
JOAN CAPÓ 
Més que un carrer 
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Pels materials que m’han facilitat per a la 

preparació d’aquesta presentació. 



 







SÍNTESI BIOGRÀFICA: 
O Joan Capó i Valls de Padrinas . Va néixer a la 

vila de Felanitx (illes balears) el 20 d’agost 
de l’any 1888. 

O De família modesta quan tenia set anys la 
seua família se’n va anar a viure a Palma on 
son pare va trobar feina a una fàbrica. 

O Després de  tota  una vida dedicada a la 
educació , primer com a mestre, desprès 
com a Inspector d’Ensenyament Primari, 
l’any 1952 mor a Palma de Mallorca, quan 
tenia 64 anys. 



ESTUDIS 
O L’any 1904 obté el títol de Mestre 

Elemental. 

O El 1905 obté  a Barcelona el títol de 

Mestre Superior. 

O El mateix 1905, en col·laboració amb 

el seu germà Gabriel funda una 

acadèmia a Mallorca amb el nom 

«ESCOLA BELLA».  



O L’any 1909 ingressa per oposició al cos de 

«magisterio nacional» i obté destinació al poble 

de  Senselles. 

O L’any 1911 aprova les oposicions per ingressar a 

l’»Escuela Superior del Magisterio» a Madrid, on 

va conviure durant els tres anys d’estudis, a la 

«Residencia de Estudiantes» on es va 

familiaritzar amb les idees de la «ILE» 

(Institución Libre de Enseñanza) de Giner de los 

Rios, en la línia de l’anomenada «Escola Nova» . 

O El 1914 fou nomenat inspector de «Primeras 

Ensenyanzas» i destinat a la provincia de 

Tarragona. 

 



O L’any 1915 retorna a Mallorca com a inspector. 

O El 1918, fundà a Inca amb Miquel Duran 
Saurina, Mallorca Editorial, empresa dedicada a 
la publicació de llibres per a escolars.  

O El 1923, participà en la fundació de l'Associació 
per la Cultura de Mallorca 

O El 1924 el cap d’inspecció de Mallorca Manuel 
Rueda, denuncia a Joan Capó de separatista (cal 
recordar que ens trobem en plena dictadura del general Miguel Primo 

de Rivera), una altra denuncia  de la «Unión 
Patriòtica» contra el Sr. Rueda per coaccions a 
mestres i per irregularitats 
economicoadminstratives, acaba amb la 
destitució amb trasllat forçós del Sr. Rueda i 
amb el nomenament de cap d’inspecció de Joan 
Capó, càrrec que ocuparà fins l’any 1936. 
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O L’any 1936 fou separat del càrrec per la 

comissió depuradora, declarat separatista fou 

empresonat. 

O L’any 1938 el varen destinar com a inspector 

a Almeria, perquè «aprendiese castellano». 

O El 1944 li permetran canviar de localitat, si bé 

li permeten tornar a Mallorca, és destinat a 

Castelló, on exercirà d’inspector fins l’any 

1952. 

O El 27 de desembre de 1952 mor a Palma 

d’un edema pulmonar. 



Joan Capó inspector 
O La seua vida professional com a inspector es 

desenvolupa entre l’any 1914 i l’any 1952, 

mostrant una gran capacitat d’adaptació a les 

canviants circumstàncies polítiques i socials. 

O - Monarquia parlamentària. Regnat d’Alfons XIII 

O - Dictadura del General M. Primo de Rivera. 

O - II República Espanyola. 

O - Colp d’estat del General Franco i Guerra Civil. 

O - Franquisme 



Pensament - obra 

O Joan Capó fou membre fundador del grup polític 
regionalista «L’ESPURNA» constituït l’any 1909, 
d’ideologia regionalista conservadora. 

O Format en les idees de la «Institución Libre de 
Enseñanza» i l’Escola Nova,  feu seues i 
difongué moltes de les idees i plantejaments 
pedagògics en la seua trajectòria professional 
com a inspector. 

O Amant de la seua terra i de la seua llengua 
escrigué obres en Català sota el pseudònim de 
«IVON» 



O La seua obra «La ben amada» és considerada la 
versió mallorquina de l’obra d’Eugeni d’Ors «La 
ben plantada», on sota l’emulació de la dona 
mallorquina/catalana, s’exalten les virtuts del 
poble i de la terra, amb clara inspiració del 
moviment Noucentista que pretén normalitzar el 
fet cultural, polític, lingüístic i literari de l’àrea 
catalana. 

O Quan Joan Capó es refereix a Eugeni d’Ors 
(Xenius)  li dona la consideració de «el nostre 
mestre»  

O L’obra de Joan Capó «La ben amada» té un 
marcat caràcter autobiogràfic, més enllà del 
simbolisme de Xenius en «La ben plantada»  



O Mostrà un gran interés i preocupació per les 
instal·lacions escolars, promovent un ambiciós projecte 
de construccions educatives en col·laboració amb 
l’arquitecte Guillem Forteza i Pinya aleshores (1921-
1936) director de les construccions escolars a les 
Balears . 

O Promogué les colònies escolars. 

O Va organitzar viatges d’estudis per a mestres  

O Va crear el Museu Pedagògic Provincial (1918-1936) a 
Mallorca, a imitació del Museu Pedagògic Nacional, per 
tal de potenciar la formació permanent dels mestres. 

O Escriví nombrosos articles sobre pedagogia, publicats a 
revistes d’àmbit provincial i estatal. És autor de llibres 
dedicats als ensenyants i de manuals escolars com «Mi 
libro, El libro de los ejemplos (1918), Historia de 
Mallorca (1919), Cueva del Drach (1930), Lo que 
España espera de vosotros (1930) i El libro de la raza 
(1931)».  

 

 





Antologia de poetes mallorquins, recopilació feta per Joan Capó 







VIATGES 

O La JAE ( Junta para la Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Científicas) 

creada per R.D. d’11 de gener de 1907 duia 

a terme una política d’ajudes i beques per 

estimular els viatges d’estudis, tant 

individuals com en grup a diferents 

col·lectius professionals, mestres, professors 

de normals, inspectors, etc. 



Eixida pedagògica de 1925 
O Juan Capó havia gaudit d’una beca JAE l’any 1921 

visitant institucions educatives a França, Bèlgica i 
Suïssa. 

O El 1925 organitzà una visita semblant però en grup, ell 
s’encarregà de proposar a la JAE un llistat de mestres , 
joves amb inquietuds participants en les activitats de 
formació del Museu Pedagògic, amb un expedient 
brillant, tots ells amb informes de lloança i vots de 
gràcies de la Inspecció provincial de Balears, eren els 
millors i els més renovadors per tal que aprofitaren les 
observacions a l’estranger i després les pogueren 
difondre entre els seus companys. 

O Foren seleccionats 10 mestres (4 dones i 6 homes). 



O Durant aproximadament mes i mig: 

O Des de principis del mes de maig  

O fins al dia 18 de juny de 1925 que tornaren a 

Mallorca, feren un recorregut per les 

següents ciutats europees: 

O - Barcelona – Madrid – Donostia 

 – Burdeus – París - Lovaina  –

Brussel·les – Amberes – Lieja – Spa – 

Bruges – Ginebra –Lió – París – 

Montpeller – Barcelona – Palma. 



O A Madrid tingueren el privilegi d’assistir a una 
conferència de  José Ortega i Gasset. 

O Visitaren nombrosos centres educatius i 
culturals. 

O Foren rebuts per les autoritats educatives de les 
diferents localitats que visitaren. 

O A Ginebra l’institut J.J. Rousseau va organitzar 
una «Setmana Pedagògica espanyola». 

O Assistiren a conferències relacionades amb 
l’educació impartides per personalitats tan 
rellevants com: Vuyst, Decroly, Malche, 
Claparède, Bovet, Malche, Duvillard, Saussure 
inclús el mateix J. Piaget, tot un luxe. 



Joan Capó a La Vall d’Uixó 
O El 1944 Joan Capó, demana trasllat i obté nova 

destinació a Castelló, no se li va permetre tornar 
a Palma com era el seu desig. 

O A La Vall conegué a la mestra N’ Asunción 
Viciano (directora de les escoles de xiques de La 
Vall) amb la qual es va casar en segones noces. 

O El capellà Mateu Bauçà, rector de La Vall i amic 
seu li va permetre contactar amb la família 
Segarra la qual va avalar tots els projectes de 
Joan Capó en terres castellonenques. 

O Col·laborà activament amb els projectes 
paternalistes de l’empresa Segarra, com per 
exemple l’anomenada «Escuela de Aprendices». 





Iniciatives educatives de 
l’empresa Segarra: 

O Es van crear 42 escoles de patronat. 

O L’anomenada «Escuela de Aprendices»  que 
l’empresa Segarra impulsà en la seua política 
paternalista 

O Publicació de la revista que periòdicament  editava la 
«Escuela de Aprendices» 

O Organització de colònies escolars. 

O Creació del Vedat escolar de previsió. 

O Es creà el museu pedagògic de La Vall d’Uixó, que 
tenia poc a veure amb els centre de formació 
d’èpoques anteriors, essent únicament un lloc 
d’exposició de treballs escolars. 

 



O Joan Capó que Formava part del Consejo de 
Protección Escolar, va col·laborar amb totes 
les iniciatives educatives de l’empresa 
Segarra. 

O També va organitzar els anomenats viatges 
d’estudis per a mestres, tal vegada 
intentant emular l’eixida pedagògica de 
1925 que ja hem comentat. 

O Tenim constància que se’n feren dos, del 
primer no tenim els detalls, del segon tenim 
la informació facilitada per una publicació 
original que em va facilitar el meu company 
En Salvador Martí. 

 





Segon viatge d’estudis d’un 
grup de mestres 1951 

O Va tindre lloc entre el dia 5 i el 17 de desembre de l’any 
1951. 

O Entre els participants estigueren: Joan Capó, la seua 
esposa Asunción Viciano, Rafael Solá, Juan Viruela, … 

O Itinerari: 
O - València (dies 5 i 6) 

O - Tortosa (dies 7 i 8) 

O - Tarragona (dies 9 - 10) 

O - Barcelona (dies 11 – 16) 

O Visitaren diferents centres educatius i culturals. 

O Foren rebuts per diferents autoritats educatives de les 
diferents localitats visitades. 

O Al final de la visita a Barcelona gaudiren d’una actuació 
al Palau de la Música. 

 











O Aquest viatge  té poc a veure amb el que va 

organitzar el 1925. No obstant això no deixa 

de ser una experiència interessant i més en 

el moment sociopolític en que es va realitzar 

a l’any 1951. 

 

O Seria possible promoure i realitzar aquests 

viatges en el moment actual? ..... 
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Gràcies per la seua atenció. 

La Vall d’Uixó a 5 de març de 2015 

En F. Xavier Granell i Sorribes 


