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Resum
L’experiència de l’Institut Obrer de València (1936-1939) va donar peu a la inau-

guració dels instituts per a obrers de Sabadell, Barcelona i Madrid. La política educa-
tiva duta a terme va ser revolucionària. Els millors estudiants obrers i els catedràtics 
més destacats van sumar capacitats perquè joves de 15 a 35 anys aprengueren en 
excel·lència, amb la intenció d’aconseguir intel·ligències eixides del poble.

Les característiques dels centres, en internat, comprenien des de les instal·lacions 
esportives fins a l’equipament científic. L’ensenyament, laic i pràctic, estava dirigit 
a sindicalistes amb capacitat d’assumir un batxillerat concentrat en quatre semestres. 
Cada alumne rebia un sou equivalent al que tenia abans d’ingressar en l’Institut. La co-
educació i la solidaritat practicada van ser uns altres dels senyals d’identitat. L’Institut 
Obrer de Sabadell es va ubicar en l’Escola Industrial, i hi van estudiar 87 joves. El de 
Barcelona, en l’excol·legi dels Jesuïtes de Sarrià, tenia 300 estudiants.

Paraules clau: Batxiller intensiu, educació de joves, igualtat d’oportunitats, for-
mació sindical, memòria i identitat pedagògica, política educativa.

Resumen
La experiencia del Instituto Obrero de Valencia (1936-1939) dio pie a la inaugura-

ción de los Institutos para Obreros de Sabadell, Barcelona y Madrid. La política edu-
cativa llevada a cabo fue revolucionaria. Los mejores estudiantes obreros y los más 
destacados catedráticos sumaron capacidades para que jóvenes de 15 a 35 años apren-
dieran en excelencia, con la intención de conseguir inteligencias salidas del pueblo.

Las características de los centros, en internado, comprendían desde instalaciones 
deportivas hasta equipamiento científico. La enseñanza, laica y práctica, estaba diri-
gida a sindicalistas con capacidad de asumir un bachillerato concentrado en cuatro se-
mestres. Cada alumno recibía un sueldo equivalente al que tenía antes de ingresar en el 
Instituto. La coeducación y la solidaridad practicadas fueron otras de las señas de iden-
tidad. El Instituto Obrero de Sabadell se ubicó en la Escuela Industrial y estudiaron en 
él 87 jóvenes. El de Barcelona, en el excolegio de los Jesuitas de Sarrià, contaba con 
300 estudiantes.

Palabras clave: Bachiller intensivo, educación de jóvenes, igualdad de oportuni-
dades, formación sindical, memòria e identidad pedagògica, política educativa.

Abstract
The experience of the Instituto Obrero de Valencia (1936-1939), the Secondary 

School for Workers, led to the inauguration of secondary schools for workers in 
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Sabadell, Barcelona and Madrid. The educational policy was revolutionary. The best 
students and the best teachers joined together so that young people, from 15 to 35 years 
old, could learn in excellent conditions and develop their minds. 

The schools, all boarding schools, included sports and scientific facilities. The 
instruction, secular and practical, was aimed at union members who could finish 
their secondary school studies and earn a diploma in only four semesters. Each 
student received a salary equivalent to the one they got before entering the school. the 
coeducation and solidarity put into practice were other identifying signs. The Instituto 
Obrero of Sabadell was located in the Industrial School and 87 young people studied 
there. The one in Barcelona, in the former Jesuit school in Sarrià, had 300 students.

Key words: Bachelor intensive, youth education, equal opportunities, training 
union, pedagogical memory and identity, educational policy.

Introducció

Els instituts obrers van ser l’experiència extraordinària que va 
marcar una joventut il·lusionada, una generació perduda que estudiava 
en les seues aules per aconseguir una autèntica igualtat en la pau. Un 
tema força important perquè significa la recuperació de la memòria del 
nostre país, en aquest cas afortunadament transmesa pels seus mateixos 
protagonistes. La recopilació de testimonis orals, en primer lloc, com 
una de les fonts clàssiques, es va fer en diverses fases. La informació 
de la Gaceta de la República, tant en l’àmbit polític, econòmic com 
institucional, les publicacions, la recerca de documents particulars i ar-
xivístics i les imatges conservades, van contribuir a la veracitat dels 
testimonis. 

Uns instituts per a homes i dones del poble per al poble

Al Govern de la Segona República el temps de guerra no li va fer 
oblidar el seu compromís i obligacions pel que feia a la cultura i a 
l’educació dels seus ciutadans; al contrari, sempre va fomentar la ins-
trucció dels seus homes i dones i del seu futur, la infància. I el que 
és més interessant, mai no s’ha tingut una consciència més aguditzada 
del que representa la cultura per a Espanya. Amb aquesta premissa va 
fer un gran esforç perquè s’iniciessin, en diverses poblacions, instituts 
per a obrers. Amb una metodologia avançada d’ensenyament, va donar 
il·lusió, esperança de futur i promesa de superació a la classe treballa-
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dora. Amb aquesta idea, es van crear instituts per a obrers en València,1 
Sabadell,2 Barcelona i Madrid.3 

L’1 de febrer de 1937, sis mesos i mig després d’iniciada la Guerra 
Civil, es van inaugurar les classes de batxillerat abreujat per a treballa-
dors amb aptituds a l’Institut per a Obrers de Segon Ensenyament de 
València. El ministre d’Instrucció Pública era Jesús Hernández Tomás, 
el qual va disposar d’un dels pressupostos més elevats del Govern de 
Francisco Largo Caballero. Un estudi elaborat pel professor José Ál-
varez4 revela que el pressupost del Ministeri d’Instrucció Pública de 
1937 se situava en 495 milions de pessetes, 150 mil més que l’any an-
terior, només superat pel del Ministeri d’Obres Públiques, i afegeix la 
data quantitativa del Ministeri de la Guerra, amb una xifra menor.

En el transcurs de les entrevistes5 realitzades, entre alguns dels que 
van ser alumnes de l’Institut per a Obrers de València, Madrid, Barce-
lona i Sabadell, van sorgir comentaris en què recordaven que, diverses 
vegades, van ser fotografiats i gravats en pel·lícules. Els mitjans propa-
gandístics per a la difusió de la política educativa del Govern republicà 
van ser molt amplis. Artistes prestigiosos dissenyaren cartells, postals 
i fullets. Sobre el projecte dels instituts per a obrers es van produir di-
versos cartells, dos d’ells en català. Un dels més coneguts és el que va 
fer el tipògraf Mauricio Amster, que inclou fotografies de l’alemany 
Walter Reuter. La posada en funcionament de tots els instituts també va 
tenir repercussió, tant en els mitjans de radiodifusió com en reportatges 
i informacions en premsa nacional i internacional, i es va activar un 
moviment de propaganda que fins i tot va donar lloc a la realització de 
transparències publicitàries per a les pantalles dels cinemes i falques de 
ràdio, com les conservades a l’Arxiu Històric de Sabadell.

1. Gaceta de la República, núm. 328, 21-XI-1936.
2. Gaceta de la República, núm. 75, 10-III-1937.
3. Gaceta de la República, núm. 139, 11-V-1937.
4. álvareZ loPera, José. La política de Bienes Culturales del Gobierno republi-

cano, durante la Guerra Civil española. Madrid: Ministerio de Cultura, 1982, pàg. 
31-32. 2 v.

5. En una primera fase, l’any 2003, va ser molt important el suport de l’Arxiu José 
Luis de la Borbolla CCOOPV i sempre la disposició de l’Associació Cultural Institut 
Obrer.
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Les imatges, investigades a la Biblioteca Nacional i l’Arxiu Ge-
neral de l’Administració, parlen de les característiques excepcionals 
d’aquests centres on s’impartia un batxillerat en quatre semestres: gra-
tuïtat, internat mixt, coeducació, esport, assistència mèdica, ensenya-
ment actiu, temps lliure, indemnitzacions econòmiques. Una atenció 
individual a l’alumne a través de professors de guàrdia, cinema cien-
tífic, idiomes, cor, excursions culturals, conferències, participació de 
l’alumnat al claustre i material escolar a càrrec del Ministeri, figuren en 
l’aposta de la nova educació. 

Nois i noies sindicalistes i antifeixistes, de 15 a 35 anys,6 amb molta 
capacitat de treball podien accedir a un ensenyament d’elit, en espais 
excepcionals, amb característiques estructurals fins a aquestes dates 
inabastables per a la classe obrera: biblioteca, menjador, consergeria, 
laboratori, infermeria, sala de reunions i de conferències, dormitoris, 
bugaderia, administració, club.

Per als estudiants, avalats pels sindicats, que havien superat les 
proves d’aptitud, com dictava el Decret,7 era meravellós. A més del 
futur prometedor que s’obria al seu davant. Un Institut de luxe que, 
segons paraules d’un exalumne, Lluís Viaplana,8 estava dirigit «als ver-
daders obrers antifeixistes cap a l’obtenció d’uns estudis que els possi-
bilitaria l’accés a unes ensenyances superiors i així poder contribuir a 
la construcció d’un país democràtic».

De la mateixa manera, però en diferents ciutats, els alumnes obrers 
van tindre en les seues ments la idea que amb el seu esforç podrien 
contribuir al ressorgiment necessari d’un temps nou. L’època viscuda 
va tindre una intensitat semblant en els distints instituts i ha segut re-
tinguda en el record d’aquells joves estudiants de 1937, més enllà del 
temps transcorregut. Escenes que es repeteixen sistemàticament entre 
els estudiants, la majoria en plena adolescència. La necessitat d’accedir 
a la cultura, la solidaritat, la camaraderia per damunt de les ideologies, 
el respecte per l’ésser humà, la fidelitat a la República i el repte que 

6. Disposició que amplia els incapacitats de guerra i per donar-hi cabuda als muti-
lats. Gaceta de la República, núm. 75, 15-III-1937. Decret que amplia el límit d’edat 
dels candidats de 18 a 35 anys. Gaceta de la República, núm. 180, 29-VI-1937. 

7. Ordre amb la normativa del funcionament i règim intern dels instituts obrers de 
segon ensenyament. Gaceta de la República, núm. 339, 24-XI-1937.

8. Entrevista de l’any 2004. Lluís Viaplana Arimany (Sabadell, 1922-2009).
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significava aprofitar l’oportunitat que se’ls oferia de canviar el caduc 
món dels seus pares. 

Un nombre aproximat de 873 estudiants van iniciar els estudis, divi-
dits entre 356 alumnes en València, 300 en Barcelona, 87 en Sabadell i 
150 en Madrid. A tots ells va accedir una joventut amb característiques 
semblants, i en tots els instituts la metodologia d’ensenyança va ser la 
mateixa.

L’Institut Obrer de Sabadell

Al diari La Voz,9 en març de 1937 s’insereix unes línies per notificar 
l’Ordre de creació a Sabadell d’un Institut Obrer de Segon Ensenya-
ment.

La concessió de l’Institut per a Obrers de Sabadell va ser el resultat 
de les gestions dutes a terme per l’alcalde del Front Popular Josep Moix 
Regàs i el conseller de Cultura Salvador Sarrà Serravinyals. Es va crear 
una comissió formada per un representant de l’Ajuntament i delegats 
de les dues centrals sindicals UGT i CNT, que viatgen a València i vi-
siten el ministre d’Instrucció Pública. La segona ciutat de Catalunya, 
amb un cens de 50.000 habitants, estava necessitada de centres de ba-
txillerat. Així, el 10 de març de 1937 es crea el segon Institut Obrer 
d’Espanya i primer de Catalunya «on podran admetre’s, en la primera 
convocatòria, fins a cent alumnes». El 7 d’abril, Wenceslao Roces 
Suárez, subsecretari del Ministeri d’Instrucció, signa les Normes que 
estableixen la creació de l’Institut per a Obrers de Sabadell.

Després de l’obtenció es va iniciar una campanya informativa per 
difondre la gran notícia entre els treballadors. Al maig de 1937, Sarrà 
es dirigeix al director de Ràdio Associació de Barcelona: «Encara 
que afecta només l’exprovíncia de Barcelona, llevat de la capital i la 
seua actual comarca, hem donat a la premsa barcelonina, per a la seva 
enorme difusió a tot Catalunya, uns gravats anunciadors de l’Institut 
Obrer i la seva primera convocatòria, i us remetrem unes notes perquè 
les radieu de forma alternada entre les vostres emissions.» Una d’eixes 
falques que van escoltar els ciutadans, conservades en l’Arxiu Històric 
de Sabadell, és la següent:

9. La Voz, 13-III-1937. 
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Els obrers i els seus fills podran ser enginyers, metges, arquitectes… 
L’Estat munta els instituts obrers i en ells facilita l’estudi del batxillerat 
als joves obrers i obreres amb aptituds. No solament manté l’obrer es-
tudiant, sinó que, a més a més, el subvenciona per a l’auxili necessari 
a la família. Lluiteu per guanyar la guerra, que l’endemà de la guerra, 
amb l’activitat de l’Institut Obrer, està guanyat.10

Al diari La Humanitat del 2 de maig de 1937 figura un cartell de 
propaganda de fons blanc i lletres roges on es llegeix la frase «Els 
obrers joves amb aptituds poden cursar batxillerat sense cap esforç 
econòmic». Del 7 al 20 de maig es va obrir el termini per presentar 
candidats. Els aspirants havien de ser obrers antifeixistes de les pobla-
cions de l’exprovíncia de Barcelona i disposaven de tota la informació 
i del model de sol·licitud en la Conselleria de Cultura de l’Ajuntament, 
al carrer de Cervantes, 43 de Sabadell. Notifiquen la creació de 
l’Institut Obrer i també el difonen entre les poblacions veïnes. El ter-
mini d’inscripció va ser prolongat cinc dies més. A continuació, entre 
l’1 i el 10 de juny, es van iniciar els exàmens eliminatoris. A la primera 
convocatòria es van presentar una centena d’aspirants, i van superar les 
proves 74 joves. El primer semestre van iniciar les classes 70 alumnes: 
6 noies i 63 nois.

Encara que en la Gaceta s’anomena Can Feu com a seu de l’Institut, 
va ser un convent que havia pertangut a les Serves de Maria, al carrer 
Montserrat, 135, el que va passar a ser la residència. L’Escola Indus-
trial, seu actual de Caixa Sabadell, va ser l’Institut. La intenció havia 
segut començar les classes el 20 de juny de 1937, però el fet és que els 
joves van començar a estudiar a principi de novembre. D’això informa 
al diari Vertical l’articulista Francesc Abad:

«¡Salut, joves estudiants! S’ha inaugurat el curs de l’Institut Obrer 
de Segon Ensenyament ¡En que circumstàncies! Amics nostres, és de 
doldre; sou dignes d’un inici diferent. No us mereixis aquest lamen-
table començament amb cares llargues. El que nosaltres lamentem 
és que la flor de la nostra joventut que teniu una missió encarregada, 
construir tot en nom del nostre poble, treball costós per cert. Perquè 

10. eSCrivÀ moSCardó, Cristina. Los Institutos para Obreros. València: L’Eixam, 
2008.
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vosaltres no només sou els «estudiants», coneguts per nosaltres fins 
ara, sou tan diferents, sou el poble, la saviesa del poble per si mateix, 
sereu els únics que portareu els resultats pràctics d’una transformació 
de l’ordre Polític i Social, com també així mateix els que menys heu 
de parlar de Revolució i més haureu de fer. Vosaltres esteu a l’Institut 
precisament perquè el nostre poble viu una tragèdia, és per això que 
es lluita per fer assequible al Poble les Arts i les Lletres, a vosaltres se 
us ha encarregat el treball més difícil, el de fer realitat totes aquelles 
ànsies que nosaltres en tota la nostra vida hem acariciat com una qui-
mera filla de la nostra il·lusió. Vosaltres procurar estudiar amb esforç, 
fer-vos mereixedors de la confiança que us tenim i no oblideu que a 
Espanya contínuament cauen germans vostres per no aixecar més. Pas-
sarem privacions, que importa si al final ens veurem recompensats per 
la vostra obra, ¡que és la veritable Revolució! Estudiant si necessites 
un al·licient en moments de defalliment, pensa en l’heroïcitat del Poble 
d’Astúries i en el estoïcisme del Poble de Madrid i fes-te digne.»11

La inauguració oficial va ser el dia 20 de desembre de 1937, amb 
l’assistència de Carles Pi i Sunyer, entre altres autoritats. Mundo Grá-
fico va intercalar entre les seves pàgines una imatge de l’acte amb el 
peu: «Les autoritats presenciant des de l’Ajuntament la desfilada de 
les tropes que van rendir honors durant l’acte d’inauguració d’un nou 
Institut Obrer de Segon Ensenyament a Sabadell.»12

En el tema educatiu, la metodologia utilitzada era activa, mitjançant 
l’explicació a l’aula i els apunts que prenia l’alumne, amb l’ampliació 
que investigava en els textos dels llibres a la biblioteca. L’experimentació 
i la pràctica. Un ensenyament dirigit a estudiants triats que esperaven un 
esdevenidor magnífic després de la victòria. L’exalumne Alfons Soler13 
conserva impecables les seues llibretes d’apunts, de característiques 
semblants a les dels seus companys dels altres instituts. En elles estan 
escrits els noms de l’equip de professors que impartien les assignatures 
següents: Llengua i Literatura: Magdalena Folch Solé; Francès: Manuel 
Devis Samper; Ciències naturals, Ciències fisicoquímiques i Matemàti-
ques: Juan Bote García; Economia: José Sancho; Geografia i Història: 

11. Vertical, 3-XI-1937. 
12. Mundo Gráfico, 29-XII-1937.
13. Entrevista de l’any 2005. Alfons Soler Llongueras (Sabadell, 1920). 
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Simón Escoda Pujol; Dibuix: Alfredo Palmero Gregorio. Les matèries 
es completaven amb Anglès i Especialitats.14

La guerra era un sentiment col·lectiu d’impotència. La vida quoti-
diana continuava, però la sensació de pèrdua es feia evident dia a dia. La 
gent no volia creure en la derrota, però els esdeveniments bèl·lics eren 
cada vegada més negatius per a la República. L’abril del 1938, al costat 
de notícies culturals i d’espectacles com «La temporada del Liceu: La 
Verbena i La Revoltosa tornaran a cantar avui», figura una àmplia res-
senya sota el títol «Govern de la República. En el d’Instrucció Pública»:

S’estén l’entusiasme per l’allistament voluntari en els centres 
d’ensenyament.

Segueixen rebent al Ministeri nombrosos telegrames donant compte 
de l’entusiasme que hi ha entre la joventut escolar i entre el professorat 
per anar en defensa de la pàtria envaïda. Entre els últimament rebuts fi-
guren els següents: Del comissari director de l’Institut Obrer de Sabadell 
al ministre d’Instrucció Pública i Sanitat: «Reunits en finalitzar el primer 
curs semestral els professors i alumnes de l’Institut Obrer de Sabadell, 
saluden el ministre i tenen l’honor de comunicar-li que s’ha iniciat la 
llista del voluntariat amb el nom de l’alumne Francesc Comas Busquets, 
i al mateix temps els alumnes de la cinquena del 41 demanen per acla-
mació que se’ls mobilitzi com a mesura general per a tota l’Espanya 
lleial, segurs que els joves de 18 anys cooperaran amb tot entusiasme i 
vigor a alliberar a la pàtria de la invasió feixista.»15

En la segona convocatòria, que va coincidir amb la segona de Bar-
celona i la tercera de València, només es van crear 25 places. Lluís Via-
plana ens diu:

«Al juny del 38 vaig fer oposicions per entrar en l’Institut. Ens 
vàrem presentar 83 xics i xiques i vàrem aprovar 17. Una de les pre-
guntes per aprovar les proves d’aptitud va ser: 36 anys és el doble de 
l’edat real que tinc, més l’edat que tinc. Quants anys tinc? El desenvo-
lupament del problema i el resultat era: x = 36/3 = 12 anys.»

Molts dels alumnes de la primera convocatòria van ingressar en 
l’exèrcit. La fe en la victòria era l’alè que els donava força, pensaven 

14. Ordre amb la normativa del funcionament i règim intern dels instituts obrers de 
segon ensenyament. Gaceta de la República, núm. 339, 24-XI-1936.

15..La Vanguardia, 5-IV-1938
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en un futur de pau per al qual ells s’estaven preparant intel·lectualment. 
La fatal crueltat de la guerra va fer que diversos d’ells moriren.

Mentrestant, la Junta Tècnica Inspectora de Segon Ensenyament 
va rebre la proposta del comissari director de l’Institut Obrer de Saba-
dell en què demanava un augment del subsidi mensual per als alumnes 
d’aquest centre, i en va emetre un informe favorable. El Ministeri va 
notificar que els alumnes de la llista i en endavant percebrien les quan-
titats que indicaven. Aquesta llista, amb 18 nois i 8 noies, és la següent: 
Aguilar Ortega, Juan, 250 pessetes; Amenes Monserrat, José, 150; Aloy 
Anell, José, 250; Arbiol Burgue, Santiago, 150; Arderius Ros, Asun-
ción, 150; Camps Oriola, Engracia, 325; Canet Puigmartí, Juan, 150; 
Cascante Pou, Dolores, 150; Comas Busquets, Francisco, 150; Espinal 
Rodríguez, José, 150; Estany Corominas, Juan, 150; Fornell Ariola, 
Magda, 150; Guldal Escamilla, Alejandro, 200; Homs Obradors, Fran-
cisco, 150; Homs Puigdellivol, Rosa, 325; Magne García, Francisco, 
150; Pablo Figuerola, Jose, 150; Planas Soler, Roma, 150; Roselló 
Busquets, Juan, 200; Sau Chaté, Luisa, 200; Segura González, Emilio, 
150; Senabre Beltrán, Jose Maria, 200; Serra Querol, Francisca, 150; 
Tebas Balaguer, Juan José, 150; Torello Pagés, Teresa, 150; Vives Es-
quitino, August, 250. L’Ordre16 està signada a Barcelona el 17 de maig 
de 1938 pel subsecretari d’Instrucció Pública Joan Puig Elias.17

Al juny del 1938 es van reprendre les classes. L’ambient de cama-
raderia era extraordinari. La convivència dels professors18 i alumnes 
era d’ajuda mútua. Viaplana recorda, com un bonic somni, eixe temps: 
les classes, les assemblees, les eixides al camp per estudiar sobre el 
terreny la geografia, les nits d’estiu descobrint esteles, les petites cele-
bracions d’aniversaris, els companys, el menjador:

«Hi havia cuiner i cambrers. “Jo no em sent un vassall, sóc un com-
pany més”, deia el bo del cuiner Sr. Duriel. En la taula m’assentava 
amb les companyes Magda Fornell i Francesca Padrós, i amb Joan 
Viladreu, Jaume Mestres. Quan dinàvem comentàvem les lliçons i la 

16. Gaceta de la República, núm. 140, 20-V-1938.
17. Joan Puig Elias va ser nomenat sotssecretari d’Instrucció Pública l’abril del 

1938. El càrrec de ministre d’Instrucció Pública i Sanitat va ser per a Segundo Blanco 
González.

18. Els professors convivien en règim familiar. Per això l’ensenyament era més 
seguit encara pels docents, que estaven sempre disposats a ajudar l’alumnat.
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sort que teníem de ser estudiants. Quan vaig entrar en l’Institut cobrava 
90 pessetes a la setmana, que em pagava com nòmina l’administrador 
senyor Gubern. Li entregava un sou a la meua mare només per estu-
diar. Era increïble!» 

La següent convocatòria prevista, segons la publicació de la Gaceta 
del novembre del 1938, incloïa instruccions per a les propostes de candi-
dats, proves eliminatòries i el nombre de places a proveir: 100 a Barce-
lona, 75 a València i 50 a Sabadell. L’Ordre, en la seua disposició octava, 
acaba dient: «El curs donarà començament en els tres instituts mencio-
nats el dia 2 de gener pròxim.» A final de l’any 1938 i com a fi de curs 
es van fer uns jocs esportius entre els alumnes de l’Institut de Barce-
lona i de Sabadell. Viaplana, amant de l’esport, recordava:

Els dissabtes, jugàvem a basquetbol i al criquet, com en els col·legis 
anglesos. Al desembre de 1938 en l’Institut de Barcelona es va orga-
nitzar un festival d’atletisme. En les seues pistes vàrem fer les compe-
ticions. Vaig participar amb els meus companys en dos proves i vaig 
guanyar una. El petit trofeu té la inscripció següent: «Al vencedor de 
100 metros en el festival IOB-IOS».

La productora Laya Films va elaborar un reportatge sobre el festival 
atlètic que es va poder veure en el Cine Imperial de Sabadell. La tercera 
convocatòria corresponent al tercer curs a penes va poder iniciar les 
classes. El 27 de gener de 1939 les tropes franquistes (moros, alemanys 
i italians) van entrar a Sabadell, i es van fer càrrec de totes les institu-
cions enmig de la tristesa del poble. «Nosaltres, estudiants, vàrem anar 
a l’Ajuntament per saber com quedàvem i ens van dir: “Per a vosaltres 
es va acabar tot, per procedir del Govern roig!”»19 Els joves, durant uns 
mesos, van continuar estudiant. Entre ells es feien classe. Tots eren al 
mateix temps professors i alumnes. Però la dura vida d’eixe temps de 
tenebres els va situar en la realitat i a poc a poc es van anar incorporant 
al món laboral.

L’Institut Obrer de Barcelona

El dia 11 de maig de 1937 el Ministeri ordena la creació de l’Institut 
Obrer de Barcelona. El curs, per problemes d’adequació de l’edifici 

19. eSCrivÀ moSCardó, Cristina. «L’Institut Obrer de Sabadell 1937-1939. Re-
cords de Lluís Viaplana Arimany: El meu abans i després de ser alumne de l’Institut 
Obrer». Arraona. Revista d’Història (2004), núm. 28, pàg. 188-189.
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de l’excol·legi dels Jesuïtes de Sarrià, es va iniciar a final d’eixe any. 
Les paraules de l’exalumne Eduard Vivancos20 és el resum perfecte de 
l’inici d’aquest projecte educatiu, a més de la realitat viscuda per la 
majoria dels joves:

«Gairebé 2.000 candidats es van presentar als exàmens eliminatoris.
Diumenge 10 d’octubre. La llista dels 200 afortunats és exposada al 

mur de l’edifici.
Dilluns 20 de desembre de 1937. Primer dia de classe. A la llista pu-

blicada per la Gaceta apareixen els noms. En aquesta llista a mi m’han 
posat Fructuós en lloc d’Eduardo. Un grup de persones franquejaren 
les portes de l’Institut Obrer. La major part eren encara molt joves, 
però eren posseïdors d’una maduresa moral pròpia del temps i de les 
circumstàncies que es vivien: nois d’aspecte seriós i decidit, noies 
rialleres i pletòriques de joventut. Va ser el principi d’un somni: es-
tudiar, assolir nivells culturals que fins aleshores mai no havien tingut 
l’oportunitat d’accedir. La creació dels instituts obrers va obrir la porta 
conduint a estudis superiors a joves treballadors.»

Durant els mesos que van transcórrer des de la creació del Decret 
fins que es van fer les proves d’aptitud es van organitzar cursets prepa-
ratoris des dels sindicats, per a la capacitació dels seus afiliats de tots 
dos sexes. Vivancos fa un aclariment referent a això:

Relatiu a la preparació per ingressar a l’Institut, es van organitzar 
cursos preparatoris a diversos llocs: sindicats CNT i UGT, organitza-
cions juvenils, Escola del Treball de Barcelona, etc. Jo era membre de 
la FECL (Federación Estudiantil de Conciencias Libres), que després 
es va anomenar FIER (Federación Ibérica de Estudiantes Revolucio-
narios), però degut a la guerra les seves activitats eren molt limitades.

Molts dels nois s’havien preparat les proves d’aptitud a l’edifici dels 
Escolapis, situat en el carrer de les Escoles Pies, 36, que es va convertir 
en l’Escola Popular de Guerra i en l’Escola General Tècnica CNT-AIT-
FAI que incloïa l’Internat de Sarrià, de característiques semblants a 
l’Internat Durruti de València21 i amb la mateixa finalitat, preparar els 
seus afiliats per a les proves d’ingrés a l’Institut Obrer. 

20. Extracte de la correspondència mantinguda via electrònica amb Eduard Vi-
vancos García (Barcelona, 1919 - Toronto, Canadà, 2008).

21. eSCrivÀ moSCardó, Cristina. El Internado Escuela Durruti, 1937-1939. Va-
lència: L’Eixam, 2011.
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Al primer curs es van inscriure un gran nombre de joves. El model de 
sol·licitud per a l’accés era el següent, ja emplenat per Antoni Fernández:22

Organització proponent: Joventuts Llibertàries
Nom i cognoms del candidat: Antoni Fernández Vallet
Edat: 15 anys
Lloc i data de naixement: Barcelona (Gràcia) 
Ofici: Fusteria
Fàbrica o taller on treballa: Taller Confederal, 83
Des de quan: maig de 1936
Salari que percep: 36 pessetes
Domicili: C/ Francisco Ascaso 99, Barriada 19 de juliol, Harmonia 

de Palomar
Què família té: Pares i dos germanes
Si contribueix a mantindre la família i amb quant: Amb el jornal 

íntegre
Indemnització que hauria de percebre en l’Institut: La quantitat que 

guanya
Si ha cursat estudis i quals: Els estudis Primaris d’Ensenyança
Barcelona 27 d’agost de 1937
Amb el retard d’uns quants mesos per causa de la guerra –en què 

la resistència de Barcelona es començava a comparar amb l’heroica 
Madrid–, el dia 22 de setembre de 1937 es van iniciar les proves dels 
candidats. El 28 de setembre i el 2 i 6 d’octubre van continuar els 
exàmens. Al gener del 1938 figuraven en la Gaceta els primers 155 
alumnes, entre ells 26 dones, que rebrien la indemnització econòmica 
facilitada pel Ministeri. Els sous més elevats entre les noies correspo-
nien a Isabel Solagaintua García, amb 360 pessetes, i entre els nois, a 
Juan Monfort Castel, amb 611. I els més baixos a Dora Pintado Ochoa, 
amb 30 pessetes, i Francisco Noguera Vallverdú, amb 20.

La residència dels alumnes de l’Institut Obrer, en un lloc privilegiat 
de Sarrià, ocupava la part frontal de la fatxada principal, que compartia 
amb l’Institut Escola Ausiàs March i creava entre ambdós instituts un 
mateix espai educatiu. Les habitacions eren molt espaioses i miraven 
cap a Barcelona. L’exalumna Adoració Sánchez23 recordava:

22. Entrevista de l’any 2004. Antoni Fernández Vallet (Barcelona, 1922- 2008).
23. Entrevista de l’any 2004. Adoració Sánchez Sánchez (Cuba, 1919 - Barcelona, 

2008).
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«Ocupàvem el tercer pis. Teníem sala d’infermeria i un metge en-
carregat de l’atenció de l’alumnat, crec que era oncle de Pasqual Mara-
gall… Abans d’iniciar l’activitat d’educació física ens van fer un reco-
neixement. Les dutxes es distribuïen en el corredor. En les habitacions 
estàvem tres alumnes amb tres llits i un armari gran de tres cossos, tres 
taules de nit i una taula gran d’estudi, tot blau. Davall de la finestra, el 
radiador de la calefacció ens faria més suportables les nits d’hivern, 
estava tot atès, la roba la llavaven i planxaven, tan sols els alumnes 
s’havien de fer el llit. A les onze de la nit escoltàvem l’últim part de 
guerra i fins a les dotze es podia estudiar.»

Eduard Vivancos va anotar en un full del seu diari la primera classe, 
el 20 de desembre de 1937. L’assignatura va ser Geografia: «Per 
orientar-nos necessitem el Sol, l’Estrella Polar, la línia meridiana o bé 
la brúixola. Lliçó de Matemàtiques: El càlcul literal és el que es fa amb 
lletres, numeral el que es fa amb números…»

El temps de guerra feia que cada vegada l’alumnat fora més jove, 
i el mateix ocorria al front. Al març del 1938, va aparèixer en la 
premsa local el text següent dirigit al Ministeri signat per l’alumnat de 
l’Institut:

Davant de la invasió infamant per que travessa Espanya a causa de 
l’enorme quantitat de material bèl·lic i tropes entrenades, enviades pels 
països totalitaris, i fent nostres totes les paraules de V. E. davant del mi-
cròfon, preguem encaridament se’ns ensenyi en el maneig i tècnica de 
les armes en hores extraordinàries a l’estudi, per a estar disposats en tot 
moment i lloc a defendre la independència d’Espanya i les llibertats del 
poble. Ens oferim a més per a servicis relacionats amb la guerra i per a 
això estem disposats a fer jornada intensiva d’estudi en l’Institut Obrer 
de Barcelona i treballar en les indústries militars o d’utilitat bèl·lica.

Se sentien, i en certa manera eren, els herois que l’Espanya lleial 
necessitava per construir un temps millor. Una gran família cohesio-
nada amb la idea de transformar el món per al futur. Junts canviarien el 
món; la força i el poder de la raó els feia més forts.

L’Institut intentava normalitzar la vida acadèmica entre bombar-
deig i bombardeig, però cada vegada era més difícil. Encara així els 
alumnes i els professors se sentien un sol cos que treballava per acon-
seguir l’objectiu que s’havien proposat. Se’ls animava en l’estudi i en 
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la seua pròpia superació. Al setembre del 1938, encara es creia en la 
justícia i guanyar la guerra. Aquest mes hi havia a la premsa anuncis 
d’organitzacions antifeixistes que preparaven els seus candidats per a 
la convocatòria següent: «El dia 20 del corrent començarà al Club Ju-
liol, un curs de preparació per a l’ingrés a l’Institut Obrer. Tot jove que 
tingui interès en assistir-hi, ha de passar per la secretaria, Casa Na-
cional de la Joventut, exhotel Colón.»24

El dia 28 d’octubre, per l’avinguda 14 d’Abril, actual Diagonal, la 
ciutat de Barcelona acomiadava les Brigades Internacionals. Professors 
i alumnes van donar suport a la manifestació festiva. Walter Reuter va 
immortalitzar el moment de l’acte en què les alumnes amb flors en els 
braços portaven una pancarta amb el lema: «IOB als Internacionals 
¡Salut! Germans».

La idea de millorar la funcionalitat de l’internat, durant tot el temps 
que va existir l’Institut, va donar peu a les obres d’adaptació. Al Diario 
Oficial de la República, s’aprova el projecte formulat per l’arquitecte 
González Espluga per a l’ampliació de la cuina de l’Institut de Sarrià, 
per un import de 55.146,57 pessetes, i una altra Ordre,25 per a l’ampli-
ació de la planta segona i tercera de l’edifici, a fi de millorar les instal-
lacions de l’Institut Obrer de Barcelona, per un import de 463.569,51 
pessetes.

Els professors van ser: Francès: Luis Tabuenca Juan; Matemàti-
ques: Juan Ras Claravalls i Romualdo Sancho Granados; Dibuix: Elisa 
Piqueras Lozano; Ciències naturals: Enrique Rioja lo Bianco i Faustino 
Miranda González; Física i Química: Julio López Renduelez; Geo-
grafia i Història: Mariano Camara Curnella; Llengua i Literatura: Sa-
muel Gili Gaya i Alfredo Milego Diaz; Educació física: Enrique Gra-
nados Gal.

24. La Vanguardia, 18-IX-1938
25. Gaceta de la República, núm. 351, 17-IX-1938.


