
Acabada la guerra, Miquel Santaló, Adelina Cortina i les germanes Uriz, entre altres 
professors de la Normal, anaren a l’exili. També s’exilià Josep Mascort, que va ser el 
director-comissari de la Normal durant l’etapa de la Guerra Civil.

El trencament amb el model republicà va ser total. A Catalunya, gairebé l’11 % dels 
mestres (homes i dones) marxaran a l’exili. En un primer moment, el buit deixat pels 
morts, exiliats i expulsats va ser omplert amb persones escollides amb criteris polítics i 
no pas professionals (alféreces provisionales, etc.). Gairebé un 30 % dels que es van quedar 
serà sancionat, i tots els mestres en exercici hauran de fer un curset de dues setmanes 
per adequar la seva formació als ideals de la Nueva España. La funció docent quedava 
subordinada als interessos de la religió i de la pàtria.

La normalitat escolar a l’Escola Normal de Girona no s’aconseguí �ns al 1942.

Pel que fa al pla d’estudis dels futurs mestres, es produirà una regressió al model del 
1914. La Llei d’educació primària del 1945 establia que per accedir als estudis de mestre 
n’hi havia prou amb tenir el batxillerat elemental, haver complert 14 anys i superar un 
examen d’ingrés. La carrera durava tres cursos, que nois i noies feien separadament. La 
religió tornava a formar part de les assignatures que calia estudiar, i n’hi havia una de 
nova, la Formación del Espíritu Nacional. El català desapareix del pla d’estudis i també 
de les classes. L’ideari nacional-catòlic serà l’eix dels nous ensenyaments dels futurs 
mestres, uns ensenyaments ben diferents dels de l’època republicana.

Entre 1939 i 1971 hi hagué quatre plans d’estudis (1942, 1946, 1950 i 1967). 

El canvi de denominació dels estudis de magisteri és signi�catiu. A partir del 1945, amb 
l’ordre de 21 de juliol de 1945 (BOE núm. 221, de 09/08/1945) «las actuales Escuelas 
Normales del Magisterio Primario se denominarán en lo sucesivo Escuelas del Magisterio». Quan 
el juny de 1963 es decretà la reuni�cació de les dues escoles, s’imposà la fórmula Escuela 
del Magisterio de Gerona. Dos anys més tard es rehabilità el nom de Escuela Normal. 
I tres anys després, el Ministeri va demanar a aquests centres que triessin un nom. A 
Girona es va escollir el de Joaquim Ruyra.

Els noms o�cials que s’havien posat anteriorment a les Normals de Girona també eren 
signi�catius. La masculina, el 1949, es posà sota l’advocació del capellà Jaume Balmes, 
i la femenina, del jesuïta Ramón Ruiz Amado, dos noms que sintonitzaven amb una 
línia de pensament tradicional i clerical. 

ELS ESTUDIS DE MAGISTERI 

SOTA LA DICTADURA FRANQUISTA

1888/03/16 – 1951/09/22. Proves d’exàmens d’estudiants. 
CAT AUdG F1 ENM102/05

1940. Des�lada militar davant l’escola Bruguera. 
Ajuntament de Girona. CRDI (Lluís Solá Jover)


