
INTRODUCCIÓ

La primera pregunta que ens plantejàrem en enllestir aquest treball va ser per
què Josefa Campos, fundadora de «Las Operarias Doctrineras», institució
femenina dedicada al treball amb les mans com a medi de supervivència, i la
finalitat de la qual és «...la enseñanza de la Doctrina Cristiana a los niños de
ambos sexos... a los jóvenes y a las madres de familia, para inculcarles las vir-
tudes cristianas, buen orden y economía que requiere el hogar doméstico»
–per això Operarias i Doctrineras–1, en el conflictiu 1931, es decideix a iniciar
l’expedient d’autorització-creació d’una escola en la qual les Operàries
Doctrineres es dediquen també a l’ensenyament reglat, tasca diferenciada
dels treballs manuals i de la missió adoctrinadora que ve realitzant la institució.

La tasca educadora subjau a la ideologia de la institució. Al convent funciona-
ven unes aules per a «párvulos externos i niños pobres» 2, i des de 1921, a la
casa mare d’Alaquàs, hi havia set nenes internes, el «Plantel Catequístico»,
conegut com ‘les Doloretes’, a les que instruïen i preparaven bàsicament per a
què pogueren, en ser adultes, ensenyar el catecisme catòlic.

A l’entrevista que les germanes en religió Rosalía y Amparo3 tan amablement
ens van concedir en març de 2009, els vam preguntar si coneixien el motiu
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1 Estatuts de les Operàries Doctrineres: article Primer.
2 Vegeu Document núm. 5 on Josefa demana autorització per a funcionar dintre la legalitat.
3 Juana Coll Blay i Amparo Guillem Espí respectivament. 



de la creació o reconversió del col·legi. Ens interessava saber si elles, que tan
bé conegueren la Madre 4 i que havien estat mestres del col·legi, escoltaren
Josefa manifestar-se en aquest sentit. Com és comprensible, le seues res-
postes se centraren en què, allò que animava Josefa era l’amor i entrega a la
infància per a portar-la cap el Jesús. No recordaven si la Madre va manifestar
un motiu més concret. També ens van comentar que ja estava en funciona-
ment la cantina escolar, la qual els proporcionava la possibilitat de fer el bé en
donar de menjar als infants pobres 5, i al mateix temps, com que hi havia
comensals que pagaven, guanyar alguns diners per al manteniment de la
casa en un moment de crisi econòmica fortíssima.

1. APROXIMACIÓ A LES CAUSES QUE JUSTIFIQUEN L’EXPEDIENT
D’AUTORITZACIÓ / CREACIÓ DEL COL·LEGI

El final del segle XIX i el primer terç del XX són per a Europa anys de canvis
substancials en el camp de les idees, els valors, les relacions laborals, l’eco-
nomia, la política i també l’educació. Després de la Primera Guerra Mundial
(1914-1918), fan crisi molts dels valors tradicionals i altres de nous van arre-
lant en la societat. Es plantejarà com a conseqüència una bipolarització del
pensament dels ciutadans: uns enyoren els costums tradicionals del passat i
els altres volen que la societat avance fent reestructuracions. 

A Espanya, una part enyoradissa de la ciutadania tindrà una percepció deter-
minista, heretada del període romàntic precedent: no es pot controlar ni
modificar l’esdevenir de la història. Sembla que tot està predeterminat i es
creu que «el que ha de passar, passarà si Déu vol». L’engoixa d’un present
històric traumàtic i la crisi i inseguretat del futur, faran que es busque en la
introspecció i les pràctiques religioses, la trinxera des d’on defensar la pròpia
identitat personal i social. 

Uns altres rebutjaran les idees del passat perquè creuen en l’acció com el
principi que portarà el canvi i el progrés personal i sobretot social. En conse-
qüència, actuen sobre el teixit social amb noves idees,  animant a l’acció i a
la participació: «És l’home qui fa la història». 

102
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5 «Toma al niño y nútrelo para mí». Lema de la Institució.



En el moment històric que comentem, a Espanya s’associava la primera posi-
ció amb persones i grups lligats a l’església catòlica i als partits de dretes; i la
segona, bàsicament, a persones religioses i no religioses pertanyents a par-
tits d’esquerres.

Sols en aquest context que hem descrit breument, tindrà sentit i justificació
que Josefa Campos Talamantes, una alaquasera de formació senzilla però de
caràcter enèrgic, que havia nascut a finals del XIX , que va viure fins la prime-
ra meitat del XX i que conegué per tant tots els canvis dels quals hem parlat,
creara una institució religiosa i un col·legi al seu poble. L’èxit de la institució
rau, al nostre parer, en què Josefa uneix l’espiritualitat, la introspecció i la reli-
giositat pròpies de finals de segle, amb una acció social benefactora - ella li
diu caritat - sobre una part desvalguda de la societat: la infància. 

Per altra banda, hem de recordar que fins l’any 1931 a Alaquàs sols hi havia
ensenyament públic. Els xics anaven a la classe de Don José Sanchis
Almiñano i les xiques a Donya Julia Gutiérrez Moreno o Donya Purificación
Ramón Cucarella. 

Els ‘cagons’ anaven a l’escoleta que hi havia al costat de l’Ajuntament o a les
Doctrineres. Però a partir dels sis anys, si algunes famílies optaven per un
ensenyament no públic i com que no hi havia altra opció al poble, sobretot si
en les expectatives familiars estava la continuació dels estudis dels fills, els
xics havien de desplaçar-se a Torrent o a València. Per a les xiques, estudiar
era una opció menor o inexistent, les mares les orientaven cap a les tasques
de mestressa de casa: calia saber cosir, brodar, guisar... Sols tenim coneixe-
ment d’una alaquasera que estudiara en aquell temps una carrera università-
ria: Carmen Martí Bolinches l’Aviadora –perquè son pare era aviador– que
cursà dret i va ser advocada. Les altres dones que estudiaren, poques, es
decidiren quasi totes per magisteri.

L’any 1931 se celebren eleccions municipals. Els partits conservadors guan-
yen per majoria a les zones rurals. Pel contrari els republicans van obtindre
majoria a les ciutats, on intel·lectuals i població assalariada tenia major
influència socio-política. Els pro-republicans de les grans ciutats com València
interpreten que la ciutadania rebutja el sistema monàrquic. El rei Alfons XIII
abandona el territori nacional sense abdicar i marxa cap a l’exili a París. Amb
l’eixida del rei es proclama la II República, desitjada per molts com a remei
de la greu situació econòmica i social, i tolerada com a mal menor pels qui
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veuen en perill els ancestrals privilegis dels quals havien gaudit durant tant de
temps.

Malgrat tot, la transició de la monarquia a la república es va fer pacíficament
i entre el gaudi general, però la proclamació republicana coincidia amb una
fortíssima depressió econòmica mundial i un alt percentatge d’atur a Europa,
Espanya i València, situació que feia albirar una gestió del Govern plena de
conflictes.

En aquest transcendental 1931 es va produir l’inici de l’expedient de creació
del col·legi «Nuestra Señora de los Dolores», actualment «Madre Josefa
Campos», objecte del nostre estudi. 

Per poder entendre una més de les causes de l’ampliació en les funcions de
la institució, cal comptar, a més a més dels condicionants europeus, espan-
yols i alaquasers, amb la posició que manté l’església catòlica a l’encíclica
Divini Illus Magistri de Pius XI. Publicada a Roma el 31 de desembre de 1929,
referida a l’educació.
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En el contingut d’aquesta encíclica, que té com a subtítol «Sobre l’educació
cristiana de la joventut i la família» subjau, pensem, un dels estímuls i l’im-
puls per a la decisió final de Josefa Campos en la creació del col·legi. És acon-
sellable la seua lectura perquè ajudarà a compendre els arguments aportats.

Pius XI estava molt preocupat pel laïcisme que des de feia temps s’escam-
pava per Europa i molt especialment seguia amb atenció el que estava pas-
sant a Espanya. El republicanisme que defensa la separació esglèsia-estat de
model francès 6 no agrada al Papa ni a la cúria romana. L’església tem perdre
la seua ascendència sobre els ciutadans. Era el moment doncs d’assentar les
bases i donar doctrina eclesial sobre educació. A l’encíclica Divini Illus
Magistri alguns punts de la qual comentem, es conté la doctrina sobre la mis-
sió educadora de l’església, doctrina que, en essència, no ha canviat d’ales-
hores ençà. 

El Papa pensa que la missió educadora de l’església no té limitacions, d’acord
amb el manament del Crist: «ensenyeu tothom» Mateu 28,19. «L’educació per-
tany d’una manera supereminent a l’església per dos títols d’ordre sobrenatu-
ral, exclusivament concedits a Ella pel mateix Déu, i per això absolutament
superiors a qualsevol altre títol d’ordre natural».7 «No pot sostraure’s a les nor-
mes de la Llei divina de la qual és guarda, intèrpret i mestra infal·lible».8 Per tant
«No hi ha potestat terrena que puga legítimament disputar o impedir aquest
dret que és anterior al de l’ estat»; la qual cosa explica que «estiguen escam-
pades per milers les escoles de l’ església inclús en països no cristians, des
de les riberes del Ganges fins el riu Groc, des del continent Negre fins la Terra
del Foc i la glacial Alaska...» 9

La família, institució responsable de transmetre valors, sempre ho ha entés
així, i per eixe motiu «les famílies des dels primers temps del cristianisme
fins el moment actual envien per milions els seus propis fills a les institucions
educatives fundades i dirigides per l’església».10 Davant aquesta situació,
Josefa arribaria a la conclusió que podien dedicar-se també a l’ensenyament
escolar, a més a més de la guarda i catequització dels infants.
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8 Punt 11è.
9 Punts 14è i 16è.

10 Punt 19è.



Les nostres Doctrineres compliran amb el desig papal sobre la coeducació,
doncs l’encíclica continua: «Igualment erroni i perniciós a l’educació cristiana
és el mètode anomenat de la coeducació, fundat també, segons alguns, en
el naturalisme negador del pecat original. A més a més, tots els defensors
d’aquest mètode, en una deplorable confusió d’idees, transformen la legíti-
ma convivència humana en una promiscuïtat i igualtat anivelladora. 11 No hi ha
en la mateixa naturalesa que ens fa diversos en l’organisme, en les inclina-
cions i en les aptituds, cap motiu per a què puga o dega haver-hi promiscuï-
tat i molt menys igualtat de formació per a sengles sexes».12

Els invents propis del segle XX també semblaven erronis i perniciosos per a
l’educació del jovent «...cal tindre una vigilància més general i curiosa, tot i
que han augmentat les ocasions de naufragi moral que la joventut inexperta
troba, particularment, en els llibres impius i llicenciosos,» –hi havia una rela-
ció de llibres confeccionada per l’esglèsia que els crisatians no devien de lle-
gir: El Índice– «molts d’ells diabòlicament difosos, a preu vil, en els espec-
tacles del cinematògraf i també en les audicions radiofòniques, que multipli-
quen i faciliten, per dir-ho així, tota mena de lectures com el cinematògraf
tota mena d’espectacles»13 «La joventut d’avui més que mai cal que estiga
armada i enfortida cristianament contra les seduccions i errors del món»14

Cal recordar que és el moment de la ‘Belle Époque’ i el Moviment
Modernista.

En l’any 1931 van coincidir, al nostre parer, les circumstàncies internes i
externes, que afavoriren la decisió de Josefa per a sol·licitar l’inici de l’expe-
dient d’autorització/creació de l’escola. En primer lloc, la institució té en pro-
pietat des de 1921 l’hort de darrere del convent, la qual cosa va a permetre
edificar les aules i serveis reglamentaris de menjador, excusats i pati d’esbar-
jo; en segon lloc hi ha una hermana que és mestra, Amparo Teruel Ballester,
que ha fet els vots perpetus en 1921; en tercer lloc, es dotava així Alaquàs
d’un col·legi privat; en quart lloc, com hem explicat més amunt, aquesta sem-
blava ser la voluntat papal emesa a l’encíclica; i finalment, s’actualitzava la
possibilitat d’aprofitar la intenció del govern de legalitzar els centres escolars
regits per ordes religioses.
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Efectivament, el govern no vol caure en la polèmica estèril de principis de
segle sobre la secularització de l’ensenyament, que a França havia estat exi-
tosa, però que ací s’havia tancat en fals. Vol, d’acord amb la Constitució de
1931, que es regularitze la situació dels centres educatius religiosos, doncs
estaven funcionant amb baix nivell de control governamental: de vegades
tenien com a mestres persones de l’orde sense la titulació idònia. Amb la
sol·licitud d’autorització/creació del col·legi Nuestra Señora de los Dolores, el
centre esdevindria legal i al mateix temps s’ampliaven les funcions laborals
que realitzaven les monges. Complits tots els requisits, la Inspecció informa
positivament la creació del centre escolar. 

Al Butlletí Oficial de la Província de València, número 257 del dilluns 5 d’oc-
tubre de 1931, va aparéixer publicada la sol·licitud d’autorització i en data 9
de novembre de 1931, el Director General comunica a la Inspecció que noti-
fique a la interesada que s’autoritza el centre vistos els informes favora-
bles.

2.  RELACIÓ, CÒPIA O TRANSCRIPCIÓ, DELS DOCUMENTS QUE CONTÉ
L’EXPEDIENT DE CREACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR MADRE JOSEFA
CAMPOS. ALAQUÀS 1931-1932.

Adjuntem tot seguit els documents que conté l’expedient de sol·licitud del
col·legi de les Doctrineres. El valor de la documentació que presentem rau en
què no existeix un altre exemplar, doncs el que se suposa que tenien les
Operàries Doctrineres al seu arxiu es va perdre l’any 1936. Sols ha quedat la
present còpia que hem entregat a la Madre General.

L’Original es troba a l’Arxiu de la Universitat, Avinguda Blasco Ibáñez, a la
Facultat de Pedagogia i Ciències de l’Educació. Numeració E. M. 202/2. En la
transcripció hem respectat l’ordre en què es troben els documents encara
que no estiguen per ordre de data.

Volem agrair Donya Irene Manclús, Cap del Servei de l’Arxiu de la Universitat
pel seu ajut inestimable en la localització dels documents.
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DOCUMENT 1. CARÀTULA DE L’EXPEDIENT.
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Caràtula de l’expedient. Universitat de València.



DOCUMENT 2. CARÀTULA DE L’APERTURA DE L’EXPEDIENT.
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Caràtula apertura de l’expedient



TRANSCRIPCIÓ DEL DOCUMENT 3 : EL MINISTERI REMET L’EXPEDIENT AL RECTOR DE LA

UNIVERSITAT.

A l’àngle superior esquerre escrit a màquina:

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Dirección general de 1ª Enseñanza.

Valencia 9 Nbre 1931

Transcriban a la Inspección para su conocimiento y notificación a la interesada.

El Rector:
M Gómez

A l’àngle superior dreta apareix l’encuny de la Universitat de València

Hi posa: ENTRADA 5 NOV 1931 i a mà està escrit el número 1818.
I baix escrit a màquina:

Esta Dirección General ha acordado remitir á V.S. el expediente instruido
á instancia de DOÑA Josefa Campos Talamantes, quien pide autorización
para el funcionamiento reglamentario de una escuela de primera enseñanza
privada en Alacenas (sic) -Vol dir Alaquàs - Autorización que se conceda á
tenor de las disposiciones vigentes y de conformidad con el informe emitido
por la Inspección provincial de primera enseñanza.

Lo que comunico a V.S. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid 5 de Noviembre de 1931.

El Director general,

Signatura il·legible. Baix del full es llig escrit a màquina

Sr. Rector de la Universidad de VALENCIA
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TRANSCRIPCIÓ DEL DOCUMENT 4. ES REMET DOCUMENT AL DIRECTOR GENERAL.

A la part superior es llig: 348·1568 8·4 (o sf) s=1; i a l’angle superior dret:
202/2/3
I continua el document:

Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Valencia

Ilmo. Sr.

Tengo el honor de remitir a V.I. el anuncio de Colegio privado que estable-
ce en ALACUAS (Valencia), doña Josefa Campos Talamantes, debidamente
informado por la Inspección de Primera Enseñanza de esta Capital.

Viva V.I. muchos años.

Valencia 31 de octubre de 1931.

El Jefe accidental.

Apareix l’encuny del MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS
ARTES. 2 NOV 1931. ENTRADA. I de la: INSPECCION ADMINISTRATIVA DE
PRIMERA ENSEÑANZA 31 OCTUBRE 1931. Escrit a mà el número 27-44 i a
peu de pàgina:

Ilmo. Sr. Director General de Primera Enseñanza.
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DOCUMENT 5. SOL·LICITUD DE LEGALITZACIÓ DE L’ESCOLA.

Cal fer notar que al document es diu que tiene dispuesto para su funciona-
miento una escuela para párvulos per a la qual demana autorització, quan en
realitat en tot l’expedient es parla de “autorización para el ‘funcionamiento
reglamentario de una escuela de primera enseñanza’.
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DOCUMENT 6. PARTIDA DE NAIXEMENT DE JOSEFA CAMPOS TALAMANTES.

Aquesta és la còpia literal de la partida original, signada pel notari. L’any 1936
es va cremar l’arxiu del Registre Civil d’Alaquàs. No coneguem que hi haja
una altra còpia.
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Partida neixement Josefa Campos. Full número 1
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Partida neixement Josefa Campos. Full número 2.
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Partida neixement Josefa Campos. Full número 3.
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Full número 4. Acta notarial de la legalització de la partida de neixement de Josefa Campos.



TRANSCRIPCIÓ DEL DOCUMENT 7. CERTIFICAT DE BONA CONDUCTA DE JOSEFA

CAMPOS.

En la part superior hi ha una pòlissa roja de 7ª CLASE de 2.10 PESTAS.
nº B0130183*

Sobre ella, l’encuny de la Sección Administrativa 1ª. Enseñanza de la
Provincia de Valencia

Don Francisco Palop Guillem Alcalde Constitucional de la Villa de Alacuás
aquí

Certifico: Que Dª. Josefa Campos Talamantes de sesenta años de edad,
de estado soltera de oficio labores natural de Alacuás y vecino (sic) del
mismo con domicilio en Padre Guillem nº 5 ha observado siempre buena con-
ducta y buena fama entre sus convecinos.

Y para que así pueda hacerlo constar donde le convenga, libro la presen-
te que firmo y sello con el de esta alcaldía en Alacuás a veinticuatro de sep-
tiembre de mil novecientos treinta y uno.

Francisco Palop.

P.S.M.
El Secretario acctal.

Vicente Cervera

Està l’encuny de l’Ajuntament Constitucional d’Alaquàs.
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TRANSCRIPCIÓ DEL DOCUMENT 8. ESTATUTS DE LES DOCTRINERES.

El document està mecanografiat amb tinta blau violàcia. Com que la tinta ha
traspassat el full del document, resulta dificultosa la lectura. Posem doncs la
transcripció.

Apareix póliza verda de 8ª CLASE 1’20 PESTAS. nº C5710203 amb l’encuny
de la Sección Administrativa de 1ª Enseñanza de la Provincia de Valencia.

ESTATUTOS de la CORPORACION DE OPERARIAS DOCTRINERAS DE
NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES.

Artículo 1º
El fin primario de esta Corporación es la santificación de las operarias que
la constituyen, y su fin peculiar la enseñanza de la Doctrina Cristiana a los
niños de ambos sexos. Esta enseñanza se extiende además a los jóvenes
y a las madres de familia para inculcarles las virtudes (sic) cristianas, buen
orden y economía que requieren el hogar doméstico.
La enseñanza de las Operarias estará siempre subordinada á la aprobación
y dirección de los curas párrocos de los que han de considerarse auxilia-
res voluntarias.

Artículo 2º.
La enseñanza de las Operarias catequistas es completamente gratuita.
Podrá admitir en cada una de sus Residencias hasta siete niñas, de ocho
a catorce años de edad, para que permanezcan como internas en las mis-
mas.
La sustentación y la enseñanza de estas niñas será+ también completa-
mente gratuita.

Artículo 3º.
El domicilio social de la Corporación se establece en Alacuás, calle del
Padre Guillem, nº 5

Artículo 4º
Las señoras que forman esta corporación son de dos categorías-...
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DOCUMENT 8. (CONTINUACIÓ)

...rías: Operarias Catequistas propiamente dichas y Aspirantes.

Artículo 5º
Para ser admitidas en la Corporación se necesita ser solteras ó viudas (en
este segundo caso sin hijos); tener más de catorce y menos de cuarenta
años; gozar de buena salud, y tener instrucción suficiente para la enseñan-
za de la Doctrina cristiana ó capacidad para adquirirla.

Artículo 6º
Las Operarias Catequistas han de atender a su subsistencia con el traba-
jo de sus manos, y por tanto, para entrar en la Corporación han de llevar
como dote alguna habilidad, facultad ú oficio, con cuyo producto puedan
ganar el sustento para su vida.

Artículo 7º
La dirección y gobierno de la Corporación estará á cargo de un consejo
general constituido por la Directora General, la Sub-directora, la Secretaria,
la Administradora y la Consiliaria.

Artículo 8ª
Para llenar la finalidad propia de la Corporación ésta establecerá
Residencias y Centros Catequísticos.
Las Residencias estarán a cargo de varias Operarias bajo la dirección de
una Directora Local.
Los Centros Catequísticos se establecerán en las parroquias, y al (sic)
ellos concurrirán en los días señalados las Operarias para dedicarse allí a
la enseñanza de la Doctrina cristiana.
Hasta el presente además de la Residencia Central de Alacuás, se hallan
establecidas las Residencias de Valencia /Plaza de Murcianos 5); Gandía
(plaza de San Roque; mediana (partida de Roca junta a la ermita de San
Antonio) y...
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DOCUMENT 8. (CONTINUACIÓ)

Fuente Encarroz; todas en la provincia de Valencia.
En lo sucesivo podrán establecerse otras residencias por acuerdo del
Consejo.

Artículo 9º
El régimen de vida y el modo y forma en que las Operarias han de realizar
el fin de la Corporación, así como la manera de elegir los cargos del
Consejo general y las atribuciones y deberes de las que lo constituyen, se
regulan por el Directorio de la Corporación aprobado por la Autoridad ecle-
siástica de la Archidiócesis de Valencia a diez y nueve de marzo de mil
novecientos catorce.

Artículo 10
Siendo libre el ingreso en esta Corporación, también lo es la salida de la
misma.
Además el Consejo podrá acordar la salida de la Corporación de aquellas
Operarias que entienda no ser conveniente a la buena marcha de la
misma.

Artículo 11º
Al ingresar las Operarias en la Corporación, podrán llevar algún (sic) dote
constituido por ropas, muebles, o dinero ó valores públicos.
Si alguna Operaria entrare en la Corporación llevando dote y saliere luego
de ella por cualquier causa, se le devolverán los muebles y ropas que no
se hubieren destruido por el uso, y en cuanto al dinero y los valores públi-
cos también se le devolverán pero descontando de este capital a razón de
1’75 pesetas diarias por todo el tiempo del primer año de su permanencia
en la Corporación.

Artículo 12º
En caso de disolverse por cualquier causa la Corporación, los bienes pecu-
liares de cada Operaria se le entregarán a ella, y los que pudiera poseer la
Corporación los adquirirá el Sr. Arzobispo de Valencia para que disponga
de ellos de la manera que crea más justa y conveniente, recomendándo-
se en tal caso a su caridad las necesidades particulares de las Operarias
que constituyan la Corporación...
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DOCUMENT 8. (CONTINUACIÓ)

...al disolverse ésta.

Alacuás 1º de mayo de 1922.

La Directora General = Josefa Campos = Rubricado = Hay en sello que dice:
‘Operarias Catequistas de Ntra. Sra. de los Dolores’.

Presentado por duplicado, hoy día de la fecha, en este Gobierno de provincia
a los efectos de lo prevenido en la vigente ley de Asociaciones. = Valencia á
24 de mayo de 1922. El Gobernador = R. Ormaechea = Rubricado = Hay un
sello que dice: ‘Gobierno civil de la provincia de Valencia’. = Hecha referen-
cia de este documento en el libro 28 de Alacuás, folio 36, finca nº 770 dupli-
cado, inscripción 13ª = Torrente a 24 de septiembre de 1923 = El Registrador
= José Endémica = Rubricado.

A peu de pàgina hi ha una anotació manual que diu:

Compulsado y conforme. El Jefe de la Sección
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TRANSCRIPCIÓ DEL DOCUMENT 9. TÍTOL DE MESTRA D’AMPARO TERUEL BALLESTER,
EXPEDIT PER ALFONSO XIII.

Hi ha dos timbres. Un de blau de 8ª CLASE per valor de 1’20 PESTAS núme-
ro C5466225; i l’altre marró de 3ª CLASE PER VALOR DE Pt 0’75 sense
numeració. Estan encunyats per la Sección Administrativa de 1ª Enseñanza
de la Provincia de Valencia.

A la dreta es veu la numeració: A.3.744.500 *

El document escrit a màquina amb tinta blava violàcia:

SU MAGESTAD EL REY DON ALFONSO XIII y en su nombre EL MINISTRO
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES- Considerando que (sic), con-
forme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la actual legislación,
DOÑA DESAMPARADOS TERUEL Y BALLESTER, natural de VALENCIA, de
edad 30 años, ha hecho constar su suficiencia en la Escuela Normal de
Valencia el día 1 de julio de 1915, con la calificación de SOBRESALIENTE espi-
do(sic) el presente-Título de Maestra de primera enseñanza, que autoriza a la
interesada para ejercer con arreglo a las leyes y reglamentos vigentesla (sic)
la profesión de Maestra- Dado en Madrid a 12 de Agosto de 1919- por el
Ministro: El Director de primera enseñanza- P. Poggio- Rubricado- El Jefe de la
Sección-Manuel Diez-Rubricado-La interesada-Desamparados Teruel-
Rubricado-Registro general de la Sección de títulos, folio 146 nº 1293-
Universidad literario de Valencia-Queda registrado al folio- 183 nº 331 del libro
correspondiente-Valencia 30 octubre 1919-El Secretario general-Carlos Viñals-
Queda registrado al folio 86 nº 227 libro correspondiente-Valencia 30 octubre
de 1919-La Secretaria-Magdalena García Pego-Rubricada-Lleva un sello de la
Universidad Literaria de Valencia y otro de la Escuela Normal de Valencia.

Es copia
Alacuás   de septiembre de 1931. No consta el dia.

Es copia visada:
El Secretario 

Ernesto Conejero

Porta l’encuny de la ‘ALCALDIA CONSTITUCIONAL DE ALACUÁS’.
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Vº Bº.
El Alcalde

Francisco Palop



DOCUMENT 10. PARTIDA NEIXEMENT D’AMPARO TERUEL BALLESTER.
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Partida neixement Amparo Teruel. Full número 1.
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Partida neixement Amparo Teruel. Full número 2
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Full 3. Legalització notarial de la partida de neixement d’Amparo Teruel.
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Com sabem, gràcies al títol d’aquesta mestra va ser possible sol·licitar la cre-
ació/legalització del centre.

L’original està dipositat a L’Arxiu de la Ciutat de la Justícia a València. Férem
la gestió per tal d’aconseguir l’original del document, però la funcionària ens
comunicà que a la riuada de 1957 es va banyar el llibre i la inscripció resulta
il·legible. La còpia que presentem és una de les dues de què disposem. Una
s’hi troba a l’expedient de creació del centre i l’altra a l’expedient de magis-
teri d’Amparo. Ambdues dipositades en l’Arxiu de la Universitat.

DOCUMENT 11. TRANSCRIPCIÓ DEL CERTIFICAT DE BONA CONDUCTA DE

DESAMPARADOS TERUEL.

Es tracta d’un certificat de bona conducta igual que el Document 10, però de
«Dª Desamparados Teruel Ballester, de cuarenta y dos años de edad, de esta-
do soltera, natural de Valencia y vecina de Alacuás».

Està signat per l’Alcalde i el Secretari en data «doce de Septiembre de mil
novecientos treinta y uno».

Està l’encuny constitucional.

DOCUMENT 12. TRANSCRIPCIÓ DEL CERTIFICAT D’ALCALDÍA SOBRE CONDICIONS DE

SALUBRITAT DE L’ESCOLA.

La sol·licitud la va formalitzar Desamparados Teruel, que era la mestra titula-
da, condició necessària per autoritzar l’escola.

Sobre paper timbrat, hi ha timbre roig i pòlissa de 7a classe de 2’10 pessetes
també en roig. A la dreta es pot llegir: A.2.419.074*

El text escrit a màquina en tinta blava violàcia diu:

DON FRANCISCO PALOP GUILLEM, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUN-
TAMIENTO de esta Villa de ALACUÁS/.



CERTIFICO: Que según los datos consultados y visto el local donde se
proyecta instalar la escuela privada solicitada por doña Desamparados Teruel
Ballester (el nom està subratllat en llapis roig) de esta vecindad, no se opone
a las ordenanzas municipales en cuanto a las condiciones de salubridad,
higiene y seguridad del edificio, quedando cumplido lo preceptuada en la Real
orden de Gobernación de 10 de julio de 1901.

Y para que conste a los efectos oportunos, libro y firmo la presente, en
Alacuás a doce de septiembre de mil novecientos treinta y uno.

Francisco Palop P/S.M.
El secretario

Emilio Conejero
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DOCUMENT 13. CERTIFICAT MÈDIC OFICIAL SOBRE CONDICIONS DE SALUBRITAT DE

L’EDIFICI.
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Certificat mèdic de correcta salubritat de l’edifici destinat a escoles. Signa Federico Peiró.



DOCUMENTS 14, 15 I 16. PLÀNOLS DE L’EDIFICI DESTINAT A ESCOLES.
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Plànol de l’edifici escolar. Full número 1
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Plànol de l’edifici escolar. Full número 2
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Plànol de l’edifici escolar. Full número 3



Ubicació de l’edifici de l’escola. Còpia que apareix a: DOMÍNGUEZ PALOP, Maria de la Cova Santa: Quaderns
d’Investigació d’Alaquàs, 1999, p. 185. 

132



133

DOCUMENT 17. INFORME/MEMÒRIA DE L’APARELLADOR MUNICIPAL.

Informe de l’aparellador municipal. Signa Eugenio Tudela.



DOCUMENT 18. TRANSCRIPCIÓ DEL REGLAMENT DE L’ESCOLA.

El document està escrit a màquina amb tinta blava violàcia. Resulta de difícil
lectura, per la qual cosa posem la transcripció. Hi ha dues pòlisses. 
El document diu:

REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE LAS OPERARIAS CATE-
QUISTAS, DE ALACUAS.

El fin que se propoen (sic) esta escuela es la mas perfecta posible instruc-
ción y educación de los párvulos y pobres de este pueblo.

Esta instrucción está basada en los primeros rudimentos ó preliminares
de las ciencias y gradualmente dirigidos a disponer la inteligencia para recibir
superiores conocimientos; y la educación lo está en una prudente disciplina
que dirige la voluntad por el recto sendero y formar el carácter, para que más
tarde sean ciudadanos justos, perfectos é idóneos y fieles cumplidores de
sus respectivos deberes. 

ESTIMULOS

A fin de educar é instruir con satisfactorios resultados y aligerar en lo posi-
ble lo que en sí mismo tiene la educación de arduo y costoso, se procura exci-
tar la emulación por medio de distinciones honoríficas, con avances de pues-
tos, elogios de conducta, privilegios escolares, etc., y por medio de premios
que se adjudican ya sea en el acto que el pequeñuelo logra por su aplicación
una conquista en la ciencia, cuando se esfuerza y discurre con acierto, ó ya
sea mensual ó anualmente según lo requiera el caso y sobre todo por medio
de las notas diarias y resumen de las mismas que a fin de mes se envía a los
padres ó encargados.

DISPOSICIONES GENERALES.

1ª  = No se recibirán alumnos mayores de siete años...

134



135

DOCUMENT 18. (CONTINUACIÓ)

2º = Tampoco se admitirán los que padezcan enfermedad crónica ó contagio-
sa ó no estén vacunados.

3ª = La repetición inmotivada de faltas de asistencia será causa suficiente
para dejar de considerar como alumno al niño ó niña que observe esta con-
ducta.

4ª = No podrá continuar en el colegio el niño ó niña cuyo comportamiento
exija de continuo medidas de rigor.

5ª = Las horas de clase serán las reglamentarias, acomodándose a las esta-
ciones y a las necesidades de la localidad.

Signa Josefa Campos.



DOCUMENT 19. MATÈRIES QUE ES PROPOSEN PER AL CURRÍCULUM ESCOLAR.

Cal fer notar que aquestes matèries eren per a les escoles de pàrvuls, enca-
ra que són més pròpies per a Primària.
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Matèries curriculars. Signa Josefa Campos.



137

DOCUMENT 20. MATERIAL DE QUÈ DISPOSA L’ESCOLA.

En paper timbrat de la «República Española» número B.5.622.147* i pòlissa
de 8a classe d’1’20 pessetes es pot llegir:

CATÁLOGO DE MATERIAL CIENTIFICO EXISTENTE EN LA ESCUELA DE
PÁRVULOS DE LAS OPERARIAS CATEQUISTAS DE ALACUÁS.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Una esfera.
Mapas de Valencia, España y Mapamundi.
Pizarras grandes y de varios tamaños.
Varios sistemas de letras sueltas.
Material necesario para trabajos manuales: cartón, madera, &.
Cuadro del sistema de pesas, medidas y monedas.
Colección de Cuerpos geométricos.
Pupitres, bancos, mesas para el dibujo y trabajos manuales.
Mesa escribanía y armarios para el material &.&.

El document està signat per Josefa Campos.



DOCUMENT 21. INFORME D’INSPECCIÓ.

Notem que torna a repetir-se la indefinició. A la sol·licitud de Josefa Campos
es diu «Escuela de párvulos» mentre que la Inspectora parla de «... legal fun-
cionamiento de un Colegio privado de Primera Enseñanza».

INSPECCIÓN DE PRIMERA ENSEÑANZA DE VALENCIA.

------ ZONA FEMENINA ------

ILTMO SEÑOR.
Examinado el expediente incoado por la Corporación de “OBRERAS

CATEQUISTAS” (sic) de Alacuás, solicitando autorización para el legal funcio-
namiento de un Colegio privado de Primera Enseñanza.

Resultando que la citada corporación está inscrita legalmente en el
Registro de asociaciones de esta Provincia.

Resultando que el local reúne las condiciones pedagógicas convenientes,
así como las de seguridad e higiénicas, según se hace constar en las respec-
tivas certificaciones del Sr. Inspector de Sanidad y Maestro de Obras.

Resultando que la Profesora encargada de la dirección del citado Colegio
posee título de Maestra nacional según consta en este mismo expediente.

Considerando esta Inspección se han cumplido todos los tramites nece-
sarios ordenados en nuestras disposiciones vigentes, opina debe conceder-
se a lo solicitado por Dª. Josefa Campos Talamantes, de la Corporación de
Obreras Catequísticas (sic) del pueblo de Alacuas. No obstante V. I. dictará
cuanto estime más justo y conveniente a los fines expuestos.

Viva V. I. muchos años.

Resulta curiós que no diu «Dios guarde a V.I. muchos años» i és que ja estem
en la República.

Valencia 30 de octubre de 1931
La Inspectora.

Natividad Ballester.

Porta l’encuny de la Inspecció.
Baix es pot llegir:

ILTMO. SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA - MADRID - 
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DOCUMENT 22. BUTLLETÍ OFICIAL ON VA APARÉIXER LA PUBLICACIÓ.

S’hi pot llegir:

Núm. 5376 SECCION ADMINISTRATIVA DE 1ª ENSEÑANZA DE VALENCIA.
Anuncio.

Por esta sección se instruye expediente para el reconocimiento legal de un
Colegio privado de primera enseñanza establecido en Alacuás (Valencia), calle
del Padre Guillem, número 5, dirigido por doña Desamparados Teruel con
arreglo a lo prevenido en el Real Decreto de 1º de Julio de 1923 y la Real
Orden de 15 de Marzo del mismo año.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo presentarse
reclamaciones sobre la expresada petición, en esta Sección Administrativa
en el plazo de quince días.

Valencia a 30 de Septiembre de 1931.- El Jefe accidental, Manuel Garrigós.

Butlletí Oficial de la Província de València número 237 del dilluns 3 d’octubre de 1931.



I per acabar, sols ens restaria parlar de les monges que dugueren endavant
el projecte. Després en vingueren altres,15 però nosaltres ens referirem a
tres, les que iniciaren legalment el col·legi. Dues no eren mestres, però la
legislació d’aleshores permetia aquesta circumstància sempre que la titular
fóra una mestra.

3. TRES DONES FONAMENTALS EN LA CREACIÓ DEL NOU COL·LEGI.

Farem una petita semblança de tres de les dones que representen l’inici de
l’actual col·legi.

JOSEFA CAMPOS TALAMANTES. MADRE JOSEFA

Encara que no era mestra, va ser la impulsora de l’escola. Sobre la seua vida
i personalitat es pot llegir a: SCHENK, J. E.: Apóstol de la Catequesis. Madre
Josefa Campos, Editorial Edicep. València. Nosaltres renunciem a cap altre
comentari.

15 Podeu llegir l’article de DOMÍNGUEZ PALOP, Maria de la Cova Santa a Quaderns d’Investigació d’Alaquàs, 1999.
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DESAMPARADOS TERUEL BALLESTER. MADRE AMPARO

Havia nascut a València en una alqueria de l’Horta del districte de Sant Vicent,
Camí Real de Madrid ‘traste’ número 3 pis baix, el 15 de maig de 1889 a les
dues de la matinada. La seua germana en religió Rosalía, que la va conéixer,
ens déia amb orgull que era «una dona de l’Horta de València» amb tota la
càrrega positiva que açò suposa.

Son pare era José Teruel i Orient, llaurador. Sa mare, Micaela Ballester Chulià,
mestressa de casa.16 Desamparados tenia bona salut i estava vacunada, asse-
gura D. Andrés Miñana Fontana, qui va expedir la certificació mèdica. Com
que disposava de la reglamentària autorització paterna per a matricular-se en
la Normal, va demanar examinar-se d’ingrés per a cursar magisteri el dia pri-
mer de maig de 1911. Entre 1911 i 1915 obté, d’acord amb el pla d’estudis
de 1903, en primer lloc el títol de mestra Elemental i després de la revàlida,
el de mestra Superior, amb la qualificació de sobresaliente. Tenia aleshores
26 anys. 

16 La partida de neixement està registrada al número 795 del Llibre de Registres civils de València.



No coneguem si abans de la vocació religiosa va exercir com a mestra en
l’ensenyament. Sabem que el 29 de març de 1923 ingresà en les Doctrineres
i en 1931 es féu càrrec de la Direcció del Centre que acabava d’autoritzar-se.
Era una dona de gran vitalitat i intel·ligència amb fama de bona mestra. Va
morir a Alaquàs el 14 d’agost de 1982.17 Ací està soterrada.

17 Podeu llegir més dades sobre la seua vida de religió a: COLL, Juana: Perfil Biográfico-Espiritual de las Hermanas
que nos han precedido. Casa Madre 2002.
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Part de l’expedient de Desamparados Teruel Ballester amb la seua signatura.
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DOLORES ESCRIVÀ ESCRIVÀ. MADRE MATILDE DE JESÚS

D’acord amb l’acta de naixement número 24 del Llibre de Registre Civil,
Dolores va nàixer en la Font d’En Carròs (València) a les sis de la vesprada del
9 de març de 1897. Era filla de Juan Bautista Escrivà Canet i de la seua espo-
sa Dorotea Escrivà Escrivà. Tots dos de la Font. Va vindre al món en el domi-
cili dels seus pares al Carrer Major del poble. Era néta per línia paterna
d’Antonio Escrivà Escrivà i Cayetana Canet Miñana i per banda materna de
Vicente Escrivà Andrés i Dorotea Escrivà Gregori. 

Va ingressar a les Doctrineres en 1924 on va romandre fins la seua mort el
22 de Febrer de 1973, tal com consta al marge de la partida de naixement.
La mort li va vindre a Alaquàs i ací està soterrada.18

No hem trobat l’expedient de la madre Matilde a l’Arxiu de la Universitat, tam-
poc ens consta que fóra mestra i així ho manifesten les seues germanes en
religió. No obstant això, Matilde i la titular Amparo Teruel fóren les que

18 Podeu llegir més dades sobre la seua vida de religió a: COLL, Juana: Perfil Biográfico-Espiritual de las Hermanas
que nos han precedido. Casa Madre 2002.



començaren a fer funcionar l’escola. Dolores tenia fama de molt exigent, tre-
ballava amb els xics. Amparo tenia les xiques de més de sis anys, perquè, a
partir d’eixa edat, els xics anaven a les escoles públiques i les xiques conti-
nuaven al centre.

Acabarem el nostre treball amb els records de dues alumnes que conegue-
ren els inicis del col·legi. S’hem entrevistat amb Maria Martí Peiró La Salana
i la seua germana Cosuelo Martí Peiró. Maria va nàixer a Alaquàs el 20 d’oc-
tubre de 1931, el mateix any de l’autorització del col·legi i Consuelo el 10 d’a-
gost del 1933. Són les persones que, encara que assistiren a les classes quan
es va reobrir el centre després de guerra –«abans de guerra anàrem a esco-
la, però erem mols xicotetes»– poden servir per al nostre objectiu: fer, des
del record, una petita semblança que complete la visió de l’activitat docent
d’aquestes i d’altres monges.

Maria i Consuelo parlen amb admiració d’Amparo, «la hermana Amparo era
molt lista», així com de la seua gran capacitat per a ensenyar. Tenia facilitat
per a composar poemetes i cançons. Recorden que Maria un any va recitar
el poemeta que havia escrit la madre Amparo «en un moment» perquè li por-
taven una tortada a la Madre Josefa pel seu sant. En casa de Maria i
Consuelo tenien forn. 

El transcrivim tal com Maria ens el recità:

Con almendras, huevecitos, azúcar y canelita,
que a poquitos a poquitos (sic) han traído estas chiquitas,
hemos hecho una tortada (sic) para vos Madre querida,
para que obsequiar podáis a vuestras amadas hijas,
y celebrar con dulzura vuestro onomástico día.
Y otra para don José,19 que la tiene merecida.

L’aprenentatge de la lectura es féia amb els Cató i en saber llegir es passava
a Lecturas infantiles i a Lecturas de oro. Les xiques, quan tornaven el dilluns
al col·legi, havien d’escriure «el diario» amb tot el que havien fet el diumen-
ge. «Les matèries que donàvem eren: Geometria, Gramàtica, Història
Sagrada, depenia del dia de la setmana. El dijous, que venia la hermana
Salomé,  féiem labors, i el dissabte dibuix. La hermana Natividad tocava el
piano i ens ensenyava les cançons».

19 Es tracta de D. José Ferragut, rector conseller de Josefa Campos i present en la festa. També era el seu sant.
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Les xiques romanien amb Amparo fins l’egrés, als catorze anys, perquè «ella
era mestra».

De la hermana Matilde parlen menys, sobretot perquè ella tenia els xics.
Encara que no era mestra, ensenyava igual a llegir i a escriure amb el
Catonet, Lecturas infantiles i Lecturas de oro. El que coincidixen ambdues és
en què la hermana Matilde tenia el geni curt.

Tanquem els records amb dues cançons amb què ens van obsequiar i que
recorden que les cantaven els/les alumnes; una per entrar al col·legi i una
altra quan se n’anaven a casa.

VAMOS AL COLEGIO.

Vamos al colegio, vamos sin tardar,
que el colegio es templo de moralidad. 
Si alguna al colegio no quiere venir,
falta a sus deberes y será infeliz.

(Tornada)

Al colegio, que ya es hora,
sin demora, vamos pues,
nos lo exige, nos lo manda
la ley santa del deber.

De las profesoras vamos a escuchar,
saludables reglas de moralidad.
Si alguna al colegio no quiere venir,
falta a sus deberes y será infeliz.

(Tornada final).
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CANÇÒ PER ACOMIADAR-SE

Hermanas queridas del corazón,
que el Señor os guarde.
Adiós, adiós.

La transcripció musical és d’Albert Forment Navarro

Alaquàs, Juliol de 2009






