Guió i recerca:

Manuel Martorell (Elizondo - Navarra, 1953)
és periodista i historiador. Els seus estudis
s’han centrat en les dues
principals forces que
van desafiar la dictadura
franquista després de la
Guerra Civil: el Partit
Comunista i el carlisme,
liderat per Xavier de
Borbó-Parma.

A dalt: Fotografia familiar feta a Girona, probablement després de la mort del pare, el 1918.
Pepita, Francisco i Elisa fan costat a la seva mare en companyia de l’esposa de Francisco.
A baix: Elisa, rodejada d’infants durant la visita a Sant Petersburg. Probablement molts d’ells
eren espanyols.
Organització: Concejo de Badostáin i Ayuntamiento del Valle de Egües (Navarra, España).
Idea i disseny: www.badostain.net
Textos: Manuel Martorell Pérez.
Edició catalana: Maria del Carmen Agulló (Universitat de València) i Salomó Marquès (Universitat de Girona).
Fotografías: Olga García Dominguez, Elena Úriz, Zoya Fiedler, Margarita Bremer i Arxiu Històric del Partit Comunista
d’Espanya a la Universitat Complutense de Madrid.

DE BADOSTÁIN A BERLÍN ORIENTAL

Història i compromís de les
germanes Úriz

INTRODUCCIÓ

Pepita i Elisa, probablement mentre residien a Madrid a principi del segle XX, abans de traslladar-se a Catalunya.
Si s’hagués de destacar algun dels molts
valors de les germanes Josefa (Pepita) i
Elisa Úriz Pi, nascudes respectivament a
les poblacions navarreses de Badostain i
Tafalla els anys 1883 i 1893, seria el profund compromís social que van assumir
al llarg de tota la vida. Professores a les
escoles de magisteri de Girona, Lleida,
Tarragona i Barcelona, Pepita i Elisa van
tenir un protagonisme i una projecció
de nivell internacional per la defensa
dels drets de la dona i de la infància.
Encara més rellevant va ser la seva
contribució als avenços pedagògics
en una Espanya ancorada en el passat,
amb què s’avançaven més de cinquanta
anys als mètodes d’ensenyament que
s’implantarien durant la dècada dels
anys seixanta del segle passat.
Militants comunistes durant la II
República, van impulsar les primeres
organitzacions feministes i la Federació
Espanyola de Treballadors de l’Ensenyament (FETE), principal sindicat del

professorat. L’assassinat d’Antoni Sesé,
1958 i Elisa, 21 anys més tard, el 1979,
també líder sindical i marit d’Elisa, el
sense haver pogut retornar mai a la seva
maig de 1937, va provocar un canvi
terra natal.
transcendental a les
seves vides, ja que,
a partir d’aquest
moment, només
la mort va separar-les. En esclatar
la II Guerra Mundial,
van ocupar un lloc
d’honor en l’èpica
lluita de la Resistència francesa contra
la dominació nazi. A
pesar d’això, el 1951
van ser expulsades a
la República Democràtica Alemanya, a causa de la
Guerra Freda, durant
l’operació Bolero-Paprika. Totes dues van
morir a l’exili al Berlín
Les dues germanes durant els darrers anys de la
Oriental: Pepita el
vida de Pepita (dreta) a la zona oriental de Berlín.
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una famÍlia de badostáin

Josefa i Elisa Úriz Pi eren part de la família Úriz Erro, molt escampada per les valls
d’Egüés i Aranguren, properes a Pamplona, capital de Navarra, ciutat coneguda internacionalment per les festes de braus. Els Úriz Erro van tenir a Badostáin, punt de
trobada d’aquestes dues valls, el principal assentament i focus d’expansió. De
Badostáin eren el pare, Benito Úriz Erro, i els oncles Juan Ángel i Miguel, i a
Badostáin continuen vivint descendents d’aquesta família, que també ha tingut ramificacions a Mendillorri, Mutilva i Beloso Alto. Aquest és el cas d’Elena
Úriz, al domicili de la qual, a l’antiga carretera de Badostáin, Elisa enviava cartes
des de l’exili de Berlín.

Dreta: La família Úriz
Pi a començament
del segle XX. Elisa,
la més petita, té a les
mans una fotografia de
Benito, el pare, absent.
La fotografia és feta en
un estudi de la ciutat
navarresa de Tudela.
A dalt: Badostáin,
a la primera meitat del segle XX.
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Els pares

El capità Benito Úriz Erro, pare de Pepita i Elisa, es va casar amb Filomena Pi Céspedes, filla d’un comerciant català originari del Masnou.
L’havia coneguda quan participava a la guerra de Cuba. Després
tornà a la seva població natal, Badostáin, on van néixer Josefa i el seu
germà Miguel, mentre que, a causa dels canvis de destinació per la
seva condició de militar, el naixement d’Elisa va quedar registrat a
Tafalla (Navarra), i el de l’altre germà, Francisco, a la Seu d’Urgell.
Benito Úriz Erro i Filomena Pi Céspedes

Trasllat a Madrid

La família va haver de traslladar-se a Madrid durant la primera dècada del segle XX. A la capital d’Espanya, les germanes
Úriz van fer els estudis de Magisteri, mentre que Miguel i Francisco entraren a treballar al Cos de Telègrafs. El 1925, els
pares ja havien mort, ja que sabem que aquest any Elisa reclama al Ministeri de la Guerra la pensió de viduïtat que, fins a la
seva mort, havia cobrat la mare.

Els germans

Miguel i Francisco van excel·lir en el camp de la telegrafia, que era en
aquella època el principal mitjà de transmissió de dades, ja que la telefonia tot just començava a difondre’s a Espanya i la ràdio estava en fase
experimental. En el certamen internacional de telegrafia celebrat a Torí el
1911 amb participació de delegacions de tot Europa i Amèrica, Francisco
i Miguel van obtenir, tots dos, medalla de bronze. Tres anys més tard, Miguel aconseguiria el primer guardó en la tècnica Hugues, en el Campionat
Nacional de Telegrafia, i va quedar sisè en el mètode Baudot.
Francisco i Miguel Úriz Pi.

Pepita Úriz
Josefa Úriz Pi (més coneguda per Pepita) va néixer
a Badostáin el 15 de març del 1883 (moriria a
Berlín Oriental el 2 d’agost de 1958). Va estudiar a
l’Escola Normal de Madrid (1904-1907) i va acabar
els estudis a l’Escola d’Estudis Superiors del Magisteri (1910-1913) rebent un premi especial per les
seves excel·lents qualificacions. El 1914 obtingué
la plaça de professora de Pedagogia a l’Escola Normal Femenina de Girona, de la qual va ser directora accidental el 1919; hi va fundar la biblioteca i va
crear la primera associació d’alumnes. Després de
guanyar el corresponent concurs, el maig de 1921,
s’incorporà a l’Escola Normal Femenina de Lleida com a professora de Pedagogia, Dret escolar, Anatomia i Higiene.

Localització del Valle de Egüés
i de la regió de Navarra.

Elisa Úriz
El naixement d’Elisa Úriz està registrat a la localitat navarresa de Tafalla el 24
de gener de 1893 (va morir a Berlín Oriental el 14
d’agost de 1979). Igual que la seva germana Pepita, va estudiar a l’Escola de Magisteri de Madrid. El
1922 és a l’Escola Normal de Girona en qualitat de
professora de Música; el 1929 obté el trasllat, també com a professora de Música, a l’Escola Normal
de Tarragona. En aquesta ciutat es casarà amb el
dirigent de la Unió General de Treballadors (UGT)
Antoni Sesé, que serà assassinat durant els Fets
de Maig a Barcelona, probablement per un piquet
anarquista, el 5 de maig de 1937.

El telègraf Hugues, un dels models
més avançats de principi del segle
XX, amb el qual els germans Úriz obtingueren premis internacionals.
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José Úriz Expósito (maternitat)
Josefa Erro Zubiri (Viscarret)

Juan Ángel Úriz Erro (Badostáin)
Manuela Unciti Reta (Mutilva)

Benito Úriz Erro (Badostáin)
Filomena Pi Céspedes (Cuba, asc. catalana)

Miguel Úriz Erro (Badostáin)
Victoriana Goñi Azcárate (Badostáin)

Saturnina

Pepita (Badostáin)

José

Lucio

Miguel (Badostáin)

Fermina

Francisco

Francisco (La Seu d’Urgell)

Valentina

Gervasia

Elisa (Tafalla)

Joaquín

Francisca

Manuel

Damian

Severo
Valentín

Àlbum fotos
A l’esquerra, de negre, José Úriz
i Lucía Górriz, cosins carnals
de Pepita i Elisa, al costat de
Victoriano Úriz i Valeriana
Echalecu, pares d’Elena Úriz,
a l’horta de Beloso Alto, al
costat de la carretera entre
Badostáin i Pamplona.

Victoriana Goñi Azcárate, que vivia a Mendillorri, cunyada de Benito Úriz i Filomena Pi, i per tant tia de Pepita i Elisa.
Miguel Úriz a la platja.

Manuela Unciti Reta, esposa de Juan Ángel
Úriz Erro i, per tant, tia de Pepita i Elisa.

Joves de Badostáin a la plaça del Frontón
durant les festes locals, a mitjan segle XX.

El retorn que no va ser possible
A mitjan anys 60, Elisa s’escrivia amb Elena Úriz Echalecu i amb el seu pare, Victoriano Úriz Górriz, fill de José Úriz Goñi, cosí
carnal de Pepita i Elisa. En les cartes explica detalls de la seva vida a l’exili berlinès: les amistats que té –la doctora Olga García
Domínguez o l’arquitecte Manuel Sánchez Arcas– i exposa la seva opinió sobre la situació política d’Espanya, en aquells temps
encara sota la dictadura franquista. En una de les cartes es queixa que, quan va sol·licitar el passaport “amb l’esperança” de
tornar –l’estiu del 1962– a casa seva per “veure-us per fi a tots”, l’ambaixada li va contestar que podia recollir el passaport però
sense gaudir dels “beneficis” del retorn, fet que implicava la possibilitat de ser detinguda i empresonada quan arribés a Espanya.
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La nova pedagogía
Pepita i Elisa van ser unes defensores entusiastes dels nous corrents pedagògics que sorgien a Europa a principi del segle XX. Gràcies a les beques concedides per les autoritats espanyoles, connectaren amb aquestes
tendències renovadores a Suïssa, Bèlgica i França, i després les posaren en pràctica quan eren professores de
les escoles normals on es formaven les noves mestres. Per aquesta raó se les considera pioneres de l’Escola Nova, més de cinquanta anys abans de l’expansió de les avantguardes pedagògiques. Les seves principals
referències teòriques van ser Dalcroze, Montessori, Decroly, Claparède, Freinet i Piaget; les aportacions
d’aquests pedagogs són avui reconegudes universalment, però a l’època de les germanes Úriz suposaven, en
una Espanya subdesenvolupada, un desafiament radical a l’ensenyament i la moral tradicionals.

EMILE JACQUES DALCROZE (1865-1950)

Compositor, professor de música i pedagog suís que treballà també a Alemanya, on
va fundar l’Institut Hellerau. Dalcroze defensava que en l’aprenentatge de la música
també hi intervenien la dansa i el moviment del cos. El seu mètode –eurhytmics– es
va difondre ràpidament per les escoles públiques dels Estats Units.

MARIA MONTESSORI (1870-1952)

Psiquiatra, psicòloga, biòloga i educadora italiana. D’ella procedeix la idea que els
infants petits son autèntiques “esponges”, amb capacitat d’absorbir gran quantitat
de coneixements. Catòlica i feminista, segons ella el mestre ha d’estar al servei de
l’infant, guiant-lo en el camí de la responsabilitat.

OVIDE DECROLY (1871-1932)

Metge i pedagog belga que considerava que l’escola ha de preparar els infants, de
manera especial, per a la inserció en la vida social. El seu mètode consistia a incentivar l’interès per les coses més properes a l’entorn familiar (centres d’interès primari).
A partir d’aquí, el coneixement havia d’expandir-se de forma progressiva cap a situacions més allunyades en l’espai i el temps.

EDOUARD CLAPAREDE (1873-1940)

Com Decroly, aquest neuròleg i pedagog suís especialitzat en psicologia infantil
defensava que l’escola ha de preparar els escolars per a la vida pràctica. Per tant, el
professor ha d’organitzar les activitats a la classe enfocant-les de manera que els
nens superin les situacions concretes. El 1912 va fundar l’Institut Rousseau.

CELESTIN FREINET (1896-1966)

Pedagog francès considerat el pare de l’Escola Moderna Nova. Segons ell, l’escola
havia de ser “més natural” i basar-se en les motivacions afectives profundes dels nens.
Va introduir a l’escola el concepte de “treball cooperatiu”, donant especial importància a l’ús de la impremta, ja que en aquell temps la premsa era la principal forma de
comunicació.

JEAN PIAGET (1896-1980)

Psicopedagog suís que va centrar les seves investigacions en els mecanismes psicològics que generen el coneixement durant la infantesa. Segons ell, l’acció precedeix el coneixement i, en conseqüència, la progressió del coneixement s’ha de basar
en estímuls socioculturals impulsats pels professors. Una de les seves obres més
conegudes és Epistemologia genètica.
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BECADES PER LA JUNTA D’AMPLIACIÓ D’ESTUDIS
La Junta per a l’Ampliació d’Estudis,
més coneguda per la seva sigla JAE,
era a l’Espanya de principi del segle XX
l’organisme encarregat de la formació
de postgrau. Va ser el precedent de
l’actual Centre Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC). Va estar molt influïda per la Institución Libre de Enseñanza,
d’orientació krausista, i gestionava les
beques a estudiants i professors per
tal que entressin en contacte amb els
avenços educatius d’altres països. Entre
les becades hi hagué Pepita i Elisa Úriz,
segons consta a l’arxiu històric de la
madrilenya Residencia de Estudiantes,
un dels centres que impulsava la JAE i
de la qual van sortir una bona part dels
intel·lectuals amb projecció internacional de la generació del 27, com ara
els poetes García Lorca i Rafael Alberti,

batec

o el cineasta Luis Buñuel. Pepita primer
va ser becada per l’Ajuntament de
Barcelona per treballar a Bèlgica amb el
doctor Ovide Decroly, i la JAE aprovà un
projecte seu a París sobre “Pedagogia i

organització escolar”. Per la seva part,
Elisa, igualment amb el suport de la
JAE, realitzà estudis sobre “Gimnàstica
rítmica” a l’Institut Jacques Dalcroze de
Ginebra.

La Residencia de Estudiantes de
Madrid tal com era als anys 30

“Un ideal: l’escola; una
passió: l’infant; un amic:
el mestre; un company: el
treballador”

La imatge mostra un professor en plena muntanya, fent classe a un grup d’escolars durant una de les missions pedagògiques, als anys 30.

Josefa Úriz, mentre va ser a l’Escola Normal de Lleida, va ser una de les impulsores del grup Batec, una associació de mestres dedicada a difondre el mètode Freinet, que buscava una relació més estreta entre l’escola i
la societat. El seu lema era “Un ideal: l’escola; una passió: l’infant; un amic: el mestre; un company: el treballador”. El febrer de 1932 van començar a publicar la seva pròpia revista, Escola, dirigida per Pepita, i el 1934
crearen la Cooperativa Española de la Técnica Freinet, que no tardaria a expandir-se fora de les fronteres de
Catalunya.
6

Les missions pedagògiques

Campanyes a Lleida

Promogudes pel pedagog krausista Manuel Bartolomé Cossío i finançades pel
Ministeri d’Instrucció de la II República,
tenien per objectiu instruir la població
analfabeta de les zones rurals aïllades.
En vells autobusos, camions, carros i,
fins i tot, en mules, els missioners portaven biblioteques ambulants, gramòfons, projectors de cinema i grups de teatre per tal que, en aquestes poblacions
allunyades, els seus habitants veiessin
les primeres pel·lícules, escoltessin per
primera vegada música en disc i assistissin a una sessió de teatre. Els missioners
aprofitaven el viatge per explicar el
contingut de la Constitució republicana
i, en el cas de Lleida, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

A la província de Lleida les missions
pedagògiques es van dur a terme entre
el 1932 i el 1934. Pepita Úriz va intervenir en totes. La primera va ser a la Vall
d’Aran, en aquells temps pràcticament
incomunicada. L’abril del 1934 van
recórrer les serralades entre el Segre i la
Noguera, i van visitar Foradada, Artesa,
Alentorn, Vilanova de Meià i Santa Maria
de Meià. El maig d’aquell mateix any va
ser el torn de Cervià de Garrigues i, ja
a l’estiu, es van dirigir cap a la serra del
Cadí i van arribar a petites poblacions
com ara Tuixent, Josa, Gósol, Fórnols i
Adraén.

Esquerra: Habitants d’un poble
veient una pel·lícula, potser per
primera vegada a la seva vida.
A dalt: Pepita Úriz Pi.

Esquerra: Primer número de la revista Escola, dirigida per Pepita Úriz.
A la dreta: Publicació realitzada pels escolars
de Puigvert (Lleida) seguint el mètode Freinet.
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La barraca de García Lorca
El grup de teatre universitari La Barraca va
ser la missió pedagògica més coneguda,
pel fet que la dirigia el poeta i dramaturg
Federico García Lorca. Entre el juliol de 1932
i el juliol de 1936 va portar a 74 poblacions
de Madrid, Castella, Aragó, València, Andalusia, Astúries i Galícia les principals obres
del teatre clàssic espanyol, com ara Fuenteovejuna, El caballero de Olmedo, La vida es
sueño, El burlador de Sevilla o El retablo de
las maravillas. Després de l’assassinat de García Lorca al començament de la Guerra Civil,
la direcció de La Barraca passà a mans dels
també poetes Manuel Altolaguirre i Miguel
Hernández.

El mètode Freinet
• Relació de l’escola amb la societat i l’entorn de l’infant
• Contacte directe dels mestres amb els habitants dels pobles
• Implicació dels pares en la vida de l’escola
• Desvetllar l’amor per l’escola
• Oposició a la memorització, les amenaces i els càstigs corporals
• Aules sense tarimes
• Treball cooperatiu i en equip
• Utilització de materials diferents al llibre de text
• Ús de la impremta en les activitats escolars
• Anàlisi continuada i crítica dels resultats educatius
Activitats
• Tertúlies pedagògiques al Cafè Express, de Lleida
• “Festes educatives” els diumenges als pobles, amb “mítings pedagògics” a la
plaça major
• Associació amb els pares per crear biblioteques, obrir menjadors, adquirir nous
materials i organitzar excursions
• Subscripció a la Revista de Pedagogía
• Cursets de capacitació permanent
• Assistència a les escoles d’estiu amb pedagogs de renom internacional com ara
García Morente, Piaget, Claparède o el mateix Freinet
• Expansió fora de la província, creant “nuclis Freinet” a Osca, Barcelona, Tarragona, Girona, Mallorca, València, Madrid, Burgos, Navarra, Pontevedra, Andorra i el
sud de França

Camió del grup de teatre universitari La Barraca. García Lorca és el segon per la dreta.

LLEIDA

• Celebració de congressos; el primer, a Lleida, promogut per Pepita Úriz; el
segon, a Osca, i el tercer, que estava previst a Manresa pel juliol de 1936, es va
haver de suspendre a causa de l’aixecament contra la República i l’inici de la
Guerra Civil

I AMB ELLA VA ARRIBAR
L’ESCÀNDOL

Pepita Úriz s’incorporà a l’Escola Normal de Noies de Lleida el 21 de maig de 1921, després d’un incident
acadèmic per haver celebrat amb les alumnes la festa del Primer de Maig a la Normal de Girona. A Lleida
ocupa la plaça vacant deixada per la mort de Dolors Serradell, professora de Pedagogia. Des de bon començament, els seus mètodes revolucionaris xoquen amb la directora, Lilia Heras Velasco, i escandalitzen els sectors
conservadors de la ciutat catalana. El bisbe Josep Miralles Sbert la va denunciar al rector de la Universitat de
Barcelona, de la qual depenia l’Escola Normal. La denúncia va provocar una polèmica pública sobre la llibertat de càtedra que va arribar fins al Parlament espanyol.
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Les innovacions de la professora Úriz
• Obre una residència laica per a noies,
ja que les estudiants de Magisteri havien d’allotjar-se en convents de monges.
• Modernitza la biblioteca dotant-la
amb nous fons, sala de lectura i una
gestió cooperativa del préstec de llibres,
que fins aquell moment estaven tancats
en un armari.
• Impulsa la càtedra d’estudis de català,
una iniciativa que en aquells moments

s’estava estenent per les escoles normals de Catalunya.
• Juntament amb la resta d’alumnes de
Magisteri sent a parlar per primera vegada de classes socials i organitzacions
polítiques d’esquerres.
• Va, amb la resta de companyes, a una
conferència de Lina Odena, una jove
que havia visitat la Unió Soviètica.

• Amb les alumnes de Magisteri visita
i comenta sobre el terreny les joies
artístiques o centres d’investigació com
la Seu Vella romànica-gòtica de Lleida i
l’Observatori Científic de l’Ebre.
•Introdueix la tècnica del comentari de
text sobre lectures seleccionades que
tracten de la realitat social i científica.
• Substitueix els manuals per apunts
de classe que després són multicopiats
seguint la tècnica Freinet.

Observatori Científic de
l’Ebre, a Tarragona.

Porta dels Apòstols de
l’antiga catedral romànica-gòtica de Lleida.

Edifici de l’Escola Normal unificada que va dirigir Pepita Úriz.

Lectures perilloses

La denúncia

Entre les lectures recomanades
hi havia els Diàlegs de Plató,
Las moradas (Santa Teresa
de Jesús), De la gracia de la
escuela (Johann Gottfried
Herder), Valor social de leyes
y autoridades (Pedro Dorado Montero), Els orígens del
coneixement (Ramon Turró i
Darder) i La condición social de
la mujer en España. Su estado
actual: su posible desarrollo, de
la dirigent socialista Margarita
Nelken.

La proposta de fer les lectures esmentades,
especialment les de Nelken, Turró i Dorado,
va ser rebutjada pel la directora de l’Escola,
Lilia Heras, basant-se en criteris morals i
polítics. El novembre de 1921 el bisbe Josep
Miralles Sbert fa seves les queixes de la
directora i denuncia Josefa Úriz davant el
rector de la Universitat de Barcelona. El rector, Vicente Carulla Margenat, marquès de
Carulla, li va obrir un expedient i va nomenar-ne instructor el catedràtic Carlos Calleja.

Bacanals a la residència
En el procés judicial que després de la Guerra Civil s’obre contra Pepita Úriz
per “responsabilitats polítiques”, el governador civil de Lleida, en referir-se a
les seves activitats a la ciutat, la compara amb la Pasionaria i el Servicio de
Información de la Falange la titlla de “roja perillosíssima”. Per la seva part,
l’alcalde Víctor Hellín, també falangista, l’acusa de propagar “l’amor lliure”
a la residència femenina que dirigia, “arribant a un nivell tal de perversió
que en aquesta residència s’organitzaven veritables bacanals a les quals
assistien les estudiants completament nues”.

El bisbe Josep Miralles Sbert.
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La polèmica arriba a les Corts
L’expedient va provocar a Lleida una guerra mediàtica entre els diaris El Ideal, que defensava la llibertat de càtedra i El
País, que donava suport a la posició del bisbe i de la directora, i va causar un escàndol públic que va arribar a les Corts
espanyoles. En defensa de la professora van intervenir activament Margarita Nelken, els diputats Augusto Barcia Trelles,
Rafael Guerra del Río i Melquíades Álvarez, president del Congrés. La polèmica parlamentària va contribuir al desgast
polític i posterior dimissió del ministre d’Educació i, finalment, a la paralització del procés.

El manifest dels intel·lectuals
El gener del 1922, més de dues-centes personalitats del món de l’educació i
la cultura van adreçar al ministre d’Educació un manifest defensant “la sagrada llibertat de càtedra” i contra “la intromissió de l’Església en l’acció educativa”. Entre els signants destaquen, entre altres, el filòleg Ramón Menéndez
Pidal, el premi Nobel Santiago Ramón y Cajal, Hermenegildo Giner de los
Ríos, Manuel Bartolomé Cossío, Américo Castro, Julián Besteiro, Melquíades Álvarez, Rodolfo Llopis i Antonio Machado, al costat de les professores
normalistes Carmen García de Castro, Emilia Elías, Magdalena S. Fuentes i
Margarita Comas.

Menéndez Pidal

Els càrrecs

Santiago Ramón
y Cajal

El gener de 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera, la Universitat de Barcelona reobre el procés, acusant formalment Pepita Úriz de vuit càrrecs: imposar llibres “contrarios a la fe y a la moral”, amenaçar les alumnes que no volguessin llegir aquests
llibres, pronunciar frases contràries a la religió, dir a les alumnes que són “pequeñas chinitas” amb “barreras que no se atreven
a saltar” o que “debe admitirse el darwinismo”, injúries i coacció a les alumnes, “conducta poco satisfactoria”, utilització política d’un expedient secret i fer cas omís de les indicacions de la directora, Lilia Heras.

La condemna i el desterrament
El Consell Universitari, presidit pel rector, Andrés Martínez Vargas, i integrat pels degans
de Filosofia i Lletres, Dret, Ciències, Farmàcia, de l’Institut d’Ensenyança, de l’Escola
Mercantil i de la d’Arts i Oficis, a més del secretari general i del vicerector Magí Fàbrega, en la sessió celebrada el 22 de febrer de 1925, la suspèn de sou i feina per un any,
amb la prohibició de residir a menys de 100 quilòmetres de Lleida. Aquesta decisió es
va prendre amb un sol vot en contra; a l’acta no s’especifica quin dels components del
tribunal acadèmic s’oposava a aquesta sanció.

Intervé la maçoneria
Dictada la sentència, es va realitzar una col·lecta entre estudiants, mestres i professors
per reintegrar a Pepita Úriz el sou que li havien tret, i es va arribar a cobrir la quantitat
dels dotze mesos de sanció. En aquesta col·lecta hi va tenir un protagonisme especial
la maçoneria espanyola, per iniciativa de la Lògia del Nord-est (Catalunya), que hi va
contribuir amb 500 pessetes. Segons aquesta lògia, el bisbe havia estat un simple instrument, ja que el veritable impulsor de la denúncia era el professor de Religió, Ramon
Reig Prenafeta, que l’agost del 1936 seria assassinat, juntament amb altres capellans
de Lleida, en començar la Guerra Civil. Temps després es va obrir el procés de la seva
beatificació.

La rehabilitació
El 6 de març de 1926 Pepita Úriz es va reincorporar a l’Escola Normal Femenina; en va ser directora en proclamar-se la II República Espanyola, el 14 d’abril de 1931. El 28 de gener de 1932 va ser nomenada directora de l’Escola de Magisteri unificada,
com a conseqüència del decret de fusió de les normals masculina i femenina. Destituïda el 1934 arran del triomf electoral
de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), va ser rehabilitada com a “comissària delegada” de l’Escola
l’agost del 1936, ja iniciada la Guerra Civil.
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LA MORT D’ANTONI SESÉ
La mort del sindicalista Antoni Sesé, casat amb l’Elisa, va ser un fet determinant en la vida
de les germanes Úriz, ja que l’Elisa no tornaria a casar-se i quedaria unida per sempre a la
seva germana Josefina. Sesé era secretari general de la Unió General de Treballadors (UGT)
de Catalunya i a començament de maig del 1937 havia estat nomenat conseller de Treball de la
Generalitat de Catalunya. El dia 5, quan anava a prendre possessió del càrrec, va ser reconegut
en un control anarquista, probablement de la FAI, i assassinat. El seu enterrament va constituir
una impressionant mostra de suport popular i la UGT va publicar un llibre posant de relleu els
valors del líder sindical.

Elisa Úriz, tercera per la dreta, encapçalant el multitudinari enterrament. Va agafada del braç per Dolors Piera que havia estat alumna de Pepita Úriz a Lleida. A l’esquerra de Dolors, Joan Comorera, que va ser víctima de les purgues estalinistes dins del PCE, acusat de “titisme” i de col·laboració amb el franquisme.

I LA GUERRA CIVIL
1934: Pepita Úriz viatja a la URSS. Quan torna s’afilia,
igual que la seva germana Elisa, al petit Partit Comunista de Catalunya, en el qual també militava Antoni
Sesé.
1936 (23 de juliol): En esclatar la Guerra Civil, les germanes Úriz i Antoni Sesé tenen un paper determinant en la fundació del Partit Socialista Unificat de
Catalunya (PSUC) que es convertiria en la principal
organització política catalana, tant durant el conflicte fratricida com sota la dictadura franquista. A
més del Partit Comunista, s’integraren en el PSUC la
Federació Catalana del PSOE, el Partit Proletari i la
Unió Socialista de Catalunya.

El marit d’Elisa Úriz, al seu despatx de
la Unió General de Treballadors.

1936 (28 de juliol): Creació del Consell de l’Escola
Nova Unificada (CENU). Pepita hi representava la Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT,
en la ponència d’ensenyaments artístics. Els objectius del CENU eren desenvolupar una escola nova,
gratuïta, única, laica, mixta i en llengua catalana.
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1936 (agost): Pepita Úriz és elegida secretària general de la FETE-UGT a Catalunya. La seva germana Elisa va formar part de l’anomenat “comitè central ampliat” del PSUC. Gregorio López Raimundo, històric dirigent d’aquest partit, va dir que Elisa estava més ben
preparada que molts dels membres del Comitè Central. Elisa també va ser nomenada “comissària delegada” de l’Escola Normal de
Barcelona.
1937 (5 de maig): Antoni Sesé és assassinat en un control, probablement format per militants de la Federació Anarquista Ibèrica
(FAI), grup que, amb la Confederació Nacional del Treball (CNT) i el Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM), combatia les forces
de la Generalitat, de la UGT i del PSUC.
1937 (18 de novembre): III Congrés de la UGT. Elisa és elegida per al comitè executiu amb 410.782 vots, amb el càrrec de “secretària
administrativa”.
1938 (febrer): Congrés de la FETE a Barcelona. Hi participen les dues germanes. Pepita Úriz és elegida presidenta de la FETE-UGT de
Catalunya.
1938 (28 de febrer): “Manifest dels intel·lectuals” en defensa de la República. La signatura d’Elisa Úriz apareix al costat de personalitats del món de la cultura amb projecció internacional, com ara Antonio Machado, Rafael Alberti, Luis Buñuel, José Bergamín, León
Felipe, Alfonso Castelao, María Teresa León, María Zambrano, Ramón J. Sender, Manuel Altolaguirre, Josep Renau, Joaquim Sunyer
o l’arquitecte Manuel Sánchez Arcas, amic personal de les germanes Úriz.
1938 (9 de setembre): Pepita Úriz és nomenada directora general d’Evacuació i Refugiats pel govern de la República. Les dues
germanes s’impliquen en l’Ajuda Infantil de Rereguarda, atenent milers d’infants que fugien de la guerra. Per a això organitzaren
colònies que, sota la seva coordinació, eren ateses per centenars de mestres i professors.
1938 (17 de novembre): Elisa promou el “Manifiesto de las mujeres de España” adreçat a les dones de tot el món en demanda d’ajuda humanitària “perquè els nostres fills no morin de fam i de fred”.

Seu central del PSUC a
l’Hotel Colón de la Plaça de
Catalunya, a Barcelona.

A dalt, Document que
permetia a Elisa Úriz
portar una pistola Royal de calibre 6,35.
Esquerra. Llibre editat el
setembre de 1937 per la
UGT en honor d’Antoni Sesé.
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1939 (gener): Homenatge públic de les organitzacions de dones del PSUC a Pepita Úriz. Elisa
també és felicitada per la seva feina d’assistència i acollida a les famílies que fugien de la
guerra.
1939 (febrer): Després de l’ocupació de Barcelona per les tropes de Franco, les germanes
Úriz passen la frontera francesa i continuen la seva feina d’ajuda als professors i infants que
estaven tancats en els camps de refugiats.

Antoni Sesé

Antoni Sesé parlant amb milicians.

Sesé, durant un míting a la sala
Gran Price i a la plaça de toros Monumental, a Barcelona.

Imatges de l’enterrament d’Antoni Sesé; el seu cos va ser acompanyat per una guàrdia d’honor. La vetlla del cos va ser presidida per Joan Comorera (dreta), secretari general del PSUC. A l’estrella del fèretre s’hi pot llegir la paraula “Pedagogia”.
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EL MAQUIS ESPANYOL
Les germanes Úriz, com milers d’exiliats republicans i comunistes espanyols, contribuïren de manera important a l’alliberament de França durant la II Guerra Mundial, aportant als resistents la inestimable experiència
militar adquirida en la Guerra d’Espanya. Molts d’ells pagaren amb la vida aquest compromís per alliberar
França del nazisme; d’altres van patir les sinistres cambres de tortura de la Gestapo, tal com va passar amb els
germans Miret, dirigents del PSUC com elles i responsables dels primers nuclis de la Resistència a la regió de
París.

L’èxode
El mateix any 1939, i sota l’amenaça d’una nova
guerra mundial, les germanes Úriz ajudaren centenars de professors a abandonar França amb les
seves famílies i buscar un refugi més segur a Mèxic,
Xile o la República Dominicana. Així ho testimonien
Josep Alcobé, que manifesta que va ser un treball
fet “en difícils condicions de persecució” i la dirigent
de la FETE Emilia Elias, que afirma que Pepita “quan
va arribar el moment del dramàtic èxode” va salvar
molta gent “de la fam i de la mort”.

Mapa amb els principals camps de refugiats (asterisc vermells), els ports des d’on sortien els vaixells cap a Amèrica i la ruta (línia discontínua) que va seguir Monzón des
de París fins a Marsella. La zona verda indica l’ocupació
nazi; en color blau la França de Vichy i en rosa, els territoris administrats per Bèlgica, Itàlia i l’adscrit al III Reich.

L’Agrupació de Guerrillers
Quan França va ser envaïda per l’exèrcit
alemany, Pepita i Elisa s’integraren a l’àmplia
xarxa d’organitzacions clandestines del PCE,
del PSUC i del MOI (Mà d’Obra Immigrada),
dependent del Partit Comunista Francès.
D’aquí van sorgir els grups armats que realitzaren les primeres accions de la Resistència
l’estiu del 1941, tant a Bordeus com a París.
Eren l’embrió de l’anomenat “maquis espanyol”, és a dir, de l’Agrupació de Guerrillers
Espanyols, que va arribar a tenir més de deu
mil combatents.

El mapa mostra els departaments amb
una major presència del maquis espanyol i les principals ciutats alliberades amb la seva participació.
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El grup de París

El procés de la Maison de la Chimie

El poderós nucli de París el dirigia Josep
Miret, amic d’Elisa i exconseller de la Generalitat amb Lluís Companys. El seu germà
Conrad, excombatent de l’exèrcit republicà,
era el responsable militar, i les germanes
Úriz s’encarregaven de la propaganda,
editant un butlletí d’informació radiada
per contrarestar la propaganda nazi amb
notícies transcrites de la radiodifusió internacional, Sabotaje, sobre ús de les armes, i
Carnet del Partido, amb mesures de seguretat i d’organització.

El grup de Conrad Miret va ser detingut entre el febrer i el març del 1942 i jutjat en el famós procés de
la Maison de la Chimie, per haver realitzat 34 atemptats “terroristes” entre l’agost del 1941 i el març del
1942. Després del judici –del 7 al 14 d’abril–, 23 dels
processats van ser afusellats a Mont-Valérien i una
dona, Simone Schloss, va ser enviada a Colònia i
decapitada. Tres processats més van ser deportats.
Entre els jutjats no hi havia Conrad, cap del grup,
perquè havia mort el 27 de febrer a La Santé a causa
de les tortures de la Gestapo.

A dalt. Conrad Miret
fotografiat després
de ser detingut
per la Gestapo.
A baix. Tres escenes del procés:
el tribunal sota la
bandera nazi, els
processats amb els
advocats i l’afusellament de quatre
dels condemnats
a Mont-Valérien.

La mort de Josep Miret

Josep Miret, quan era “comissari
polític” de l’exèrcit republicà, amb
el president Lluís Companys.

El juny de 1942 van ser detinguts els principals quadres de l’organització parisenca
i el 30 de novembre –segons Elisa Úriz, per
la “traïció d’un miserable”– van caure Josep
Miret i quaranta resistents espanyols més.
Després de passar per les presons de La Santé
i de Fresnes, Miret va ser enviat a Mauthausen
classificat com a “NN” (Nacht und Nebel, ‘nit
i boira’), terme usat per als que no havien de
sobreviure. El 17 de novembre va ser ferit en
un bombardeig aliat i el kapo de la SS Hans
Bühner el va rematar a terra.
Josep Miret

L’alliberació del Midi
El maquis espanyol, que actuava autònomament respecte a les FFI, va ser present en més
de 50 departaments francesos; va tenir un
paper clau a tota la zona del Midi i va participar activament en l’alliberament de París,
Bordeus, Tolosa, Nantes, Rennes, Lió, Grenoble, Marsella, Saint Étienne, Foix, Carcassona,
Albí, Montalbà, Montpeller, Pau, Tarbes, Perpinyà i altres poblacions més petites. Després
d’aconseguir fugir de París, les germanes Úriz
van lluitar als departaments d’Arieja (Pepita) i
Erau i Gard (Elisa).

Un moment de la desfilada a Tolosa després de l’alliberament, en la qual van intervenir tres mil guerrillers espanyols.
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LA UNIÓ NACIONAL
Jesús Monzón, dirigent comunista originari de Navarra, igual que
les germanes Úriz, es va posar al capdavant del PCE durant l’ocupació alemanya de França; va agrupar milers de refugiats i va proposar una Unió Nacional de tots els espanyols contra la dictadura
franquista, sense diferenciar el bàndol en què havien estat durant
la Guerra Civil. Per a la Unió Nacional la II Guerra Mundial no
podia acabar sense fer fora Franco, perquè havia col·laborat amb
Hitler i Mussolini. Per aquesta raó va ordenar al maquis continuar
la lluita a l’altre costat dels Pirineus, una vegada alliberada França.

Jesús Monzón
Jesús Monzón, un cop acabada la Guerra Civil, es
dedicà a França a organitzar el Servei d’Evacuació
de Republicans Espanyols (SERE). A París estava en
contacte amb Josep Miret i el grup de militants del
PSUC del qual formaven part les germanes Úriz.
Quan es va produir la invasió alemanya, la cúpula
del PCE va marxar a Moscou i Mèxic, però Monzón,
Miret i les germanes Úriz es van quedar a França,
assumint la tasca de reorganitzar el partit i agrupar
els milers de militants que havien quedat atrapats
per la guerra mundial.

Jesús Monzón
Repáraz

La invasió de la Vall d’Aran
L’Agrupació de Guerrillers Espanyols era, de fet, el braç armat de
la Unió Nacional de Jesús Monzón. En completar-se l’alliberament
de França, la Unió Nacional ordenà iniciar la lluita dins del territori
espanyol per fer caure la dictadura franquista. La principal operació
va ser la invasió de la Vall d’Aran, l’octubre del 1944, amb l’objectiu
d’instal·lar-hi un govern provisional de concentració nacional que
fos reconegut per les potències que estaven derrotant el feixisme a
Europa.

Portada del butlletí Ataque, portaveu
de l’Agrupació de Guerrillers de la
Unió Nacional. A la esquerra dues
edicions de Reconquista de España,
periòdic oficial de la Unión Nacional.

Tots contra Franco
Basant-se en les idees reconciliadores de Juan
Negrín, darrer president del Govern republicà, Monzón va proposar formar una Unió
Nacional de tots els espanyols contra Franco,
sense distingir el bàndol en què havien lluitat
durant la Guerra Civil, fet que incorporava la
col·laboració amb carlistes i monàrquics de
Don Juan. Tot i que amb diferències pel que
fa a la qüestió catalana, el grup parisenc dels
Miret i les Úriz donà suport a la proposta de
Monzón, que es convertí en el nou líder del
PCE, tant a França com a Espanya.

Carnet de Josefa Úriz de la
Unió Nacional.
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Al capdavant de la FETE-UGT
Diferents documents mostren que les germanes Úriz
participaren activament en els organismes de la Unió
Nacional. La mateixa Pepita conservà tota la vida un
carnet de la Unió Nacional emès a la localitat occitana de Foix el novembre de 1944. Per la seva part,
el gener del 1945 a Tolosa, la UGT monzonista va
escollir Elisa com a vicesecretària segona de la Junta
Central. Elisa i Júlia Álvarez, del PSOE –i també navarresa, com les germanes Úriz i com Monzón–, eren les
dues úniques dones en aquesta junta, integrada per
onze persones.
Pàgina d’una agenda en què apareix el nomenament d’Elisa a
la Junta Central de la UGT.

Jesús Monzón –dret, segon per la
dreta– amb altres militants comunistes a la presó d’El Dueso (Santoña).

El procés estalinista

La “confessió” espanyola

Tan bon punt va haver tornat a França la direcció
oficial del PCE, el 1945, es va desencadenar dins
del partit una veritable “cacera de bruixes”, primer
contra Jesús Monzón i, uns anys després, contra Joan
Comorera, secretari general del PSUC. Ambdós van
ser acusats per Santiago Carrillo de “desviacionisme”
i de col·laboració amb la dictadura. Molts militants
de la Resistència, antics brigadistes internacionals o
deportats als camps d’extermini van ser considerats
sospitosos. El mateix Josep Miret, que ja havia mort,
va ser acusat de posicions anticomunistes.

El procés estalinista contra el monzonisme va ser semblant al que
va patir l’exbrigadista txec Artur London. El seu cas el va portar al
cinema Costa-Gavras, amb guió de Jorge Semprún, amb el títol La
confessió. Una curiosa circumstància uneix els dos casos. Lice Ricol,
la dona de London, va haver de donar el pit a la filla de Miret, Madeleine, ja que la mare, Julienne Brumahurst, Lily, no podia donar-l’hi,
quan totes dues estaven empresonades a Fresnes.

Joan Comorera (esquerra), secretari general del PSUC, quan
estava empresonat després
del Fets d’Octubre, el 1934.

Cartell de La confessió, de Costa-Gavras i Jorge Semprún, protagonitzada
per Yves Montand
i Simone Signoret.
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OPERACIÓ BOLERO-PAPRIKA
El 7 de setembre de 1950, el Govern francès de Réne Pléven va posar en marxa l’anomenada operació Bolero-Paprika. Centenars de militants comunistes van ser deportats a Còrsega, Algèria, Hongria, Polònia,
Txecoslovàquia o l’Alemanya Oriental, acusats falsament de col·laborar en una suposada invasió soviètica
d’Europa. Molts d’ells, malgrat ser herois de la Resistència francesa, van ser detinguts a hores intempestives,
de matinada, i abandonats en “terra de ningú”.

Psicosi de Guerra Freda

Detencions de matinada

Finalitzat l’alliberament de França, el Govern de París va
donar documents de residència als resistents espanyols, va
facilitar les seves publicacions i va permetre l’activitat de les
seves organitzacions, com ara l’Amical d’antics combatents
espanyols de les FFI o la Unión de Mujeres Españolas (UME),
a les quals pertanyien les germanes Úriz. De totes maneres,
aquest reconeixement va durar poc temps. A finals dels anys
40, la psicosi de la Guerra Freda va convertir els fins aleshores herois en perillosos agents de la URSS.

L’operació, iniciada la matinada del 7 de setembre, es va anomenar irònicament Bolero-Paprika: bolero pels espanyols i
paprika (‘pebre’) pels comunistes de l’Est. A partir d’aquest
moment, centenars de militants van ser agafats, en desenes
de casos portats a vaixells i deportats a Còrsega o Algèria.
Les organitzacions i publicacions vinculades al PCE van ser
prohibides, entre aquestes la UME, la Federació Democràtica
Internacional de Dones (FDID), l’Hospital Varsovia i, fins i tot,
l’Amical dels antics resistents.

Carta d’identitat de Pepita Úriz (verd) i carnet d’Elisa certificant la seva participació a la Resistència amb el número 1.196. En el lloc de naixement: Navarra (España).

Un silenci còmplice

En terra de ningú

Com a prova que es preparava una
invasió soviètica, es van mostrar els
arsenals confiscats, amb armes, explosius, multicopistes i radioenllaços. Fins
i tot els prestigiosos diaris Le Monde,
France Soir o Le Populaire van caure a la
trampa. Molt poques personalitats van
sortir a defensar els antics maquisards
espanyols o van recordar que aquests
arsenals estaven destinats a fer caure
la dictadura de Franco. Entre aquestes veus sobresurt la de l’abate Pierre,
fundador dels Drapaires d’Emaús i antic
col·laborador de la Resistència.

Van ser dotzenes les arbitrarietats comeses
per les autoritats franceses amb els deportats. Per norma general, quan –després de
ser abandonats en terra de ningú– eren
localitzats, passaven a ser considerats
sospitosos d’espionatge i eren tancats de
nou perquè ningú havia avisat d’aquesta
operació. En alguns casos la situació es
va aclarir gràcies a les explicacions donades pel Partit Comunista Francès a les
autoritats d’Alemanya Oriental; en altres
casos, antics brigadistes alemanys que
parlaven espanyol van fer d’intèrprets.

Henri Groués,
més conegut
com abate
Pierre, a començaments
dels anys 50.
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Retalls de la premsa francesa que anuncien
detencions durant l’operació Bolero-Paprika.

Passaport i salconduit utilitzats, respectivament, per Pepita i
Elisa per poder creuar el “Teló d’Acer”, camí de l’exili definitiu.

El nou exili
L’ordre del secretari d’Estat francès d’Interior, Eugène Thomas, era
l’expulsió amb “urgència absoluta”. Elisa i Pepita aconseguiren endarrerir-la fins al 16 d’agost de 1951, quan han de viatjar a l’Alemanya
Oriental creuant el teló de ferro. Elisa utilitzà un salconduit amb una
validesa de 15 dies i la seva germana, un passaport datat aquest mateix dia però amb validesa retroactiva d’un any (fins al 15 d’agost de
1950), fet que anul·lava qualsevol ús futur del document.

Cementiri de Berlín Oriental
on hi ha enterrades diverses víctimes de l’operació
Bolero-Paprika, entre aquestes la família Lafuente.

Reconciliació amb Franco

No hi ha dubte que l’operació Bolero-Paprika va ser una mostra de reconciliació
entre el món “democràtic” i el règim de Franco, ja que la Guerra Freda havia convertit Espanya en rereguarda estratègica davant una hipotètica invasió d’Europa per part de la URSS. No és cap coincidència
que, només un mes i mig més tard, el 4 de novembre, l’ONU anul·lés la prohibició de tenir ambaixadors a Madrid. França,
que ja havia signat acords fronterers el 1948, restabliria les relacions diplomàtiques amb Madrid el desembre del 1951.

Abraçada entre Eisenhower i Franco, que segellava la reconciliació entre els EUA i la dictadura franquista.
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DIA INTERNACIONAL DE L’INFANT
De tot el treball diplomàtic realitzat per Elisa Úriz, el més rellevant va ser la instauració per part de l’ONU
del Dia Internacional de l’Infant, proclamat l’any 1954 com a conseqüència de la campanya realitzada per la
Federació Democràtica Internacional de Dones (FDIM) en defensa de la infància. D’aquesta manera culminava una trajectòria, compartida també amb la seva germana Josefina, dedicada a la protecció i la preparació
intel·lectual dels infants.

Ajut Infantil de Rereguarda
Les germanes Úriz ja s’havien destacat en l’ajut als infants víctimes de la
repressió per la revolució d’Astúries el
1934, la Guerra Civil espanyola i l’exili,
promovent actes i col·lectes internacionals. Una atenció especial mereix l’Ajut
Infantil de Rereguarda, un organisme
que, en plena Guerra Civil, va crear
centenars de colònies per a infants

desemparats. Segons els
informes mateixos d’Elisa,
arribaren a donar 100.000
menús infantils al dia quan
molts adults no tenien res per
menjar. Elisa explica el detall que
cada nen portava una fitxa setmanal
per controlar-ne el pes.

Diferents segells de la campanya
d’Ajut Infantil de Rereguarda durant la Guerra Civil espanyola.

La Carta dels Drets de l’Infant
La iniciativa d’elaborar una Carta dels Drets de l’Infant
neix el 1945 amb una resolució assumida l’any següent
per la FDIM. Segons explica Elisa, aquesta carta tenia
tres objectius: assegurar unes condicions adequades
de vida; la igualtat davant la llei, i que tots els infants
tinguessin les mateixes oportunitats de desenvolupament físic i intel·lectual. El febrer de 1947 Elisa presideix
a París una comissió específica amb aquest objectiu, en
col·laboració amb la UNESCO.

Elisa Úriz al seu despatx de París, el 1949.
Portada de la revista Mujeres Antifascistas Españolas denunciant la situació dels infants a les presons. / Arxiu Històric del PCE i Memoràndum presentat a l’ONU sobre
la Conferència Internacional en Defensa de la Infància. / Arxiu Històric del PCE

1 de juny: Dia Internacional de la Infància
El 1949, Elisa Úriz proposa celebrar una jornada “reivindicativa i mobilitzadora” que fos per a la
infància “el que el 8 de març és per a les dones”, i indica que aquest dia podria ser l’1 de juny.
El Dia Internacional de l’Infant es va celebrar per primera vegada el 1950 amb el suport de la
FDIM, la Federació Internacional de l’Ensenyament, la Federació Internacional de la Joventut
Democràtica, la Unió Internacional d’Estudiants i l’Organització Internacional de Juristes.
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Article d’Elisa a
la revista Mujeres
Antifascistas Españolas sobre un acte
amb nens exiliats.

Elisa Úriz –al centre, amb ulleres i collar– durant un acte amb “pioners” alemanys.

El comitè patrocinador
Després de l’expulsió de França d’Elisa Úriz i quan ja està establerta al Berlín Oriental, l’abril del
1952 es forma un comitè patrocinador del Dia Internacional de la Infància, del qual formen part
el pintor Pablo Picasso, l’autor teatral Alejandro Casona, l’historiador Manuel Tuñón de Lara i
l’expresident del Govern republicà José Giral. Aquest comitè tindrà delegacions a la Gran Bretanya, Mèxic, Argentina, Xile, Cuba i Uruguai. En aquest sentit, la FDIM portarà un memoràndum al
Consell Econòmic i Social de l’ONU reunit a Ginebra el mateix mes d’abril del 1952. Dos anys més
tard, el 14 de desembre de 1954, l’ONU proclamava el Dia Internacional de la Infància i, el 1959, la
Declaració del drets de l’infant.

Pablo Picasso
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PELS DRETS DE LA DONA

Les germanes Úriz participaren en la formació dels primers moviments en defensa de la dona a Espanya.
Pepita Úriz, aprofitant un decret de 1910 que permetia les escoles mixtes, ja feia campanya els anys 20 per la
coeducació de nens i nenes. Elisa va pertànyer durant anys al Secretariat (direcció) de la FDIM (Federació
Democràtica Internacional de Dones), l’organització reivindicativa d’aquest estil més gran que ha existit al
món.

Mujeres Antifascistas Españolas (MAE)
El 1934 les dues germanes impulsen
l’associació Mujeres Antifascistas Españolas (MAE). Elisa també és fundadora de la Unió de Dones de Catalunya, la
qual representa en àmbits internacio-

nals. L’estiu d’aquest mateix any forma
part, juntament amb Dolores Ibárruri i
Irene Falcón, de la delegació espanyola
que participa en el Congrés Mundial

de Dones contra la Guerra i el Feixisme,
celebrat a París; també intervé en el
míting de l’Ateneu “Sempre Avant”, al
costat d’Àngela Graupera i Lina Odena.

Unión de Mujeres Españolas (UME)
L’agost del 1946 la MAE forma, amb el grup Mariana Pineda, la Unión de
Mujeres Españolas (UME), amb seu i despatx al número 21 de l’avinguda
dels Camps Elisis de París. L’any 1947 la UME assegurava tenir 7.000 afiliades, especialment entre les exiliades a Europa i Amèrica, tot i que també
hi havia nuclis organitzats clandestinament a Espanya.

Un grup de dones de la FDIM, entre les que
hi ha l’Elisa, passa al costat d’un cartell de
Lenin a la ciutat de Postdam l’any 1957.
Carnet de la
FDIM d’Elisa Úriz,
en alemany.

“Foto de
família” del Secretariat de la FDIM l’any 1953. Elisa és la
segona de la dreta de la fila central.

Fotografia de família amb dirigents de
la UME. Dreta, la primera per l’esquerra, és Elisa; al centre, asseguda, Dolores Ibárruri. / Arxiu Històric del PCE
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Reproducció d’un article a la revista Mujeres Antifascistas Españolas en què destaca
la figura d’Elisa al costat de la presidenta de la FDIM. / Arxiu Històric del PCE

Revistes de la dona
Elisa Úriz té un destacat paper a la revista Mujeres
Antifascistas Españolas, portaveu de la UME, que
comença a publicar-se a París el 1946. Forma part
del consell de redacció juntament amb Dolores
Ibárruri, Irene Falcón, Victoria Kent, l’escriptora
María Teresa León –esposa de Rafael Alberti– i
l’actriu María Casares. Fins al 1950 en publicaran 39
números. Després de ser prohibida en el marc de
l’operació Bolero-Paprika, la redacció es trasllada
a Mèxic, mentre que les germanes Úriz busquen refugi al Berlín Oriental. En aquest moment la revista
canvia de nom: Mujeres Españolas, i se n’editen 23
números entre 1951 i 1955.

Elisa, al centre, amb representants asiàtiques a la FDIM.

Elisa (esquerra) amb la secretaria general
de la FDIM, Marie-Claude Vaillant-Couturier (al centre), i una altra dirigent de
la FDIM, presidint una reunió a Berlín.

La FDIM

Símbol de la FDIM, organització compromesa també
a mantenir la pau al món.

A finals dels anys 40 i durant la dècada dels 50, Elisa va dedicar-se especialment a
treballar a la Federació Democràtica Internacional de Dones (FDIM). La FDIM, presidida
per la científica francesa Eugénie Cotton, és considerada la més gran organització de la
història dedicada als drets socials de la dona, i tenia milions d’adherides repartides en
51 països. Des de la FDIM, Elisa va lluitar per millorar les condicions de vida de la dona i
de la infància, i va promoure campanyes de solidaritat amb l’oposició antifranquista. Un
dels seus èxits més importants va ser aconseguir que delegacions internacionals visitessin les presons de Las Ventas i Yeserías, a Madrid, entre els anys 1946 i 1947.

El Secretariat de la FDIM reunit a Berlín. Al centre, la presidenta, Eugénie Cotton. La segona per la dreta és
Elisa Úriz. A sobre, el símbol de l’organització amb les sigles en francès: FDIF. / Arxiu Històric del PCE
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L’EXILI ALEMANY
Els records d’Olga
Olga García Domínguez (a la fotografia, amb
els seus pares, Isabel Domínguez i Adolfo García) va ser detinguda juntament amb la seva
mare el maig del 1962, quan només tenia 11
anys, durant la “Manifestació del Silenci” a la
Puerta del Sol, a Madrid, en suport dels miners
asturians. La seva mare va ser empresonada
per negar-se a pagar una multa de 1.000 pessetes. El 1963, Isabel Domínguez va substituir
Elisa Úriz com a representant d’Espanya a la
FDIM (Federació Democràtica Internacional
de Dones). El seu pare, en llibertat vigilada
després de ser empresonat el 1947, va haver
de sortir d’Espanya clandestinament. Va viatjar
primer a París; aquí es va trobar amb Isabel
per anar plegats a Berlín, on hi havia la seu de
la FDIM. L’Olga es va reunir amb els seus pares
a Berlín i hi va estudiar medicina. Eren veïns,
porta per porta, amb Elisa Úriz; durant molts anys hi van consolidar una gran amistat, van formar una sola família i conservaven nombrosos records i fotografies de les germanes Úriz.

Turisme darrere del “Teló d‘Acer”
Darrere el “Teló d’Acer” també es feia turisme. Entre els records de les germanes Úriz hi
ha fotografies d’una visita a la ciutat monumental de Potsdam, on el juliol de 1945 el
president Truman (EUA), Stalin (URSS) i Churchill (Gran Bretanya) van dividir Alemanya i
Europa en zones d’influència. En altres imatges es veu Pepita passejant amb amics; Elisa
amb altres exiliats espanyols a la ciutat de Wernigerode, famosa per les seves cases amb
bigues de fusta i les seves pistes d’esquí, o a Sant Petersburg (aleshores Leningrad) contemplant el Palau d’Hivern, la presa del qual pels bolxevics va desencadenar la Revolució
Russa, el 1917.

Pepita Úriz passejant amb un
amic no identificat.

Pepita i Elisa amb unes amigues a la històrica ciutat de Potsdam.
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Elisa amb altres exiliats espanyols a Wernigerode

La mort de Pepita
Pepita va morir el 2 d’agost de 1958 a causa d’un infart de miocardi. La seva
mort als 75 anys d’edat va suposar un cop molt dur per a la seva inseparable germana. Juntes havien passat moments extremadament difícils i de
gran perill durant la Guerra Civil, amb la Resistència a França, en l’operació
Bolero-Paprika i a l’exili berlinès. També va quedar frustrat el somni de
tornar un dia a Espanya. El cos de Pepita va ser incinerat i la urna amb les
seves cendres va rebre sepultura sota una làpida amb el seu nom a Zentralfriedhof (cementiri central) de Friedrichsfelde, en una zona dedicada
especialment als lluitadors internacionalistes. Amb el pas dels anys, tant la
làpida com la urna desaparegueren.

Vil·les nazis al llac Oranke
Olga va conèixer Elisa Úriz quan vivia a Orankestrasse, en un bonic districte perifèric de Berlín, a
la vora del llac Oranke. Entre arbres i zones verdes hi havia nombrosos xalets i vil·les que durant
el període hitlerià havien pertangut a potentats i
comandaments militars nazis. Als anys 50 aquestes cases van ser rehabilitades per acollir les delegades de la FDIM, entitat a la qual pertanyien Elisa
i Pepita, que residien juntes al número 30 d’aquell
carrer. Allà va morir Pepita. Després de la seva mort,
Elisa es va traslladar a un apartament del número 21,
a la planta baixa del qual vivia la família d’Olga.

Tomba on es van dipositar les cendres de Pepita.

A l’esquerra, el llac
Oranke. L’edifici vermell
correspon al número
30 d’Orankestrasse,
on van viure juntes
Pepita i Elisa. A la
casa número 21 del
mateix carrer hi ha l’apartament a
on es va traslladar Elisa després
de la mort de la seva germana.

Dos articles sobre la mort de Pepita. El publicat durant la transició democràtica (1978)
a la revista del Centre Comarcal Lleidatà i al butlletí Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT), editat a Mèxic el març de 1959 i signat per la seua amiga Emilia Elías.
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Arquitectura Socialista
Durant els anys 60 i 70, Elisa Úriz va anar a viure als nous habitatges que començava a construir el Govern socialista de la
RDA. Es tractava d’edificis moderns, projectats segons principis
d’avantguardisme socialista. Les seves formes arquitectòniques són diàfanes; en la construcció es feien servir materials
de qualitat, tenien una distribució racionalista i se situaven en
àrees urbanes amb àmplies avingudes i grans espais verds.
Un mateix bloc tenia pisos adaptats a les diferents necessitats
socials; disposava d’estudis individuals, apartaments per a
parelles i altres, més espaiosos, amb tres o quatre habitacions,
per a famílies amb fills.

Entre amics
Segons recorda Olga, Elisa es distingia en els ambients de
l’exili espanyol per ser una dona d’una gran qualitat humana,
de sòlids principis, elegant en la manera de vestir i un nivell
intel·lectual molt elevat. Feia vida casolana i se centrava en la
seva feina com a pedagoga, en la militància en les organitzacions de dones o lluitant pels drets de la infància. Enemiga de
les intrigues polítiques, el 9 de setembre del 1962 va rebre per
part del president de la RDA la
medalla de la Lluita contra el
Feixisme, guardó que es lliurava a aquelles persones que
s’havien distingit per combatre el règim de Hitler des que
va pujar al poder el 1933 fins a
la seva mort el 1945.

A dalt, a la dreta, els apartaments de Lowenberger, construïts als anys 60; a l’esquerra, el número 14 de Lichtenberger on vivien Elisa i la família d’Olga García. A baix,
altres exemples d’arquitectura socialista: l’avinguda Karl
Marx (esquerra) propera a Lichtenberger, i un edifici prop
de la cèntrica Alexanderplatz.

Fotografia feta a casa d’Olga.
Al fons els seus pares, Isabel
Domínguez i Adolfo García. Sota la reproducció del
Gernika, Elisa, amb ulleres.

Una altra imatge d’Elisa –la tercera per la dreta–
amb uns amics durant l’exili.

El comiat d’Elisa
Elisa Úriz Pi va morir a Berlín el 14 d’agost de 1979 després d’un
mes de convalescència a l’hospital de Friedrichshain, on va ser
atesa per la doctora Olga i la seva mare, Isabel Domínguez. Tenia
86 anys i, segons recorda Olga, va deixar de menjar perquè
considerava que el seu cicle vital ja s’havia acabat. Dues setmanes més tard, el dia 28, va ser incinerada al cementiri de Friedrichshain. A la cerimònia fúnebre hi van assistir representants del
PSU d’Alemanya (comunista), de la FDIM i del Partit Comunista
(VIII-IX Congrés), al qual pertanyia. S’hi va recordar el seu
compromís per l’alliberament de França
lluitant a París i als departaments d’Erau i Gard, i la
concessió de la Medalla
Joliot-Curie del Congrés
Mundial de la Pau.

Elisa amb tres amigues prenent el sol al carrer.

Esquela i partida
de defunció.
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Elisa (dreta) amb tres amigues.

Pepita Úriz

Elisa (esquerra) a l’esplanada del famós Palau d’Hivern de
Sant Petersburg; l’assalt a aquest palau per part dels bolxevics, l’octubre del 1917, va consolidar la Revolució russa.

Pepita i Elisa (primera i segona per l’esquerra) compartint taula amb amics de l’exili a
França després de la II Guerra Mundial.
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DOLORS PIERA
“RECORD D’UNA ALUMNA”
El 27 de desembre del 2000 Dolors Piera (Puigverd d’Agramunt,
1910-Santiago de Xile, 2002), una
de les alumnes de Pepita Úriz,
escrivia de la seva mà unes notes
biogràfiques sobre la que va ser la
seva professora de Magisteri i sobre la seva germana Elisa. Als 90 anys,
en l’escrit reflectia encara una viva admiració per qui,
introduint nous mètodes d’ensenyament, va revolucionar l’actitud davant la vida de les joves futures mestres
lleidatanes. Altres companys i companyes de Dolors
van fer comentaris per l’estil en diferents llibres. Dos
anys després Dolors moria a Santiago de Xile, des d’on
havia enviat la carta.

»Tinc un gran record de les Úriz. Totes dues
van obrir nous camins en la seva tasca pedagògica i foren exemplars en la seva lluita com a
dones i dirigents sindicals i polítiques. Estaven
molt unides com a germanes. Devem molt als
mestres de l’època republicana, plena d’esperances.
»Ens entusiasmava amb les seves classes, que
ens obrien un món nou en la pedagogia, la
biologia pedagògica, la psicologia i el dret. Ens
sentíem entusiasmades i il·lusionades amb la
nostra professió.

»Josefa Úriz va ser boicotejada moltíssim a la
Normal. Despectivament l’anomenaven “la pedagoga”. Li posaven les classes a les 8 del matí,
que eren les més dures a l’hivern lleidatà. Ella
venia a peu, després de caminar uns tres quilòmetres. Sempre alegre i serena, com si l’ambient
del professorat cursi i rutinari de la Normal no
l’afectés el més mínim.
»A classe comentàvem les noticies de la premsa que tenien relació
amb la dona o l’infant. Recordo la satisfacció que va tenir en saber
que per primera vegada una dona havia travessat nedant el canal
de la Mànega.
»Em va rebre molt cordialment a la seva modesta habitació de la casa
d’un treballador ferroviari de Lleida, on vivia amb la família d’aquest.
De la seva mà em va escriure les lliçons del programa dedicades al mètode Montessori. A partir d’aleshores sempre vam ser amigues.
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JOSEP ALCOBÉ
“NO AVANTPOSAVA ELS SEUS CRITERIS”
Josep Alcobé (Cervera, 1911-Barcelona, 1999) fou un dels principals introductors de la tècnica
Freinet a Espanya; també va ser fundador, juntament amb Elisa Úriz i Dolors Piera, del sindicat FETE-UGT a Lleida. Va participar en les missions pedagògiques durant la II República,
en les milícies de la cultura i en l’Ajut Infantil de Rereguarda durant la Guerra Civil. Exiliat a
Santo Domingo i Mèxic, va reingressar a l’ensenyament a principis dels anys 70 col·laborant en
les revistes Perspectiva Escolar i Cuadernos de Pedagogía. President el 1983 de la Federació Internacional de Moviments de l’Escola Moderna, després de la seva mort la Mediateca de Lleida
va ser rebatejada amb el seu nom.
«La Úriz pensava que el fet d’aprendre no era un fet aïllat sense contacte amb la realitat immediata i temporal;
per això a les seves classes hi entrava la vida quotidiana, la ciència i la veritat sense embuts. Els estudis no són
per empollar una lliçó per recitar-la l’endemà mentre el professor tracta d’afegir-hi algunes preguntes més per
fer caure a la trampa i que es faci evident la incomprensió del tema memoritzat.
»Les alumnes poden portar notícies de les seves vivències, del que passa a la ciutat o del que han llegit a la
premsa. Sovint és El Sol de Madrid el diari que es comenta, perquè destaca per la qualitat de la informació i
pels treballs que hi publiquen notables persones del camp de la cultura d’aquells temps.
»Una persona tan avançada, que no se la veia a missa, aviat trobarà detractors que es proposaran fer-li la
guerra. Als convents de religioses s’insinuen coses i idees que cada cop es reforcen amb arguments que la
descriuen com una mena de dimoni amb faldilles.
I va organitzant-se a poc a poc la conspiració per
enfonsar-la.
»Això s’escrivia a les pàgines d’El Correu, de Lleida:
“Aquesta gent, que són un exemple de vida austera,
generosa, intel·ligent, en els rengles del laïcisme,
poden afectar força el tranquil anar fent de la comunitat catòlica. (...) Pepita, a part del seu tombant
com a professora, era també una mena de “monja
laica”, exemple digne d’imitar pels catòlics, perquè
no suportava l’espectacle de la misèria, de la dissort,
de la injustícia, de les víctimes de l’egoisme”.
»Generalment, tant si suggeria un tema com quan
eren les alumnes les que el plantejaven, ella sabia
quedar-se en un segon terme i deixava que la llum
sorgís de la mateixa confrontació d’opinions a classe.
»No es manifestava mai com “anti” res ni ningú,
ni avantposava els seus criteris a la discussió de la
classe, perquè no haguessin de ser acceptats per
venir de qui venien. Més aviat semblava indecisa i
se la veia tímida, poc parladora, una mica com qui
espera que la veritat brolli dels altres.»

Carnet de la FETE-UGT de Josep Alcobé, signat per Pepita Úriz.
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AURORA BERTRANA
“LA MEVA AMIGA BASCA”
Aurora Bertrana (Girona, 1892-Berga, 1974) va ser una escriptora catalana que va coincidir
amb Elisa Úriz a l’Institut Dalcroze de Ginebra durant el curs 1923-1924. Allà va crear la
primera jazz band formada exclusivament per dones. A pesar de les seves idees religioses,
va establir una estreta amistat amb Elisa, i recordava especialment com la va ajudar quan va
emmalaltir i la van fer fora de la pensió on residia per por que contagiés els altres estadants.
Elisa la va acollir a la seva habitació. Anys després, durant la Guerra Civil, va ser redactora en cap de Companya, la revista del PSUC dedicada a la dona. El 1970 una de les seves
novel·les va ser portada al cinema amb el títol La larga agonía de los peces fuera del agua,
protagonitzada per Joan Manuel Serrat.
«Entre els companys de curs hi havia una noia basca amb qui vaig fer gran amistat. Es deia Elisa Úriz, de
professió mestra nacional, pensionada pel Govern espanyol per cursar estudis de rítmica i plàstica a l’Institut
Dalcroze, de Ginebra. Era, com jo, una gran admiradora del mètode i del seu genial inventor, però encara
suportava menys que jo aquella atmosfera freda i malagradosa que senyorejava a can Jacques.
»La cambreta de l’Elisa tornava a ser el nostre refugi. (...) La vetllada amb l’Elisa havia estat confortable i interessant: un soparet calent, un ambient caldejat, una amistat que s’afermava de dia en dia.
»L’Elisa Úriz era comunista per amor a la humanitat. Ho era amb tota l’ànima, il·luminada per una sòlida i absoluta bona fe. Creia en la millora de la classe obrera i esperava desinteressadament que, en el futur, les grans
injustícies socials desapareixerien.
»És una Elisa Úriz, i altres com ella, i encara més intransigents que ella, els qui han aconseguit l’indiscutible
avenç de la classe treballadora dins de la societat actual.
»L’Elisa era de rostre pàl·lid, de complexió prima, una mica escanyada de pit i amb les cames com dos filferros.
»L’Elisa em va fer jeure tot seguit en el llit que m’havia preparat, en el qual no s’havia descuidat de posar una
ampolla de goma plena d’aigua calenta. Seguidament preparà el sopar: un plat de sopa i un ou ferrat. (...)
M’ho va servir al llit, preocupada d’alimentar-me i ajudar-me a recobrar ben aviat la salut i els ànims. L’Elisa
assegurava que no creia en Déu i, nogensmenys, amb mi es mostrava molt més infosa d’esperit cristià que
qualsevol altra persona de Ginebra.»

Cartell de la pel·lícula La larga agonia
de los peces fuera del agua, protagonitzada per Joan Manuel Serrat.
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A dalt: Amb Dolores Ibárruri i altres destacades activistes
de les organitzacions de dones, probablement a Alemanya, a principi dels anys 50. Pepita ja porta el pedaç negre
a l’ull esquerre; darrere seu Elisa, també amb ulleres.
A la dreta. Elisa i Pepita amb dues amigues visitant Potsdam, on el 1945 els mandataris Stalin (URSS), Truman (EUA) i Churchill (Regne Unit)
van negociar les zones d’influència a Europa.

PUBLICACIONS QUE PARLEN DE LES GERMANES ÚRIZ
1973: Memòries fins al 1935, de Aurora Bertrana (Pòrtic, Barcelona).
1978: Josefa Úriz i Pi, article de Josep Alcobé Biosca en el Butlletí Informatiu del Centre Comarcal Lleidatà, número 240, abril.
1979: L’educació a Catalunya durant la Generalitat, 1931-1939, de Ramon Navarro (Edicions 62, Barcelona).
1982: L’ensenyament a Catalunya durant la Guerra Civil. El CENU, d’Enriqueta Fontquerni i Mariona Ribalta (Editorial Barcanova, Barcelona); “Pepita Úriz, una professora d’escola normal dels anys 20”, ponència de Josep Alcobé Biosca en les Actes de les V Jornades d’Historia de l’Educació als Països catalans, (Eumo, Vic).
1990: El Bloc Obrer i Camperol (Lleida, 1919-1937), de Jaume Barrull (Ajuntament de Lleida).
1994: Derrotas y esperanzas, de Manuel Azcárate (Editorial Tusquets, Barcelona); L’Escola Normal de Lleida. Una crònica dels seus primers 100 anys (1841-1940), d’Amparo Miñambre (Universitat de Lleida).
1995: L’exili dels mestres (1939-1975), de Salomó Marquès (Universitat de Girona).
1996: Asalto a los cielos, d’Irene Falcón (Editorial Temas de Hoy, Madrid).
1997: Repressió econòmica i franquisme: l’actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província de Lleida, de Conxita Mir, Fabià Corretgé, Judit Faré i Joan Sagués (Publicacions de l’Abadia de Montserrat).
2000: Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països Catalans, de Maria Teresa Martínez i altres autors (Universitat de Barcelona); Jesús Monzón, el líder comunista olvidado por la Historia, de Manuel Martorell (Editorial Pamiela,
Pamplona); L’Escola Normal de Barcelona 1845-1972 de Jordi Monés i Pujol-Busquets (Universitat de Barcelona)
2003: Una ciutat en guerra. Lleida en la Guerra Civil espanyola (1936-1939), de
Joan Sagués (Publicacions de l’Abadia de Montserrat).
2004: Revolució i responsabilitat. FETE_UGT: un sindicat de classe a l’ensenyament i les seves arrels a les Terres de Lleida, coordinació de Javier Giménez. (Pagès editors, Lleida).
2005: Mujeres que la historia no nombró, de Manuel Martorell i altres autors (Ajuntament de Pamplona).
2007: Batec. Historia y vida de un grupo de maestros, de Fernando Jiménez Mier y Terán (Universitat de Lleida).
2008: Josep Alcobé y la pedagogía Freinet, de Sebastián Gertrúdix, (Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, Santander); Aurèlia Pijoan, de la Lleida republicana a l’exili de Mèxic (1910-1998). La primera dona que va ser regidora a la Paeria, de Antonieta Jarne (Pagès Editors, Lleida)
2010: Dones de Lleida: de la restauració a la Guerra Civil, de Quintí Casals Bergés (Editorial Alfazeta, Lleida).
2013: Teresa Andrés. Biografia, de Antonio Gómez Andrés (Publicacions de la Universitat de València)
2014: De Badostáin a Berlín Oriental. Historia y compromiso de las hermanas Úriz (fullet), de Manuel Martorell (Ajuntament del Valle de Egüés i Concejo de Badostáin).
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retorn A BADOSTÁIN
En el procés per recuperar “la història i el compromís de les germanes Úriz”, va ser Josep
Alcobé qui va publicar un primer article monogràfic, l’any 1978, al butlletí del Centre
Comarcal Lleidatà; després ampliaria aquesta informació amb una ponència a les V Jornades d’Història de l’Educació, celebrades a Vic el 1982. Per la seva part, la Generalitat de
Catalunya reconeixeria l’aportació pedagògica de Pepita en el calendari oficial de l’Institut
Català de la Dona del 2001, just quan l’historiador Manuel Martorell començava la seva
investigació, que s’ha concretat en aquesta exposició.

La plaça de Badostáin
El setembre del 2011, per iniciativa del
Concejo de Badostáin, s’iniciaren un seguit d’activitats divulgatives per recuperar
de l’oblit Josefa i Elisa Úriz. Entre aquestes
destaca l’exposició “Historia y compromiso
de las hermanas Úriz”. Possiblement l’acte
més significatiu va ser el celebrat el 13 de

juny del 2014 a la plaça major, al costat
del frontó de pilota basca. Davant de les
autoritats, la doctora Olga García Domínguez va tenir l’honor de rebatejar-la com a
Plaza del Frontón de las hermanas Pepita
y Elisa Úriz.

Moment del descobriment de la placa que dóna el nom de
les germanes Úriz a la plaça major de Badostáin.

Homenatge a Sarriguren
També va ser especialment rellevant l’homenatge que aquell mateix dia 13 de juny va
fer l’Ajuntament del Valle de Egüés al col·legi
públic de Sarriguren, una ecociutat que ha
rebut guardons internacionals per la seva

arquitectura sostenible. Un dantzari va retre
honors ballant l’aurresku –dansa tradicional basca de respecte– davant Elena Úriz
Echalecu i Félix Azcona Úriz, nebots-néts de
Pepita que, minuts abans, acompanyats per
tota la comunitat escolar, havien inaugurat
una placa que posava el nom de Josefa Úriz
al col·legi públic de Sarriguren.

Un dantzari balla l’aurresku d’honor durant l’homenatge a Pepita al
col·legi públic de Sarriguren.

Els gegants del Valle de Egüés
El municipi del Valle de Egüés era un dels pocs
ajuntaments navarresos que encara no tenia
els “seus” gegants, aquestes grans figures que
representen personatges històrics o mitològics
i que en les festes locals ballen al ritme de la
música tradicional. A partir del 7 de juny del
2015, Egüés ja té els seus gegants: l’escultor
Jorge Oteiza i Pepita Úriz, que porta a la mà el
llibre La condición social de la mujer en España,
escrit per Margarita Nelken el 1921 i que va ser
causa d’una greu sanció per haver recomanat a
les seves alumnes aquesta “perillosa” lectura.
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Els gigants que representen Jorge Oteiza i
Pepita Úriz a les festes del Valle de Egüés.

Reconeixement a Berlín
El 24 de març del 2015, en col·laboració amb l’ambaixada d’Espanya i l’Institut Cervantes, es va inaugurar
una exposició a Berlín. Van participar en l’homenatge
l’ambaixador Pablo García-Berdoy, la directora de l’Institut, Cristina Conde de Beroldingen, i una delegació del
Valle de Egüés formada per l’alcalde, Alfonso Etxeberria,
Joseba Orduña, Xabier Ziritza i Fredy Albero. També s’hi
va convidar expressament antics refugiats republicans;
d’aquesta manera, aquest acte es va convertir en el primer reconeixement oficial a l’exili espanyol a Alemanya.
A dalt, representants de l’exili republicà amb la delegació navarresa i l’ambaixador d’Espanya.
La noticia sobre l’exposició a la
premsa berlinesa i un moment de
l’acte al Instituto Cervantes amb
Olga García Domínguez, Margarita Bremer i Manuel Martorell.

L’ambaixador de Espanya a
Berlín, Pablo García-Berdoy,
conversa amb Alfonso Etxeberria durant els actes celebrats a la capital alemanya.

Exposició oberta
La mostra “Historia y compromiso de las hermanas Úriz” ja ha estat visitada per milers de
persones. Després del seu primer muntatge a
Badostáin (juny de 2015) s’ha exposat a l’ecociutat de Sarriguren; al Concejo de Egüés, que
dóna nom a la vall; a l’institut Sancho el Mayor
de Tafalla, ciutat on va néixer Elisa; al Centro
Cultural Condestable de Pamplona, a l’Ateneo i
a la Universitat Complutense de Madrid, Euskal
Herriko Unibersitatea de Donosti així com a les
ciutats alemanyes d’Hamburg, Chemnitz i Berlín.
És una eina de coneixement històric oberta a tot
el món.

Vàries de les exposicions realitzades (Ateneo de Madrid, Palacio del Condestable, Instituto de Tafalla...).
També es pot visitar “on line” l’exposició virtual a
www.badostain.net
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El calendari editat el 2001 per l’Institut Català de la Dona de la Generalitat de
Catalunya, en homenatge a les dones que més havien contribuït al desenvolupament de la pedagogia, dedicava el mes de setembre a Pepita Úriz, encara
que en aquell moment no disposaven de la seva fotografia ni coneixien la data
de la seva mort al Berlín Oriental. En aquesta mateixa publicació, el mes de
desembre corresponia a Dolors Piera, el testimoni de la qual ha estat de gran
valor per comprendre la projecció històrica de les germanes Úriz.
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