
Així eduques, així serem

{Teresa Mañé, precursora de l'Escola Moderna}

Al carrer Sant Pau, 31, l'any 1891, aproximadament, la Societat Autònoma de Dones de Barcelona, de la 
qual es parlarà més endavant, va tenir la iniciativa de crear una escola laica per dones treballadores que 
mancaven de mitjans econòmics. Per aquest motiu, les classes eren nocturnes.

1-Història de l'educació de les dones al segle XIX

Al segle XIX, l'ensenyament estava encara molt influenciat per l'Església en tots els nivells, la qual 
conceptualitzava a la dona com a quelcom secundari, el paper del qual era el de perfecta casada, reina de 
la llar i bona mare. El seu espai era la a llar i a la família. Per això, l'educació acadèmica no estava 
dirigida a elles, ni tan sols es contemplava en els plans d'ensenyament. Amb la Llei Moyano de 1857, 
encara que segueix en la mateixa línia que a principis del segle, es fa obligatori l'escolaritat de les nenes 
per primera vegada a l'Estat Espanyol. Aquesta llei que es va mantenir fins a 1970, segregava les 
assignatures segons si eren nens o nenes, ells aprenien sobre ciències i elles, sobre les feines 
domèstiques. A més, les escoles no eren mixtes. Així doncs, l'ensenyament de les nenes al segle XIX 
consistia a convertir-les en futures dones que complissin perfectament amb el rol al que estaven 
destinades; el d'esposes i mares.

A partir de la segona meitat del segle, comencen a proliferar intensos debats en periòdics i revistes sobre 
la capacitat de les dones per adquirir coneixements que la capacitin per exercir una professió i sobre la 
conveniència o no que l'adquireixin. 

2-Escoles laiques: precursores de les escoles racionalistes anarquistes

En contraposició a aquesta realitat catòlica i sexista, neix a partir de 1868 (sexenni revolucionari) 
el primer brot d'escoles aconfessionals que constituirien una tercera via educativa independent de les 
escoles catòliques i les estatals. Però és a partir de la Restauració, quan comencen a augmentar, en 
nombre, aquestes escoles laiques emparant-se en l'article 12 de la Constitució de 1876. Entre 1874 i 
1896, es va crear una extensa xarxa de centres d'ensenyament per tot l'Estat Espanyol d'iniciativa 
privada que s'aglutinaven sota el mateix paraigua del laïcisme però que procedien de diferents tendències 
ideològiques, així com maçones, republicanes, liberals, obreres, lliurepensadores... Els unia un 
denominador comú: la creença de la raó basada exclusivament en la ciència i, per tant, l'enfrontament a 
l'Església Catòlica. D'aquesta manera, sorgeix un moviment que posa especial ènfasi en culturitzar a la 
classe obrera, no només a través d'aquestes escoles sinó també mitjançant mítings, publicacions, 
conferències, classes nocturnes per a adults. Esdevindran moments de veritable agitació social.

L'existència d'aquestes escoles laiques va dependre molt dels vaivens polítics de l'època. Així, moltes 
d'elles es van veure afectades per la repressió contra anarquistes al 1896, la campanya antilaicista
després de l'atemptat de Mateo Morral l'any 1906 contra el rei Alfonso XIII, el dia de les seves noces, els 
esdeveniments de la Setmana Tràgica, el procés a Ferrer i Guàrdia en 1909 o la proclamació de la 
dictadura en 1923.

Teresa Mañé, també coneguda com Soledad Gustavo tal com signava en els seus escrits, va estar 
involucrada en la creació d'escoles laiques i lliurepensadores l'any 1887 juntament amb Bartolomé 
Gabarró (tots dos membres de la Confederació Catalana d'Ensenyament Laic) a Vilanova i la Geltrú, on va 
néixer ella, i en 1891 juntament amb el qual va anar el seu company de vida, Joan Montseny a Reus. 
Context que més tard influiria a Francisco Ferrer i Guàrdia per crear l'Escola Moderna en 1901 i que, més 
tard, seria la línia pedagògica que el moviment anarquista assumiria.

D'aquesta manera, les escoles laiques que sorgeixen dins del moviment anticlerical de finals del segle XIX 
són l'espurna perfecta que propiciarà la formació de les escoles racionalistes, que serà com s'anomenaran 
les escoles anarquistes. Aquestes es caracteritzen, com ja s'ha dit anteriorment, per portar una línia 
pedagògica racionalista basada en la confiança en la ciència (a la doxa), en contraposició al dogmatisme 
religiós i per respectar el lliure desenvolupament personal de les criatures, rebutjant l'autoritarisme.
A més de ser laiques i racionalistes, eren mixtes, sent considerada l'educació de les nenes d'igual 
importància que la dels nens.

Pel moviment anarquista, l'educació sempre ha estat un factor important per aconseguir 
una transformació social profunda. Per això, es generen multitud de centres d'ensenyament tant per a 



nens i nenes com per a adults. Són moltes les dones que uneixen forces per combatre l'analfabetisme 
que assolava l'Estat Espanyol, on el 86% de les dones no sabien ni llegir ni escriure. En aquest 
sentit, la Societat Autònoma de Dones de Barcelona és un clar exemple d'això, com més tard ho 
serà Dones Lliures. 

3- Situació actual de l'ensenyament

Actualment ens trobem en plena aprovació d'una nova llei educativa, iniciativa del Partit Popular, a càrrec 
del Ministre d'Educació, José Ignacio Wert; la polèmica Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa 
(Lomce). És polèmica perquè, com tot el que proposa un partit polític i en aquest cas feixista, suposarà 
uns 408 milions d'euros que sortiran de les butxaques de les Comunitats Autònomes, situació una 
miqueta bipolar ja que també se'ls demana austeritat en l'àmbit educatiu i, a més, suposa un 
endarreriment pel que fa el contingut educatiu. Algunes joies de la nova llei són: tornar a donar suport 
als centres que discriminin per sexe, suprimir l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania i augmentar la 
càrrega horària en Religió. Aquestes decisions estan acordades amb la Conferència Episcopal, inquieta pel 
descens d'alumnat que escull estudiar religió, que en l'última dècada ha baixat gairebé un 10%. L'aparició 
d'una nova professió, la direcció dels centres, a la qual se li donarà més poder i deixarà de ser triada pel 
claustre, sent escollida per les administracions. S'elimina la selectivitat, així l'entrada a la Universitat ho 
decidiran aquestes sota criteris específics. També apareixeran noves revàlides, en acabar 6º de Primària, 
4º d'ESO i al final del Batxillerat. Alhora hi haurà més presència del castellà en comunitats amb una altra 
llengua, una ràtio major per aula, contractació del professorat sense fer oposicions, menys autonomia 
curricular per als centres educatius i les Comunitats Autònomes.......en resum, tornem enrere en el 
temps. Però això no és una qüestió per discutir sobre amb quin partit polític estaríem millor al govern, 
sinò per entendre que qualsevol que ens governi farà i desfarà les lleis per al benefici dels de la seva 
classe; som nosaltres les que hem de decidir com volem que les nostres filles siguin educades.

En aquest sentit, segueixen existint experiències educatives diferents a les institucionals i 
catòliques, les quals són dissenyades per les persones implicades com són les famílies i les educadores, 
tenint en compte els interessos de les criatures i el seu lliure desenvolupament. Escoles lliures, escoles 
llibertàries, escoles on l'important és “ser” més que tenir un títol, on el saber procedeix d'un interès de la 
persona i no dels interessos polítics i econòmics d'un partit polític, on no hi ha jerarquies, es funciona 
horitzontalment, es cuiden les relacions entre totes les persones implicades, on totes i tots, tinguin l'edat 
que tinguin estan en continu procés d'ensenyament i aprenentatge. Només així, fora de tot 
adoctrinament religiós, moralista, castrador i en un context de total llibertat és possible construir una 
societat crítica, basada en el respecte de cada persona que la forma i no només a l'autoritat. Una societat 
on les persones que la formen no deleguen la seva vida en altres mans sinó que pren les regnes en tots 
els àmbits, o el que és el mateix, una societat lliure.

Biografia de Teresa Mañé

Teresa Mañé i Miravet, també coneguda com Soledad Gustavo que era el seu pseudònim en els seus 
escrits, neix en Villanueva i Geltrú en 1865, en el si d'una família econòmicament acomodada. Va cursar 
estudis de Magisteri a l'escola Tramuntana de Sanfe. Vinculada en la seva joventut al Centre Democràtic 
Federalista i a la Confederaci Catalana d'Ensenyament Laic al costat de Bartolomé Gabarró, en 1887 
funda, amb l'ajuda d'aquest, una escola laica en Villanueva i la Geltrú i, anys més tard, una altra escola a 
Reus al costat del seu company de vida, Joan Montseny. Es converteix en precursora del que més tard es 
cridaria l'escola racionalista, impulsada per Francisco Ferrer i Guàrdia a partir de principis del segle XX.

Teresa Mañé col·labora per la mateixa època en el periòdic local de Vilanova El Vendaval, de tendència
republicana federal, on publica el seu primer article. Ja llavors va escriure defensant el pensament lliure, 
la instrucció pública i el feminisme. Quan va tancar El Vendaval va seguir escrivint en El Productor i La 
Tramuntana. Són en aquestes publicacions on pren contacte amb l'anarquisme. Allí coneix a Joan 
Montseny i a altres escriptors importants de l'anarquisme espanyol com Anselmo Lorenzo, Fernando 
Tarrida del Màrmol o José Llunas Pujals, editor aquest del periòdic La Tramontana. Escriurà també en La 
Il·lustració de la Dona (Barcelona), El Missatger (periòdic federal), La Tronada
(òrgan de la Unió Espanyola de Lliurepensadors), El Lluitador (setmanari de Barcelona des de 1931 a 
1933). També va escriure novel·les com La Novel·la Ideal (1925) i La Novel·la Lliure (1929). A més, és 
autora de la Societat futura (1931) i El sindicalisme i l'Anarquia. Política i Sociologia (1932).

En 1889, participa i guanya el “II Certamen Socialista” celebrat a Barcelona, on presenta el seu text 
L'amor lliure. 
En 1891, es casa pel civil amb Juan Montseny, escrivint dues cartes que li van servir per donar a conèixer 
a la seva família i amistats que s'havien unit. És en aquest any quan funden junts una altra escola laica a 
Reus.



Després de l'atemptat en la processó del Corpus Christi de Barcelona en 1896 i la repressió que va seguir 
al Procés de Montjuïc pels fets, Juan Montseny i Teresa Mañé són bandejats. La parella acaba en 1897 a 
Londres, encara que tornaran tan sols un any més tard, establint-se a Madrid, i començant la publicació 
quinzenal La Revista Blanca (primera època 1989-1905 / segona època 1923-1936) sobre sociologia, 
ciències i arts.

Promocionaran l'aparició de Terra i Llibertat a Barcelona, més combativa que La Revista Blanca.

En 1905, neix la seva filla Federica Montseny, i poc després abandonen Madrid i s'instal·len en Cerdanyola 
del Vallés, des d'on seguiran participant activament en tots els esdeveniments dels anys successius.

A més de tenir una vida intensa com a escriptora, tant de novel·les, assajos com a articles de premsa, un 
gran interès per la pedagogia, creant escoles i escrivint sobre el tema específicament i tractant-lo de 
manera transversal, doncs culturizar a la classe obrera era un de les seves més alts objectius, també va 
tenir una gran labor traduint textos de cort anarquistes.
A través de la seva ploma, va emprendre campanyes en defensa de persones encausades i va aportar 
una gran quantitat d'articles a l'alliberament de les dones. Encara que la seva experiència de vida ja és 
una gran aportació com a referent.  Mor a Perpinyà el 5 de febrer de 1939.

La Revista Blanca és un interessant projecte. La creació de la revista tenia com a objectiu ser un mitjà 
eficaç de propaganda en la campanya iniciada un any abans a favor de les persones condemnades en el 
procés de Montjuïc. A causa d'una llei en 1896 per la qual el govern de Cánovas declarava il·legals les 
activitats del moviment anarquista, la revista va veure la llum com un setmanari il·lustrat, dedicat a 
l'exposició de temes de sociologia, art i literatura. Amb això, els seus patrocinadors van escapar de la 
censura i van aconseguir la col·laboració de destacades signatures nacionals i internacionals (Giner,
Cosio, Unamuno, A. Lorenzo, Jacinto Benavente, Clarín, etc.). Al mateix temps, l'adreça de la revista va 
promoure una sèrie de publicacions sota el titulo d'Edicions de Revista Blanca que estaven destinades a la 
difusió de conceptes anarquistes. Aquests llibres tenien com a objectiu elevar el nivell cultural de la classe 
obrera i van tenir gran repercussió perquè van aparèixer en un moment que coincidia amb els interessos 
de la població.

Tenia un tiratge d'entre 6 i 8 mil exemplars, segons testimoniatge de la pròpia Federica Montseny. És
llegida a Catalunya, València i Andalusia, coincidint amb les zones on el moviment anarquista va tenir 
més efecte. La Revista Blanca va ser una de les principals publicacions anarquistes amb caràcter teòric de 
l'època en l'Estat Español, que va mancar del caràcter demagògic d'unes altres.

Per tant, la revista va tenir una gran repercussió en el moviment anarquista de l'època en l'Estat Español 
i qui estava darrere d'aquest projecte era, entre uns altres, una dona, Teresa Mañé.

Un personatge que ha passat a l'ombra de la seva filla i el seu marit, ell i ella han estat més coneguts en 
la història. Encara que són moltes les persones que amb el seu pensament i les seves accions han aportat 
a la història de l'anarquisme (que és la lluita per una societat millor, per una transformació profunda de la 
realitat) i que transitaran en l'anonimat, hi ha moltes altres que encara sent visibles en el seu moment 
per la seva influència pública han estat relegades a l'oblit. Est és el cas de Teresa Mañé, que sent una 
persona tan activa (escriptora, mestra, traductora, mare…) i compromesa políticament, està en boca de 
poques com a referent.

És per això que amb aquesta petita ressenya de la seva vida volem rescatar-la de les tenebres de l'oblit i 
donar-li la importància d'algú que va teixir nostra herstòria fa més d'un segle. 


