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Els primers anys del segle XX varen promoure arreu de l'Estat Espanyol la re- 
presa dyuW. velia pugna: ia liuita pel control de lYeducaci6. Una iluita acarnissada 
entre dues forces antagbniques que no es resignaven a claudicar: entre les velles estruc- 
tures arcaiques i l'esperit progressista, liberai i renovador. 

Aquestes dues forces es polaritzaren, just encetat el segle, i projectaren les seves 
hostilitats en un plet duríssim entre l'Esgl6sia i l'Estat. Entre una Esgldsia profunda- 
ment arrelada en el passat, temorega i insegura, i un Estat tímidament disposat a la 
renovació. De fet, emperb el problema venia d'enrera. De les liuites ideolbgiques 
que ai llarg del segle XIX havien marcat bona part de les controvkrsies educatives. 
Es precís tenir en compte que la Revolució de 1868 havia imposat, ai costat d'altres 
liibertats, la de l'ensenyament, i aquest reconeixement quedaria marcat en la Consti- 
tució de 1876. Perb dur& el darrer quart del segle XIX havia tingut lloc una Uui- 
ta dialkctica acompanyada de discussions ai Congrés i de decrets, un cop per refor- 
qar els privilegis de l'ensenyament religiós, d'altres per retallar-10s. 

La liei de 1857 disposava que el Govern, amb lYautoritzaciÓ a les Institucions 
religioses per obrir colJegis, taat si eren de primer com de segon ensenyament, dispen- 
sava als seus caps tant com als professors dels títols necessaris que exigia la mateixa 
llei a l'article 150. Evidentment, aquest privilegi fou suprimit el 1868; emperb l'any 
1879 els religiosos tornaren de beli nou a les seves escoles. I un decret de 1892 dispen- 
sava novament dels títols ais religiosos dedicats a l'ensenyament d i s  els seus propis 



collegis. El Conde de Romanones e x c M  el 1902 al Senat, tot fent referencia a 
aquesta situació, que portar un hibit eclesiistic servia de certificat d'aptitud ' . 

I la pugna acaba per desembocar en un desacord absolut entre l'Esgl6sia i els 
liberals. Desacord que es convertí ben prest en un debat públic. En el combat pel con- 
trol de Teducació per part de TEstat, encarat amb una Esgl6sia que no acabava de re- 
signar-~ a perdre el seu monopoli. 

L'arribada dels liberals al poder havia promogut agitació, incidents i trastorns. 
Hi havia hagut desordres i processons, tumultes i desgavells. Romanones era nome- 
nat ministre d'hstrucció Wblica el 6 de mar$ de l'any 1901 i substituia en el cartec 
al conservador Garcia Alix. De fet, es tractava d'un ministeri creat de fresc, per reial 
decret del 18 d'abril de l'any 1900. Abans, l'adrninistració dels quefers educatius ha- 
via pelegrinat pels ministeris de Governació, de Gracia i Justícia i de Foment. I d'a- 
quest Ministeri s'esperava el defdtiu impuls a la reforma educativa, una reforma que 
s'anava reclamant des de feia anys i panys i que potser ara havia trobat el seu moment 
propici. 

Es cert que el segle XiX s'havia perdut en discussions i debats i hom havia arri- 
bat al segle XX sense que cap govern s'encads seriosament amb el problema de l'en- 
senyament. R. Altamira escrivia el 19 12: "A las puertas del siglo XX ningzin gobier- 
no había afrontado seriarnente el problema de la enseñanza, no había llegado todavía 
a la categoria de una cuestión nacional" . 

Certament, ningú no se n'havia ocupat amb la determinació de resoldre el pro- 
blema. Hi havia poques escoles; els mestres eren pocs i mal retribufts, molt sovint els 
nins abandonaven els estudis per acudir a la feina. Davant aquesta situació, no 6s es- 
trany que els percentatges d'analfabetisme fossin catastrbfics. A les Illes, segons un 
treball de Miquel Porcel i Riera 3 ,  el percentatge d'analfabets era l'any 1900 del 77 Olo 
de la població, mentre el percentatge global de l'Estat espanyol no arniava al 70 per 
cent. Aquesta diferkncia cal cercar-la basicament en la situació #abandó, encara m6s 
greu que a la resta de l'Estat, en que es trobava l'educació pública, immersa, com ja 
va observar el 1904 Rafel Ballester, en el raquitisme dels establiments oficials 4 .  Allu- 
nyades de la capital de l'Estat, les escoles públiques de la "provincia de las Baleares" 
continuaven en la m6s absoluta esterilitat, profundament marcades per l'abandona- 
ment i la desídia. 

L'arribada dels liberals al poder coincideix amb la voluntat, compartida majo- 
ritariament, de regeneració. Hom encara conserva ben fresc dins la membria el record 
del desastre de 1898 i el comengament del segle coincideix amb una sensació general 
de que es fa necessari girar els ulls vers els problemes educatius. L'educació, potser, 
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és la principal responsable de tant de desastres. Per aixb, el segle s'obria amb I'espe- 
ranqa de la reforma, amb l'expectativa de guanyar la regeneració pels camins de la ins- 
trucció i de l'educació; pels camins del control i de la supervisió per part de ?Estat. 

Els liberals consideren que la primera passa per a la reforma 6s l'absoluta centra- 
lització. Un control rigorós per part del Govern sobre tot l'aparell educatiu, tant 
públic com privat. "Una de las grandes preocupacwnes de 10s liberales era la reforma 
de la enseñanza primuria. La condición necesaria para un  mejoramiento cualquiera 
de esa f o m a  de instrucción era, a su juicio, una centralización cada vez mas acusa- 
da, y que permitiese el control, por el Estado, del personal y de 10s edifcios escola- 
res" '. Emperb aquest afany de control estatal sobre un ensenyament privat monopo- 
litzat bisicament per 17Església catblica havia de desembocar forqadament en una s$- 
rie de tensions i d'hostilitats, agreujades per les noticies que arribaven de. Franqa i de 
Portugal. La mateixa Ivonne Turin ha escrit pel que fa a aquesta por de l'Esgl6sia: 
"La llegada al poder de 10s liberales en una época en que las relaciones entre la Igle- 
sia y el Estado en FLancia eran especialmente asperas, parece que hizo temer a la 
Iglesia espariola el desarrollo de comentes similares de este lado de 10s Pirineos" 6 .  

El control de 1'Estat suposava, de fet, retaliar els privilegis de l'ensenyament pri- 
vat que podia rebre -segons el decret 18-8-1885- subvencions de l'Estat, els col- 
legis quedaven exclosos de la inspecció, els ensenyants no necessitaven cap títol, etc: '. 

Perd la por a les reformes i les notícies que amben de més eniU de les fronteres 
vindran a atiar el foc de les hostilitats. Els bisbes acolleixen els religiosos estrangers 
que arriben exiliats i els que procedeixen de les antigues colbnies. L'ernigració ecle- 
siastica francesa és particularment nombrosa, Adhuc abans de la llei de Combes, del 7 
de juliol de 1904, que abolia en el territori frands i'ensenyament que impartien les 
congregacions religioses. 

La in'enció que sigui TEstat el qui ha de controlar l'educació i la defensa a ultran- 
qa dels privilegis davant el temor que la' política liieral prengui l'exemple de Franqa, 
conduir4 a 1'Església a una campanya oberta contra la política liberal. Una campanya 
orquestrada a forga d'escrits a la premsa m6s integrista, de processons i de congressos. 
El Padre A. Manjón defensari en el Congds de Santiago, el 1902, el dret i la llibertat 
dels pares de família i el bisbe de PalBncia, don Enrique Almazar, senador per l'arxi- 
dibcesi de Burgos, acabarll per dir en una reunió del Senat: "No es suficiente que el 
Estado liberal no monopolice la enseñanza; hay que asegurarse, ademu's, que quien 
pretenda educar a 10s escolares 10 haga siguiendo 10s preceptos del Derecho Divino, 
por estar en la via de la conquista de la ~ e r d a d " ~  . 

En la línia de la polit>ca centralitzadora del govern liberal i amb la pretensi6 
d'exercir un control més eficaq sobre l'educació, cal situar el Reial Decret de 1'1 de 
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juliol de 1902 '. Perb en realitat, ailb que Romanones ve a recordar a les Congrega- 
cions religioses 6s que el control part de l'Estat no pot considerar-se una novetat 
en sentit estricte, sinó que ja existia regulada en decrets i ordres anteriors, que no 
s'havien complerts amb normalitat i que totes aquelles Heis que intentaven establir 
d'alguna manera aquest control, tampoc no s'han complert: "Urge ... que de alguna 
manera se advierta como el Ministerio de Instruccwn Pública y BeUas Artes no limi- 
ta su esfera de accwn al estrecho circulo de la enseñanza ofichl, sino que atiende, co- 
mo es obligado, a la enseñanza no oficial, que no reviste menos importancia que 
aquella" ' O .  MBs endavant, insisteix en el tema de la manca de titulació: "imposible 
parece que en España esté prohibida y hasta constituya un delito penado en las leyes 
el ejercicw de la profesión de Abogado, de Farmacéutico y aún otras de secundaria 
importancka, sin poseer el titulo suficiente para ello, mientras se pennite ejercer la fun- 
cwn social ma's elevada y compleja, la ma's delicada y dificil de todas, como es la en- 
seiianza, la educación de las generacwnes futuras a personas que de ninguna forma ni 
manera ostensible han probado conocimientos ni aptitudes para llenar tan alta misión. 
Como si se pudiera ensem sin saber; como si la enseiianza no tuviese una técnica es- 
pechlisima; como si la pedagogia no constituyera hoy una de las ciencias principales 
para el desarrollo y progreso de la cultura humana; como si al Estado le pudiera ser in- 
diferente el que la juventud esté bien o mal instruida, poseu mucha o poca cultura"" . 

I per tant, Bs ncxssari que els centres d'ensenyament privat estiguin "sujetos a 
una reglamentación y a una inspeccwn tan escrupulosas por 10 menos como la que se 
ejerce sobre cualquier empresa o establecimiento industrial" ' '. Cal observar amb 
molta atenció aquestes paraules, car apareix, potser per primera vegada en la histb- 
ria el concepte d'empresa aplicat als colbgis religiosos. MBs endavant, l'article 16, 
dins l'apartat referit explícitament als empresaris i directors, afegeix: "Es empresari0 
de un establecimiento de enseiianza no oficial la persona, Sociedad o Corporacwn a 
quien se haya concedida autorizacwn para fundarlo" ' 3 .  

Aquest concepte d'empresa educativa aplicat a l'ensenyament privat, majoritl- 
riament dominat per les congregacions religioses, Bs una idea d'origen hieral que sor- 
geix tot just iniciat el segle XX i que probablement incideix a l'hora de crear aquell 
clima d'intraquil.litat i d'agitació. A pesar de tot, el decret 6s certament moderat i 
respectuós, perd terminant pel que fa a l'hora de reclamar per a l'Estat el dret de con- 
trol, tant a nivell d'inspecció dels locals com de titulació dels ensenyants i precisa de- 
talladament la documentació que hauran de presentar tant els centres de nova crea- 
ció com "10s actuales establecimientos no oficiales, debidos a frtndaciones y obras 
piadosas" ' 4 .  
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De fet, i aquest em sembla un dels punts m6s arriscats, el decret condiciona a la 
titulació qualsevol tipus de subvenció econbmica: ' 1 0 s  establecimientos de enserian- 
za primaria no podran recibir subvención del Estado, la Bovincia o el Municipio si 
sus Directores o Maestros no poseen el titulo que acredite su capacidad" ' . 

Pel que fa a l'ilia de Mallorca, he pogut consultar a l'Arxiu de la Delegació del 
M.E. la documentació que presentaren els col.legis que ja existien i els de nova crea- 
ció durant els primers vint-i-cinc anys d'aquest segle, bona part dels quals coincideixen 
amb el pontificat del bisbe Pere-Joan Campins i Barceló (1898-1915), un període de 
temps que cal situar histbricament en un ampli procés de conquesta -potser hauríem 
de dir de reconquesta- de la societat per part d'una Esgl6sia que ha arribat a com- 
prendre que l'educació "és un instrument important, una carta que es podia jugar al 
servei d'aquesta reconquesta" ' 6. La citada documentació compren una &rie de da- 
des ben importants a l'hora d'estudiar la realitat educativa dels centres privats: la ins- 
thc ia  amb el nom del responsable jurídicament, la seva titulació i el certificat de bo- 
na conducta, el reglament del centre, materies i nivells que s'imparteixen, textos 
utilitzats i la metodologia aplicada, el material didrlctic del que disposa, certificat d'ins- 
pecció de l'edifici i pllnol, quadre de professors, certificat de que el centre compleix 
les condicions higieniques determinades per la Reial Ordre del 20 de juny de 1902, 
distribució del temps, certificat d'inscripció de la congregació religiosa titular en el 
registre civil, etc. 

COL.LEGIS D'ENSENYAMENT PRIVAT LEGALITZATS A MALLORCA EN- 
TRE 1901-1925 ". 

Any Nom del col.legi Classe d'alurnnes Lloc 

1901 Sagrat Cor femení Ciutat (So N'Espanyolet) 
1902 C. de la Puresa de Ma. Sma. femení Ciutat C/ dels Oms, 96 

Alfons Ma. de Ligori masculí Ciutat C/ General Barceló 
1904 Col.legi de Primera Enseny. masculí Ciutat (Sant Jordi) 

C. de la Puresa de Ma. Sma. femení Valldemossa 
Ntra. Sra. de la Consolació femení Ciutat (Ets Hostalets) 
Ntra. Sra. de la consolació femení Ciutat (Son Sardina) 
Ntra. Sra. de la Consolació femení Ciutat (Es Molinar) 
Ntra. Sra. del Carme * femení Sóller 
Sant Vicent de Paúl femení Vilafranca 
Sant Francesc femení Valldemossa 
C. Obreres de Sant Josep femení Ciutat C/ Campana, 9 

(15) Ibidem, art. 12. 
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Nom del col.legi Classe d'aiumnes 

Sant Vicent de Paúl 
Sant Vicent de Paúl 
Sant Vicent de Paúl 
Sant Vicent de Paúl 

Sant Vicent de Paúl 
Sant Vicent de Paúl 
C. Ntra. Sra. de Lourdes * 
Escola Bella * 
Escola Elemental Completa * 
Sant Francesc 
Sant Francesc 
C. del Sagrat Cor * 
Ntra. Sra. de la Consolació 
Sant Joan B. de La Salie 
Sant Vicent de Paúl 
Ntra. Sra. de la Providhncia 
Sant Vicent de Paúl 
Patronat Obrer 
PArvuis de St.V. de Paúl 
Ntra. Sra. de la Consolació 
Sant Alonso 
Associacib d'escoles Catdlico- 
obreres de S. Josep 
C. Ursulí per a Srtes. * 
Ntra. Sra. de la Consolació 
Germans Carmelites 
C. Evanghlic de ~ta. '~atalina 
Sant Josep 
Cenantes 
Acadhmia Madariaga * 
C. de les Trinitiries 
Ntra. Sra. de 1'Esperanqa * 
C. de Sant Josep * 
Associació d'escoles Catblico- 
obreres de S. Josep 

9, 

femení 
femení 
femení 
femení 

femení 
femení 
femení 
masculí 
femení 
femení 
femení 
femení 
femení 
masculí 
femení 
femení 
femení 
masculí 

femení 
masculí 
masculí 
i femení 
femení 
femení 
masculí 
masculí 
masculí 
masculí 
femení 
femení 
femení 
masculí 
masculí 
i femení 

99 

" (nocturna) 9, 

99 93 

C. de la Puresa de Ma Sma. femení 
Immaculada Concepció * femení 
Escola de nins masculí 

Ciutat (El Terreno) 
Ciutat (Son Rapinya) 
Ciutat (Establiments) 
Ciutat (Sa Vileta) 

Ciutat (Coll d'en Rabassa) 
Ciutat (La Soledat) 
Ciutat, P/ Sant Antoni, 68 
Ciutat, C/ Sant Jaume, 7 
Sóller 
inca 
Son Servera 
Ciutat (Sa Indioteria) 
Ciutat (Sa Indioteria) 
Ciutat, C/ de la Concepció 
Ciutat (Son Roca) 
Ciutat, C/ Capuxines, 33 
Ciutat, C/ Moral, 12 
Ciutat 
Sóller 
Ciutat, C/ de Sant GaietA 
Ciutat, C/ de les Escoles 

Ciutat, Es Born, 94 
Ciutat, C/ de ZaveU, 14 
Pont d'hca 
Ciutat (Santa Catalina) 
Ciutat, C/ Murillo, 42 
Ciutat, P/ de St. Matgí, 2 
Ciutat, Rambla, 74 
inca 
Ciutat, C/ de Verí, 7 
Ciutat, C/ de St. Jaume, 3 
Ciutat, C/ Bayarte, 6 

Ciutat, Plaqa de l'Olivar 
Ciutat, C/ dels Oms, 8 1 
Ciutat, C/ dels Oms, 85 
Ciutat (Ets Hostaiets) 
Establiments 
Ciutat, C/ Olivera, 5 
Pdrtol 





Estic convinqut que la llista que he oferit no 4s rigorosament completa. Encara n'hi 
falten. El desordre de l'kxiu on he treballat no m'ha permes trobar altres expedients. 
De totes formes, els col.legis que hi manquen no s6n nombrosos. Tampoc no hi fi- 
gura una bona part de les escoles que les congregacions religioses tenien obertes a moits 
de pobles. I aixb em fa pensar que aquell decret de Romanones no degut? aplicar-se 
d'una forma absoluta i les congregacions devien anar legalitzant els seus col.legis bona- 
ment, a mesura que anaven obtenint els títols academics necessaris. De totes formes, 
i aquí crec que radica un dels problemes essencials sorgits del decret: Ens trobam amb 
un text legal que obliga els religiosos a legalitzar-se i els exigeix una titulació que, en 
el cas de Mailorca, no tenen en una gran majoria. Per altra banda, TEstat no pot ofe- 
rir una alternativa degut a la situació predria i d'abandonament en que es troba l'en- 
senyament oficial. I encara mds, si tenim en compte que una gran part de les escoles 
religioses estan dedicades a l'educació de la dona. 

De totes formes, el drecret de Rornanones signifid un toc d'alerta per a l'ensenya- 
ment privat. I es produí la reacci6. Les institucions religioses s'encallaren en una pdc- 
tica pedagbgica caduca i rutinAria, car les poques excepcions moderadament renova- 
dores no tingueren un pes específic i foren quasi sempre un crit en el desert. Una 
pdctica pedagbgica r u t i n f i  en quant a la metodologia, au tor i t f i  i paternalista. 
Han apds la lliqó i han compres el poder de l'escola, la forqa de l'educació en el pro- 
&s de conservació i de salvaguarda. De totes formes, una vegada aconseguit el control 
de l'escola privada p e  part de TEstat, comenqard la lluita de 17Esg16sia per orientar 
el sentit d'aquest control: El combat d'exigir subvencions, de reclamar privilegis i 
el reconeixement dels serveis prestats per l'escola privada com si fossin oficials. 


