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Rufino Carpena, més enllà del magisteri. 1 

Propòsit de la recerca. Alguns són els 

estudiosos  que han parlat de la figura del 1

mestre Rufino Carpena, n’han fet una 

aproximació biogràfica i han aprofundit, 

sobretot, en els mètodes de pedagogia 

avançada que va posar en pràctica  —tema 2

ja tractat per especialistes i que aquí no 

esmentarem. Aquest treball pretén aportar 

noves dates i dades biogràfiques, alhora 

donar a conèixer un poc més el Sr. 

Carpena, dins i fora del magisteri. 

Intentarem remarcar-ne el caràcter a través 

del buidatge de la documentació estudiada, 

perquè puguem fer-nos una idea de com devia ser i com el devien veure. 

Els inicis. Rufino Carpena va néixer el 17 d’octubre de 1860 a Iecla, Múrcia. Fill de 

Roque i Margarita.  Ell i una germana, de nom també Margarita,  tres anys menor, 3 4

tingueren un lligam personal i professional molt estret. Junts els trobarem exercint el 

magisteri .   5

  En especial: GARCERAN AULET, R. JAUME CAMPANER, M. LLINARES MARTORELL, J. GONZÁLEZ 1

GÓMEZ, S. OLIVER JAUME, J i SUREDA GARCIA, B.
 SUREDA GARCIA, Bernat I GONZÁLEZ GÓMEZ, Sara, "Educacionista, una publicació escolar pionera 2

(1912-1913) dins Hernández Díaz, J. Mª. , La prensa de los escolares y estudiantes. Su contribución al 
patrimonio histórico educativo (pp. 221-231). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

 Algunes de les dades personals i professionals s’han extret de l’expedient, Rufino Carpena Montesinos 3

(5) 1.19 31/17603, que està a "Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares", AGA. Amb 
aquestes sigles l’esmentaré a partir d’ara. Sobre el naixement, podem llegir que va ser batejat a la  
Basílica Lateranense de Iecla. Segons consta al llibre quaranta-dos de baptismes, foli 80.

 AGA, expedient (5) 1.19 31/17602. Va néixer dia 22 de desembre de 1863.4

 Segurament eren uns quants germans. Tenim referència de dos nebots que passaren alguna etapa a Muro, 5

Mallorca: Margarita (AMM, 349 cens 1897-1899) i Pedro (AMM, 392 apèndix i rectificacions  1906) 
Carpena Orduño; surten reflectits en el padró d'alguns anys, primer na Margarita i després en Pedro. 
Arxiu Municipal de Muro. 
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Una llarga vida professional. El 1882 aconseguí el títol de mestre elemental i 

començà a fer feina a l’escola privada, Sant Vicenç de Paül de Lleida, on estigué durant 

tres anys. El 1885 ingressà en el magisteri oficial; el primer nomenament fou a l’escola 

de Balaguer (la Noguera) el 1886. Un any després, el 30 d’abril de 1886, ja per 

oposició, fou nomenat mestre de l’escola de l’Espluga Calba, (les Garrigues).  El 5 de 6

maig de 1887, també per oposició, obtingué la plaça de mateixa categoria a Vila-rodona 

(Alt Camp) plaça que va ocupar del 19 de maig de 1887 al 31 d’agost de 1893 perquè 

en el concurs d’aquest any, 28 de juliol de 1893, per oposició, va obtenir la plaça de 

l’escola elemental de nins del Vendrell (Baix Penedès), on estigué fins al 20 de gener de 

1896. Anys de feina i d’estudi. Carpena, a part de la seva tasca com a docent ha cursat, 

i seguirà cursant, assignatures a les normals de Lleida, Tarragona i Madrid, fins 

aconseguir el títol de Normal a Madrid el 7 de desembre de 1897, on un any abans 

havia aprovat un curs per a l’ensenyança especial de sordmuts i cecs. El pedagog 

exigent s'anava formant.  

 D’una banda, el mestre Carpena concursava bastant, de fet podríem pensar que era 

«un cul inquiet», encara que segurament era així, ens hem de situar a l’època; els 

mestres podien ésser proposats per a una escola en concret, el que suposava que no 

tinguessin la plaça en propietat i tant o més important, que cobraven poc i en relació al 

nombre d’alumnes amb què comptava l’escola. Això feia que els pobles petits 

tinguessin més moviment i que les ciutats més grans fossin més cobejades. En 

definitiva, els mestres opositaven a places per a aconseguir una millora econòmica . En 7

el cas de Carpena, va passar de cobrar 1.100 ptes a Balaguer (havia estat proposat per la 

plaça) a cobrar-ne 825 ptes. a l’Espluga Calba (plaça d’oposició), per passar a 900 ptes. 

a Vila-rodona (plaça d’oposició) i arribà al Vendrell, també per oposició, on ja en cobrà 

1.100.  

 D’altra banda, trobam el conferenciant i assembleari; el 1888 va ser membre del 

«Congreso Pedagógico Nacional» de Barcelona on mostrà públicament el seu caràcter 

 Alguns autors posen que el 1887 va estar de mestre a Gurb però en el full de serveis de Carpena no 6

figura aquesta dada ni n’he trobat cap referència en documents d’arxiu o hemeroteca. 
 No sempre aconsegueix la plaça que desitja, com en el cas de Falset. "Junta provincial de instrucción 7

pública". El Mercantil. Tarragona. n. 15 agost 1887), p. 3, o de l’Arboç: "Crónica local y general." Diario 
de Tarragona, n. 254 (25 octubre 1888), p. 2.
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impetuós quan acabada la ponència de la Sra. Asunción Albertí, que exposà la 

necessitat d’establir l’obligatorietat i gratuïtat de l’ensenyament, que es realitzàs en 

locals adequats i que els educadors estiguessin preparats i que elaborassin els llibres, 

com a bons coneixedors de la professió. Carpena tenia demanada la paraula i després de 

dir que estava d’acord amb el que havia dit la Sra. Albertí, afegí que desitjava que els 

professors assistents votassin la següent conclusió: «Que se declare la enseñanza 

obligatoria y gratuita; que no se admitan los locales que no reunan todas las 

condiciones pedagógicas, y que no se admitan en las escuelas más alumnos de los que 

en justicia quepan dada su capacidad». Just després prengué la paraula el Sr. Alejandro 

de Tudela que li digué que no procedia fer cap votació perquè l’acte era una 

conferència i no un congrés pedagògic.  8

A les «Conferencias Pedagógicas» de 1889, Carpena va parlar sobre el caràcter 

educatiu que s'ha de donar a l'aprenentatge de la lectura. La seva dissertació va fer que 

sortís qualificat com a: «joven atento, laborioso y que sabe dar á la enseñanza un 

carácter muy racional y eminentemente práctico».   9

 «Comisionado por 2.000 maestros públicos» com ell mateix diu, el 1890, va 

distribuir un full, a través de diaris i revistes, per a què tots els mestres que volguessin 

signassin la petició que havia de remetre al Ministre de Foment i a les Corts en la qual 

es demanava: «… que se encargue el Estado del pago de las atenciones de primera 

enseñanza», la seva actitud fa que el comentarista de l'article el qualifiqui així: «El 

entusiasta propagandista en favor de los intereses del Magisterio».  Sabem que en un 10

mes —temps que s'havia proposat— va aconseguir un nombre de firmes important: 

«Anteayer llegó á Madrid el maestro público de Vilarrodona señor Carpena, con una 

exposición dirigida á las Cortes por 2.230 maestros, y cuyo objeto es llamar la atención 

del gobierno, diputados y senadores sobre la triste situación del magisterio de primera 

enseñanza».  Aquesta manera d'actuar s'anirà repetint i plasmant en les seves 11

comunicacions. Ben interessant és el comentari que fa a les "Conferencias 

 "Conferencias pedagógicas". El Mercantil n. 200. Tarragona (29 agost 1888), p.2.8

 "Crónica local y general". Diario de Tarragona, n. 125 (31 agost 1889), p.2.9

 El Magisterio Balear: periódico de primera enseñanza. Año XVII (Palma) n. 9 (1 març 1890), p.8.10

 "Crónica local". El Mercantil, n.85. Tarragona (10 abril 1890), p.2.11
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Pedagógicas" de Barcelona de 1891, quan després de la dissertació feta pel  Sr. Gual, 

del mètode Cíclico-musical, mètode innovador que el Sr. Gual havia posat en pràctica i 

que fomentava l'aprenentatge musical i mnemotècnic perquè feia aprendre les lliçons 

cantant —segurament tots nosaltres hem après algunes cosetes amb aquest mètode o 

variant— però el Sr. Carpena no acabà de veure clara la idea, i dugué lloc a una breu 

discussió, ell deia que amb aquesta pràctica: «introduciría vicios en la pronunciación 

como sucede á los que deletrean con aquella cantilena y sonsonete tan ingrato como 

común en las clases de lectura».  Amb tot, ja tenim perfilat un jove amb empenta, un 12

poc impetuós, decidit i crític. El mateix, que al 1892, participà en el «Congreso 

Pedagógico Internacional Hispano-Portugués-Americano» i quan acabà formà part d'un 

grup que va escriure una carta molt crítica de la visió que n'havien tret i en la qual, com 

molt bé diuen, Bernat Sureda i Sara González,  Carpena es va posicionar de part dels 13

que s'oposaven a la igualtat entre homes i dones; entre aquestes crítiques diuen que es 

notava la intenció dels organitzadors de voler aprovar unes bases que durien a «…una 

absurda y anticristiana emancipación de la mujer».  Ara segurament ens ha sorprès 14

però podem dir que el Carpena madur va apostar per la figura femenina i en el seu 

programa electoral, 1931, li donà el dret a vot als 18 anys, mentre que als homes als 

20.  15

 El mateix també que a les "Conferencias pedagógicas" (1892), de la província de 

Barcelona, es tornà a mostrar com a un crític-avançat quan defensà un dels ponents: 

"En cuanto á la escritura dijo el señor Carpena que había puesto en práctica el método 

expuesto por el disertante y que le había reportado los más halagüeños resultados, y que 

si en el reglamento de oposiciones se exigía aun en el uso de la cuadrícula, era esta una 

de las tantas cosas que debían desaparecer”.  Ell donava  llibertat a l'hora d'escriure, no 16

li agradaven les coses tan pautades.  

 "Crónica local y general". Diario de Tarragona, n. 173 ( 24 juliol 1891), p. 3.12

 Discurso pedagógico y defensa del magisterio en Rufino Carpena Montesinos. SUREDA GARCIA, B. I 13

GONZÁLEZ GÓMEZ, S. DOI: http://dx.doi.otg/10. 1590/2236-3459/60932 [Consulta: 7 juliol 2017].

 "A los maestros de primera enseñanza". La Unión Católica, n. 1605. Madrid (5 novembre 1892), p. 2. 14

 La nueva política. Barcelona. n. 1. (febrer 1931) p. 2. 15

 "Crónica local". El Correo de la Província. Tarragona. n. 124,  (28 juliol 1892), p. 2. 16
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 Amb les mostres hem pogut veure ben 

marcats els trets representatius de Carpena: 

contínues lluites i reivindicacions, tasca com 

a docen t , qües t ions pedagògiques : 

conferències, congressos (amb llicències i 

permisos per a poder assistir-hi) i les 

publicacions,  que seran ben nombroses. La 17

imatge es correspon amb les que ell mateix 

destacà a El Problema de la vida 2.               

 Va ser l'any 1894, quan estava a l'escola 

del Vendrell, que va aconseguir fer realitat 

una de les seves principals lluites: la gratuïtat 

de l'ensenyament elemental per d'aquesta 

manera afavorir l’assistència d'un major 

nombre de nins a escola. Aquest fet va 

provocar un enfrontament entre escola 

pública i escola privada que quedà palès a «Carta abierta»: «Alguien, no sé si concejal 

ó profesor desea que el Ayuntamiento asigne una cantidad anual á los maestros, con la 

obligación, de parte de estos, de admitir en las escuelas a todos los niños sin 

remuneración alguna».  Es tracta d'una carta llarga i redactada amb arguments a la 18

qual Carpena remet un comunicat per resposta adreçat al director d'El Vendrellense, que 

diu així:  

«Aludidos los maestros de las escuelas públicas de esta villa (…) sólo creen tener el 
deber de manifestar que no se les ha ocurrido nunca perjudicar en nada á los señores 
maestros de las escuelas privadas; y respecto al asunto de la enseñanza gratuita el 
magnífico Ayuntamiento procederá con su recto é ilustrado criterio á cumplir lo 
prescrito en la ley y disposiciones vigentes, porque así lo reclama la necesidad y las 
circunstancias que motivaron interesarse en tan importante asunto».  19

 El 1892 va sortir publicada la seva primera obra: Método de lectura y escritura simultaneas, Especial 17

para el aprendizaje de a la lectura y escritura en los párvulos. Tarragona, 1892.  

 ABAGAREJO, Narciso. Asuntos locales, "La enseñanza gratuita. Carta abierta", El Vendrellense (El 18

Vendrell) 3.6.1894, p. 2.
 ORTI, Victoriano i CARPENA, Rufino, "Comunicado". El Vendrellense (10 juny 1894), p. 3.19
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El desenllaç quedà ben clar a l'acta de l'Ajuntament de dia 10 de setembre de 1894;  en 20

el punt primer podem llegir: «Los maestros y maestras de las escuelas públicas de esta 

villa se obligan a admitir sin retribución de ninguna especie á todos los niños y niñas 

comprendidos en edad reglamentaria y darles gratuitamente la enseñanza que determina 

la vigente legislación».  

 Aquesta decisió va tenir conseqüències que segurament no es podien preveure i 

que provocaren articles ben crítics, com aquest: 

«He aquí una de las peores plagas que podía caer sobre nuestra villa; nombrar para 
instruir á la tierna juventud á un profesor castellano que no endienda á sus discípulos 
ni estos comprendan una jota de lo que el maestro les diga.  
   Y he aquí también otro de los defectos en asegurar el ayuntamiento las retribuciones 
por medio de una cantidad alzada, pues no deja de ser un cebo para los maestros 
aventureros, que por desgracia abundan en la carrera, y que guiados tan solo por la 
idea del lucro saltan de unas á otras regiones … con la misma facilidad que el más 
consumado gimnasta, no arraigando jamás en plaza alguna».  21

Agradàs o no, és evident que la manera d'ésser del Sr. Carpena no deixava indiferent 

ningú i provocava divisió d'opinions; uns el devien considerar culpable, com a mínim 

en part, d'haver provocat una situació atípica i el fet d'haver concursat, de ja trobar-se a 

Mallorca en el moment de ser publicat el comunicat anterior, va fer que el seu autor li 

adreçàs aquestes paraules tan crítiques: «Por lo que respeta á la otra vacante que existe, 

la producida por el señor Carpena, otro saltador de primera, de fatales recuerdos para la 

enseñanza pública de esta localidad, acaba de anunciarse también su provisión…». 

A nivell personal, sabem que Rufino Carpena, als 34 anys i estant al Vendrell, es va 

casar amb una al·lota de l'Arboç, un any més jove que ell, Dolors Llorens Mascaró  —22

la petita de cinc germans— el 17 de gener de 1895 a l'església de Sant Julià. Ben aviat 

però canviaren de domicili i començaren una nova etapa.  

 Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Fons municipal del Vendrell. Llibre d’actes (1894-1900). Acta del 20

10 de setembre de 1894, f.60r-v.

 "Crónica local y comarcal", El Vendrellense (22 març 1896), p. 3. 21

 Segons còpia del registre del jutjat de l'Arboç, consta que es casaren el 17 de gener de 1895 a l'església 22

de St. Julià de l'Arboç, matrimoni que quedà inscrit dia 18 de gener en el registre civil.
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Carpena a Mallorca. L'etapa de Muro. El 14 de novembre de 1895, un any després 

que la seva germana Margarita, per concurs oposició va obtenir la plaça de l'escola de 

Muro, on estigué del 22 de gener de 1896 al 31 d'agost de 1903.   Com a docent hi 23

segueix la línia de l'ensenyament actiu, va dur a terme moltes d'excursions de caràcter 

educatiu. Va fer una tasca important com a dinamitzador cultural, creà una associació 

benèfica per a fomentar la lectura i en va publicar els estatuts: Reglamento de la 

Asociación Benéfica de lectores murenses (1902). L'objectiu principal era aconseguir 

fomentar el gust per la lectura i l'assistència a conferències. El mateix any va organitzar 

un Festival a Lluc on assistiren 700 nins i més de 40 mestres, va ser una excursió i 

trobada ben sonada a l’època.  A Muro, així com també havia fet abans a Balaguer i 24

l’Espluga Calba, va fer classes gratuïtes per a adults  i va seguir publicant llibrets amb 25

finalitat didàctica, el 1896 hi publicà una de les obres més importants, el Nomenclátor 

escolar. No podem oblidar el Carpena conferenciant, ja ben conegut dins i fora de 

Mallorca. 

 El Carpena assembleari o "sindicalista" ja s'ha fet un nom i és ben conegut. Va ser 

soci fundador de la "Liga de la Educación Nacional" (1898) i l'Associació de Mestres 

del partit d'Inca el nomenà el seu representant, l'enllaç amb la comissió de Madrid 

perquè tractàs, entre d'altres, el tema del sou.  Només un any després d'ésser a Muro, 26

el Carpena més actiu ja participava en oposicions a escoles superiors, concursava per a 

intentar aconseguir una plaça millor, a escoles de 2.000 ptes. però no ho aconseguí.   27

Confrontació amb l’Ajuntament. El tema de l’habitatge va ser un suplici per a la 

família Carpena Montesinos i els va dur a situacions difícils i fortes. Resumint molt el 

cas podríem dir que el Sr. Carpena havia de rebre, per part de l'Ajuntament, una 

 LLINARES MARTORELL, J. (1985, desembre). "La tasca pedagògica de la família Carpena Montesionos a 23

Muro". Algebelí, 132 i (1986, gener) Algebelí, 133. Les aportacions fetes per Sureda i González, l'Arxiu 
de Muro i la premsa de l'època són les fonts utilitzades en aquest punt. 

 El Magisterio Balear. Periódico de primera enseñanza (07 maig 1902), p. 198.24

 El Magisterio Balear. Periódico de primera enseñanza (02 novembre 1900), p. 8.25

 Asociación de maestros del partido de Inca. El Magisterio Balear, periódico de primera enseñanza (11 26

gener 1902), p.16. 
 La Gaceta de Instrucción Pública (23 juny 1897), p. 726. Surt el resultat del concurs oposició a escoles 27

elementals de 2000 ptes. o més. El mateix cas el trobam, per exemple a (11 novembre 1899), p. 726. A la 
de dia (07 març 1897) el trobam a oposicions per a escoles superiors, p. 775. 
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quantitat de diners en concepte de lloguer però com que va passar a viure amb la 

germana i en un local de l'església, no se li va donar cap bonificació i ell, a canvi, no va 

pagar la quantitat per l’impost de consums que li corresponia; això afegit a 

desavinences va donar lloc a una confrontació de poders que surt reflectida a les actes 

de l’Ajuntament,  a tall d'exemple:  28

«…el maestro de la escuela pública de niños de esta villa, sin autorización alguna 
había cerrado con llave la fuente del patio del ex-convento y además sin previo 
permiso se ausentaba de esta localidad en los días que viene obligado a tener la 
escuela abierta (…) notifíquesele inmediatamente que deje  abierta la puerta de la 
fuente del citado ex-convento dándole un correctivo por las muchas faltas que comete 
y que se le prevenga que si vuelve a suceder… se dará cuenta de ello».  

Es veu que degué seguir faltant perquè el correctiu va arribar. En el diari La Unión 

Republicana és on trobam els articles més llargs que parlen sobre el tema; hi arriben a 

sortir paraules ben fortes. Sembla ésser que el batle va deixar de banda l'ordre donada 

pel Governador Civil i va seguir endavant amb la humiliació pública del mestre:  

«…a golpe de tambor y con mucha rimbombancia se hizo saber al vecindario, de orden 
del Alcalde, que el miércoles día tres, ante la casa Consistorial se venderían en pública 
subasta los muebles embargados a D. Rufino Carpena por débitos de consumo… Una 
sarta de inexactitudes calumniosas, elaboradas por el Alcalde y un su pariente, 
enemigos personales del Sr. Carpena desde lo de los novillos, y de un empleado 
municipal que también le tiene gran quimera por cierta comunicación que hablaba de 
faltas de ortografía y de incoherencias gramaticales…».   29

Es veu de manera clara que el caràcter del mestre xocava amb l'ajuntament, molt 

conservador, del moment. Sens dubte hi devia haver hagut «estires-i-amolles». 

Segurament li intentaven fer la vida tan impossible com podien, o això sembla. A La 

Unión Republicana d'un parell de dies després, és analitzada la situació i qui l'escriu 

diu:  

«En donde se manifiesta sin rebozo el odio de este Alcalde en contra de ese pobre 
maestro, es cuando además de embargarle el 5º de su sueldo, ordena que lo hagan con 

 En el tom 26 és on trobam més mostres. La cita que he posat correspon a l'acta del 24  de juny de 1900, 28

p. 17.
 "Otra vez justicia, Sr. Gobernador". La Unión Republicana. Palma (02 octubre 1900), p. 3.29
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los muebles. Esa parte de sueldo embargado escede de las 215 pesetas 79 céntimos que 
en 27 de Agosto por cuotas y apremio le reclamaron…».    30

Del fet, en parlaren uns quants diaris, també fou seguit per: La Gaceta de Instrucción 

Pública i El Magisterio Balear; va ser en aquest darrer que sortí publicada la 

comunicació del batle, Joan Oliver, dient que no se li pagaria el concepte de lloguer i 

que  donava per tancat l'assumpte ( 20 de setembre de 1901).  

Més detalls sobre el mestre Carpena. Amb aquest fet ens queden al descobert un 

parell més de trets del nostre protagonista: no pot sofrir les faltes d'ortografia i no pot 

sentir l'olor dels toros, pertanyia a l'associació de la defensa dels animals i n'estava 

totalment en contra. Li semblava increïble que la gent pogués saber els noms dels 

toreros i gastar diners per anar als toros. A Educacionista compara els diners que es 

gasten en toros i en mestres d'escola: 

 «…según cálculos aproximados, asciende a 40 millones de pesetas el dinero que 
regalan los aficionados a toros… Verguenza que esto suceda en un país donde existen 
más de 15 mil maestros de escuela nacional cuyo jornal o haber diario oscila entre 
1,36 ptas y 1,70 ptas; datos que ignoran desde nuestros diputados hasta las criadas de 
servicio doméstico, las cuales en cambio, saben los nombres de casi todos los toreros, 
saben a diario los incidentes que éstos sufren, conociendo ¡hasta las biografías o 
noticias de toreros que apenas si saben firmar las contratas de sus corridas!»   31

Precisament Muro ha estat, i encara és, un dels pobles que més ha seguit aquesta 

tradició, així que el tema «del novillo» degué donar conversa.  

 Podria ser molt bé que aquesta lluita per un habitatge digne marcàs Carpena de 

cara al futur i que les dificultats que els mestres tenien, d'allotjament, a l'hora d'anar 

d'un lloc a un altre, es desenvolupàs en els futurs projectes de les cases barates i 

habitatges compartits amb què ens trobarem. A Muro estant, a part de compartir amb la 

germana i algun nebot o neboda, també compartí amb una tia, així podem llegir:  
«…dijo el Maestro que aunque su casa habitación era excéntrica no obstante se 
conformaba, en primer lugar para poder vivir con su hermana Maestra de la escuela de 
esta villa y con su tiita viejecita á la cual le debían la carrera que tienen y en segundo 

 "Verdades que amargan". La Unión Republicana. Palma (11 octubre 1900), p. 2. 30

 "Represión". Educacionista. Llucmajor, n. 4 (10 setembre 1912), p. 5.31
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lugar por tener ambos el local destinado para escuelas en el mismo edificio del ex-
convento…»   32

El tema de Muro i els problemes que hi tengué els ha reflectit Josep Llinares 

Martorell  i diu que l'any 1902, amb l'entrada de nou batle, Joan Marimon, s'inicià una 33

nova etapa que afavorí la tasca pedagògica. De totes maneres, aigües calmades, el Sr. 

Carpena aviat canvià d'aires —bé per motiu professional o personal— al 1903 partí cap 

a l'Argentina.  

Etapa de l'Argentina i la rehabilitació. A l'estiu de 1903, Carpena partí cap a Buenos 

Aires. D'aquesta etapa s'ha publicat poquíssim. El perquè hi anà no el sabem i les 

informacions que hem trobat són contradictòries: herència, qüestió pedagògica, 

necessitava un canvi…? Tot deu ser possible. Però poc abans de partir, a la junta 

general de l'Associació de Mestres de Balears de dia 21 de juliol de 1903, el Sr. 

Carpena va ser nomenat per a formar part de la comissió per a analitzar la reforma del 

projecte de llei, sobre la situació dels mestres,  no podem saber si això indicava que no 34

pensava anar-se'n però del cert és que no estigué gaire a fer-ho. En el seu expedient 

podem llegir que dia 1r d'octubre de 1903 va deixar l'ensenyament oficial a Espanya i 

que des d'octubre de 1903 a novembre de 1907 es va dedicar a l'estranger a 

l'ensenyament privat «ejerciendo durante cuatro años en importantes colegios de 

Buenos Aires y su provincia dirigiendo en la localidadad de Coronel Juárez un Colegio 

Mixto de pensionados y externos, intitulado "Hispano-Argentino"». El 1906, en el 

moment de sol·licitar la rehabilitació era el director de l'escola Parroquial de Pehuajó i 

a la certificació que presentà consta: «…ha demostrado ilustración y competencia poco 

comunes y observado una conducta intachable».  També estigué a Bahía Blanca, on 

dirigí el «Colegio Hispano-Argentino»; a Educacionista,  a part de la fotografia 35

anterior, surt  el següent comentari:  

 La cita surt a l'acta de l'Ajuntament, tom 26, de dia 28 d'abril de 1901. Cal dir que la tia, Josefa Ibáñez 32

y Ibáñez, consta al padró, des de 1897 a 1899 —quan tenia 73 anys— al de 1900 la tia ja no surt i ja no 
torna a sortir, segurament havia mort.

 "La tasca pedagògica de la família Carpena…"Algebelí (Muro), n. 132, desembre 1985, p.18  i gener 33

1986, n. 133.

 El Magisterio Balear. Periódico de primera enseñanza ( 26 octubre 1900), p. 7.34

 Educacionista. Llucmajor n. 8 (10 novembre 1912), p. 5. S'han fet referències importants sobre aquesta 35

fotografia perquè descriu un "ideal" d'escola que Carpena ja ha conegut.
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«Nuestro Director… sin subvención de entidad alguna española, durante varios años ha 
experimentado en el extranjero la organización de una enseñanza verdaderamente 
graduada, de ocho grados… en uno de los cuatro corredores del gran edificio donde se 
distinguen perfectamente espléndidos patios circuidos de salas de classes, donde se 
observan plantas, pájaros, aire, luz, ventilación, alegría, salud y vida. Esas són escuelas 
atrayentes, educativas, centros de enseñanza como quisiera ver Educacionista 
profusamente esparcidas por todos los pueblos de España».  

A Bahía Blanca també va fer classes de castellà, la propaganda  és prou explícita, deia 
així:  

« Extranjero: ¿Usted no lo sabe?  

 En pocos meses el idioma nacional se enseña por un procedimiento sumamente 
práctico, sencillo y rápido.  

 Vea, amigo; hay muchos extranjeros que si hablaran y escribieran correctamente el 
CASTELLANO tendrían buena colocación en esta ciudad. 

 Si usted lo precisa consúltelo, á cualquier hora del día, con el especialista de   
 IDIOMA ESPAÑOL, R Carpena» 

Posava l'adreça al carrer Soler, número 162 i per si necessitaven més senyes, 

especificava: «Casa que dista media cuadra de la Oficina Central de Correos».   36

 Mentre ell era a l'Argentina, a Muro, esposa i cunyada, degueren tenir problemes 

econòmics i a na Margarita li varen embargar una cinquena part del sou perquè no 

havia pagat un crèdit que devia tenir a la societat «Crédito Balear»,  cal pensar que 37

amb els germans separats havien de viure amb la meitat dels ingressos.  

Quin error va cometre Carpena a l'hora d'abandonar la seva plaça de Muro? En 

aquest cas, tenim la font de la premsa  i la justificació del propi interessat, per amdues 38

parts sembla ésser que no va adreçar la renúncia al lloc adequat i això li va ocasionar 

molts de problemes. Procés llarg i complicat. Segons l'expedient, al 1905 va fer la 

primera sol·licitud per a tornar al magisteri a Espanya però no tingué èxit. Ell ho contà 

 El programa de propaganda està dins l'expedient. AGA. La resta d'informacions d'aquesta pàgina, i part 36

de l'anterior, també s'hi han extret.

 El Magisterio Balear. Periódico de primera enseñanza (25 juny 1904), p. 219.37

 El Magisterio Balear. Periódico de primera enseñanza. (24 octubre 1903), p. 374.38
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de manera bastant detallada en el document que envià quan ja tornava a estar a Muro, el 

1907, en què una vegada més sol·licitava la rehabilitació (AGA):  

 «Que aquella solicitud y renuncia de su escuela, á causa de la precipitación, 
equivocadamente fué dirigida al Gobernador de Baleares, en lugar de ir remitida á la 
Subsecretaria del Ministerio del digno cargo de V.E., circunstancia que obligó á la 
Junta de Instrucción Pública de Palma á devolverla al interesado, considerandole en 
Muro. 
 Que la familia del recurrente, perpleja y sin saber que hacer, conservó en su poder 
la solicitud y la mandó al renunciante á los dos meses, es decir, cuando tuvo noticia del 
mismo y señas de su domicilio en Buenos Aires.  
 Que la Junta provincial de Instrucción pública de Baleares, interpretando el caso 
como abandono voluntario del destino, declaró vacante la citada escuela, y el 
Rectorado de Barcelona publicó su anuncio y proveyó de maestro la escuela de Muro, 
con objeto de que la enseñanza no sufriera ningun perjuicio. 
 Que más tarde, el recurrente, en disposición de regresar á España, solicitó su 
rehabilitación en la misma escuela; solicitud que, después de ser favorablemente 
informada por el Rectorado de Barcelona, fué desestimada por el Ministerio de 
Instrucción pública".  

No havent rebut resposta a la primera sol·licitud, en va fer una altra, des de Pehuajó el 

1906, adreçada al rei Alfons XIII «como gracia especial y con motivo de su enlace». En 

aquesta llarga carta es mostra un Carpena desesperat, escriu: «En tales circustancias, 

qué remedio queda al exponente? ¿Renunciar a los derechos adquiridos, entre los que 

van envueltos los de su desvalida mujer, enferma y casi loca?». La petició acaba amb 

un agraïment que està en la mateixa línia:  
«Gracia especialísima con la cual S. M repatriará á un educacionista, cuyo mayor delito 
de toda su vida es sentir pasión ciega por la enseñanza de la niñez; reintegrará un 
individuo á su familia y un fiel español a su patria; es decir, repatriará a un ciudadano 
que agradecido, rogará eternament por la salut de S.S. M.M, deseando que el augusto 
enlace que va á realizar… sea largo, feliz y verdaderamente próspero para España». 

A la sol·licitud de Pehuajó diu que a l'estiu de 1903 es trobava accidentalment a  
Barcelona i que dia 27 d'agost va embarcar cap a Buenos Aires i afegeix:  

«Que en este día, si bien abandonó su destino y patria, sin darse tiempo para 
reflexionar sobre las consecuencias, en su mente fijóse un noble ideal: el de volver á 
España cuando sus afanes ó planes de educación, (…) estuvieran aquilatados con notas 
de enseñanzas prácticas de otros paises».  

Marca per tant una finalitat pedagògica. Aquesta versió però, canvia un any i poc 

després, quan torna ésser a Mallorca, aquí diu:  
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«Que el 25 de Agosto de 1903, hallandose de vacaciones en Barcelona y con objeto, al 
propio tiempo, de resolver importante asunto de familia, cuyos particulares y extremos 
principales estaban pendientes y exigían su presencia en América del Sur, pensó y 
determinó trasladarse allí».  

Tenim per tant dues versions diferents, que no semblen complementàries. 

A partir del moment que tornà a Mallorca, és quan més trobam contemplat el seu cas a 

les revistes pedagògiques de l'època (El Magisterio Balear, Gaceta de Instrucción 

Pública, El Magisterio Español, etc.). De fet ell va ser rehabilitat per Reial Ordre de 30 

de juny de 1908 però «su rehabilitación no puede tener efecto hasta el 1º de enero de 

1909».  Aquesta decisió va fer que quedàs exclòs de la plaça que obtingué per concurs 39

el 1909 (havia concursat a escoles de la Universitat de Saragossa, Granada…) li 

correspongué la de Belchite  però se li denegà per haver entregat la petició quan 40

encara no duia sis mesos des de la seva rehabilitació. Per això, tampoc no pogué ocupar 

la plaça que havia sol·licitat en el concurs de 1908, ni la que havia demanat com a 

interí a Alaró. No deixa de ser ben curiós que després de fer una consulta sobre l'escola 

en què hauria de tornar a exercir, tingués com a resposta: «Se acordó contestarle que 

transcurridos los seis meses solicite lo que proceda».  Al 1909 també li denegaren 41

poder concursar a plaça d'ascens per ser un mestre rehabilitat.  Finalment, dia 29 de 42

març de 1909 (AGA) demanà que, no resolt encara el concurs de trasllats, li assignassin 

fora de concurs una de les places que havien quedat vacants; per ordre sol·licità la de 

Llucmajor, la d'Arbúcies (la Selva) i la de Torelló (Osona). Finalment, ja era ben hora! 

el juliol de 1909, se li donà plaça, la de Llucmajor, la que ell preferia: «y como la 

subsecretaría nombró para esta plaza, fuera de concurso, al Maestro rehabilitado D. 

Rufino Carpena Montesinos, he acordado dejar sin efecto la adjudicación de la 

misma…" que per concurs d'ascens havia tocat al Sr. Barberà, a qui li assignaren la 

següent plaça que havia demanat: Binissalem.   43

 Gaceta de instrucción pública y bellas artes. (15 desembre1908), p. 5.39

 Suplemento a La Escuela moderna. (27 febrer 1909), n.1 277, p. 7.40

 Gaceta de Mallorca : diario de la tarde.  (21 agost 1908), p. 2.41

 El magisterio español : Revista General de la Enseñanza. (7 agost 1909), p. 20.42

 Gaceta de instrucción pública y bellas artes. (25 agost 1909), p. 7. 43
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