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El triumf de la Revolució del 68, i la Constitució de 1876 si bé era més equili- 
brada que la del 69, consolidaven ja de forma irreversible, el concepte #Estat libe- 
ral malgrat el seu asentament es fes amb lentitud i amb contradiccions que restaren 
efectivitat a les accions legislatives i de govern que, al manco tebricament, anaven, o 
volien anar, cap a la constitució d'un Estat modern. El desenvolupament econbmic 
que poc a poc s'anava aconseguint mitjan~ant l'alliberament de la prbpia política eco- 
nbmica de l'Estat feia irreversible el regresionisme a l'absolutisme monirquic, si bé 
les antigues classes tradicionals, conformades ara i integrades en el si del partit conser- 
vador, intentaven, mitjanqant el marc de la democrlcia establerta, reaccionar a favor 
dels seus interesos de classe defensant sempre postures ideolbgiques típiques dels seus 
avantpasats polítics. 

A Malhrca, comprensiblement, Senfrontament es va dur a terme entre la burgue- 
sia i els nuclis més reaccionaris i conservadors de la nostra societat, fent, com és lb- 
gic, causa comú amb les posicions de l'esglesia, perqu'e era, aleshores, la burguesia, 
l'enemic més seri6s ja que sols eiia tenia un poder econbmic tal, que feia possible la 
competencia al poder secular de les antigues classes dominants que es veien en perd 
degut a la   re potencia que arreu de YEstat evidenciava la nova formació social. D'a- 
questa forma, els esforcos de l'Esgl8sia i del conservadurisme mallorquí es va dirigir 
a fer fracassar el projecte educatiu i de preponderancia de la nostra burguesia, la qual 
cosa, evidentment, va aconseguir en poc temps. Així, davant l'expansionisme ideol6- 



gic i de la nova actitud que supossava PEscola Mercantil ' , el magisteri no oferia cap 
perill seriós; en primer iioc perque tanmateix el govern central ja romania ben con- 
trolat pels poders fdctics, i sobre tot, el Ministeri de Foment que mai va innovar i 

(1) L'amplia bibliografia sobre I'Escola Mercantil i la incidencia de la "Institucion Libre de En- 
seiianza" de Madrid a Mallorca, determina ben certament com a I'Illa el moviment institucio- 
nista obei a I'alternativa ideolbgico-educativa de la burguesia, i com I'esglisia amb unes bones 
oquestades campanyes de premsa i d'opinib en general, s'opo& al projecte de formació 
que I'Escola i els seus animadors pretenien. 
Avui contam amb els següents treballs al respecte: 

ALCOVER, J.: D. Alejandro Rosselló, hijo ilustre de Mallorca. Tipogr. Tous, Palma 1920. 

BALLESTER, R.: Bosquejo histórico sobre la Instruccwn Publica en Mallorca. Tipogr. So- 
ler, Palma 1904. 

COLOM, A.J.: L'evolució de l'educacw a Mallorca en els segles XIX i XX, en Full Informa- 
tiu de la Coordinadora de les Jornades &Historia de l'EducaciÓ als Paisos Catalans, 
núm. 1, Girona 1980. 

COLOM,.AJ.: Un cas d'infiudncia institucionista a Mallorca. Els inicis de l'activisme escolar, 
a "Lluc", núm. 693, Setembre/octub~e 1980. 

COLOM, AJ.  y DIAZ, F.: El fracaso del krausoinstitucionisrno en Mallorca, en "Mayurqa", 
núm. 16, Palma 1976, pp. 4 a 76. 

COLOM, A.J. y DIAZ, F.: Educacwn y Sociedad en la Mallorca Contemporanea. Caja de 
Ahorros de Colonia-Pollensa, Palma 1977. 

COLOM, AJ.  y D IAZ, F.: D. Alexandre Rosselló i 1 Escola Mercantil de Mallorca a L Educa- 
cw a Mallorca. Aproximacw Histdrica. Ed. Moll, Palma 1977. 

DIAZ, F.: Alexandre Rosselló, la manipulació d'una utopia. 111 Jornades d'Histbria de I'Edu- 
caciÓ als Pai'sos Catalans. Girona 1979. 

DIAZ, F.: Alexandre Rosselló i la 'Tnstitución Mallorquina de Enseñanza", a "Lluc", 
núm. 693, Setembre/Octubre de 1980. 

DIAZ, F.: L 'Institucionisme a Mallorca: El Boletin de la Institución Mallorquina de Ense- 
ñanza, a les TV Jornades d'iiistbria de I'EducaciÓ als Pai'sos Catalans, Tarragona 1981. 

JANER, G.: Krausisme y Educacwn en Mallorca, a "Cuadernos de Pedagogia", núm. 34, 
Barcelona, Setembre 1977. 

JANER, G.: La Institucw Mallorquina dEnsenyament, a "Lluc", núm. 683, setembre/octu- 
bre de 1980. 

MULET, B.: LEscola Mercantil enfront de l'escola tradicional, a "Maina", núm. 3, Maig 
de 1981. 

NICOLAU, G.: Folklore i Educació infantil en la Institucw, a "Lluc", núm. 683, Setembre/ 
Octubre de 1980. 

POMAR, J.: Ensayo histórico sobre el desarrollo de la Instruccwn Pliblica en Mallorca. 
Impr. Soler, Palma 1904. 

SEGUI, A.: Aproximacw a la Di&ctica hstitucionista, a "Lluc", núm. 683, SetembrelOc- 
tubre de 1980. 

SUREDA, B.: La polemica periodística a proposit de la 'Escuela Mercantil", a "Lluc", 
núm. 683, Setembre/Octubre de 1980. 

ViVES, M.: LTnstitucionalisme a Mallorca, a "Estudis Balearics", núm. 2, Palma, Setem- 
bre de 1981, pp. 133 a 148. 



millora les condicions del magisteri primari; en segon lloc, i com a consequencia del 
que hem dit, el magisteri no assolí mai de poder social, i com a grup, la seva incid'en- 
cia era gairebé inexistent; darrerament, perque a Mallorca, i sobre tot als pobles, el 
poder cokrvador era total, i essent l'escola i l'ensenyanlent elements depenents dels 
niunicipis, b s  hipotktiques accions dels mestres restaven també controlades de forma 
iqmediata. Si a tot aixb afegim que l'orgue d'expressió dels mestres fllencs 'El Magis- 
terio Balear" fou sempre respetuos amb l'esglesia i el dogma, i que excepte en comp- 
tades ocasions, que defensi obertament les postures progressistes, es dedica a la innova- 
ció pedagbgica i a la formació professional dels seus associats, no ens ha d'extranyar 
que el tradicionalisme mallorquí no reparas ni prengués amb serietat al magisteri com 
a perill inrninent . 

La reacció conservadora no tingué com objecte al magisteri; en canvi i tal com 
demostra tota la bibliografia sobre el tema, va dirigir tots els seus esforgos en contra 
de l'Escola Mercantil, simbol del poder de la nostra burguesia en materia educativa. 
Podem dir, aleshores, que els esforgos dels conservadors mallorquins anaren dirigits 
cap a la nova classe social, marginant l'hipotetic perill liberal de les noves classes mit- 
jes per esser, en aquests moments, inexistent o estant encara en situació embrionari. 
Les forces conservadores reaccionaren en aquest moment, tal com ho fan sempre, 
davant els perills objectius, (burguesia de l'Escola Mercantil), o en front d'elements 
que podien arribar a esser perillosos i que, per tant, caldria controlar abans de que 
fos massa tard. Fitxant-mos en aquest segon punt, (ja que consider el primer prou 
analitzat per l'actual bibliografia), el perill que podia tenir possibilitats d'inquietar 
a l'aparell de forces del conservadurisme, no era altre que el conseqüent a l'apari- 
ció a l'Illa de la burguesia, o sia, la classe treballadora. En efecte, l'acumulació de ca- 
pital sols es pot dur a terme transformant les antigues formes i modes de producció; 
el treball fabril, refrendat en aquesta Bpoca per l'augment demogrific de l'illa, durd 
com a conseqü&ncia Taparició de l'obrer urba i del proletariat, que, conscient de 
la seva situaci6 d'explotació, s'organitzari per tal de defensar els seus drets de classe. 
O sia, l'aparició a Mallorca de la burguesia a la decada dels anys seixanta es veu corra- 
borada per l'aparició, paralblament, de les primeres organitzacions obreres; si a tot aixb 
tenim en compte la liberalitat de la Constitució del 69, vorem com, a Mallorca, i a par- 
tir d'aquesta data, l'organització del moviment obrer va prenint forma, si bé, i com és 
lbgic, la seva importhcia estard en funció del poder econbmic i social que anava asso- 
lint la burguesia ja que era una conseqü&ncia directa de la seva capacitat de creació 
de llocs de treball, i per tant, de les seves possibilitats d'inversió. Així doncs, i paral- 
lelarnent a les formes educatives propies de la burguesia, (L'Escola Mercantil), comen- 
garan a apareixer formes obreristes d'ensenyament, a les quals, PEsgBsia i les classes 
més tradicionals, opossaran les seves alternatives, (Escoles nocturnes, escoles de Sant 
Josep, Associació $Obrers Catdlics, etc.). De totes formes, en aquest treball, sols do- 
narem compte de les primeres activitats pedagbgiques obreres desarrelades del poder 
fictic de I'esglBsia, i per tant, amb plantejaments ideolbgico-polítics d'esquerres i 
molt aprop dels típics postulats de la lluita obrera com a lluita d'aliiierament de 
classe. 

A la llum de i'article 17 de la Constitució de 1869, que manifestava que cap es- 



panyo1 podia esser privat del dret a associar-se per fins de la vida humana que no fo- 
sin contraris a la moral pública, es varen organitzar ben prest a Mallorca tota una s&- 
rie d'associacions de divers carlcter = que, per norma general, tenien m6s un sentit 
lúdic que no cultural: 'Y'ensamiento regenerador es éste, y muy dgno, de un pueblo 
que aspira con vehemencia a la ilustracion, capaz de concordar y hacer que produzcan 
la m o n i a  m i s  sublime una multitud de instrumentos que forman hoy un mundo 
etereogeneo y de mal gusto (...). Mas es digno de lastima que siendo tan apremiantes 
en nuestro pais las necesidades de cultivar 10 indispensable para la vida del espiritu, 
se vean tanto tiempo y metal, destinado por la iniciativa particular a 10 innecesario" . 

De totes formes, una d'aquestes societats fou creada amb un sentit exclusivament 
pedagbgic: en referesc a l'anomenada "Sociedad Escuela Democrática Republicana" 
que en el seu reglament i com a proposit genhric confesava que no era altre que 'yomen- 
tar la instruccion creando en la rnisma urra escuela nocturna para que 10s socios e hijos 
de 10s mismos menores de quince años puedan aprender a leer y escribir" 4 ,  i ja a l'ar- 
ticle cinquh deia ben clarament: "Todas las miras de esta sociedad y toda su atencion 
y esfuerzos deberan dirigirse a fomentar la instruccion" '. De fet, l'Escola Democra" 
tica Republicana, representa la primera experiencia organitzada de pedagogia obreris- 
ta d'esquerres a Mallorca essent l'dnic estudi que tenim sobre ella la plgina que, al re:- 
pecte, ens ofereix M. Duran . 

Sembla esser que la idea de la creació d'una escola per obrers era ja ben present 
a l'estiu de 1869 ja que a les pigines de "El Rayo" es pot lletgir: "Tenernos noticias 
fidedignas que va a establecerse en un punto céntrico de esta capital una ucademia pa- 
ra enseñar a las clases obreras los elementos de la mayor parte de las asignaturas que 
se estudian en el Instituto. Las clases tendran lugar por la noche y nos consta la apti- 
tud de las personas que se dice se ofrecen gratuitamente para enseñar dichas asigna- 
turas" 7 .  No sabem si aquest anunci amparava a l'Escola Republicana, o fou realment 
el projecte de creació d'aquesta academia el que va fer que aquella s'organitzis. De fet, 
el més de juliol apareix la noticia de que es pretenen reunir una serie de republicans 

(2) Vegi's Megai no I505 de 1'Arxiu Municipal de Palma. En eli es troben les peticions i re& , 
ments interns de les següents associacions, totes elles creades el 1869: La Fraternidad, El Cen- 
tro, La Alianza, La Protectora, La Caridad, El Casino de la UniÓi~, E1 Circulo MaUorquin, 
La Asistencia Palmesana, El Casino Mallorquin, La Igualdad, La Honradez, El Casino de Re- 
creo, La Juventud Palmesana, El Casino de la Marina, Las Bellas Artes, El Circulo Católico, 
El Casino Forense, La Tertulia de la Amistad, El Casino Republicano, La Tertulia, La Tertu- 
fia del Rogreso y la Conciliación Liberal. 

% (3) Vegi's "El Fomento" de dia 6 d'Agost de 1870, núm. 16. 

(4) Llegai 1505, document XXI, a 1'Arxiu Municipal de Balma. 

( 5 )  Ibidem. 

(6) DURAN, M.: Repercusiones de la Revolucian de  1868 en Mallorca. Palma 1980, p. 215. 
(7) "El Rayo. Semanario Bolitico satirico", domingo 13 de Junio de 1869, any I, núm. 12, pp. 2-3) 



s un Pocal del carrer Fio! per tal de dur a terme el projecte d'una "escoh democriti- 
ca republicana" ; és evident que aquestes reunions foren la g&nesi de l'associació de 
la que hem comentat eh seus estatuts, associació que ja estava formada el mes de se- 
tembre puix en "El Rayo" hom pot llet@: "Se acordo celebrar otra reunion para 
Foy a h s  doce de Pa mañana, a fin de que il la niayor brevedad puedan empezar las cia- 
ses que tendran lugar por la noche pues es da iiora que los socws e hijos de 10s mismos 
puedan asistir. Dichas cluses estardin regentades por aigunos individuos dei seno de 
lu sociedad que se han ofiecido gra~~itarnente'" . la qud cosa s'ajustava ben bC al que 
establien els estatuts de h Societat ia quc a l'srticle quint, esmentat, també es lletgia: 
"La escueh aue tendra lugar todas ks noches menos !os dlhs festivos a las horas que 
~epiaz las esracwnes del año auclterden loz sorbr de la misma en Junta Central, estará 
t. cargo de socws de la mkma en cztyo patrbtismo y abnegacion menta la sociedad 
al designarie para desempeñar dicho cargo " I ' .  

Sembla esser que el projecte es va dur a terme i a més amb bon resultat puix sa- 
bem que a la tercera setmana de funcionqnent contava amb un bon grapat d'alurnnes: 
' l a  sociedad establecida can este ohjefo, titulada Escuela Democratica situada en la 
calle Fio1 no 16, esta dando unos resultados admirables puesto que todas las noches 
ccuden allí msis de cuarenta disc$ubs que bajo ia direccwn de algunos socios apren- 
den con admirable rapidez a leer y escribir y las operacwnes elementales de aritmeti- 
ca" ' ' . Per altra banda, confirmam el bon funcionament de SEscola Democfitica per- 
qu& prest, el mes de novembre de 1869, va poder contar amb un professor remunerat: 
"En la Escuela Democratica Repúblicarn acordose en la animada sesión del jueves el 
nombramiento de un profesor retribuido sin perjuicw de que continuen sus leccwnes 
10s socws que gratuitarnente se ofrecieron " ' , i a més perque es van traslladar a un 
nou local que reunia millors condicions (al carrer de la Estrella) ' 3 ,  ampliant, poc 
temps després, les seves tasques a altres formes d'educació tal com debats i conferen- 
cies de tipus polític, defensant postulats els més radicals que mai s'havien sentit a 
1 1 a :  "En la animadísima sesión que tuvo lugar el jueves 10 en la Escuela Democrá- 
iica Republicana, una ciudadana cuyo nombre sentimos ignorar, hizo un enérgico i 
ebcuente discurso en contra del fanatisme religwso y,  especialmente, el de las mu- 
!eres que a muchas obliga a dejar b s  ma's sagrados quehaceres del hogm doméstico 
para ir a perder el tiempo a las iglcsias rlrrodilla'ndose a 10s pies de un confesor inmun- 
do que sob deseu sorprender 10s secretos familiares" " . Notes parescudes a aques- 

(8) DURAN, M.: Repercusiones de ka Revolucwn de 1868 en Mallorca. Op. cit., p. 214. 

(9) "El Rayo" de Domingo 12 de Setembre de 1869, any I, núm. 25, D. 4. 

(10) Vegi's Llegai 1505, doc. XXI, a I'Arxiu Municipal de Palma. 

(1 1) "El Rayo", Domingo 17 de Octubre de 1869, any I, núm. 30, p. 4. 

, (12) "El Rayo", Domingo 28 de Noviembre de 1869, any I, núm. 36, p. 4. 

(1 3) DURAN, M.: Repercusiones de la Revohrcwn de 1868 en Mallorca, op. cit, p. 2 15. 

(149 "El Rayo", Domingo 13 de Febrero de 1870, any 11, núm. 47, p. 4. 



ta varen anar sortint a la premsa de l'Illa, donant compte de l'activitat de formació 
política i social que anava desenvolupant SEscoh Republicana: "El domingo 19 de 
febrero se celebró una conferencia en la Escuela Democratica Republicana a la cual 
acudio un elevado numero de publico" ' '. 

Aquesta activitat de l'Escola Democritica es va deure, en gran part, als dirigents 
que la varen impulsar aquests primers anys; cal recordar que el seu president fou Joan 
Roca, animador ideolbgic del peribdic republid "El Rayo", i el seu vicepresident, 
el picapadrer Francesc Tomhs Oliver, prolagonista important de la histbria del movi- 
ment obrer espanyol i que, mitjanqant els seus articles als diaris mallorquins "El Obre- 
ro" i sobre tot als publicats en els tres numeros de "La Revolucion Social", va cri- 
dar l'atenció, fms i tot, del propi Carles Mam, vistes les inclinacions bakunistes que 

' 

sustentava ' '. 
L'exemple de SEscola Democritica prest va esser imitat per altres associacions: 

"Tenemos también noticias de que en muchas sociedades de esta capital se han abier- 
to clases nocturnas y gratuitas donde asistenqan numero de hombres y niños con afan 
indecible de aprender" ' ' . Entre les obreristes cal destacar la que va sostenir l'anome- 
nat "Casino Republicano". De fet, es complexe determinar ara diferencies entre les dues 
escoles. El "Casino Republicano" era la seu del Partit Federal Republid i, evidentment 
i tal com acabarn d'anunciar, entre altres tasques propies d'un partit, crei una escola; 
en canvi l'"Esco1a Democrhtica Republicana" era fruit d'una associació que de fet no 
tenia cap altre tipus d'objectius que m fos el manteniment de la seva escola, si bé 
el seu calificatiu de republicana i tot u~lla serie de problemitiques que sorgiren per 
l'actuació del seu vicepresident, Francesc Tomis, ens fa pensar que entre les dues hi 
havia una coherencia respecte al seu republicanisme i fms i tot respecte a les estri- 
tegies del moviment obrer. La meva afxrnació es fonamenta en el fet de que la gran 
part dels obrers mallorquins rebutjaren el bakunisme de Tomis, afdiiant-se al repu- 
blicanisme federal, i en l'expuisió, per motius ideoldgics, de la Junta Directiva de 

(15) "El Rayo", Domingo 27 de Febrero de 1870, any 11, núm. 49, p. 4. 

(16) Sobre~Francesc Tomh i Oliver cal consultar els següents treballs: 
DURAN, M.: Repercusiones de la Revolucibn de 1868 en Mallorca, op. cit, pp. 257 a 270. 
TERRASSA, J.: Francesc Tomds i Oliver. Apunts hivtdrics sobre anarcozrindicalivme, a 

"Randa", núm. 8, Barcelona 1979. 
GABRIEL, P.: El moviment Obrer a Mallorca. Ed. Curial, Barcelona 1973. 
GABRIEL, P.: Entorn del moviment obrer a Mallorca al segle XIX, a "Randa", núm. 1, 

Barcelona 1975. 
TERMES, J.: Anarquismo y sindicalisme en España. La primera internacional. Ed. Ariel, 

Barcelona 1972. 
NETTLAU, M.: La premiere internationale en Espagne. Ed. Reidel, Puc, Drodrecht (Holan- 

da) 1969. 
TUÑON de LARA, M.: El Movimiento obrero en la Historia de España. Ed. Laia, Barcelo- 

na 1977, (Tomo I). 

(17) "El Rayo" de 17 de Octubre de 1869, any 1, núm. 30, p. 4. 
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l'Escola Democdtica, els primers dies del mes de juny de 1870, del seu vicepresident 
el mateix Tomiis, que per cert, ben prest, c a n d  de domicili tot instalJant-se a Val&n- 
cia (sobre el 1872) l a  . 

Tal com deiem i malgrat els fins polítics ben defdts  a l'article ler del reglament, 
("El "Casino Republicano" tiene por objeto principal propagar las ideas politicas que 
represente haciendo conocer al publico y a sus asoclirdos la bondad de las doctn'ms 
democraticas coadyudando por todos 10s medios legales al triunfo de estas ideas y 
de estas doctrinas" ' 9 ) ,  els integrants del partit republid manifestaren també un viu 
interes per l'educació tal com es r e c o h  a l'article segon dels seus estatuts, presentats 
a l'Ajuntament de Ciutat 1'1 dYAgost de 1869 pel seu president Joaquim Quetglas. 
De l'activitat instructiva del "Casino" ens parla M. Duran informant-mos que conta- 
va amb quatre sales per aquest quefer. A una d'elles s'impartia l'ensenyament prima- 
ri; a un altre iügons de música; també tenia cabuda l'educació física a un altre espai, 
i per últim, contava amb una biblioteca amb obres propagandístiques de la seva ideolo- 
gia així com diversos peribdics . 

Evidenciam ara, i pel sentit que a la societat de 1'8poca podien tenir les ensenyan- 
ces de la gimnastica i de la música, que els plantejaments pedagbgics del "Casino", i des 
d'una perspectiva obrerista, no eren tan radicals com els de l'Escola Democritica, 
essent, potser, aquest detall, el que ens pugui donar peu per intentar discriminar els 
dos centres. Així, sembla que el "Casino" i per tant el partit republid, malgrat les 
conexions que mantenia amb el Centre Federal de Societats Obreres 2 1 ,  es va anar 
orientant cap a perspectives més moderades per tal d'incloure en el seu si, elements 
originaris de la classe mitja i de professions liberals (la qual cosa, per cert, ja s'encarre- 
gA de criticar el sector obrer internacionalista que seguia a Tomis), mantenint-se l'Es- 
cola Democritica com una escola obrera gestionada, en tot cas no tant per membres 
de partit quant per elements integrats dins el moviment obrer, malgrat fos també de 
signe republid. 

De totes formes, l'activitat pedagbgica de l'escola que matenia el partit republi- 
d fou també prou important; el seu director publica, frns i tot, material per tal de en- 
llestir de la dar forma possible les seves ensenyances juntament amb la ideologia 
que calia defend: "Ha visto la luz pública un nuevo método de lectura dispuesto por 
el ciudadano G. Ferrer, director de la escuela del Casino Central Republicano de Pal- 
ma. Recomendamos al publico dicho metodo; encierra todos 10s principios democm- 

(1 8) Vegi's a J. TERRASSA: Fiancesc T o d s  Oliver. Apunts histdrics sobre anarco-sindicalisme, 
op. cit., pp. 152 i 153. 

GABREL, P.: Entorn del moviment obrera Mallorca el segle XIX, OP. cit., pp. 96 i SS. 

(19) Reglament del Casino Republicano al Llegai 1505, document XXiX, a LADtiu Municipal de 
Palma. 

(20) DURAN, M.: Repercusiones de la revolución de I868 en Mailorca, op. cit., p. 2 15. 

(21) GABRIEL, P.: Entorn del moviment obrer a Mallorca el segle XIX, OP. cit. 



ticos y es de gran utilidad para 10s niños, pues, en vez de las llamas del infierno y tan- 
fas otras tonterias, aprenden sus deberes de hombre" 2 .  Les classes de l'escola del 
"Casino", malgrat el seu objectiu fos fonamentalment el d'un partit polític, assoli- 
ren una importdncia realment significativa ja que a principis de 1870, entre adults 
i nens, els seus alumnes am%aven a 200 23. Tal com anunciava "La Bocina", set- 
manari festiu, crític i satíric, aquestes escoles tenien realment un sentit social i de 
classe acentuada ja que es veia a l'ensenyament com una eina amb certa capacitat 
d'alliberament : 

"Debes pueblo apresurarte 
a adquirir buena instruccwn 
y no fendran ocasion 
10s rnalos para explotarte" 4 .  

Crec que la notificació d'aquestes escoles cumplimenta un buit important en la 
nostra histbria de l'educació, minvada fuls ara, de models educatius de tipus radical, 
malgrat els esforqos i interrogants de molts d'investigadors per tal de "descubrir" in- 
flukncies d'escoles obreristes peninsulars a casa nostra. Fins ara, a Mallorca, -el cas 
de Menorca es dife~ent- no s'havien trobades escoles obreristes, i per tant, no es te- 
nia ni tan sols coneixement de la hipotetica incidencia de Ferrer i Guardia a Ulla, 
incidencia que ara, al menys a nivell prdctic, esteim en condicions de negar. Hi ha que 
tenir en compte que YEscola Moderna de Ferrer i Guardia fou una experiencia que 
s'inicih a Barcelona als primers anys del segle XX i que era una peqa més dins i'ample 
moviment de la pedagogia d'esquerres catalana que per cert s'havia iniciat molts anys 
enrrera, exactament a la decada dels anys quaranta, que fou quan s'inauguraren les pri- 
meres escoles obreres a Espanya, (més concretament a Barcelona), "al margen de la 
Iglesia, el Estado y de 10s Municipios" 5 ,  o sia, quan a Catalunya comenqd a esser 
present la burguesia. Parallelament, per trobar a Mallorca experiencies parescudes, es 
tenia que estudiar l'epoca en que també es fa present la nostra burguesia, o sia, quan 
es possible l'aparició del fenomen de l'obrerisme urbl. Com varem demostrar ja fa 
anys, i mitjanqant el fenomen de tipus educatiu, la presencia de formes burgueses amb 
certa identitat i possibilitats de conformar-se com a classe dominant, es poden descu- 
brir a l'Ilia al voltant de l'any setanta 2 6 ,  essent per tant aquesta data la clau per tal 
d'analitzar el fet obrerista dins la nostra educació. D'aquesta forma podem ara con- 
cretar i'escola anarquista que B. Delgado Emsinua per a Mallorca a la decada del setan- 
ta 2 7 ;  en efecte, el projecte internacionalista-educatiu que es considera a les "Actas 

(22) "El Rayo" de Domingo 13 de Marzo de 1870, any 11, núm. 51, p. 4. 

(23) Vegi's "El Rayo", núm. 51 i 61, any 11,1870. 

(24) "La Bocina", de 22 de Octubre de 1871. 

(25) DELGADO, B.: La Escueb moderna de Ferrer y Guardia. Ed. Ceac, Barcelona 1979, p. 28. 

(26) COLOM, A J .  y DIAZ, F.: Educoción y Sociedad en la Mallorca Contemporanea. La expe- 
riencia Znstitucionista, op. cit. 

(27) DELGADO, B.: La escuela moderna d e  Ferrer y Guardia, op. cit., p. 36. 
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de 10s Consejos y Comisión Federai de la Región Española" ', no es va dur a terme 
a Mailorca ja que la persona amb certa identitat per tai de dur envant una empresa 
d'aquest tipus, Francesc Tomas, vivia a Valencia degut al seu carrec de Secretari Ge- 
neral del Consell Federal de Treballadors, tot sustituint a Anselm0 Lorenzo ". 

Així, doncs, a Mallorca, no es troba present el moviment anarquista dins l'am- 
bit de l'educació ja que tanmateix l'obra de Tomas que ben b6 podria haver donat lloc 
a una practica pedagbgica d'aquest tipus, es va deseatrrollar a la península i aquí, 
a l'illa, la seva ideologia tengut? una mínima significació ja que, tal com hem dit i de- 
mostren J. Terrassa i Pere Gabriel als seus treballs, els obrers que en un principi el 
seguien, ben prest i per una qüestió de maia administració econbmica d'una coopera- 
tiva, el varen abandonar rebutjant el bakunisme que ell representava i cercant consol 
i protecció ideolbgica a prop del republicanisme del partit federalista, i en tot cas, 
adequant-se a les idees socialistes ortodoxes. De totes formes, i tal com hem vist, aixb 
no implica que a Mailorca no es trobin experikncies de pedagogia obrerista de signe 
esquerra molt abans que a Menorca. Pel mateix motiu, i pel frads social de la nostra 
burguesia, -i l'Escola Mercantil de signe institucionista es una bona proba del que 
deirn-, aquest tipus d'escola mai es tenien que haver cercat ai voltant del segle XX, 
ja que, aleshores, el conservadurisme i l'esglt?sia illenca havien recobrat plenament el 
control ideolbgic de la nostra societat, ai manco en materia educativa. 

(28) Vegi's la transcripció i estudi fet per C. SECO, i publicat per la Universitat de Barcelona en 
2 volums, l'any 1969. 

(29) TERRASSA, J . :  Francesc Tomds i Oliver. Apunts hktdrics sobre anarco-sindicalisme, op. cit. 




