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I. El naixement d’una cultura
popular

Més que no pas al món del treball,
durant tot el segle XIX les consignes a
favor de la Instrucció Pública fan re-
ferència al catecisme polític dels
demòcrates espanyols com el mitjà
idoni per a aconseguir una dignitat
humana que transcendeixi, sense de-
sequilibrar unes estructures de poder
que ja vénen donades, les divisions i
jerarquies de la societat de l’època. I
tot això amb l’objectiu que els indivi-
dus se sentin integrats en la partici-
pació d’una cultura i d’una visió del
món que pertany a la burgesia; men-
tre que, i a la vegada, resta afermada
la dominació social d’una classe so-
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bre una altra.1 En aquest sentit es
diu: 

Si el Poble ha de veure satisfets els

seus drets i garantides les seves lliber-

tats que són les llibertats de la societat

sencera, és fa necessari que les cone-

gui; que l’instint que sempre l’ha por-

tat a defensar desinteressa i espontà-

niament les causes que ha cregut

justes, es transformi en una clara i

profunda convicció. 

Tot seguit s’expressa: «És indispen-
sable que el poble s’instrueixi: la ins-
trucció és la condició necessària de la
seva emancipació política, com aques-
ta ho és de la seva emancipació so-
cial». I encara més: «Els seus drets po-
lítics els ha de conquerir instruint-se,
amb les seves virtuts, amb la seva
unió, amb el seu valor; que no altra-
ment es podran assolir [...]».2

L’educació hi és precisament per
nodrir un imaginari social d’emanci-
pació i no pas per alimentar les forces
que necessita el mercat de treball.
També és cert que en el cas de Barce-
lona, Madrid, València i les principals

ciutats dels pobles del nord (Euskadi,
Astúries, Galícia) els treballadors que
formen part del sector del treball tra-
dicional, els treballadors d’arts i oficis
—boters, fusters, ebanistes, estampa-
dors de teles, tintorers, etc.—, seran
encara millors obrers amb alguns co-
neixements tècnics,3 però constituei-
xen, en qualsevol cas, el signe distin-
tiu i la raó de ser de la jerarquia
gremial. Els coneixements únicament
són indispensables per a determinats
oficis; també, d’altra banda, faciliten
la creació de tallers de petites indús-
tries per part d’aquells que han passat
per les aules d’una escola d’arts i ofi-
cis.4 Per a les classes populars, en can-
vi, l’educació fa referència a una ele-
vació del to moral i intel·lectual que
la dignifiqui com a part integrant i
col·laboradora de la societat capitalis-
ta. En termes clarament regeneracio-
nistes, a principis del segle XX, hi ha la
convicció que sigui quin sigui el siste-
ma adoptat per a l’ensenyament tèc-
nic, resulta sempre incompleta la ins-
trucció de l’obrer, perquè queda en un
segon terme i a vegades totalment
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descuidat el que es podria anomenar
un ensenyament social,5 en el sentit pa-
ternalista d’una suavització de les re-
lacions capital/treball indispensable
per a consolidar la pau social una ve-
gada que la unió entre empresaris i
proletariat hagi estat un fet. 

El patrons regulen la jornada i el

sou amb la major amplitud, que con-

sentin les necessitats d’una producció

abundant i barata, que interessi a l’o-

brer en els beneficis, tenint cura de la

seva instrucció, facilitant-li l’estalvi,

assegurant-li la vellesa, assistint-lo en

la malaltia, que hi vegin sempre un au-

xiliar i un amic... Els proletaris exerci-

tant els seus drets dins les vies legals,

apartant-se de procediments de violèn-

cia, arma de doble fil destructora del

capital i del treball, no facin cas als

que prediquen l’odi feroç de classe

com a remei per a curar les tristeses

del necessitat a qui ofereixen com a

únic consol en les hores negres del

chomâge, la revolució i l’anarquia uni-

versal.6

Una anàlisi de les classes populars
a partir d’un examen en funció de

llurs expressions i manifestacions
ideològiques i culturals, així com dels
elements associatius i de sociabilitat
que moldrien l’univers mental i social
al qual pertanyen,7 ens demostra que
els sectors populars de la societat de
l’època recorren sense gaire resistèn-
cia a un imaginari d’integració col·lec-
tiva de «ciutadania», paraula que invo-
ca una concepció activa de l’acció de
tots els individus dins la societat, a
més de propugnar una igualtat en la
qual el dret al treball fóra la veritable
font de riquesa i de la propietat. En
aquest sentit, l’emancipació de les
classes populars semblaria exigir, en
la forma d’un nou imperatiu moral,
l’adquisició d’una nova consciència i
d’una preparació cultural adequada
per a conduir els destins d’un avenir
propi. 

Dins d’aquest marc històric on es
preveuen importants canvis socials 
es troba l’excepcional interès dels go-
vernants republicans per consolidar
una cultura d’alfabetització, mitjan-
çant la qual no tan sols l’obrer ha de
quedar incorporat a la transformació
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cultural promocionada per les classes
dirigents sinó que, al mateix temps, i
molt especialment, es tracta d’incor-
porar l’home de poble, el camperol,
envers la ciutat, el pol d’atracció cul-
tural i laboral per excel·lència.8 Des
d’aquest punt de vista, l’educació pot
ser entesa a la vegada com un primer
pas cap al treball assalariat i com un
instrument eficaç per a la urbanitza-
ció del camp; també, l’escola en el
camp esdevé un espai de fixació de la
cultura urbana i industrial, ja que en
l’escola rural s’aboquen, a més a més
dels valors urbans de la burgesia, els
valors del treball. Per exemple, i més
enllà del propi sistema d’instrucció
obligatòria la «biblioteca popular»,
tant en la província com en la capital,
és un centre formador i d’irradiació de
la cultura: per a uns, els que viuen a
pagès i no tenen escola on anar, i per
a uns altres, que viuen a la ciutat i te-
nen escola on anar estan condicionats
per les obligacions laborals. En la bi-
blioteca es recullen els fins morals de
l’ensenyament escolar. Si l’escola es
deixa als nou, als deu o als dotze anys,

la biblioteca popular concedeix a l’in-
dividu la possibilitat de continuar un
aprenentatge que imprimeix en la
seva personalitat els caràcters preci-
sos de l’aculturació burgesa, de la so-
cietat capitalista —tot i que encara en
aquests anys l’ordre productiu és
molt precari—, de l’ideari cultural do-
minant. 

No és estrany, doncs, que la cultura
així transmesa no hagi estat altra cosa
que una derivació peculiar de la «cul-
tura democràtica», no específicament
obrera, que es nodreix àmpliament de
les lectures de la petita burgesia.9

Força autors han destacat que hi ha
una obsessió de mimetisme en la vo-
luntat cultural obrera;10 i és en aquest
sentit que ens hem d’interrogar a
propòsit del significat que convé do-
nar, metodològicament, a la idea que
el món obrer ha reivindicat un nou
univers cultural propi, quan en reali-
tat sembla més aviat que s’ha tractat
d’una apropiació de l’entorn cultural
del moment. Però l’objectiu d’aques-
tes notes d’investigació no és tant el
discurs d’accés de les classes populars
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a la cultura, és a dir, la conformació
d’un discurs cultural ja sia adherit als
valors dominants o de caire alternatiu,
en el qual s’invocaria un ampli ventall
d’activitats educatives, recreacionals i
organitzatives —que va de les escoles
per a obrers fins a les associacions co-
rals, filharmòniques o teatrals— es-
tructurades dins l’àmbit de sociabili-
tat propi de les classes populars.11 Si bé
aquesta forma d’autoeducació col·lec-
tiva desenvolupada pels integrants de
les classes populars permet distingir
amb claredat i rigor les escoles i ate-
neus obrers organitzats per ells matei-
xos, dins del que entenem com l’esta-
bliment d’una autonomia de classe,
d’una educació per a ells instrumenta-
da per poders aliens a la classe obrera
—per exemple, institucions de bene-
ficència, eclesiàstiques, filantròpiques
o de l’Estat—,12 preferim donar atenció
a un element que ens sembla comú en
les dues formes oposades d’educació
que acabem de citar. Es tracta de l’en-
cerclament estratègic del que podríem
anomenar una tutela moral sobre els
processos d’educació popular, en el
sentit que són uns mecanismes que

esdevenen com a programadors de les
conductes morals. 

II. L’emancipació com a cultiu
d’un mateix (el cas del Partit
Socialista Obrer Espanyol)

Fernando Álvarez-Uría13 va demostrar
per primera vegada el pas calculat, en
el moviment socialista, que va d’una
lluita dels oprimits contra l’ordre ca-
pitalista fins a una emancipació diri-
gida a aconseguir uns comporta-
ments obrers disciplinats en el marc
de consens que les reformes socials
oferien als partits polítics d’esquerra.
Parlem d’una emancipació que ja no
es dirigeix cap a la destrucció de les
condicions d’explotació, a les quals es
veu sotmesa la classe treballadora,
sinó que l’objectiu que es planteja a
partir d’aquest moment el Partit So-
cialista Obrer Espanyol (PSOE) té més
a veure amb el desenvolupament i la
progressió de les capacitats socials
dels treballadors dins del sistema de
valors de la societat burgesa. Mit-
jançant l’educació, quan més cultivat

La tutela moral de l’obrer emancipat 163

11. D’això se n’han anat ocupant algunes publicacions força especialitzades en aquests temes,
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13. F. ÁLVAREZ-URÍA, Miserables y locos: Medicina mental y orden social en la España del siglo XIX, Barce-

lona, Tusquets, 1987, p. 285-307.



estigui l’esperit de cadascú, millor ha
de conèixer l’obrer llurs prerrogatives
com a ciutadà i llurs necessitats so-
cials; quan més racional sigui l’obrer
en millors condicions podrà lluitar
pels seus drets. 

L’any 1918, quan es plantegen les
bases per al congrés del partit, es pren
consciència de l’error en què es pot
caure si la formació professional que-
da convertida en l’ensenyament d’un
ofici desvirtuant l’objectiu bàsic de
l’educació, la formació de l’home en
llur integritat. I per això es puntualit-
za la necessitat que la formació pro-
fessional no faci referència a cap ofici
determinat;14 no són les aptituds pro-
fessionals el primer que s’ha de re-
conèixer en els obrers, sinó les actituds

que s’han d’assumir dins d’una socie-
tat que els demana la col·laboració per
a evitar l’agonia que vindria donat en
una relació fatal de lluita de classes,
com quedà ben demostrat, per exem-
ple, en els fets no tan llunyans de la
Setmana Tràgica.15

Des dels primers moments del mo-

viment obrer, s’ha procurat infiltrar

en l’ànim dels militants la idea de per-

feccionar la instrucció individual,

d’adquirir una educació politicosocial,

habituant-se a una vida col·lectiva i re-

gida democràticament, i de despertar

els sentiments de fraternitat i solidari-

tat humanes. I a tot arreu, els treballa-

dors s’han imposat el deure de realit-

zar, en les seves organitzacions i en les

seves intervencions en la vida pública,

aquesta tasca educativa junt amb l’a-

prenentatge necessari per a poder re-

gir la societat en benefici de tots, per a

progressar tan ràpidament com les ad-

quisicions científiques permetin i per

a administrar en socialista els interes-

sos col·lectius.16

La tasca ideològica del socialisme
arreu de l’Estat espanyol consisteix
ja des de principis del segle XX a fer
sortir l’obrer d’un suposat fatalisme
inconscient (absentisme laboral, va-
gues, violència de classe, etc.) per in-
serir-lo dins d’un progrés conscient:
la finalitat política del Partit Socialista
és la d’inculcar als treballadors la idea
que la situació de desigualtat que pa-
teixen es pot superar mitjançant la
voluntat de cadascú pel camí de l’es-
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14. F. MILLÁN, De la revolución laica de la ILE a la escuela republicana, València, Fernando Torres, 1983,
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forç individual per ser més intel·li-
gents, més actius envers una necessà-
ria predisposició educativa: 

Difondre la cultura, heus aquí el

primer objectiu. Si tots els espanyols

tinguéssim l’educació convenient, el

problema social estaria resolt. S’ha

d’emprendre un veritable apostolat; és

menester anar als pobles, als centres

fabrils i agrícoles, a predicar i a ense-

nyar a tot el món; als obrers i bracers,

nocions de lleis còsmiques, de les lleis

físiques, de les lleis biològiques, de les

lleis econòmiques i socials, per desper-

tar en la seva ànima l’estima del saber,

el sentiment de la dignitat personal,

del respecte a la llei, i persuadir-los

que, en les reclamacions dels seus

drets, han de deixar sempre sana i

estàlvia la llibertat.17

L’emancipació del conjunt de tota
la classe treballadora serà, doncs, el
resultat d’una suma que es va acumu-
lant en el progrés educatiu de cadas-
cú. «En una millor educació o capaci-
tació dels individus, està la capacitat
col·lectiva de les societats polítiques
per el millorament successiu de l’or-
dre moral, econòmic i de ciutada-
nia».18 A cada obrer se li subministra

com a programa tutelat un treball
educatiu sobre ell mateix, proper a la
seva voluntat de saber, de les seves
emocions, la seva activitat familiar i
sobre el control de les seves passions,
però que, en el fons, no constitueix un
exercici de soledat, sinó que es con-
verteix en una veritable pràctica social

en el sentit que, per una banda, pren
una certa forma institucionalitzada,
en comunitat i, per altra banda, es
produeix l’existència d’exercicis co-
muns que permeten l’individu rebre
el recolzament moral dels altres.
Aquesta característica es pot observar
en els ja esmentats pols associatius de
la classe obrera tutelats moralment
per l’elit dirigent del Partit Socialista:
les corals, els orfeons, les cases del po-
ble i les mateixes agrupacions políti-
ques d’àmbit local, entre d’altres, són
l’escola on vénen a congregar-se per a
ser instruïts, és a dir, elevats indivi-
dualment a l’altura que es mereixen
en sentit col·lectiu, els homes i les do-
nes que no renuncien a l’alliberament
futur de l’explotació a la qual estan
sotmesos en el present. En aquests
centres, es suavitzen els costums i s’a-
prenen els hàbits socials; també són el
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17. M. SALES FERRÉ, Función del socialismo en la transformación actual de las naciones, Madrid, 1902,
p. 21.

18. Ponències que han d’ésser objecte de deliberació a la Conferència d’Esquerres Catalanes, Barcelona,
1931, p. 21.



lloc on els obrers troben el camí per a
exterioritzar el que es considera innat
en l’ésser humà, el sentiment, ja sigui
per mitjà del cant, de la lectura de no-
vel·les populars o per entregues, per
les recomanacions que s’acaben escol-
tant en una xerrada sobre higiene
urbana o alcoholisme i que s’insti-
tueixen com a col·loquis morals que
estimulen o amonesten les conduc-
tes; són la guia d’una necessitat d’a-
prenentatge per a mantenir, en el
temps més o menys infinit d’una edu-
cació moral, la flama de l’esperança
per a un futur millor: les lliçons que
cadascú pren per a un mateix, en
aquesta forma d’un «cultiu d’un ma-
teix», donen lloc, en poques paraules,
a relacions interindividuals, a inter-
canvis i comunicacions i a vegades,
fins i tot, a institucions més o menys
limitades o durables en el temps i, fi-
nalment, a una certa forma de conei-
xement i elaboració d’un saber carac-
terístic de l’ideari emancipador de
principis del segle XX.19

Hi ha una convicció profunda dins
l’àmbit de la direcció del moviment
socialista en la urgència d’una eman-
cipació moralment tutelada, i que es

defineix en assumir sense discussió,
des del punt de vista psicològic de l’è-
poca, que l’home actua en la vida d’a-
cord amb l’educació que ha rebut i de
la influència que aquesta ha exercit
en llur esperit. És a dir, l’home actua-
ria seguint les regles i els impulsos
corresponents al seu grau de cultura
intel·lectual i sentimental i a l’orienta-
ció d’aquesta cultura respecte als pro-
blemes fonamentals de l’individu i la
societat. Així mateix, la ignorància
apareix en aquest moment de la histò-
ria no tant com una pertorbació de ju-
dici sinó com una alteració en la forma
d’actuar, de voler, de sentir les pas-
sions, d’adoptar decisions i d’enten-
dre el ser lliure: alteració que ja no
s’inscriu en l’eix veritat-error-cons-
ciència sinó en l’eix passió-voluntat-
llibertat. Al costat d’una educació
extensiva al conjunt de les classes
populars, trobem en l’esquema ideo-
lògic del discurs socialista d’emanci-
pació unes tècniques educatives inten-

sives, amb una especificitat pròpia que
consisteix a permetre als individus, ja
sigui per compte propi o amb l’ajuda
d’altres, efectuar operacions morals
sobre el propi cos, el pensament i la
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19. Per a analitzar aquests tipus d’institucions i el coneixement i saber que s’elabora cal tenir
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voluntat, i això de tal manera que els
transformi amb l’objectiu d’aconseguir
un desenvolupament complert i har-
mònic de les facultats físiques i intel-
lectuals necessàries per a l’emancipa-
ció. Concretament, es tracta d’assolir
una autoregulació de la conducta. 

La sortida, l’abandonament dels
inferns de la misèria i la ignorància
humana serà possible precisament
per la conducta d’aquells que hauran
sabut treure’s de sobre el càstig del
no-reconeixement, de la relegació a
l’obscuritat del no-saber; que han
arribat, pel propi esforç, a albirar la
llum del coneixement. Perquè veu-
re la llum és reconèixer-se un mateix 
com a portador privilegiat d’una cla-
redat gens ambigua: l’emancipació. 
Un obrer emancipat no és només un
obrer qualificat. L’obrer qualificat és
simplement un obrer el pensament
del qual segueix la mà i del qual llur
visió del món reflecteix llur pràctica
professional i prou. Per contra, un
obrer emancipat és un obrer que ha
descobert que ell no és tan sols un és-
ser per al treball i les necessitats ma-
terials, no és tan sols la fracció d’una
massa considerada pel número i el

pes, sinó un ésser intel·lectual, una per-
sona que reflexiona a propòsit del que
fa i comunica aquesta reflexió als al-
tres. L’obrer emancipat és aquell indi-
vidu que ha estat rehabilitat intel·lec-
tualment i que per això pot consumar
l’acte d’apropiació de la paraula que
ell ja ha escoltat i que té la capacitat
de transmetre-la als altres, a tots
aquells que estan disposats a escoltar-
lo. Aquesta tenacitat animà el que es
va conèixer com a missions pedagògi-

ques,20 el vehicle idoni per a despertar
consciències adormides, sembrar in-
quietuds en allò que un és i al mateix
temps no és, donar el coneixement de
l’essència del poble i llur memòria, fo-
namentar la consciència històrica i el
reconeixement d’un mateix amb els
altres per mitjà de la cultura. Manuel
B. Cossío, un dels principals impul-
sors de les missions, veié en el teatre
no únicament una forma de diversió
sinó un motiu per què el poble «s’in-
formi de tots els problemes humans
que avui donen la volta al món».21 L’e-
ducació esdevé l’eina per a l’autoreco-
neixement d’un mateix com a subjec-
te d’emancipació; com a pas previ per
a l’acció política, l’educació suposa la
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20. E. OTERO URTAZA, Las misiones pedagógicas: Una experiencia de educación popular, La Corunya, Edi-
ciós do Castro, 1982.

21. Citat a J. M. FERNÁNDEZ SORIA, Educación, socialización y legitimación política (España 1931-1970),
València, Tirant lo Blanch, 1998, p. 36.



clau perfecte en la formació del ciu-
tadà de la República, quan aquesta
arribi: 

[El Partit Socialista] ha educat i no

deixarà de fer-ho. Fent-se càrrec que

no n’hi ha prou de conquerir homes

per la seva causa, aquests homes hau-

ran de ser, en la mesura del possible,

intel·ligents, formals, abnegats, pro-

bes i ferms perquè defensin i es facin

càrrec d’instruir els seus afiliats, de se-

parar del vici als que hi estan aficio-

nats, d’imbuir el respecte pels altres

homes, siguin quins siguin els seus

ideals, d’inculcar-los els sentiments de

solidaritat entre tots i de fer compren-

dre que els individus que no tenen vo-

luntat per acomplir la paraula no són

dignes de formar part d’una organit-

zació seriosa.22

La comunicació de l’obrer emanci-
pat pot prendre diverses formes d’ex-
pressió diferenciades i a vegades fins i
tot combinades: propaganda política,
escriptura poètica, predicació dels va-
lors laics i utòpics, ciència social, in-
venció de màquines i procediments
productius, medicina paral·lela..., es-
sent la demostració que dóna sentit a
l’existència de l’home rehabilitat i ca-
paç d’una comunicació que surt d’una
obscuritat anònima per a fer seu un

nom propi; és a dir, el reconeixement
que es dóna en un mateix del signe
d’una intel·ligència que és mesurable
amb la d’aquells que en la jerarquia
social estan per sobre d’ell. Així ma-
teix, l’obrer emancipat és l’home que
pren consciència del que fa i de les
possibles conseqüències negatives
que pot tenir l’acció per a la classe a la
qual pertany, que reconeix la identitat
del seu poder intel·lectual en la diver-
sitat de llurs manifestacions i que es
compromet, en la igualtat assolida en-
tre les intel·ligències que l’envolten, a
una interminable tasca de verificació
d’aquesta igualtat en el treball en
comú per a la societat i el seu progrés. 

III. Governar les conductes obreres

Però des d’aquesta perspectiva on es
renoven les actituds de les classes
populars per mitjà de la cultura domi-
nant, l’aparició d’un autoreconeixe-
ment intel·lectual en l’home treballa-
dor, abans de ser analitzada com el
signe del sorgiment d’un desplaça-
ment històric emancipador, nosaltres
volem incidir en l’evidència de la po-
sada en funcionament d’una nova for-
ma de govern moral —en el contacte
que es dóna entre una forma de domi-
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nació general dels individus i les que
fan referència a un mateix— que no es
concreta únicament en els requeri-
ments d’una pau social que apaivagui
la lluita de classes sinó també en les
estructures psicològiques de la cultu-
ra popular. Si la «pau social» ha d’as-
sentar-se en la satisfacció interior de
cada un dels individus, cal completar
la transformació personal d’aquests,
per tal que arribi a produir-se com un
estat d’ànim, amb la comprensió per
part de l’home emancipat que s’ha de
fer càrrec de les raons i orígens d’a-
questa pau social i que es conformi ra-
cionalment amb el sentit que ja li ve
donat amb l’imperatiu categòric de la
realitat, i que passi a tractar els pro-
blemes socials, nacionals o interna-
cionals com un ciutadà comú i res-
ponsable, com ho faria un home de
ciència i tal com ell mateix en la seva
posició ha de reconèixer. 

Els motins i les revoltes anticle-
ricals que es produeixen després de 
la desfeta de l’any 1898, demostren la
urgència d’un canvi cultural en una
classe obrera que començava a afir-
mar-se políticament des d’una posició
antagònica, amb molta força en les
grans ciutats, enfront del regenera-
cionisme corrupte. Els socialistes

històrics, Pablo Iglesias, Juan José Mo-
rato, Antonio García Quejido, entre
d’altres, arremetran contra els poders
oligàrquics de les cambres de comerç
i les lligues d’agricultors proposant
com a alternativa a les iniciatives
d’aquestes organitzacions un «movi-
ment de progrés» de la classe treballa-
dora, la inèrcia del qual arrossegaria
la burgesia a la regeneració del país.
Però aquesta regeneració no es pot as-
solir, diu Pablo Iglesias, en un míting
celebrat al Teatre Variedades de Ma-
drid el febrer de 1899, «llançant als
quatre vents programes d’alta volada,
que més aviat fan riure que no pas
pensar i tenir esperances». L’objectiu
comú del moviment ha de ser «la ins-
trucció per a tots, molta instrucció, a
fi de poder aconseguir que s’aixequi el
nivell intel·lectual del país».23 Cassià
Costal ho veurà anys més tard com 
un problema postescolar, en el qual
s’ha de construir una existència cívica
sota formes que responguin a una
nova forma de vida. Aquest problema 

[...] no es redueix a toixes qüestions

d’economia política. No es tracta sola-

ment de petits problemes d’ordre in-

dustrial. No. Es ventila una qüestió

transcendentalment humana, que té
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les arrels en els arcans de l’ànima dels

homes. És una qüestió de psicologia i

sociologia, de la qual s’han oblidat els

governs en les seves mesures, en les

seves disposicions i en les seves lleis.

Convindran vostès amb mi que quasi

tots els països que han tractat de re-

soldre la qüestió s’han oblidat de l’as-

pecte estètic que presenta.24

Per aquesta raó, l’obrer emancipat
no haurà de ser algú que milita per
una causa sinó que, abans que qualse-
vol altra cosa, haurà de ser un indivi-
du que per mitjà de l’educació trans-
formi la seva manera de ser, és a dir,
que operi en ell mateix una estilització

de la conducta. Honrat, noble, gene-
rós, formal, sencer i, per damunt de
tot, pacífic, són les exigències de con-
ducta necessàries per al naixement
d’un nou obrer la força del qual estarà
tutelada per les tècniques emancipa-
dores. Així ho havia entès ja en un
sentit prematur l’any 1870 un obrer
socialista de nom Juan Simón que en-
carna —en la forma peculiar de comu-
nicar a d’altres obrers les pròpies ex-
periències en la modalitat de reflexió

intel·lectual— la figura exemplar de
l’obrer emancipat: 

I si per sortir de la misèria i de

l’embrutiment, se’ns aconsella la llui-

ta armada i sagnant contra els nostres

opressors, haurem de rebutjar aquells

consells, haurem de repel·lir aquelles

idees com a falses, nascudes d’enteni-

ments mal avinguts amb els nostres

interessos. Hem de lluitar sí, però la

nostra lluita, a la vegada que constant,

ha de ser tranquil·la; res de violència,

res de crueltat; les nostres armes, els

nostres instruments de guerra han de

ser les eines del treball; la nostra tàcti-

ca, la nostra estratègia, la federació,

la fraternitat i, sobretot, la nostra

constància a educar-nos en la política

social, perquè puguem fer un bon ús

dels nostres drets i puguem acomplir

els nostres deures amb la família i la

societat.25

En aquest sentit cal destacar
l’absència, per part del PSOE a l’Estat
espanyol, d’una anàlisi marxista de la
problemàtica socioeducativa a la qual
es fa referència.26 En la problemàtica
pròpiament educativa plantejada pel
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24. C. COSTAL, Educación post-escolar, Girona, 1917, p. 15.
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socialisme en el marc d’una societat
de classes, la presència dels principis de
caire marxista desenvolupats en el
moviment obrer europeu durant la I i
II Internacional és força marginal. Per
contra, a començaments del segle XX,
l’ideari educatiu del PSOE està fona-
mentat essencialment per altres cor-
rents pedagògics aliens al moviment
obrer, i molt especialment en la Insti-
tució Lliure d’Ensenyament (ILE), difo-
sos per un grup de la petita burgesia
il·lustrada amb una bona representa-
ció dins les institucions educatives.27

La influència d’aquest grup en les opi-
nions dels dirigents socialistes es ma-
terialitza en la idea d’una «educació
integral» que tendeixi: 1) al desenvo-
lupament espiritual de l’home culti-
vant la seva intel·ligència, sensibilitat
i voluntat; 2) al desenvolupament físic
mitjançant el cultiu del cos; i 3) tot
això dins l’àmbit del racionalisme
harmònic proposat per la ILE. És a dir,
nodrir i exercitar tots els òrgans, tant
físics com psíquics, de l’home en llur
integritat, proporció i harmonia en
el seu conjunt i conforme als postu-
lats d’una nova ciència pedagògica
que descobreix un nou humanisme,
l’humanisme de l’individu modern.28

S’aprèn a ser home en el sentit de for-
mar tota una conducta humana, de
dirigir-la d’acord amb l’esperit de la
societat moderna a partir d’una extre-
ma atenció posada en tots els detalls,
fins i tot en els més insignificants, de
l’existència. 

Mitjançant una educació emanci-
padora, l’obrer actua moralment
sobre ell mateix, en una operació
rectificadora de la conducta —cons-
trucció i modificació d’un mateix— i
per la qual el fet de l’emancipació
passa a ser l’objectiu de conquesta
del moviment obrer a un instrument
de submissió a la tutela moral de la
burgesia. Hi ha força exemples en
aquella època a propòsit de canalit-
zar i ordenar la formació de les per-
sones per la via de la transmissió d’u-
na «veritat social» i la implantació
d’una «moral universal» centrada en
aquests aspectes i relacionades, alho-
ra, amb les operacions efectuades
per l’individu sobre el propi cos, l’à-
nima, el pensament, el comporta-
ment en general, a l’efecte de trans-
formar definitivament la conducta
de l’home miserable i inculte que no-
més engendra revoltes iroses i odis
amenaçats. 
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27. J. RODRÍGUEZ GUERRA, «Concepto y naturaleza de la educación en el PSOE a principios de siglo»,
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En els mítings, en els diaris, de to-

tes parts on es troben propagandistes

del socialisme, aquests no es dediquen

a exposar les idees del Partit i la seva

tàctica, sinó a recordar la lectura, a

condemnar la taverna, el joc i els mals

costums, a demanar que en la llar, en

el taller, en l’agrupació o en la societat

es compleixi bé, encarint en el respec-

te a tots els homes.29

Des del punt de vista de l’activitat
que dirigeix les consciències dels
obrers, és a dir, en l’ordre del que po-
dem anomenar una educació d’adults,
la pràctica sobre un mateix no única-
ment implica que l’individu es consti-
tueix davant els seus ulls com un és-
ser imperfecte, ignorant i que, per
tant, ha de ser corregit, sinó també
com un individu mancat que sofreix
de certs «mals» dels quals ha de tenir
cura, i si no és possible per ell mateix
que ho faci a través d’algú que hi tin-
gui competència.30

Manuel Cordero, republicà i socia-
lista, que va ser el responsable muni-
cipal del districte popular de la Latina
a la ciutat de Madrid, fins a l’esclat de
la Guerra Civil, diagnostica en la mas-
sa obrera, que flueix en el medi urbà

sense una orientació de partit, l’afec-
ció d’un mal espiritual de la qual, per
descomptat, se n’ha d’estar previn-
gut: «Nosaltres tenim el deure de re-
bre’ls i ajudar-los; però advertits del
perill que amaga per a la serietat de
les nostres organitzacions l’estat mo-
ral i intel·lectual d’aquestes noves for-
ces. [...] Aquesta força és molt insegu-
ra, molt fluctuant, perquè obeeix a la
suggestió que els fets produeixen en
el seu ànim i no a un estat ferm de
consciència».31 En aquest sentit, l’edu-
cació tracta de convertir tota una
col·lecció d’individualitats, que enca-
ra no posseeixen la facultat que és
possible exercir col·lectivament, en
una agrupació d’homes emancipats,
capaços de confiança mútua i d’una
disciplina de grup en la mesura que és
proporcionada per la pròpia emanci-
pació individual. Així, segueix dient
M. Cordero, «s’ha d’educar i discipli-
nar a la manera socialista aquestes
noves masses que vénen a nosaltres.
[...] Per això considerem indispensable
que els organismes de la Unió General
de Treballadors i del Partit Socialista,
el mateix per als nacionals que els re-
gionals i locals, es proposin educar i
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encarrilar aquesta nova força que ve
cap a nosaltres. [...] Se’ls ha de convèn-
cer que tots els avenços en benefici de
l’organització social seran una conse-
qüència natural del seu estat de com-
prensió de les noves realitats políti-
ques i socials i del seu propi esforç.
L’emancipació del treballador ha de
ser obra del mateix treballador.»32

Segons aquest ideari, la classe
obrera haurà de ser refundada en un
poble diferent per l’obra fonamental
de l’educació. La tutela moral de l’o-
brer emancipat significa, en definiti-
va, que, en el procés educatiu en el
qual recau la tasca de transformació,
és necessari coordinar els moviments
de la massa, regular llurs pensa-
ments, modelar llurs sentiments i
presidir totes les accions que l’obrer
porta a terme amb la finalitat d’arri-
bar a aconseguir uns comportaments
pacificats per a la futura acció políti-
ca; es tracta del que podríem dir un
govern de les conductes. Fernando de los
Ríos ho expressa molt sintèticament,
com el balanç del resultat d’una ope-
ració de domini sobre les conductes,
en un discurs pronunciat el dia de la
inauguració de l’any acadèmic 1917-
1918 a la Universitat de Granada: 

La llibertat en l’ordre moral és

equiparable a la seva autonomia, que

equival a dir que, aquest món de pas-

sions horroroses, d’apetències ur-

gents, de cobdícies grolleres i ànsies

bergants, ha estat possible sotmetre’l,

disciplinat i reduït a una inquietud

que estimula la voluntat, però que no

la impulsa cap a una direcció que la

faci desviar del bé, sinó al contrari,

l’encamina cap a aquest com l’únic i

adequat estatge. No és la llibertat, així

entesa, formal enemiga de la vida pas-

sional; estima aquesta reconeixent-li

la raó psicològica de llur existència,

però és ella la llei de l’estimar, el prin-

cipi que fa possible que els desigs no es

desviïn del punt ideal en què han d’es-

tar orientats: el bé.33

El projecte de reforma de les clas-
ses populars a l’Estat espanyol va ser
pensat des d’una minoria intel·lec-
tual selecta, però en la qual s’ha de re-
conèixer, en virtut de la influència
que va exercir, una gran mediació po-
lítica que, independentment del refe-
rent partidari, va assumir un contin-

gut pedagògic important. La Lliga
d’Educació Política creada per Ortega
y Gasset seria un clar exponent d’això
que estem dient.34 D’aquesta manera,

32. M. CORDERO, Los socialistas de la revolución, p. 330-331.
33. F. de los RÍOS, Discurso leído en la solemne inauguración del curso académico de 1917-1918, Grana-

da, 1917, p. 9-10.
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les classes populars estarien entrega-
des a la passió per una educació com
a l’únic remei per a posar fi a tots els
mals que pateixen. Enfront d’una si-
tuació política agònica, la pretensió
d’associar els obrers en un estat
comú d’emancipació seria l’art d’unir
i fer feliços els individus en un espai
moral on fóra possible, segons
aquells que es van dedicar a pensar
en el tema, fet present al poble i al de-
senvolupament de la seva educació
com a tal. I és sens dubte entre la im-
mediatesa de l’adhesió de les classes
populars i l’avenir cert d’una civilit-
zació dels homes i dones treballado-

res, que ve perfilada una nova i in-
finita distància en la qual queda-
ria instal·lat un altre personatge en
l’exercici del poder. No és ja l’home
de la política, subjecte de captació 
i divisió, sinó l’educador armat amb
la omnipotència que congrega la ve-

ritat, en tant que es fa imprescindi-
ble la transmissió de la cultura, és a
dir, l’educació de tot un poble civil,
de totes les classes, amb el qual es
connecta tota la societat i en el qual
serà possible una civilització bur-
gesa: això és, la cultura com allò 
mitjançant el qual una societat es fa
civil... 

34. J. ORTEGA Y GASSET, Obras completas, vol. X, Madrid, Espasa-Calpe, 1969, p. 247 i s.


