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Coincideix aquest any 2017 que a Reus 
celebrem dues efemèrides destacades 
relacionades amb el món de l'escola 

i l'ensenyament: el 100è aniversari de la 
construcció de la primera escola pública amb 
criteris moderns, l'actual escola Prat de la Riba, 
i el 75è aniversari de la mort de Joan Montseny, 
“Federico Urales” (1864-1942), que va crear 
la primera escola laica a la nostra ciutat, i va 
ser un impulsor dels moviments de renovació 
pedagògica del moment.

Aquestes efemèrides, amb el record encara viu 
de Cels Gomis, Antoni Benages i Cèlia Artiga, 
mestres que hem tingut presents a les Biblio- 
teques Municipals de Reus, ens han portat a 
cercar dins els nostres fons una bibliografia  
que hem trobat de gran interès local, però 
també d’ineterès general i històric, que us 
presentem acompanyada de les paraules de la 
pedagoga M. Àngels Ollé i d'unes imatges del 
fons del Centre de la Imatge Mas Iglésies.
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Aquesta guia de lectura del fons biblio-
gràfic de les Biblioteques Municipals 
de Reus ens dona prou referents per 

fer-nos una mica cabal de quina era la situació 
de l’ensenyament al país i, específicament, a 
la nostra ciutat. Podrem seguir alguns dels 
passos que es van fer a favor de l’educació dels 
reusencs i els que no es van fer amb  les raons 
ideològiques que els fan empènyer o frenar.

Hereus com són d’uns moments històrics i 
socials convulsos com el primer terç del segle 
xx, poques vegades tenim present la quantitat 
d’il·lusions i energies que els polítics, mestres, 
i pares que ens han precedit, van esmerçar-se 
per fer possible que avui tots els nens i nens de 
la ciutat tinguin dret a una plaça escolar i els 
polítics el deure d’assegurar-la. 

Recull l’historiador Pere Anguera en el iii volum 
de la seva obra, Història General de Reus, les 
esgarrifoses xifres sobre el nombre d’analfabets 
de la ciutat: 

       [...]1900 gairebé la meitat de la població 
reusenca encara era analfabeta, xifra que 
augmentava en el cas de les dones. El 1920, 
a Reus, que comptava amb una població de 
30.266 habitants i era la cinquena ciutat de 
Catalunya, la xifra d´analfabetisme  se situava 
al voltant del 35’8% del total de la població.”

Aquesta situació lamentable era general a tot 
el país: llegir i escriure havia estat privilegi de 
les classes dirigents. Però és en aquest primer 
terç del segle xx que la industrialització fa veure 
als dirigents polítics, als industrials i als obrers, 
que saber llegir i escriure eren eines imprescin-
dibles per progressar econòmicament, social-
ment i individualment. 

Podem constatar quines i quan es van fundar 
les primeres escoles públiques o religioses, 
detall que ja dibuixava un retard a l’accés a 
l’ensenyament de les classes populars. També 
com els objectius d’alguns centres privats ana-
ven més enllà de la didàctica d’unes matèries, 
i pretenien l’adoctrinament dels seus alumnes, 
uns cap a la religió altres  cap a la laïcitat.

En aquest panorama social hem d’afegir la  
discriminació que patien les noies, la separació 
de sexes a les escoles públiques i la manca del 
nombre d’escoles per a nenes. I a tot això hi 
hem de sumar els programes i horaris esco-
lars que estaven dissenyats per una societat  
arrelada encara a la creença de les diferents 
funcions i capacitats dels dos sexes. Les 
tardes, a les escoles per a nenes, es dedicaven 
a aprenentatges no acadèmics com ara labors 
o economia domèstica.

L’ensenyament a Reus al primer terç del s. xx

Escola popular, 
inicis del segle XX 

Autor desconegut 
Fons Centre de Lectura 

de Reus / CIMIR



Per altra part la situació política dels inics del 
segle xx imposava el castellà com a llengua 
única dels centres, era usada com a vehicular i 
d’aprenentatge, en uns moments que aquesta 
llengua era ignorada per la majoria de catalans 
d’origen humil. La incomprensió de lectures 
i treballs escolar i la manca de preparació i  
metodologia dels mestres, no feien el treball 
escolar prou motivador per a la majoria 
d’alumnes.

A aquesta situació hi podem sumar-hi el fet 
que moltes famílies treballadores necessitaven 
ajuda a casa, especialment la de les nenes. 
L'absentisme escolar era usual i s’agreujava en 
el cas de les noies.

L’escola havia d’afrontar totes les discrimi-
nacions socials del moment. A la pobresa 
s’hi sumava la ignorància, la discriminació 
lingüística i sexual. Tenim testimonis escrits 
que ens expliquen com eren els mestres, les 
escoles, i els mètodes pedagògics més popu-
lars. Els records que ens arriben dels alumnes 
no són pas massa engrescadors: càstigs físics, 
memorització, classes brutes ,petites, fosques 
i poc ventilades.

La relació de llibres de la guia ens mostra com 
Reus i tot Catalunya van sortir d’aquesta situa-
ció, amb la  formació mestres a la Escola Nor-
mal de la Generalitat, la creació d’escoles i com 
algunes de nova construcció van incorporar 
conceptes d’higiene, llum, ventilació, orientació 
dels edificis, que responien a nous conceptes 
pedagògics, com d’ educació integral.

També podem trobar informació sobre el paper 
dels ateneus en l’alfabetització dels adults, 
protagonitzat a Reus  pel Centre de Lectura 
o la creació de colònies escolars lligades a la 
concepció higienista del desenvolupament 
infantil. A la guia també hi ha reculls de folklore 
infantil, cançons, rondalles i els llibres de 
lectura escolar amb la descripció de la ciutat, 
textos que suposem que van ajudar a conèixer 
el territori i estimular la comprensió lectora 
dels alumnes de les escoles de Reus.

Tots els llibres referenciats aquí descriuen com 
era l’ensenyament  de l’època i, a més, dibui-
xen el camí tortuós i difícil de la pedagogia, 
una ciència novella aquells anys. Una nova 
ciència marcada pels esdeveniments polítics, 
l’evolució social i ideològica  del primer terç 
del segle XX, que van fer alternar a les escoles 
les metodologies més avançades d’Europa 
amb les més tradicionals.

Uns anys i uns fets que, mirats detingudament, 
ens poden explicar com l’alfabetització de  la 
societat i l’escolarització de tots els  nens i 
nenes ha estat difícil i irregular. Tan difícil que 
arribar a gaudir d’una escola catalana pública i 
de qualitat ha estat la lluita de la nostra societat 
en plena democràcia, però des del primer terç 
del segle XX fins avui, hem fet possible que  
aquest  dret sigui irrenunciable.

M. Àngels Ollé Romeu
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Jocs al pati del col·legi Sant Pere apòstol, any 1903 
Àngel Toldrà Viazo – Col·lecció postals de Reus / CIMIR
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