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Església i educació
a Vla Mallorca del segle XX
Introducció
S obvi que no es pot fer
historia de l'educació a
la Mallorca del segle
XX sense tenir en
compte el paper de 1'Església. Aixo
no obstant, tampoc no és facil a
hores d'ara elaborar una síntesi sobre
la presencia, l'impacte, les característiques generals i les conseqüencies de
l'ensenyament confessional a 1'Illa.
N o ho és per motius diversos, pero
sobretot perque a hores d'ara encara
no disposam de monografies suficients per dur-la a terme, i la majoria
de monografies historiques de centres religiosos no deixen de ser croniques descriptives en les quals gairebé mai no es tracta el tema
educatiu; pero tampoc no disposam
de síntesis sobre l'esdevenir religiós
contemporani, en el sentit estricte.
Fins i tot la historia del catolicisme
illenc durant el segle XX és encara
una assignatura pendent que, tard o
prest, haurem de realitzar.
Tenint en compte aixo, en aquestes pagines intentarem oferir un primer esborrany de síntesi, intel.ligible
i facil de seguir tant pels especialistes
com pels no iniciats. H o farem intentant aportar una possible periodització, almenys pel que fa al període que va des del coinencament de
segle fins al decenni de 1970, que superi les conjuntures estrictament polítiques, en funció de l'evolució de la
realitat educativa, sobretot referida a
la presencia dels catolics i les seves
institucions en el terreny educatiu.
-

E n definitiva, no podem sinó oferir
una visió de la realitat religiosa des
de la perspectiva del debat i el conflicte educatiu en general, per possibilitar pautes, hipotesis i elements
per a ulteriors analisis, més profundes, més analítiques, per a agosarats,
més professionalitzades i, sobretot,
que propiciin una reflexió sobre el
model que aquestes institucions han
aportat a la nostra societat contemporania.
1. Regionalisme, conservadorisme i reacció confessional. La lluita
per l'hegemonia (1900-1915)
La problematica de l'ensenyament
confessional a Mallorca, al comencament del segle XX, ha estat estudiat
en profunditat per G . Janer Manila,
B. Sureda, A. J. Colom i Jaume Oliver, entre d'altres.' Gairebé sempre
s'ha posat de manifest com un període de lluita pel control, de confrontació entre el model tradicional i la
modernitat, entre el model regionalista noucentista i el modernisme. No
hi ha dubte que l'episcopat de Pere
Joan Campins es va caracteritzar, sobretot, pel suport als ordes i congregacions religiosos, especialment als
de caracter local. El temor davant la
revisió del Concordat i la política del
govern liberal, el 1901, provoca una
actitud defensiva del govern eclesiastic destinada a la preservació de les
institucions religioses locals, moltes
de les quals eren dedicades gairebé en
exclusiva a l'ensenyament. Fins i tot
es pot plantejar la hipotesi que l'actitud dels diferents governs liberals, en
aquest sentit, potencia indirectament
una major presencia de la vida reli-

giosa en el terreny de l'ensenyament,
per tal de complir més estrictament
el sentit del Concordat de 1851,
quan la voluntat d'aquells era evitar
el monopoli educatiu de les institucions religioses.
Així,el 1901, a Mallorca hi havia
134 comunitats religioses, 27 de les
quals eren de religiosos i 107 de religioses, amb un total de 174 religiosos
i 1.166 religioses. La majoria d'aquelles comunitats estaven destinades a
l'ensenyament. Així,en els centres
religiosos aquell any hi havia 1.705
nins i 11.170 n i n e ~A. ~més, durant el
primer decenni del segle, encara s'incorporarien noves congregacions, sobretot femenines, dedicades a l'ensenyament
(del
Sagrat
Cor,
dominiques), pero també algunes de
masculines, com ara els Germans de
les Escoles Cristianes, que tingueren
un paper destacat en la graduació de
les escoles mallorquines. E n aquest
sentit, s'ha de destacar com, a partir
de 1904, la presencia de les Escoles
Cristianes va ser especialment rellevant a la Part Forana, concretament a
diverses poblacions com Sóller
(1905-1938), Binissalem (19051933), Inca (a partir de 1908), Alaró
(1910-1924), Campanet (19081917), sa Pobla (1907-1924), Santa
Margalida (1912-1968),' Manacor (a
partir de 1913) i Llucmajor (19071930). La dita presencia va ser especialment significativa durant el primer ter$ del segle.
Per altra banda, l'ensenyament religiós del comencament de segle tingué altres protagonistes, atés que el
pla pastoral de Pere Joan Campins

suposava la promoció sobretot d'associacions de caracter religiós o social, moltes de les quals destacaren
també IDer la seva im~licacióen el terreny de l'en~enyament.~
Les congregacions
marianes,
els
cercles
d'obrers
"
catblics, pero també la Federació Esportiva Catolica, els Exploradors, el
Patronat Obrer, etc., tingueren una
especial incidencia en el terreny de
l'educació de la joventut. Vinculat a
aquest terreny més social, cal destacar u n g r u p de mestres, alguns dels
quals Ncom Rufino Carpena, Joan
Capó, Francisco Beilo, Jaume Fornaris mantingueren el doble compromís de la militancia catolica i l'educació. N o es pot deixar de banda
que, fins i tot en el terreny social,
s'ha de destacar una presencia rellevant dels ordes i congregacions religiosos, corn ara la dels jesuites o dominics, que llavors no tenien centres
educatius. Aquests promogueren iniciatives rellevants destinades a l'educació de la joventut i de les classes
populars, sovint des d'un plantejament benefic i paternalista. Per ventura una de les iniciatives més representatives va ser l'escola obrera de la
Congregació Mariana de Palma, dirigida (1907-10) per Joan Capó.
Paral.lelament, hi hagué altres iniciatives, de caracter paternalista o
benefic, corn els bressols del Minyonet Jesús, iniciats el 1904, promoguts
per Nlargalida Caimari, o el Centre
Social Educatiu dels Hostalets.
1

Després de la Setmana Tragica es
produí una autentica radicalització
dels sectors confessionals, a favor de
l'exclusivisme catolic i contra l'escola
moderna. El gener de 1910, els seglars catolics lliuraven a Pere Joan
Carnpins una carta protesta contra la
reobertura de les escoles modernes.'
Ja al final del primer decenni del
segle, 1'Església promogué grans
campanyes de caracter social i públic
contra l'escola laica, que tingueren
corn a principals fites els mítings de
1910, per mimetisme amb els que es
produiren a diferents indrets de 1'EsPero també hi hagué alguns debats socioeducatius rellevants, com a
elements de combat entre les ideolo-

gies en conflicte, corn ara el protagonitzat, a Llucmajor, pel socialista
Toan Monserrat i Parets i el catolic
Francesc Mulet, en el context de la
lluita aferrissada de 1'Església contra
l'escola moderna i laica;' o l'intent de
1'Administració de 1'Estat de tancar
1'Escola Normal de La Puresa, el
1912, amb una mobilització significativa dels sectors confessionals.
La societat conservadora mallorquina es mobilitzava, a l'empara de
l'Església, per plantar cara a l'escola
moderna, les iniciatives liberals laiques, pero també davant qualsevol
intent de les institucions públiques
de controlar el proselitisme pastoral
o la difusió de la doctrina catolica.
Així,el 1913, es mobilitzaren gairebé totes les institucions de caracter
social per protestar contra els projectes del Govern restrictius de l'ensenyament del catecisme,' iniciativa
promoguda pel Centre de Defensa
Social, de Palma.
Durant l'episcopat de Pere Joan
Campins, cal tenir en compte el pes
de la Mallorca rural, l'educació a la
Part Forana i unes mínimes institucions de caracter urba. El debat
sobre l'ensenyament s'ha de contemplar des de la perspectiva d'un debat
estatal. Amo no obstant, val la pena
ponderar l'esforq de 1'Església per tal
de potenciar l'ensenyament dels
ordes i congregacions religiosos, així
corn la promoció d'associacions destinades preferentment a servir de
plataforma d'un catolicisme cada
cop més dominant i hegemonic. No
obstant aixo, valdria la pena aprofundir les conseqüencies del pla pastoral de Campins, de caire regeneracionista i regionalista, i estudiar les
conseqüencies que tingué en el terreny de l'escola. Sobretot seria prou
interessant analitzar l'evolució de la
política educativa confessional, la
que es potencia entre 1898 i 1909,
durant el primer període de l'episcopat del bisbe mallorquí, i l'actitud resistencialista i ultraconservadora
corn a conseqüencia dels fets de la
Setmana Tragica.

La consolidació de
I'ensenyament confessional
19 15- 193 1
La mort de Pere Joan Campins
suposa la perdua de poder d'un sector eclesiastic regionalista, vinculat
personalment al bisbe fins llavors.
L'episcopat del seu successor, Rigobert Doménech, coincidí amb una
conjuntura de crisi social i política
rellevant corn ara la de 1917-1919.9
U n període en el qual es potencien
noves associacions, noves vertebracions de llEsglésia, pero sobretot un
nou taranna, en el qual s'opta exclusivament per la confessionalitat i la
diferenciació. Els primers anys de
l'episcopat de Domenech varen estar
marcats pel conflicte social, per la
crisi de subsistencies, per la crisi ideologica i política del sistema de la
Restauració.l0 E n definitiva, també
per la crisi de la mateixa estructura
de l'Església, cada cop més tancada
sobre si mateixa, més abocada a la
confessionalitat, més tancada al dialeg amb la modernitat. L'ensenyament, així corn el funcionament de la
majoria d'associacions confessionals,
entra en una dinamica molt més
bel.ligerant que en l'epoca anterior.
Pel que fa a les iniciatives estrictament educatives, durant el període
que transcorre entre 1915 i l'adveniment de la Segona República, es
consolidaren els primers centres
confessionals de segon ensenyament
i se'n desferen d'altres. Així, cal destacar la presencia en el terreny educatiu de les congregacions masculines (franciscans i teatins), mentre
que els agustins, que regentaven un
centre de segon ensenyament des del
final del XIX,hagueren de tancar les
portes durant alguns anys.ll Per altra
banda, també es tancaren els centres
lasallians de Campanet (1917), sa
Pobla (1924), Alaró (1924) i Llucmajor (1930).
Ja en aquest període els religiosos
se situaren al capdavant pel que fa a
educació, aixo no obstant, hi ha
també una presencia significativa
d'associacions catoliques que promogueren iniciatives educatives, així
com també una presencia ressenya-

ble d'escoles parroquials, algunes de
les quals, regentades pels Germans
de les Escoles Cristianes (Llucmajor,
Sóller i Andratx, 1917-1933), pero
la majoria per laics o pels preveres de
les parroquies. Concretament, el
1928, hi havia 27 escoles parroquials,12 moltes de les quals havien
estat creades durant el decenni de
1920. Durant aquest període desaparegué una institució dedicada a
l'ensenyament dels nins com els
Germans de la Caritat: el 1923 es
fusionaren amb els Germans de les
Escoles Cristianes, que mantingueren l'escola de Sineu (1923-1933).

agrícoles catolics, i la persistencia
d'institucions benefiques tradicionals, la majoria de les quals tinguedestacat sobretot en el
ren un 1DaDer
1
terreny de la formació juvenil."
Tampoc no es pot deixar de banda
algunes experiencies confessionals en
les quals s'aplica el metode Montessori, les experiencies atletiques i
gimnastiques (gimnastica rítmica),
així com la incentivació de l'esport
per part també d'algunes associacions confessionals, sobretot durant
el decenni de 1920.

El punt d'inflexió de 1'Església s'ha
de relacionar amb el boicot de Rigobert Domenech al Congrés Nacional
d'Educació que s'havia de fer a
Palma, el 1920,13una fita a priori especialment significativa per a l'escola
pública, com molt bé ha estudiat Antoni J. C0l0m.l~L'Església mallorquina desplega una contraofensiva per
contrarestar l'avanc del que es considerava una educació laicista, enfrontada als valors catolics. El taranna
confessional era cada cop més conservador, més temorenc, més hermetic.
Rigobert Domenech en una carta
pastoral del 1922" desvetllava els
principis sobre els quals s'havia de fonamentar l'actitud dels catolics, i no
hi ha dubte que la seva principal missió era la de ser sentinelles de la moral
i dels principis catolics.

La impossible secularització
de l'ensenyament durant
la Segona República
(1931-1936)

Ni a molts pobles ni a Palma no hi
havia encara escoles graduades, la
qual cosa propiciava la tasca de
suplencia de 1'Església. E n aquest
sentit segurament cal interpretar
moltes de les fundacions d'escoles
parroquials i la presencia massiva de
les congregacions religioses en el terreny de l'educació. Aixo no obstant,
s'ha de ponderar també l'implia
xarxa d'entitats confessionals que, al
llarg d'aquest període, promogueren
iniciatives de caracter educatiu, per
tal de no limitar-nos al món estrictament escolar. E n aquest sentit val la
pena ressenyar la presencia dels Exp l ~ r a d o r s , ' ~de les congregacions
marianes, les joventuts Serifica i
Antoniana, els sindicats obrers i

No hi ha dubte que l'esdeveniment de la Segona República (1931)
provoca una gran crisi a l'estructura
eclesiastica en general. U n dels aspectes més afectats fou, sens dubte,
l'ensenyament, tasca a la qual l'Església s'havia abocat. E n aquest sentit, cense entrar en aspectes explicatius de la Segona República, per
ventura val la pena tenir en compte
una serie d'elements que caldra tenir
presents en posteriors investigacions
i aprofundiments. Pel que fa a l'aspecte jurídic i formal, el sistema republica controla l'ensenyament de
forma gairebé exhaustiva. La llei va
ser taxativa sobretot per a la infraestructura eclesiastica, en especial per a
la vida religiosa. No només aixo,
també cal tenir present la dissolució
de la Companyia de Jesús (1932),
que, tot i que no disposava de centres
d'ensenyament, controlava diferents
associacions de caracter social. No
obstant la restricció de la llei, el setembre-octubre de 1931 les escoles
confessionals s'obriren novament,
sempre sota sospita i amb temor del
clergat i dels ordes religiosos.
No obstant el control, molts d'aquests centres continuaren la seva
tasca docent, salvant el control jurídic. Molts religiosos hagueren de camuflar-se, vestits de laics, i hagueren
de cedir la direcció dels centres a associacions de pares o altres entitats

jurídiques, seguint l'experiencia de
les congregacions franceses durant el
govern de Combes, al comencament
de segle. Aquesta nova situació provoca greus conflictes interns a moltes
comunitats de religiosos, que hagueren de refer bona part de la vida comunitaria. Així, a taU d'exemple, la
comunitat de franciscans dlInca, en
una reunió de comunitat, el 1933,
decidí el següent: <<Luegoel J? Prior
propuso que, habiendo determinado el
M. Rdo. J? Provincial la continuación
del Colegio de 2" E ~ s e ñ a n z aen nuestro
convento, fijase la conzunidad la separación que habría de efectuarsepara que
dicho colegiopudiese seguirfuncionando
legalmente. Después de pensado y discutido el asunto, se acordó tapiar, en la
planta baja del convento, los arcos del
corredor del Claustro del lado de la Sacristía yuedando dicho corredor y habitaciones contiguas para la conzunidad y
los otros tres con sus habitacio?zes,refectorio y patios para el colegio.»18 L'Administració de 1'Estat semblava més
preocupada per les formes que pel
contingut mateix de l'ensenyament,
des del moment en qué va haver de
tolerar la persistencia de les institucions educatives tradicionals.
La situació de relativa calma que
es vivia a Mallorca propicia l'arribada a l'illa de noves congregacions o
institucions religioses, com ara la
institució teresiana, el 1932. Per ventura és un element aillat, pero caldria
estudiar-.ne en profunditat els motius. Mallorca, en definitiva, era diferent en molts aspectes a la resta de
1'Estat. També s'ha de tenis en
compte el tancament d'alguns centres regentats pels Germans de les
Escoles Cristianes, sobretot a la Part
Forana.
E n general, els sectors catolics,
tan bel.ligerants des del comencament de segle, no pogueren digerir
1'Estat laic, la separació EsglésiaEstat i, en definitiva, la «imposició)>
de l'escola laica. C o m a conseqüencia d'aixo, la premsa confessional, a
banda d'intentar contrarestar el
model polític, no estalviava arguments per resistir-se al que consideraven una imposició de l'escola laica

i única. Ja a la segona meitat de
1931, el setmanari catolic Verdad y
Justicia persistia a defensar l'ensenyament confessional, des d'una actitud paternalista i benefica, tot lloant
la llarga tradició catolica en el terreny de l'ensenyament. Per altra
banda, assimilaven escola laica i anticlericalisme, així, no s'estalviaven
de dir: «igual que el culto y el clero lo
deben pagar los católicos, que la escuela
laica la paguen los anticlericales». N O
s'estaven d'acusar l'escola laica de ser
la promotora de tots els mals socials:
augment de la bogeria, el matrimoni
civil, el divorci, el control demografic,19la vida immoral, l'anticlericalisme i les actituds dissolvents ...'O. E n
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Firma,

aquest context, s'ha d'interpretar la
confrontació social i ideologica, que
tingué una de les principals manifestacions en la prohibició dels sant'
des del
crists de les e ~ c o l e s , ~més
punt de vista de l'eliminació dels
símbols d'una cultura fins llavors dominant i que calia arraconar.
La confrontació ideologica i la radicalització dels sectors confessionals illencs anorrea qualsevol iniciativa de dialeg. Des d'aquesta
perspectiva s'ha de valorar el fracas
dels Alálots de IVIuntanya de Josep
Fortesa Rei o la Joventut
creada en el marc de l'Associació per
la Cultura de NIallorca (1930-32).
Així mateix, el primer model d'acció
catolica, més oberta i tolerant, que va
ser Acció Cristiana, va ser substituit
pel model espanyol i centralista
d'Acció Catolica. E n aquell clima
d'intolerancia, la Federació d'Estudiants Catolics, que havia sorgit en
un clima més tolerant i dialogant, i
altres entitats confessionals, a poc a
poc esdevingueren un element de
lluita i resistencia al nou estat de
coses, pero sobretot en confrontació
amb el desenvolupament de l'associacionisme burges i obrer.

El nacionalcatolicisme i
l'ensenyament a Mallorca
( 1 936- 1975)
La Guerra Civil suposa per a M a llorca el retorn al plantejament tradicional en el terreny de l'educació.
Novament es reprengueren les institucions docents de caracter confessional, pero sobretot va ser un moment especialment significatiu pel
que fa a la creació i a l'impuls d'una
nova xarxa educativa de 1'Església
mallorquina. Alguns centres de religiosos tancats el 1932-33 varen tornar a obrir les portes a partir de
1936, tot just iniciada la guerra, en
un clima de retorn a la cristiandat. A
més, per exemple, els jesuites crearen
el colálegi de Monti-sion, els franciscans, Sant Francesc de Palma, les
Missioneres dels Sagrats Cors
(1938), el colálegi de la Presentació a
l'antic local de la Crianca, i moltes

congregacions mallorquines s'incorporaren a l'enscnyament secundari,
ja durant el període bel.lic.
Poc després de la guerra, arribasen
noves congregacions i institucions
dedicades també a l'ensenyament,
com ara les Franciscanes de la Immaculada, que crearen (1941) un
centre per a sordmuts a Palma; 1'Alianca de Jesús per ~Maria (1942),
amb el colálegi de la Immaculada, al
Terreno, per esmentar-ne alguns
casos. Per altra banda, el 1948 es va
fundar 1'Escola de Magisteri de 1'Església regentada per les religioses de
La Puresa. També durant aquell decenni es fundaren 23 escoles primaries parroquials, moltes de les quals,
amb mestres de patronat pagats per
1 ' E ~ t a t EEsglésia
.~~
compta des del
primer moment amb el suport del
«nou Estatn com a principal contraprestació al fet que 1'Església havia
esdevingut un element cabdal de legitimació del nou regim.
Durant el decenni de 1950, l'ensenyament confessional encara reprengué amb molta més forqa. Així,
el 1959 hi havia 18 centres confessionals d'ensenyament mitja, dels
quals sic eren de religiosos, deu de
religioses i dos de parroquials. Entre
aquests, ja destacaven els tres dels
franciscans (Palma, Inca i Llucmajor) i els tres de La Puresa (Palma,
Inca, Manacor). Deu d'aquests divuit centres eren a Palma i els restants a la Part Forana (Inca: 2, Llucmajor: 2, Sóiler, Felanitx, Manacor i
Campos). Per altra banda, hi havia
208 centres d'ensenyament primari,
1 7 dels quals eren regentats per religiosos, 37 eren escoles parroquials i
156 eren regentats per religioses. E n
aquest terreny, la proporció era clarament favorable a les religioses, sobretot com a conseqüencia de la
presencia de les Franciscanes Filles
de la Misericordia (53 centres), les
Germanes de la Caritat (48) i les
Agustines de 1'Empar (35), que regentaven un 87% de l'ensenyament
femení i l l e n ~ . ~ T oes
m pot constatar, la presencia institucional del catolicisme illenc era d'una magnitud
no gens menyspreable, tot i que ja a

la Mallorca de llavors hi comencava
a haver sectors liberals i professionals
que no es trobaven comodes en l'estructura tradicional. Una de les escases innovacions en el terreny confessional va ser la creació de
l'escoltisme, el 1956, a carrec d'Eladi
Homs i R'laria Ferret, com a alternativa a un confessionalisme excesivament ancorat en models religiosos
rígids i moralitzants.
Ja al comencament del decenni de
1960, a Mallorca hi havia trenta centres d'ensenyament secundari, tots
regits per religiosos. Concretament,
n'hi havia 14 de masculins i 16 de femenins. Mentrestant, pel que fa a
l'ensenyament primari, n'hi havia
193, 5 de regentats per religiosos,
151 per religioses i 37 de parroq ~ i a l s . ~E'n aquest sentit, hi ha una
major presencia de centres de segon
ensenyament, amb la incorporació
d'algunes congregacions masculines
(carmelites: 2, teatins: 2, la Salle: 3,
Sant Felip Neri), així com la creació
del colálegi de Sant Josep Obrer,26
pero tan& una major presencia de
les congregacions femenines mallorquines en l'ensenpment mitja, ex;eptuant les ~raniiscans~ i l l e sde la
Misericordia, que continuaren dedicades exclusivament a l'ensenyament
primari. Els religiosos mallorquins
havien fet una opció clara per l'ensenyament secundari, empesos sobretot per les circumst~ncies,de tal
manera que la gran majoria d'institucions ben aviat depengueren
econbmicament i pastoralment de
les seves xarxes docents.
,4ixo no obstant, no es pot desvincular aquest fenomen del clima religiós que percistia en la societat mailorquina, provocat, en gran part, pel
nacionalcatolicisme, el tradicionalisme rural i la persistencia d'una religiositat popular, aparentment majoritaria. Tanmateix, aquest clima
entra en crisi, ben entrat el decenni
dels seixanta, arran de la transformació interna que 1'Església es proposa
amb el concili Vatica 11, pero sobretot arran del turisme de massa, que
capgira el taranna i els valors de la
societat illenca. E l pas d'una societat

preturística, tradicional, agraria, a
una societat de serveis trasbalsa
també les perspectives educatives,
pero sobretot provoca l'inici d'una
fase de secularització, que afecta tota
l'estructura eclesiastica. Aquesta
conjuntura ana acompanyada d'una
profunda crisi de vocacions i de la
perdua de sentit de velles estructures
educatives que 1'Església mallorquina havia mantingut, sobretot relacionades amb les escoles apostoliques i
els seminaris menors dels ordes i
congregacions religiosos, i del seminari diocesa. Va ser durant els primers anys del decenni de 1970 quan
es clausuraren molts dels internats i
es tancaren un nombre considerable
d'escoles, per manca d'alumnat, pero
sobretot com a conseqüencia de la
manca de vocacions religioses per
mantenir-les.
Val la pena tenir en compte l'estructura i el ~lantejamenteducatiu
de l'Església mallorquina encara al
comencament del decenni de 1970,
el seu moment més algid per ventura
pel que fa a la quantificació escolar i
a la seva presencia en el terreny educatiu. Així, el 1972, hi havia 20 centres de segon ensenyament regits per
religiosos (10 a Palma, 1 0 a la Part
Forana), 142 colálegis o escoles de
religioses i 47 centres de patronat
parroquial, entre els quals hi havia
Sant Josep Obrer.*' Va ser en aquella
conjuntura, i arran del nou pla urbanístic de Palma, quan alguns
col.legis de religiosos de Palma es
traslladaren a Son Rapinya (Montision, La Puresa, La Salle) i es projecta el col.legi diocesa de Sant Josep
Obrer. Aquest fet coincidia gairebé
amb una conjuntura de crisi ideologica rellevant en el si de 1'Església
quan, a les acaballes del franquisme,
un sector gens menyspreable del catolicisme s'havia alineat amb el progressisme local en la lluita antifranquista. El final del franquisme
arribava en un clima de divisió, de
crisi i de precarietat per a moltes institucions religioses mallorquines,
pero, paradoxalment, era el moment
en que moltes d'aquelles recollien els
fruits del poder i dels privilegis ali-

mentats durant quaranta anys de nacionalcatolicisme.
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