
L’ACEPF, juntament amb la Llibreria La Central del Raval, va organitzar, el passat 20 de maig, la 

presentació del llibre “Rafael Pérez Contel, la pasión por la enseñanza del arte. Un profesor 

innovador en educación artística”.  

 

Ens van acompanyar a aquest acte de presentació l’autor d’aquesta interessant biografia, 

Alejandro Macharowski, l’editor, Josep Lluís Galiana, el cantant Raimon, que va ser alumne de 

Pérez Contel a l’Institut Josep de Ribera de Xàtiva i Ricard Huerta, professor de la Universitat 

de València. 

 

Perquè la nostra associació s’ha implicat en aquesta presentació? 

 

En primer lloc, perquè Pérez Contel va ser un pres polític. I ho va ser pel seu compromís amb 

la causa i els valors republicans, que el va portar durant la guerra a l’activisme polític. A aquest 

llibre ens trobem amb un Pérez Contel cofundador de la Unió d’Escriptors i Artistes Proletaris 

(UEAP) i que va participar activament a l’Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa 

de la Cultura: va dissenyar cartells, junt a Josep Renau, va maquetar revistes, libres i octavetes; 

va dibuixar croquis i mapes per al Gabinet Topogràfic, va publicar anuncis i proclames del 

govern republicà, va realitzar il·lustracions para la Cartilla Escolar Antifeixista, etc. Després de 

la victòria feixista, va ser denunciat, detingut, el 5 de abril de 1939, i empresonat. Va sortir de 

la Presó Model de València el 1942 en llibertat provisional. El 1944 va ser jutjat per un Tribunal 

Militar i condemnat a tres anys i un dia per “auxilio a la rebelión”, aquest delicte que els 

facciosos atribuïen precisament al que no es van rebel·lar, sinó que, ben al contrari, van 

defensar el govern legítim. A partir de llavors, va romandre en llibertat vigilada fins el 23 de 

març de 1945.  

 

En segon lloc perquè la l’ACEPF està molt interessada en la pedagogia de la memòria, en 

assegurar que la memòria arribi a les generacions més joves, tant a través de l’educació formal 

com de la informal. I, aquesta interessant biografia, escrita por Alejandro Macharowski, ens 

ajuda a fer memòria sobre el que el cop d’estat de 1936 i la victòria franquista van significar 

també: el truncament brutal amb les reformes eductives de la II República. “La educación es 

uno de los compromisos sociales de la II República” ens va recordar Alejandro, una educació 

laica i basada en l’escola única i la renovació pedagògica i amb un ampli pla de creació 

d’escoles, de perfeccionament del professorat, de foment de les biblioteques. El capítol 2 

d’aquest llibre: “La educación durante la II República Española” en ajuda a recordar i a pensar 

de nou, amb nostàlgia i admiració, i també amb ràbia i frustració, el que podríem haver sigut si 

no haguessin fet aquell cop d’estat militar i si no haguessin vençut les tropes rebels, elles sí, 

contra els defensors del govern legítim de la II República. Perquè a aquest llibre de 

Macharowski ens tornem a trobar amb la Institución Libre de Enseñanza (la INLE), amb 

Francisco Giner de los Ríos, amb Bartolomé Cossío, amb Ricardo Rubio, amb Lorenzo 

Luzuriaga, amb las Missions Pedagògiques en les que participarà Pérez Contel al setembre de 

1934 a pobles de Madrid, amb les colònies escolars, amb la creació d’escoles i la convocatòria 

de places de docents, amb l’Institut Obrer de València, el primer d’aquesta mena que es va 

crear i on Pérez Contel va ser professor substituint a Alberto Sánchez. Els instituts obrers, amb 

règim d’internat, significaven la possibilitat d’un batxillerat abreviat per a treballadors i, per 



tant, la possibilitat d’entrada directa a l’ensenyament superior, ens diu Pérez Contel citat per 

Macharowski. I és que aquestes institucions eductives els obrien l’accés directe i becat a les 

universitats espanyoles o europees. I, després del període de llums que va significar la 

República, també a l’àmbit educatiu, les ombres brutals de la repressió exercida contra 

mestres i professorat, assassinats molts i encara en major número amb “expedientes de 

depuración” (quina horrible paraula) oberts. Alejandro ens va recordar que “el franquismo se 

ensañó con los docentes”. I també la seva derivada: “represión, expulsión del sistema 

educativo, censura”. Pérez Contel va ser separat de la seva plaça de docent. Només al 1952 va 

poder tornar a presentar-se a les oposicions i va poder recuperar la seva càtedra de dibuix.  

L’exili interior de Pérez Contel ens fa pensar en moltes altres persones que van sofrir la 

repressió i també que, guanyant-se la vida com podien i tornant a les aules quan van poder, 

ens van fer arribar una mica de llum, tot i que tamisada per l’autocensura, a les generacions 

que vam iniciar, a la segona meitat dels anys 50 i als 60 els nostres estudis d’aquell llarguíssim i 

gris batxillerat. Els records que ens va transmetre Raimon d’un Pérez Contel que els portava a 

fora de les aules i els feia observar aspectes de Xàtiva, com les diferents formes de les 

xemeneies, en són un bon exemple. Però també va recordar el cantant que durant els seus 

estudis de batxillerat ni ell ni els altres estudiants, ho ha recollit Macharowski a les entrevistes 

que els ha fet, coneixien que el seu interessant professor de dibuix havia patit la presó i la 

separació de la docència. I és que l’exili interior va imposar un dur i obligat silenci a tots i totes 

els que el van patir. I, pensant en tot això, segurament la lletra de la cançó “Jo vinc d’un 

silenci”, del propi Raimon, va quedar flotant com un xiuxiueig a prop de les orelles de les 

persones que vam assistir a la presentació d’aquest llibre.  
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