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Des de la seva inaugurado el 1 8 4 4 fíns a la Llei General d'Educacló de 1 9 7 0

Marisa Mercadal Torrent
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quest arcicle podem dir que és

^^k% V
un bren resuní de la tesi doctoral
^^^A\
E/5 primers 125 atiys deis cmcnyciL^^^^*
iiwíits airísfics a ¡'Escola de Aía(>isrcV ^ ^
rí (¡V Girona (1844-1910).'
Ihia
^ A ^ ^ ^ ^ X íJpi'Oximació a la iwstva idcurims ail^¿fí^^^tural.
Aquesta tesi rcalítza uii
^ ^ H ^ ' " V ^ ^ ^ ^ r e c o r r e g u t pels ensenyaniL'iits
—^^•^^^^^^
artístics en Tánibit d e les arts
visuals i plastiqíies. El període analitzat compren des de la
inauguració de l'Escola Normal de Girona l'aiiy 1844 fins
a la Llei General d'Educació de 1970.
Uobjectiu principa! ha esüit analiczar Tevolució d'una
disciplina, el dibuix, juntament amb akres assignatures
que n o sempre van complir la finició d'enseny^meiits
artístics, com els treballs manuals, les labors i els ensenyaments de la llar. Aqüestes matéries es movien, a diferencia
del dibuix, en un camp poc precís que feia que, segons la
seva formació, el prufessorac les enfoques amb un caire
d'ensenyament estetic o amb un de purament mecánic i
funcional. El seu contingut, evidentment. ha anat evolucionant responent a criteris pedagógics i a diferents fluctuacions de la historia de l'ensenyament.
Fins i cot dins el context de la formació de mestres de
primaria s'han intentat superar anteriors concepcions,
centrades exclusivament en la utilització de les habilitats
manuals, per donar lloc a una materia amb una estructura
disciplinaria de contiiigtits didactics semblants a les akres
assig;natures.
Aixó ha donat lloc, avui dia, a un programa d'educació
artística
que
dins les qualitat
condicions
actuáis en
del Teducació
nostre país
ens ofereix
d'aquesca
materia.
la millor
possible

El dibuix i els ensenyaments artístics
a rCscola Normal de Girona durant
la segona meitat del segle X i \
L'Escola Normal de Girona masculina -la femenina n o
aparegué fins al 1914— es va inaugurar el 1844, sis anys
després de l'aparició de la llei de 21 de juliol de 1838 que
ordenava la creació de les escoles Normáis a Madrid i
províncies. La seva primera ubicació va ser Texconvent
deis caputxins (Institut Vell, actual Museu d'História de la
Ciutat), al carrer de la For^a. Des de la seva fundació fins
avui ha passat per diversos locáis i gairebé tots poc condicionats. El 1964 es va trasUadar a la seva actual ubicació, al
carrer Emili Grahit(l), on per primera vegada va disposar
d'aules adequades per a íes diferents matéries que s'hi
impartien. U n bon exemple el trobem en les classes de
dibuix, que es van equipar amb taules espaioses, piques,
aixetes. Uum natural, etc.
El dibuix - i mes concretament, el dibuix lineal— va
formar part de tots els plans d'estudis de les escoles de
magisteri de la segona meitat del segle XIX. Malauradament aquesta materia es veía condicionada perqué compartía la seva enticat amb altres disciplines com l'agrimensura i la geometría, i aixó feia que es reduís eí temps que
hi tenia dedicat. De la Normal de Girona sabeni, grácies
a l'inventari de Bru Barnoya, primer director del centre,
quins van ser els primers Ilibres de text que es vzn utilítzar
per impartir el dibuix. Alguns d'origen francés, com Des
propiclaires, ou les dnq ordres d'archuecture, de J. Barrozzio
Vignole, o Conrs de Dessiu Liitéaíre, de Dembour, tractaven de geometría, arquitectura, mecánica i ornaments;
altres de publicáis a l'Estat espanyol, com Elementos de
Dibujo lineal ó deUneación, de Juan Bautista Peyronnec, o
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Portades deis Ilibres Curso mettScí/co de
D/ÍIÜ;O üneaí d'Andrés Giró (a daltj i Tratado
efe Dib\¡¡o de Mariano Borrell (a sota).
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Manara de iíj'jr .ángulos, en el dibujo del natmal.

Tratado teórico y práctico de Dibujo con apHcaáón a ¡as artes y a
la industria, de Mariano Borrell, tractaven mes própianient de dibuix lineal; i el Método de dibujo Hendrichki, de
Criado Baca, era Túnic que es centrava en el dibuix artístic (diapositiva 2). Uns anys mes tard van aparéixer dos
Ilibres mes de dibuix lineal que van gaudir de gran di6asió, no només a TEscola Normal de Girona sino a totes
les escoles Normáis de l'Estat: parlem de Curso metódico de
Dibujo Lineal, d'Andrés Giró i Aranols, i Rudimentos de
Dibujo Lineal, de Remigio María Moles.
Tots aquests Ilibres eren de dibuix lineal a excepció
del Método de dibujo Hendrichhi, que va intentar substituir
l'ensenyament repetitiu del dibuLx lineal per un métode
mes creaciu i mes intu'ítiu que permctia reproduir objectes en qualsevol dimensió. En els altres Ilibres mencionats
es proposaven exercicis de línies, angles, polígons regulars
i irregulars, geometría, ordres d'arquitectura, etc. Es tractava d'un dibuix mes técnic que artístic, encara que a
vegades els mateixos autors dediquessin un petit apartat al
dibuix d'adorn cot ressaltant-ne la importancia. El dibuix
lineal s'impartia a tots els estaments educatius. Fins i tot

Manera de fixar
eis angies en el
dibuixal
natural.
EfDJbuyoy
su iVíetodo/ogía
2 ' curso.
Luis Gil de
Vicario.

algún Uibre, com el de Juan Bautista Feyronnet, també
servia per a priinaria. N o és d'estranyar que tos així, ja
que durant la segona meitat d'aquest segle, en que van
teñir lloc grans canvis socials i polítics, provocats per la
forta industrialització i les revolucions burgeses, hi va
comenijar a haver una estreta vinculado entre els ensenyaiuents artístics que s'impartien a l'escola i la necessitat
imperiosa deis industriáis de formar obrers qualificats en
el disseny industrial.
D'altra banda, els treballs manuals, q u e consistien
básicament a realitzar exercicis amb cuir, paper, etc., es
van introduir per primera vegada a les escoles de magisteri al final del segle X I X . I peí que h a les flitures mestres(2}, eren alumnes Uiures i s'examinaven al mateix tribunal que els mestres, pero no de dibuix, sino de labors.
C o m es pot veure, dones, els ensenyaments artístics
estaven enfocats des del punt de vista de la seva aplicació
perqué el mercat així bo requería i, per tant, sense caure
en un eufemisme, el que realtnent es pretenia formar no
era artistes, sino artesans amb certs coneixements i habilitats artístiques. Era una formació mes aviat técnica.
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El dibuix i els ensenyaments artístics
a ITscola Normal de Qirona des de
principi de segle fins a la Guerra Civil
Duranc els primers anys d'aquest període hi va haver
pocs canvis significatius: rensenyament del dibuix continuava centrat en el lineal i els treballs maiuiah corrien la
niaceixa sorc que anys enrere.
A partir de 1914 es comentaren a impartir estudis
de magisteri per a les futures mestres. Va néixer la primera escola Normal femenina a Girona. l.es seves alumnes, a niés a mes de les mateixes assignacnres q u e els
mestres, havien d'aprendre labors. L'educació de la dona
en les Normáis anava gairebé mes destinada a Taprenentatge de tasques femenines q u e a la formació de mestres.
Tanmateix. amb aquesta diferenciació la dona rebia una
educació artística distinta que la deis liomes: a través de

Cap d'Agripa segons el métode de dibuix HendricKx.

Gerro realitzatper una alumna en la prova de copia
de dibuix al naUíral l'l de juny de 1933.

'^^..^.:...m^:^m'^';.-

v-.i^^--,-,-:

la costura, els brodats, el tall i les labors artístiques la
dona aprenia conceptes d'estética, de bellesa, i es sensibilitzava per Tart, albora que es culturitzava.
A partir del pía de 1914, juntament amb el dibuix
lineal es va comentar a impartir dibuix artístic, que c o n sistia en la copia de lamines q u e el mateix professor portava. Es copiaven parts del eos, postures, etc. Totes
aqüestes lamines havien de ser curosament dibuixades en
els quaderns de cada alumne.

El dibuix i els ensenyaments artistics
a l'Escola Normal de Qirona
durant la II República

'TjC¡.qnúM,Ai..n.f

Durant la II República (1931-39) va comen^-ar un n o u
període en qué aparegué el concepte d'educació estética coni a materia, pero també implícit en els valors de
tota la comunitat educativa i albora com una actitud.
Hi havia un cert interés per millorar les condicions de
construcció, materials, recursos, estéciques, etc. deis
centres d o c e n t s . Es donava i m p o r t a n c i a a l'estética
escolar perqué en una escola bella és mes agradable
aprendre-hi. Dins aquest període, en qué es van fusionar les dues escoles Normáis (masculina i fe]iienina}, es
troba, curiosament, en un Ilibre d'actes del curs 193233 un escrit singular de la Comisión Calificadora q u e
especifica q u e el dibuix ha de ser copia del natural. És
la primera vegada que es parla de dibuix al natural.
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Les assignatures de trebalis mamials i labors van ser
impartidcs durant molts anys per una professora atípica,
Teresa Recas de Calvec{3). Les labors consisticn a aprendre
Texeciició de diferents punts (embasta, punt de creu, calat,
fisto). A les classcs de treballs manuals utilitzava un llibre
que ella mateixa havia escrit, Trabújos niúimaks: aww y
lut'ia!. En aquesta obra es dona una petita explicació senzilia del que és cada creball juntament amb un dibuix de
mostra, i al final lii trobem una coMecció de lamines amb
projectes, aplicado deis distints treb;ills i unes notes d'art, a
tall d'orientació per a un estudi especial d'algun estil.
En les seves classes no noniés s'ensenyava a realitzar
labors o treballs nianuals, sino q u e s'anava configurant
Una cultura artística. Mentre Talumnac anava brodant o
clavava les gúbies al cuir, Teresa Recas explicava la seva
importancia al Uarg del temps, com havien evolucionat
o quines diferencies hi havia entre províncies.
Lamina d'elements de Geometría Tratada de Dibujo, de Mariano Borrell, 1866.
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Portada del quadem de lamines D'/bujo Elemental de R. Reigi E. Rodeja.

El dibuix i els ensenyaments artistícs
a l'Escoia Normal de Qirona
durant el franquisme
Durant tot aquest període Teducació va. quedar polititzada
i impregnada de nüus valors. Lln deis objectius del franquisme va ser la depuració ideológica i la unifortnitat. Les
Normáis van deixar de ser coeducatives i assumiren distints plans d'estudi (1942, 45, 50, 67 i 71). És precisament
durant aquest espai de temps que els ensenv-amencs arcístics
van viure anys de coniusió, perqué s'intentava implantar
un tipus de formació sense propostes metodologiques clares, només al servei d'una ideología política gens plural i
que no tenia res a veure amb els ensenyaments artistics.
Mentre Europa apostava peí desenvolupament de la creativitat i Texpressió Iliure. aquí aqüestes idees ens varen ser
vetades, ja que no coincidien amb la ideología que el franquisme pretenia imposar. Aixó va condicionar els plans
d'estudi deis estudis de magisteri í va provocar un retard
tant en relació amb altres paí'sos com també en el camí
iniciat en Tetapa anterior de la II República.
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El dibuix que s'ensenyava en els primers plans (42, 45
i 50) consistia en la realitzacíó d'exercícis de geometría
(com fer un quadrat o un tríangle seguínt unes mides
donades), análisi del color, dibuix al natural (gerros,
objectes diversos), dibuix lineal Í dibuix d'apunt i retentiva. Aquesta assígnaiura seguía el inateix programa acadénüc tant a la Normal masculina com a la femenina. N o
hi havia diíeréncies de genere. Cap ais anys 60 el dibuix al
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MueHra pura ser \n\crpietada

a lápiz, • mayar lamapic>, en <lt>s dibujos separadatt Primero, 1; segundo, 2.
1^, es el esquema bísica conjtrucllvo).
. ,
¡Apunte: Jiil natural, hachos por el autor, un el Porqua Zoológico de Barcelona)

Pfof. L, Gil de Vicorio
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de Dibu|o [19)

Estudis de! natural sobre bisons. El Dibujo y su Metodología 3r curen. Lamina 19. L. Gil de Vicario

Exercici de plegatde paper. Manaalizaciones y

Exemple d'un treball de cuir, ertret del Ilibre
de Teresa Recas Trabajos manuales: cuero y metai.

Enseñanzas de Hogar. I r curso. Josefa Ayuda.
-•"^'J^"KÍT^"¡Í&
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• ••- Las tiras e preparan como md canios para el co

Uiui VEZ Lennisado cL doblez ^ue tndlcui ha GguiaS' 1 y 2 de la
estrella, Leudremos im cuadisdo eqoivaknte a la cuaiu. pane del tonuda para rcalizu- el birca, figura 1. DobUr hada udraUD por IB llnna
de inzos, tigura 2. Dar ta vuelta al plegedo y repetir d aúsao dnblez.
Abriito (fig, 3J y lermlnar de doblar bacia afueni las otrní puaus. lo
que nos dorA la figura 4. Doblar por la línea de tcaioi hacia adentro
fÍE. 3) y volver a doblar por le rallad esla figura, como indiu la linea
de tiBzo!: de la Q^ura 5.
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Este trabajo con nn poco di. gusto resulta lem
• pre'de sabor muy oriental i.depende csli: del dibujo) •;

h
Coa cite cuadrado obcecida leaUzarenlDi codaí loi movimientos
de Ua Eiguras I, 2 y 3, y obtendremos el cuadrado de la tigura 6. En
SECO nueve Buadrade repetir los dablecec de tos tigurai 4 y S, y con la
-Cueto bordada en tiraa de caeio y modcludií'
31
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natural va esdevenir un elenient d'aprenentatge essencial
per a l'alumnat, juntament amb la introdúcelo de l'estudi
de les etapes evolutives del neii i e] dibuix a la pissarra. E!
dibuix que rebla un tractament de concinguc sisteniatitzat
era impartir per professorat a m b titulació superior, a
diferencia deis ireballs manuaU i les labors, deis quals
s'ocupava el persona] formac per la Secció Femenina, que
no sempre tenien la titulació de mestres (diapositiva 4).
Les labors i els treballs nianuals mostraven un contingut molt semblant al d'altres plans d'estudis anteriors. Els
ensenyaments de la llar, que van aparéixer durant els primers plans del franquisme, van esdevenir una materia
essencial per a la formació femenina, ja que juntament
amb les labors preparaven la dona per a la vida domesrica.
JVlés cndavanc, durant el pía del 67(4), ambdues assignatures es van anar fusionant. I finalment, a partir de la Llei
General d'Educació de 1970, amb el pía del mateú: any,
les labors, els treballs manuals i els ensenyaments de la llar
es van ajuntar en una sola materia, la de manualitzacions i
ensenyaments de la llar. Durant aquest últim pía de-franquisme van aparéixer l'expressió musical, l'expressió plástica i les pretecnologies. L'expressió plástica va simultaniejar
la seva presencia amb el dibuix i les manualitzacions. Les
pretecnologies oferien un aprenentatge tecnicomanual
d'aplicació práctica i una iniciado tecnicoartística q u e
possibiütava el coneixement d'algunes arts aplicades de
gran interés en aquells moments. Es va donar a conéixer
un ampli camp de possibUitats de treball i es va despertar

Dibuix realitzat per un nen. Analisi de les etapes evolutives
,LáL'iiH5i>i9 n i ñ a
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TERCERO

Portada del Ilibre Dibujo Geonié\nco

de Giménez Niebla

en l'alumnat un veritable incerés per les ocupacions i oficis
de tipus técnic. Malgrat la seva evolució, totes aqüestes
matérics van continuar essent una área, básicament, procedimental. Amb tot, de mica en mica, els ensenyaments
artístics han anat cvolucionant de tal m;uiera que avui dia,
convertits en didáctica de les arts plástiques, gaudeixen
d"un tractament disciplinar! similar a la resta de branques
de didáctica del curriculum de magisteri.
C o m a conclusió es pot dir que els ensenyaments
artístics han estat, en algtms casos, una disciplina dura, de
difícil aprenentatge segons el rigor deis programes de
dibuix lineal o artístic, pero tampoc es pot deixar de dir
que han tingue un cert carácter lúdic que ha propiciat uns
valors socials, de conversa, de sensibilitat, etc.
Marisa Mercadal i Torrent
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Notes
1 . - l'cT a m¿5 i n f o n i i í i c i ó sobre les distLnR's ubitacioiis de TEsLoln de Mntin^'
Lcrl de G i r o n a es puc e o n s u l u r el Ilibre de J . ClaiM, P. C o n i e l l ü i J .
PiiHíbmdf

l'jy.T La Mom.iiík

Gimui.

I50t»¡yi

il'lihiorin

0844-1994).

2.- Girona n o va disposar de N o m i n l Tenicnina tniE. al 1914,
3 . - Teresa Kecas va ser directora de l'Escola N o n n a l temeniíia de Girocia
ilel Pía 14; també va ser prl>k'^sonl d'ecoiioinia domestica, labor i t a - b.illsmaiuials.
4 . - A partir de l'any l'X>7 - ü r d r e de 26 de j u n y de 1 % 3 - les iKics escoles
es van reiinificar sota b d e n o m i i i a c i ó d'Estola de Magisteri de Girona,
pero diiis la c b s w els nois i les [loies van r m i i a n d r e sfparats ñus ni cvirs
l'J7(i-71.
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