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2.- EL NACIONALISME A MALLORCA: 
 
 2.1.- CONTEXT HISTÒRIC: 
 
   2.1.1.- Context general. 
  És prou sabut que el període que estudiam té, com a un dels seus aspectes més 
importants, el problema de les nacionalitats sense estat a Europa. La crisi del 1870-1871, amb 
la unificació d'Alemanya i la d'Itàlia, sembla finalitzar un primer capítol d'aquesta qüestió. 
Però faltava encara el més important. 
 Irlanda estava unida al Regne Unit. Noruega a Suècia. La monarquia dual, Austria-
Hongria, continuava essent un mosaic de pobles: txecs, eslovacs, polonesos, ucraïnesos, 
romanesos, serbis, croates, eslovens, italians i d'altres minories, a més, és clar, dels alemanys i 
dels hongaresos. L'Imperi otomà encara dominava extensos territoris i pobles a Europa, dels 
quals, paulatinament, se n'anirà desprenent, a contracor, en successives etapes; l'anomenada 
qüestió d'orient estava en plena ebullició durant aquesta època. L'Imperi rus igualment. 
L'Imperi alemany també disposava de petites minories poloneses i daneses, a més del 
conflicte alsacià. Tot i que no són aquests els únics casos, són dels que més se'n senten parlar. 
 A finals de segle, o principi d'aquest, els diaris van plens de notícies sobre la guerra 
dels anglesos contra els boers sud-africans. De tant en tant, hi ha notícies i comentaris sobre la 
qüestió jueva i els problemes que se'n deriven; l'afer Dreyfus, a principi de segle, encara 
coava, amb les derivacions internacionals pertinents. 
 En definitiva, el problema de les nacionalitats era un dels problemes que més es feien 
sentir. No era l'únic. Una segona fase de la Revolució Industrial estava en plena 
efervescència. La llum elèctrica, els primers cotxes a motor, els descobriments cièntífics i 
tècnics, en general. La medicina. Els descobriments geogràfics, l'exploració de tota Africa i la 
seva conquesta. L'engrandiment dels mercats a costa dels països africans i dels asiàtics, 
sobretot. Els canvis socials produïts per la industrialització i les millores que, a poc a poc, 
anaven aconseguint partits obrers i sindicats, arrabassant-les als patrons capitalistes i als 
mateixos estats.  
 L'Església Catòlica, en els països de l'Europa meridional sobretot, a través de les 
doctrines de Lleó XIII i la seva encíclica Rerum Novarum, tractava d'adaptar-se a la qüestió 
social abandonat una etapa d'intransigència anterior protagonitzada per Pius IX i l'encíclica 
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Syllabus Errorum, carregada de desqualificacions i condemnes a tot el que no fos pura 
tradició. 
 Davant tots aquests canvis, els estats europeus, accentuaren, tots ells, el seu 
nacionalisme en una carrera imperialista per veure qui aconseguiria més i millors mercats en 
el món. Carrera acompanyada d'un caramull de prejudicis racials i de superioritats que els 
semblaven, en aquells moments, més que demostrades. El jacobinisme dels estats liberals 
decimonònics, s'anava convertint en un xovinisme preocupant. Les diferències entre els estats 
europeus i la seva competència capitalista o imperialista implicaven una política 
armamentística, una carrera d'armaments. La pau armada és el nom en què es coneix aquesta 
època. Un moment caracteritzat per l'imperialisme, el colonialisme i el gran capitalisme. 
 El nacionalisme, els nacionalismes europeus, a partir del 1900 eren molt diversos. 
Nacionalismes imperialistes o xovinistes dels estats entre ells. Nacionalismes d'arrel jacobina 
en la manera d'administrar els propis estats internament 1. I els consegüents problemes de 
relació, dins aquests estats, amb els pobles que els conformaven en el cas dels estats 
plurinacionals; la major part d'ells: Espanya, França, el Regne Unit, Itàlia, Bèlgica, Austria-
Hongria, etc. 
 Els casos d'Espanya i de França, els més paradigmàtics possiblement, pel que respecta 
aquest jacobinisme. França, evidentment, la pàtria dels jacobins, el número 1. El centralisme 
francès, però, ja a principi de segle, el més eficient. Molt més després de la Primera Guerra 
Mundial que aconseguí unificar els esperits de la llibertat, la igualtat i la fraternitat enfront de 
l'autoritarisme alemany o prussià. Molt més encara, tot i que no n'hi hagués bastant, ja a finals 
del segle XVIII, amb la defensa de la Revolució contra les tropes absolutistes, austríaques i 
prussianes en primer lloc, alemanyes en definitiva. I, passant per altres etapes, l'altre gran 
episodi de la guerra franco-prussiana que portà, com a conseqüència, al revengisme francès 
sobre l'Alsàcia i la Lorena, atiat, a mode d'exaltació patriòtica, especialment per la premsa que 
aleshores, entre 1871 i 1914, entrava en l'època daurada de la seva expansió 2. Un 
nacionalisme francès que, en els segles XIX i XX, ha pogut brandejar la bandera del progrés, 
a més de la d'una potència amb prestigi internacional. 
 El nacionalisme espanyol, amb els mateixos objectius que el francès, també intenta fer 
el mateix, però, ja des del principi fracassa en el seu intent 3. El segle XIX, per a Espanya, és 
el segle de la seva desfeta colonial. Espanya, econòmicament, no és dels països capdavanters, 
i, a més, les zones del territori espanyol més industrialitzades no són precisament les que, en 
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termes purament lingüístics almenys, no tenen el castellà, la llengua a imposar, com la seva 
llengua.  
 
   2.1.2.- L'Espanya contemporània: 
 
     2.1.2.1.- El difícil procés  
       d'adaptació al  
       capitalisme. 
  La teoria de Jordi Nadal 4, sobre el retràs de la indústria espanyola, és prou 
coneguda. Nadal ens parla del fracàs de les desamortitzacions (del sòl i del subsòl) a causa 
dels vicis del sistema polític, i, a més, de les necessitats que té un país per industrialitzar-se, 
que en el cas d'Espanya es tractava d'un conjunt de mancances sense solucionar: "La hulla de 
Asturias no encontraba compradores, en tanto que, por falta de carbón, los campesinos de las 
tierras de pan llevar quemaban en los hogares la paja tan necesaria para el abonado de los 
predios" 5. Això, a més d'altres defectes: estancament energètic, tradicionalisme agrari, 
desorganització dels transports, etc. I, el cas més important, tal vegada, la manca d'un mercat 
interior avançat per poder permetre la modernització i el desenvolupament de la indústria. 
 Gabriel Tortella també ha incidit en el mateix tema 6, i, s'ha pronunciat en termes 
semblants. Tortella, a més, ha integrat el cas espanyol dins el conjunt de països europeus 
mediterranis, arribant a la conclusió que els avenços tecnològics de l'Europa del nord van 
acompanyats de la dissolució dels vincles feudals, i que "este proceso de cambio tiene lugar 
mientras la situación técnica y jurídica de la agricultura en la Europa mediterránea permanece 
estancada". 
 En un altre estudi, Gabriel Tortella, referint-se ara, en concret, a l'economia de l'època 
de la Restauració 7, segueix comparant el cas espanyol amb el portuguès i l'italià. En el cas de 
la funció i paper de l'Estat de cara al foment del progrés econòmic, diu que, a pesar que no 
s'ha de menystenir-lo, tampoc se l'ha d'exagerar, ni creure que perquè hi hagi acció de l'Estat, 
aquest assolesqui els objectius cercats. Així pensa que podia haver estat possible "que un 
Estado más progresivo y menos proteccionista hubiera podido mejorar las cosas en la España 
del XIX". Ara bé, "también es posible que el peso de una agricultura atrasada por razones en 
gran parte físicas y naturales hubiera sido inamovible, y que ninguna política económica 
hubiera podido promover un crecimiento rápido". En el cas dels països veïns "Portugal e 
Italia, cuya evolución económica (uno algo más atrasado, el otro algo más adelantado) se 
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parece más a la de España que a la de los países de la Europa septentrional, me parece más 
bien confirmar mi tímido determinismo geográfico". 
 El mateix Vicens Vives ja n'havia parlat uns quants lustres abans en un mateix sentit: 
"Nos hallamos, /.../ ante un caso típico de industrialización en un área mediterránea, con 
escasa densidad demográfica, defectuoso reparto del suelo agrícola, débil capacidad de 
consumo, bajo nivel técnico y notoria deficiencia del sentido económico moderno, en gran 
parte del pueblo y en las altas esferas de la adminis-tración" 8. 
 Fins i tot en el camp més específic de les empreses periodístiques, Espanya perdé el 
tren del progrés a finals del segle XIX. No hem d'oblidar el fenòmen de la premsa com un 
indicador més del desenvolupament capitalista. En aquest sentit es pronuncia Jesús Timoteo 
Alvarez 9. Aquest investigador parla de què cap als anys 80 del segle passat apareix en el món 
occidental el fenomen del naixement de la premsa de masses així com la seva conversió en un 
sector econòmic autòcton, en un grup de pressió social independent: 
 "Esos dos tipos paralelos de transformaciones se iniciaron, también en España, hacia 
1880, como se deduce de la semejanza de manifestaciones en nuestro país y fuera de él. Pero 
mientras en otros países el despegue tuvo éxito, en España quedó estabilizado y fracasó. 
Hacia 1885 se había detenido ya el crecimiento en los índices más importantes: los ingresos 
globales por publicidad se estabilizan entre 1880-1893 y se mantendrán invariables hasta 
1920. Lo mismo sucede con los ingresos globales por suscripciones y ventas, lo que 
demuestra que, en líneas generales, el volumen de tirada se va a mantener estable entre tales 
fechas /.../. Parece, por tanto, que los años 1880-1883-1885 vivieron el momento de mayor 
desarrollo, seguido del estancamiento y la frustración". 
 Timoteo Alvarez, en demanar-se el per què d'aquest fracàs arriba a conclusions 
semblants que els esmentats historiadors de l'economia espanyola, a més d'afegir-ne la 
dependència, de les elits rectores de les empreses periodístiques, de la tutel·la de 
l'administració, pagant així amb el preu del seu fracàs 10: 
 "/.../ Con índices de analfabetismo del 70 %, con índices de urbanización de apenas un 
20 %, con un desarrollo industrial muy localizado y totalmente minoritario en el Producto 
Nacional Bruto, sin participación activa de las clases populares en la vida política, con los 
partidos o sindicatos de masas en la clandestinidad o recién salidos de ella, sin posibilidad 
ninguna de llegar al Parlamento, con una infraestructura viaria mal concebida, con una 
situación política falseada por la clientela y el caciquismo, etc., no puede ni soñarse en tiradas 
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millonarias. En los años ochenta, España no era aún un país de masas sino un país de 
campesinos". 
     2.1.2.2.- Nacionalisme versus  
       nacionalismes:  
       el problema d'Espanya. 
  Espanya, havia començat el segle XIX amb un vigor nacional important que 
s'havia manifestat durant la Guerra del Francès 11. Però la resta del segle no va afavorí els 
elements unificadors. 
 I, ens trobam, a finals del segle XIX, amb una Espanya, amb un desenvolupament 
industrial feble i, a més, com aquell que diu, mal repartit. Unes regions, Catalunya i el País 
Basc, plenament industrialitzades, i algun nucli miner més, Astúries sobretot. La resta 
pràcticament agrari amb un sud i un centre, Extremadura, La Manxa i Andalusia sobretot, 
amb una propietat latifundista i una societat força pobre i conflictiva. De les desavinences 
d'interessos entre aquestes Espanyes en sorgirà el conflicte entre un nacionalisme espanyol 
castellà de base agrària preferentment, i uns nacionalismes català i basc de caràcter burgès o 
industrial. 
 Aquests desequilibris regionals han fet recuperar al País Basc i a Catalunya, la 
conciència de tenir una personalitat diferenciada sobretot pel fet de posseir una llengua pròpia 
i, també, pel record d'un particularisme institucional que comença a ser reconstruït pels 
erudits romàntics catalans i que els bascos acaben de perdre 12. 
 A tot això, cal afegir-hi la qüestió del tipus de capitalisme a desenrotllar. Essent 
Espanya, com hem vist, un país capitalista menys avançat que d'altres de la seva àrea 
econòmica, França i Gran Bretanya sobretot, això havia d'afectar les relacions entre les 
diferents regions espanyoles. Catalunya i el País Basc, zones industrialitzades d'Espanya, no 
podien competir en aquella època amb l'avançada indústria britànica. I, per aquesta raó, 
Catalunya desitjava un règim aranzelari de caràcter proteccionista 13. I en aquest sentit, els 
industrials catalans i bascos, ensems els cerealistes castellans, coincidiren durant la primera 
etapa de la Restauració. Així ho explica Ricardo Robledo Hernández: "sembla que a diversos 
nivells s'aconseguien acords que constituïen, sens subte, una bona soldadura per afavorir la 
concòrdia i fer callar les veus d'aquells qui, en llurs respectives àrees geogràfiques, 
s'inquietaven en pensar que es podia menjar un pa més barat i que els teixits anglesos eren tan 
bons i no tan cars com els catalans". Aquesta entesa, però fou momentània, i no estava exenta 
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d'una certa prevenció. Així ho és, fins i tot en l'exemple documental que reprodueix Ricardo 
Robledo d'A. Pesquera, diputat castellà 14: 

 
  No temo yo, ciertamente, que los arrullos del Sr. Moret hagan mella en 
la opinión de aquellos departamentos, porque en Cataluña hay un gran sentido 
práctico para conocer lo que les tiene cuenta, y bien saben los catalanes que si 
por conveniencia general de Extremadura, Andalucía y las Castillas comen el pan 
un cuarto más caro /.../, todas estas provincias les devuelven con creces este 
pequeño sacrificio proporcionándoles un gran mercado para sus productos 
fabriles. 

 Però, la crisi per la pèrdua de les colònies tornà a enfrontar polítics castellans i 
catalans. L'Estat demostrà la seva ineficàcia i es feren evidents gairebé tots els aspectes 
negatius del règim de la Restauració: caciquisme, falsejament de les eleccions, i, tota la 
corrupció política que se'n deriva.  
 Per als intel·lectuals de l'anomenada generació del 98 15, la pèrdua de les colònies els 
conduí a cercar solucions dins la història del país, però sempre entenent el país com a 
indivisible i etern, cosa que feu empitjorarles relacions amb els intel·lectuals bascos i catalans. 
El regeneracionisme espanyol, sorgit del desastre mostrà ponts de diàleg amb la protesta 
catalana de fi de segle. El govern Silvela-Polavieja en fou un exemple. Polavieja aconseguí la 
formació de la Unió Regionalista, formada per industrials catalans. Però l'entesa durà poc. El 
1901 la Unió Regionalista s'ajuntà al Centre Nacional Català de Prat de la Riba per crear la 
Lliga Regionalista que, des de llavors, trencà el caciquisme electoral a Catalunya.  
 Fins i tot el regeneracionisme més progressista, el de Costa o Gurmensindo de 
Azcárate, fundador amb Giner de los Rios de la Institución Libre de Enseñanza i ambdós 
seguidors del Krausisme, tampoc fou gens comprensiu amb Catalunya. Almenys així es 
manifesta, el 1902, Gumensindo de Azcárate 16: 

 
  El regionalismo literario no era peligroso; hay en él, sin embargo, cosas 
que no comprendo, al hacer, por ejemplo, obligatoria la lengua catalana a los 
catalanes. He leído libros hermosos en castellano escritos por catalanes, y 
discursos, y como ejemplo citaré a don Francisco Pi y Margall, catalán de 
nacimiento, que en sus escritos se distingue por la pureza y consideración de la 
frase, como muy pocos escritores castellanos. El regionalismo jurídico no era 
peligroso tampoco; permanecía en statu quo. Pero, en cambio, el regionalismo 
político reviste caracteres alarmantes; trata de improvisar una Constitución que 
es ultrafederal, al considerarse autónomo en el Derecho Procesal y penal y 
arrogarse la creación de un Tribunal Supremo. 
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 El centralisme, doncs, estava molt aficat dins la mentalitat castellana i la seva 
persistència, no sols no va ajudar a resoldre el problema, sinó que l'incrementà amb el 
ressorgiment de la conciència nacional o regional en altres zones del l'Estat, concretament a 
Galícia, al País Valencià i a les Illes Balears, territoris on també es poden fer servir els 
arguments d'una personalitat històrica i cultural diferent que la que imposa l'Estat 17. Aquesta 
conciència nacional, però, no ha estat tan forta en aquests territoris, per la qual cosa el nivell 
de conflictivitat enfront de l'Estat centralista ha estat menor. 
 Retornant al País Basc i a Catalunya, segons Borja de Riquer (1993) "no van ser els 
nacionalismes perifèrics els que van destruir la unitat nacional espanyola, sinó al contrari", 
precisament "va ser el fracàs del nacionalisme espanyol, o la crisi de la seva penetració social, 
evidenciada en el desastre de 1898, allò que va facilitar, per reacció, l'exit polític dels 
nacionalismes alternatius" 18. Teoria que ja hem contrastada abans amb la historiadora Isabel 
Peñarrubia. 
 Estam parlant del gran problema d'Espanya de la segona meitat del segle XIX, i, 
sobretot del primer terç de l'actual. Però, analitzem una mica més el segle XIX.  
 El segle XIX espanyol és, entre altres coses més, el de la lluita del món tradicional, 
catòlic i rural, contra l'emergent societat burgesa. Aquesta lluita a partir de 1833, amb la mort 
de Ferran VII, té un nom: carlisme 19. Les guerres carlistes a Espanya enfrontaven dues 
maneres d'entendre la societat. Dues maneres, però, amb matisos diversos. Un d'aquests 
matisos era precisament el d'entendre l'organització d'Espanya, de l'Estat. O una Espanya 
centralitzada, la liberal. O l'antiga Espanya foral dividida en regnes. 
 I, és precisament en aquelles parts on el particularisme cultural i històric era més 
accentuat, on la força del carlisme es farà sentir més: l'interior de Catalunya i el País Basc.  
 I per tant, des de la ruralia basca i catalana és des d'on es fa una proposta d'Estat 
diferent. De tota manera, cap a finals de segle, el carlisme es divideix i d'una de les seves 
branques es va conformant, en el cas de Catalunya, el nacionalisme catòlic del Bisbe Torras i 
Bages que dirigeix el grup vigatà de La Veu del Montserrat. 
 D'aquest nacionalisme, i, dels interessos proteccionistes de la burgesia barcelonina, 
s'aniran conformant diversos grups, que el 1901, conformaran la fundació de la Lliga 
Regionalista de Catalunya a partir dels polaviejistes de la Unió Regionalista i dels joves 
nacionalistes del Centre Nacional Català. I, això sense oblidar l'altre nucli més laic de Valentí 
Almirall 20. 
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 Valentí Almirall, que provenia del federalisme de Francesc Pi i Margall 21, és 
l'exemplificació de l'altre sector de l'oposició al règim restauracionista, després de l'etapa 
republicana. Una altra proposta d'articulació d'Espanya, la federal, que tot i partir del 
racionalisme, suposava una solució a l'endarreriment espanyol a partir de baix: municipis, 
regions (estats), nació (federació). 
 Resumint, el problema d'Espanya, sobretot en l'època que estudiam, entre 1900 i 1931, 
és el que s'anomena des dels polítics de la cort, el "problema catalán". Agustí Colomines el 
tracta molt bé en la seva recent obra El Catalanisme i l'Estat entre 1898 i 1917 22, afirmant 
que la proposta del catalanisme de regionalitzar Espanya "no fou possible fins a la crisi 
definitiva del sistema que portà a la proclamació de la II República i que, a més, no tothom 
l'entengué de la mateixa manera com es formulava a Catalunya". Afegeix, també, que "des del 
centre, des del pandemònium del poder, la regionalització d'Espanya fou sempre molt 
malvista, quan no combatuda per causa de la necesaria unidad de la Patria". I, ja no solament 
la qüestió regionalista, sinó també altres qüestions com les del port franc 23, o el concert 
econòmic 24. 
 Deixant de banda el País Basc i, tot i amb el País Basc, fou Catalunya, és el 
catalanisme el que més problemes de conciència o d'interessos creà entre el liberalisme i el 
conservadorisme espanyol. El catalanisme fou acusat de moltes coses i, pel que hem pogut 
comprovar sense raó. De separatisme, d'egoisme i fins i tot de retrògrad. Les proves les tenim 
en el nostre treball mateix, i, més concretament, en els nostres apèndixs documentals. Agustí 
Colomines mateix ho deixa prou clar en afirmar "que la resistència catalana a 
l'espanyolització (entesa com a desnacionalització de Catalunya) dels pobles peninsulars 
intentada per liberals, conservadors i republicans no és una prova, com es diu sovint, del 
caràcter arcaïtzant i disgregador del catalanisme, sinó que, en tot cas, i contràriament a la 
interpretació il·lustrada que ha fet la historiografia espanyola (i algun sector de la catalana) 
d'aquest fenomen, és una demostració del fet que la dinàmica sòcio-política catalana no 
encaixava bé amb el provat endarreriment del cos político-social espanyol, ni amb la tesi 
liberal que va encaparrar-se a identificar l'Estat amb l'existència d'una formació nacional 
única" 25. 
 En definitiva, el continuat enfrontament, entre el nacionalisme espanyol d'arrel 
castellana i centralista, defensat per diverses i influents forces polítiques com els 
conservadors, els liberals i els republicans radicals, amb els nacionalismes perifèrics, en 
concret el català, que és el que dóna més guerra en el bon sentit de la paraula, és una costant 



                                       PREMSA I NACIONALISME A MALLORCA ENTRE 1900 I 1936  
EL NACIONALISME A MALLORCA 

9 

de la història d'Espanya des de principis de segle fins al 1936/39. Fins i tot el període de la 
Segona República va ser especialment conflictiu, a pesar de semblar solucionat el problema 
amb la Constitució del 31 i l'establiment de la Generalitat i l'autonomia. Encara més, la 
Guerra Civil espanyola té un fort component d'aquest problema que queda prou ben expressat 
amb la coneguda expressió propagandística del nou règim feixista: "antes roja que rota". I per 
si no n'hi hagués suficient, podem reproduir part d'una carta de Cambó a Ferran Valls i 
Taberner, escrita durant la guerra, on li demana la seva col·laboració i la recerca d'altres 
amistats per a aquest fi 26: 
 

  En Ventosa i jo i altres companys més, treballem des del primer moment 
per ajudar el triomf de l'exèrcit, única manera d'aconseguir que, en venir el 
triomf, puguem atenuar el càstig que inexorablement caurà sobre Catalunya. 

 
   2.1.3.- El nacionalisme català: 
     2.1.3.1.- Els orígens. 
  Evidentment, els Països Catalans, sense entrar en el conegut i impossible debat 
del que és una nació, tenen característiques nacionals que fan, que feien en el segle XIX, que 
fos possible l'aparició del nacionalisme. Es tractava de prendre conciència, d'aquestes 
característiques, i voler-les transformar en acció política per defensar-les enfront d'un Estat 
liberal que, el que volia, era destruir-les i substituir-les per unes altres.  
 Estam parlant, sobretot, de la llengua catalana, que en el cas del nacionalisme català, 
juga un paper de primer ordre. Això sense oblidar les qüestions econòmiques i polítiques, 
però, en aquest darrer cas, més accentuadament a Catalunya. 
 A partir d'aquí, els inicis del nacionalisme català, en un sentit molt general, es troben a 
la Renaixença literària que comença el 1833 amb l'Oda a la Pàtria de Bonaventura Carles 
Aribau. El 1859, aquesta Renaixença rep un important impuls amb la restauració dels Jocs 
Florals. El catalanisme apareix després de més d'una centúria, passada la Guerra de Successió 
i els Decrets de Nova Planta el 1716. Com diu Pierre Vilar a Catalunya dins l'Espanya 
Moderna "el catalanisme es despertarà, al segle XIX, en una Espanya més centralitzada que la 
monarquia de Felip V" 27. 
 Però no serà únicament la Renaixença literària. Hi ha ja elements de desconfiança i de 
recel a la resta d'Espanya sobre el fet nacional català que són fruit directe de la llengua 
coneguda a través dels comerciants catalans que es passetgen per la península. Per la llengua i 
pel sentiment d'inferioritat econòmica que crea la seva presència en terres castellanes. I són 
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aquests elements de recel que també crearan consciència de catalanitat, per més que no encara 
a un nivell polític. El mateix Pierre Vilar ho retreu, així com Albert Balcells, en parlar de la 
Primera República i la participació, excepcional a més a més, de catalans en el govern i 
l'administració espanyola. La premsa madrilenya es manifestava catalanòfoba, tal i com es 
desprèn del Eco de España 28: 

 
  Con el advenimiento de la República, España ha pasado a ser 
patrimonio de Cataluña. El presidente del Poder ejecutivo, catalán. El ministro 
de la Gobernación, catalán. El ministro de Hacienda, catalán. De los cuarenta y 
nueve Gobiernos de provincia, treinta y dos están desempeñados por catalanes. 
Pues todavía no están contentos. Será necesario darles un ministerio homogéneo, 
todo él catalán, los diecisiete Gobiernos de provincia que les faltan, y que el resto 
de España les pague un crecido tributo, para que nos dispensen el obsequio de no 
declararse independientes ni piensen en mudar de nacionalidad. No tienen los 
catalanes la culpa, sino los castellanos, los aragoneses, valencianos, andaluces, 
extremeños, gallegos y demás españoles que lo sufren y lo consienten. 

 D'aquí l'afirmació d'Albert Balcells que tot això "resulta revelador d'una mentalitat 
predisposada al recel i l'antipatia envers els catalans, fins i tot quan aquests col·laboraven i 
intervenien en l'Estat espanyol i la seva reforma, la qual cosa precisament augmentava el 
rebuig en lloc d'atenuar-lo". Per això mateix afegeix que "tot sembla indicar que, al centre 
d'Espanya, la catalanofòbia va ser anterior a l'aparició del catalanisme polític". 
 I amb això que acabam d'esmentar, Balcells intenta desfer el tòpic del nacionalisme 
espanyol, que opina ben al contrari: no és la voluntat en usar una llengua el que provoca 
recels, sinó el mateix ús involuntari i natural d'aquesta llengua. I això per la política 
assimiladora de l'estat liberal jacobí. 
 Posats a parlar, dels orígens, hi ha també la postura de l'esquerra marxista espanyola 
de considerar el nacionalisme català com a obra exclusivament burgesa. Tòpic sorgit de Jordi 
Solé Tura en estudiar el pensament de Prat de la Riba 29, que ha estat contestat, en primer lloc 
per Josep Benet 30, i després per molts d'altres historiadors.  
 La tesi dels orígens populars del nacionalisme català ja hi és a Fèlix Cucurull en parlar 
de revoltes democràtiques anticentralistes el 1837, 1840 i 1843. I Josep Termes també ho 
afirma del federalisme urbà i del foralisme rural 31. 
 En aquest sentit es manifesten Josep Termes i Agustí Colomines a Les Bases de 
Manresa de 1892 i els orígens del catalanisme 32 en afegir, a la tesi de Rovira i Virgili sobre 
el catalanisme com a resultat de la Renaixença literària, el federalisme d'Almirall i el 
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tradicionalisme catòlic de Torras i Bages, l'aspecte més pròpiament popular. Així afirmen que 
"per entendre el procés de diferenciació de la política catalana respecte de l'espanyola, s'ha de 
tenir en compte el caràcter popular, i no burgès, dels motins dels anys 1835-1836 i la sèrie 
d'aixecaments populars del període 1840-1843 (les Bullangues, la Jamància), que tingueren 
lloc a Barcelona i que eren clarament de signe democràtic i popular, i fidels exponents del 
descontentament de les classes populars urbanes catalanes contra el predomini de la burgesia 
centralitzadora espanyola". I, pel que respecta al carlisme, "ideològicament reaccionari, i que 
era abonat pels petits propietaris agraris i pels jornalers del camp, que defensaven el 
manteniment de les tradicions patriarcals contra les innovacions centralitzadores que 
comportava el nou estat liberal unitari i burgès, també forma part d'aquesta tradició popular 
del catalanisme". 
 Després d'aquests precedents, el catalanisme passà per una etapa de divisions, salvades 
puntualment davant qüestions concretes, així com també per no arribar a assolir una 
organització política clarament partidària d'enfrontar-se al règim restauracionista centralista i 
caciquil. Els partits de torn conservador i liberal comptaren amb la participació activa de la 
burgesia catalana i controlaren la situació fins al desastre del 98. Els diversos partits 
republicans i el carlista no aconseguiren més que resultats molt minsos a les diverses 
eleccions.  
 Entre 1875 i 1900 assistim, tot i això, al desenvolupament del catalanisme. Valentí 
Almirall se separa el 1881 del Partit Republicà Federal de Pi i Margall. Seguint a Termes i a 
Colomines 33, hem de dir que el "federalisme català va ser, alhora, un pre-nacionalisme i un 
intent d'intervenció transformadora d'un Estat espanyol desarticulat i centralista que ni la 
revolució democràtica ni la Primera República no van poder (o voler) transformar". Per això, 
del federalisme es passarà al particularisme, i si Catalunya "no trobava el ressò federal a les 
regions espanyoles i el carlisme s'anava esgotant irremeiablement, Catalunya hauria 
d'emprendre sola el seu propi camí, el particularisme, negociant, si fos inevitable -i ho era- 
amb el poder central, la seva pròpia forma d'autogovern". Almirall exposà en diverses obres 
aquesta teoria. Sobretot a la més coneguda Lo Catalanisme publicat el 1886 34. Com diu Josep 
M. Figueres: "A Almirall, malgrat ser republicà convençut, li preocupa poc la forma que 
adopti l'Estat, però li és bàsic que l'estructuració sigui particularista, és a dir, no basada en 
l'unitarisme i en el centralisme" 35. 
 En els anys 80 del passat segle el catalanisme fou especialment actiu. I Valentí 
Almirall hi jugà un paper importantíssim. Ja el 1879 fundà el Diari Català. El 1880 se celebra 
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el Primer Congrés Catalanista. El 1882 es funda el Centre Català presidit per Frederic Soler i 
amb Valentí Almirall com a secretari. El 1883 hi ha el Segon Congrés Catalanista. El 1885 
Almirall impulsa la presentació al rei Alfons XII d'un Memorial de Greuges.  
 El 1881 es fa un congrés de jurisconsults en defensa del dret català, i el 1889, una 
campanya en contra de l'article 15 del codi civil espanyol. 
 Però Almirall era considerat massa republicà, i per tant d'esquerres, per altres sectors 
del catalanisme més catòlic. El 1887 se separa del Centre Català un sector més conservador 
que funda la Lliga de Catalunya deixant en plena decadència la formació almiralliana. 
D'aquest fet Albert Balcells ens diu que 36: "La renúncia a l'anticlericalisme republicà i la 
moderació en matèria de reformes socials no foren pas suficients perquè Almirall guanyés la 
confiança de la majoria de les classes propietàries del país, a causa d'uns orígens republicans i 
d'un positivisme laic i progressista, als quals el dirigent del Centre Català no podia renunciar. 
Almirall s'oposava al fet que el catalanisme naixent tingués una matriu catòlica, com el 
nacionalisme irlandès o el polonès, i com ho volia el nucli de Vic que publicava La Veu del 
Montserrat /1878-1900/ sota la direcció de Jaume Collell /.../. El 1887, s'esdevingé l'escissió 
del Centre Català. El sector escindit, que tenia La Renaixença com a portaveu, va prendre el 
nom de Lliga de Catalunya i gaudí del suport del Centre Escolar Català, és a dir, de la 
joventut universitària catalanista encapçalada per Prat de la Riba, Verdaguer i Callís, 
Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Cambó, etc. El Centre Català s'havia creat gràcies a 
una coincidència d'objectius concrets, però sense cap coincidència ideològica. Les diferències 
entre catòlics i no catòlics, liberals i tradicionalistes, polítics i apolítics, havien romàs vives. 
La causa de la divisió del Centre Català, cal cercar-la més aviat en divergències ideològiques 
més que no pas en discrepàncies estratègiques, perquè la Lliga de Catalunya no era tampoc un 
partir polític preparat i disposat per concórrer a les eleccions amb una base social definida". 
 El 1891 es fundà, a iniciativa dels joves de la Lliga Regionalista, la Unió Catalanista, 
entitat que havia de coordinar el catalanisme de les comarques de Catalunya. El 1892 la Unió 
Catalanista reuní una assemblea a Manresa per a aprovar unes Bases per a la constitució 
regional catalana, conegudes per Bases de Manresa, que constitueixen un esglaó més, 
aquesta vegada de gran trascendència, en els orígens de catalanisme 37. Les Bases establien 
l'oficialitat de la llengua catalana, la divisió del territori basada en comarques i municipis, les 
Corts catalanes, el sistema judicial i el govern, l'ordre públic, la moneda, etc. En definitiva 
l'establiment d'un estat federat a Espanya, i una distribució de competències entre Catalunya i 
Espanya. Es tractava d'una espècie d'Estatut que representava l'ideari del catalanisme 
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conservador, on es respecta la monarquia, l'Església i on es parla d'un sistema electoral 
corporatiu 38. 
 Tot aquest moviment va acompanyat també d'una premsa del mateix ideari. Molts de 
setmanaris, alguns dels qual acabats en diaris. Títols com el de La Renaixensa, el Diari 
Català, L'Avenç, La Veu del Montserrat o La Veu de Catalunya són molt significatius del 
catalanisme 39.  
 
     2.1.3.2.- De La Lliga a la  
       Mancomunitat. 
  El desastre colonial de 1898 suposà un cop gros a l'Estat espanyol. Més aviat al 
règim de la Restauració. La fi de segle s'acomiada en crisi, i aquesta, havia d'afavorir un 
replantejament de la idea d'Espanya. Entre les solucions que se cercaven trobam un dualisme 
pronunciat entre Castella i Catalunya, tal com afirmava Jaume Vicens Vives 40: "/.../ El 
dualismo de la generación del Desastre en Castilla y Cataluña es obvio. Pero así como aquélla 
ha tenido buenos historiadores, ésta ha pasado casi desapercibida, a pesar de su clarísima 
conciencia generacional, de la variedad y calidad de elementos que la integraron (pensadores, 
poetas, técnicos industriales y políticos) y de los rápidos y sensacionales triunfos que logró en 
el espacio de un decenio, tanto en el terreno artístico como en el de la construcción de 
carreteras negras (o de asfalto). Sin embargo no sólo ha existido, sino que lo ha hecho con 
mayor plenitud que la generación de 1898 en Castilla, reducida a un puñado de eminentes 
intelectuales y a unos políticos de mayores ambiciones que buena fe. En Castilla el país 
estuvo ausente de la labor de aquellos hombres en los momentos aurorales. Quizá ello 
motivara que sus ideas estuvieran condenadas, de antemano, a no ser comprendidas o bien a 
deslizarse por canales justamente opuestos a los que pretendían rellenar. En todo caso, me he 
preocupado de perfilar mi pensamiento sobre las dos variantes de la misma generación, y me 
afirmo en la hipótesis de trabajo de la primera edición de esta obra: o sea, a medida que se 
progrese en la investigación se observará el peso decisivo que tuvo en la generación catalana 
el optimismo burgués y en la castellana el pesimismo profesoral". 
 La generació del 98 castellana, amb els Unamuno, Machado, Ramiro de Maeztu, 
Azorín, Pio Baroja..., intentà descobrir l'essència de Castella criticant severament el règim de 
la Restauració. A més, sorgeix la idea de regeneració d'Espanya. El regeneracionisme de 
Costa, home format en l'Institucionisme, que contacta amb el republicanisme i censura 
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l'oligarquia espanyola i les seves connexions amb el caciquisme, demanant, alhora, reformes 
econòmiques importants 41. 
 De l'altre costat, el regeneracionisme català que reclamava la participació en el govern 
de l'Estat amb una orientació més catalana que castellana, perquè aquesta la veien fracassada. 
Es tractava de canviar el règim cap a teories més o menys federalistes.  
 Ja cap a les dues darreres dècades del segle passat, sorgeix el Modernisme 42. Aquest 
moviment entronca amb el catalanisme que ja abans de la desfeta del 98 havia criticat l'Estat 
Espanyol. L'actitud modernista és, com el seu nom indica, moderna, implica renovació, 
voluntat d'incidir en el futur. Per això, el modernisme català, actua d'aquesta manera davant 
els nous problemes plantejats.  
 També hi ha modernistes castellans de la mateixa generació del 98. José Luís Abellán 
ens els defineix d'aquesta manera 43: 
 "/.../ En una palabra, que lo aquí llamado espíritu del 98, que da configuración al grup 
del mismo nombre, viene a ser un cruce en la biografía de sus miembros. Durante los años en 
que confluyen, se sienten preocupados por los mismos temas, adoptan actitudes similares y 
una misma voluntad de estilo les mueve: es el estilo que empareja al grup del 98 y por el que 
éste resulta inconfundible. Después otras divergencias volverán a separarles: Maeztu se 
volverá hacia el fascismo, Unamuno se dejará llevar de unas paradojas para las que no están 
los tiempos, Azorín y Baroja querrán vivir en paz y Antonio Machado dará su vida -así puede 
escribirse sin error-, por la segunda República".  
 De tota manera. La generació modernista catalana, com ja hem vist que deia Vicens 
Vives, té una incidència més gran. Sobretot si consideram Modernisme i Noucentisme com un 
tot amb les matisacions pertinents. Així ho fa Josep Murgades quan afirma que el 
Noucentisme, "en principi, no era -no podia ser- sinó la prolongació en molts aspectes del 
XIX en general i del Modernisme en especial. Pel que fa a allò que presenta de continuïtat en 
relació amb aquell, basta recordar com els historiadors han convingut a postposar la data 
efectiva de començament del XX fins a la Gran Guerra i la nova societat que sorgeix del seu 
desenllaç". Murgades, citant un altre autor, Eduard Valentí, encara ho defineix millor en 
afirmar que el noucentisme orsià "es, no sólo un modernismo en el sentido genérico que 
hemos definido de este término, sino la culminación del modernismo finisecular, sólo que con 
un peculiar sesgo que le viene dado por el prurito de autoafirmación de la generación nueva 
frente a las anteriores y, sobre todo, por una nueva orientación en el orden político-social". 
Segueix Murgades dient-nos que "en segon lloc, com ha subratllat repetidament Marfany, 
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l'esment de fins a quin punt tots dos grans moviments tenien en comú els objectius 
fonamentals que els identificaven: reforma de la societat catalana i conversió de la seva 
cultura, de pairal i regionalista, en nacional i europeista". Per a Murgades el Noucentisme "es 
contraposa sobretot al Modernisme en la mesura que, per tal de transcendir l'àmbit 
d'operativitat merament intel·lectual i convertir-se així en una alternativa també d'abast 
polític, haurà de remetre's a uns precedents doctrinals que assegurin el compromís entre els 
valors de la Catalunya rural i tradicionalista i els de la Catalunya industrial i innovadora" 44. 
 Fins aquí hem arribat per tal d'introduir aquest apartat. Perquè, els inicis del segle XX 
són els inicis de l'activitat política efectiva del catalanisme. La Unió Catalanista és 
abandonada pels membres més actius i afectes de participar en política. Aquests, encapçalats 
per Prat de la Riba, Cambó, Puig i Cadafalch i d'altres, funden el Centre Nacional Català i el 
1901 conflueixen amb la Unió Regionalista, formada per industrials que havien estat 
seguidors de la proposta regeneracionista del general Polavieja. 
 És el naixement de la Lliga Regionalista 45, a partir d'elements significatius de la 
burgesia catalana provinent de la Unió Regionalista i els joves intel·lectuals i professionals 
ansiosos d'entrar en política. L'èxit arribà tot d'una amb la primera contesa electoral: la 
victòria a Barcelona de la candidatura anomenada dels quatre presidents; els expresidents de 
la Societat Econòmica d'Amics del País (Bartomeu Robert), del Foment del Treball Nacional 
(Albert Rusiñol), de l'Ateneu Barcelonès (Domènech i Montaner) de l'entitat impulsora del 
tancament de caixes el 1899 negant-se a pagar els recàrrecs en els tributs 46, la Lliga de 
Defensa Comercial i Industrial (Sebastià Torres). 
 Aquest inici de segle fou, per tant, importantíssim en el moviment catalanista. Per 
primera vegada es trencava amb el caciquisme conservador-liberal. I, a Catalunya, el 
bipartidisme general abans esmentat, es converteix en una bipolarització Lliga-republicans. 
Republicans que, en aquell inici de segle, estan fortament influïts pel jove foraster Alejandro 
Lerroux. 
 Lerroux jugà el paper del verbalisme radical obrerista per enfrontar-se a la força de la 
naixent Lliga en un moment de debilitat del moviment obrer i del republicanisme barceloní. 
Lerroux explotarà l'anticlericalisme i, fins i tot, el discurs anarquista-socialista sobre la 
propietat privada. Creà centres de fraternitat, instituí les "meriendas fraternales", i donà 
bel·ligerància als "Jóvenes Bárbaros", i utilitzà un populisme perillós i demagògic per la 
violència anticatalanista i antiburgesa manifestada, sobretot, en un atemptat contra Cambó 
l'abril de 1907 en el que s'hi veiren implicats els seus seguidors. Tot això per aturar la Lliga, 
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sospitosament en un moment de trencament del sistema caciquil a Catalunya 47. A aquest 
discurs demogògic, Lerroux n'hi afegeix un altre de clarament centralista i uniformista. Els 
fets de l'assalt a les redaccions de La Veu de Catalunya i el Cu-cut el 1905 en són la prova 
més fefaent. El lerrouxisme es posa al davant de la defensa de l'exèrcit i de la pàtria 
espanyola. Aquest principi de segle a Barcelona és la lluita entre l'anomenat pels catalanistes 
del Cu-cut, La Veu de Catalunya o La Tralla, l'"Emperador del Paral·lel". A través d'aquestes 
publicacions i del diari lerrouxista El Progreso de Barcelona, s'entaulà una lluita periodística 
amb trascendències populars importants, incrementada amb la constitució de la Solidaritat 
Catalana. Aquest moviment contra la Llei de Jurisdiccions 48, que no incloïa els lerrouxistes, 
acabà amb el predomini de la Unió Republicana dirigida per Lerroux. I començà el predomini 
de la Lliga Regionalista 49. Predomini que s'estengué, a partir d'aleshores a la resta de 
Catalunya fins el 1923, acabant amb el sucursalisme polític i l'"encasillado" caciquista 50. 
 Borja de Riquer 51, explica que aquest nou partit burgès, "serà, sens dubte, la primera 
formació política moderna de l'Estat espanyol. I ho serà perquè no sols significarà un 
trencament respecte al monopoli de la representació de les classes benestants que tenien els 
partits dinàstics (conservador i liberal), sinó sobretot perquè sabrà dotar-se d'una organizació 
eficaç i durà a terme una tàctica hàbil i reformadora". 
 Fugint d'aspectes electorals concrets, o, de fets com les vicissituds de la Solidaritat 
Catalana, la Setmana Tràgica, o de més posteriors com l'Assemblea de Parlamentaris de 1917, 
així com de la participació de la Lliga en algun dels governs espanyols des de finals de 1917, 
hem de parlar de la tasca de la Lliga Regionalista dins les institucions catalanes, sobretot dins 
la Diputació de Barcelona des de 1907 o de la Mancomunitat de Catalunya a partir de 1914 52. 
 El 1907 es funda l'Institut d'Estudis Catalans per part de la Diputació de Barcelona 
governada per Prat de la Riba. Un any abans el Primer Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana s'havia celebrat a instancies del canonge mallorquí Antoni-Maria Alcover. 
 Estam davant l'obra del Noucentisme català inspirat per Prat de la Riba i per Eugeni 
d'Ors 53. L'Institut d'Estudis Catalans "s'erigirà en proposta institucional alternativa a 
l'endarreriment i a la inadequabilitat de les institucions dependents de manera immediata de 
l'Estat". L'Institut d'Estudis Catalans, amb les seccions d'Història, Arqueologia, Literatura i 
Dret (a partir de 1911 remodelat amb les seccions Històrico-Arqueològica, Filològica i de 
Ciències), serà concebut "tant per suplir les múltiples deficiències del màxim organisme 
d'investigació i de docència, la Universitat, com per contrarestar les influències 
despersonalitzadores derivades d'una secular alienació política" 54. 
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 El 1914, amb la constitució de la Mancomunitat de Catalunya, després d'un llarg 
període d'estires i amolles amb el centralisme conservador i liberal 55, l'obra inspirada pel 
Noucentisme es feia més evident. Com afirma Murgades, el "dirigisme cultural noucentista, 
però, no pervindrà a la seva plena realització fins a l'adveniment de la Mancomunitat. Una 
entitat sorgida en principi, després d'un estira-i-arronsa d'anys amb l'Estat, a manera de simple 
delegació de poder administratiu sobre les quatre províncies del Principat, però que als ulls de 
la burgesia revestirà efectivament una dimensió para-estatal". "L'objectiu primordial de la 
política cultural mancomunitària serà llavors, segons això, el bastiment d'unes infrastructures 
educatives adequades als requeriments d'un sistema productiu de tipus industrial-capitalista. 
D'altra banda, la gran diversificació d'aquestes infrastructures obeirà tant a la complexitat 
inherent al sitema productiu susdit, com a l'imperatiu de perpetuar a través d'elles, i de la 
jerarquització que imposen en nom d'una divisió especialitzada del treball, l'entrellat de 
relacions existent entre les diferents classes socials" 56. 
 Una Mancomunitat, amb escasos recursos en tractar-se pràcticament d'una diputació 
més gran, un organisme, al cap i a la fi, de descentralització administrativa. Però la 
Mancomunitat significava, per primera vegada des de la constitució del sistema provincial 
espanyol el 1833, la unió de les quatre províncies en una sola entitat, i per tant, doncs, la 
reunificació del Principat de Catalunya. A més, l'acció de govern de la Lliga Regionalista i del 
president Enric Prat de la Riba, a partir dels pressupòsits ideològics creats en el Modernisme i 
ampliats pel Noucentisme, a més dels objectius clars del nacionalisme-regionalisme català, 
fou molt important, a pesar de les limitacions legals i pressupostàries. 
 La tasca cultural fou molt important i preparà la posterior feina de la Generalitat 
republicana. La preocupació per l'educació amb mètodes pedagògics moderns, com el de 
Montessori, i per l'analfabetisme. La normativització de la llengua catalana n'és un aspecte 
primordial dins el nacionalisme català que transcendeix l'àmbit regional del Principat per 
arribar a la resta dels Països Catalans. 
 Freqüentment, s'acusà la Mancomunitat de despendre massa diners en cultura. De 
vegades i tot, algun mitjà d'informació demostrava la seva gelosia davant la tasca de la 
institució. Albert Balcells no ho veu així: En contra del tòpic del culturalisme de la 
Mancomunitat, cal advertir que no es dedicava a instrucció i cultura més del 10 per cent del 
pressupost. El 1920, es va emetre un emprèstit de 50 milions per a un pla sexennal, en el qual 
les comunicacions -incloent-hi les telefòniques- s'emportaven el 70 per cent, mentre que 
beneficència, sanitat i instrucció globalment sumaven el 22 per cent" 57.  
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 En definitiva, l'obra començada el 1901 per la Lliga Regionalista té la seva culminació 
amb la constitució de la Mancomunitat de Catalunya que, fins al 1923, primer amb Prat de la 
Riba, i, després de 1917 amb Puig i Cadafalch, s'encarregà de modernitzar Catalunya des de 
tots els àmbits possibles. 
 Tota aquesta obra, a més, fou també la culminació de la tasca del grup parlamentari de 
la Lliga al Congrés dels Diputats, a partir de les teories de l'Imperialisme de Prat de la Riba, o 
la transformació de l'Estat a partir de la influència catalana, i després de l'intervencionisme i 
participació dins el govern espanyol de Francesc Cambó. Francesc Cambó, que intentarà 
d'aconseguir l'autonomia de Catalunya, topant és clar amb moltes dificultats. 
 
     2.1.3.3.- L'ERC i la Generalitat. 
  La Dictadura de Primo de Rivera, en un principi acceptada per la Lliga, 
demostrà ben aviat una de les seves raons d'esser. En un decret de 18 de setembre de 1923, 
cinc dies després del cop d'estat, acceptat per Alfons XIII, el dictador ja fa referència al 
nacionalisme català, qualificant-lo de separatista 58: 

 
  Exposición. Señor: De los males patrios que más demandan urgente y 
severo remedio es el sentimiento, propaganda y actuación separatista que viene 
haciéndose por audaces minorías, que no por serlo quitan gravedad al daño y que 
precisamente por serlo ofenden al sentimiento de la mayoría de los españoles, 
especialmente de los que viven en las regiones donde tan grave mal se ha 
manifestado. /.../ 
  Artículo 1º. Serán juzgados por los Tribunales militares, a partir de la 
fecha de este Decreto, los delitos contra la seguridad y unidad de la Patria y 
cuanto tienda a disgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto, ya sea por 
medio de la palabra o por escrito, ya por la imprenta o cualquier medio mecánico 
o gráfico de publicidad y difusión, o por cualquiera clase de actos o 
manifestaciones. 
  No se podrá izar ni ostentar otra bandera que la nacional en buques, 
edificios, sean del Estado, de la Provincia o Municipio, ni en lugar alguno /.../. 

 Aviat la Lliga fou arraconada de la direcció de la Mancomunitat, que passà a mans 
dels seus rivals de la dreta, els membres de la Unió Monàrquica Nacional 59, sucursal de la 
Unió Patriòtica, de l'antic conservador de Terrassa Alfons Sala i Argemí. El 1925, la 
Mancomunitat fou suprimida definitivament. 
 La Lliga seguí intentant liderar el nacionalisme català. El mallorquí Joan Estelrich 60, 
mà dreta de Francesc Cambó, així com Lluís Nicolau d'Olwer, dirigent d'Acció Catalana, 
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acudiren a la Societat de Nacions, per tal d'internacionalitzar el problema català, sense gaire 
èxit. 
 L'esquerra nacionalista radical de Francesc Macià començà a pensar amb la via 
insurrecional. El novembre de 1926 uns escamots d'Estat Català foren detinguts a Prats de 
Molló per la policia francesa quan intentaven penetrar a la Catalunya espanyola. 
 A les acaballes de la Dictadura, Cambó publica Per la Concòrdia 61, on es demostra la 
política de la Lliga Regionalista davant el previsible final de la Dictadura i el retorn al 
parlamentarisme. En aquest llibre Cambó defuig el separatisme en el qual estava en aquells 
moments involucrat Francesc Macià i proposa una via d'intervenció dins el govern i l'Estat, 
sense que això vulgui dir acceptar cap mena d'uniformisme castellà 62: 

 
  Jo hem dirigeixo als espanyols no catalans, capaços de veure la realitat 
tant si els és agradable com si els és molesta; als que no senten el desig que 
desaparegui el fet diferencial català i als que, sentint-lo comprenen que és una 
tasca impossible, un esforç ineficaç, tot el que es faci perquè aquell desig 
esdevingui una realitat. Em dirigeixo especialment als intel·lectuals castellans 
que, en llur gran majoria, fa temps segueixen amb simpàtic interès les més 
íntimes vibracions del sentir i del pensar de Catalunya.  
  A aquests jo dic que un deure de patriotisme els obliga a col·laborar en 
l'obra de fer harmònicament compatibles la realitat definitiva d'una personalitat 
catalana amb l'ideal d'una gran Espanya, sentida per tots amb igual efusió. 
  Parlo als catalans en qui la passió és subordinada a la reflexió, i la visió 
de l'interès essencial de Catalunya té més força que el record de greuges i de 
ferides passades i presents. 
  A aquests jo dic que tenen el deure, així que se n'oferirà una avinentesa, 
de cooperar en el que es pugui fer per trobar una solució espanyola del problema 
català. 

 La Joventut de la Lliga Regionalista publicava també, l'agost de 1930, un llibret titulat 
El nostre imperialisme (la idea imperial de Prat de la Riba) 63, on s'insistia en la idea de 
l'imperialisme pratià: "El nostre imperialisme, la nostra concepció imperial, no és, doncs, una 
concepció separatista, sinó tot el contrari, una concepció peninsular, una concepció ibèrica" 64. 
I més envant afirmen que "l'imperialisme modern, la idea imperial, ha substituït 
definitivament el concepte de dominació pel concepte de convivència" 65.  
 Torna a sorgir la idea de l'iberisme, a partir del final de la Dictadura. Tot això s'enllaça 
tant des del punt de vista de la solució a un règim no democràtic com al permanent plet català 
manifestat en el centralisme estatal. És així, com Cambó diu, que no es pot tornar a la 
Constitució de la Restauració, perquè "la Constitució de 1876 és el símbol de l'antic règim 
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amb totes les seves ficcions, amb totes les seves inèpcies i amb tota la seva eixorquia". Per a 
Cambó el problema no és restaurar el règim constitucional, sinó "l'enorme problema d'iniciar 
a Espanya un lleial assaig d'efectiva implantació del règim constitucional que vingui a 
substituir el poder absolut del Rei". I, en definitiva, quan arribi el moment que s'acabi la 
Dictadura, "Espanya haurà d'escollir entre aprovar una Constitució-fórmula -com ho fou la del 
76 i les altres que l'havien precedida- o donar-se, finalment, la seva Constitució, la que 
respongui a les seves tradicions i a la seva vida".  
 I Cambó, arrodoneix les seves aspiracions, afirmant que l'ideal del nou règim que 
sorgeixi no s'ha de basar, per diverses raons històriques i sòcio-econòmiques, amb "l'Hispano-
Americanisme". Com tampoc l'ideal seria el Marroc, "pesada càrrega posada sobre les 
espatlles d'Espanya per uns governants poc conscients". El dirigent de la Lliga creu que 
"l'únic ideal col·lectiu que pot forjar una gran Espanya, és el que la geografia i la història ens 
assenyalen: l'iberisme". La formació d'un "bloc llatí" convertiria la unió amb Portugal en una 
gran potència capaç de tractar amb igualtat a les altres potències europees alhora que 
aconseguirien arrossegar els estats americans d'origen castellà i portuguès. "per a salvar-los de 
les alarmants ingerències de la gran República Nord-Americana". 
 Cambó parla, per tant, de democràcia efectiva i d'unió amb Portugal, i els uneix com a 
tradició històrica, com una cosa normal capaç de retornar Espanya dins les primeres potències 
occidentals. Però, perquè això s'acompleixi Espanya ha de solucionar un dels seus principals 
problemes que l'han feta endarrerir-se: el problema català, el centralisme i l'uniformisme. Per 
això diu que "l'ideal ibèric, Espanya no pot proclamar-lo sense la renúncia definitiva a una 
política assimilista que va rompre el bloc peninsular i que, mentre duri, mantindrà la separació 
de Portugal. En el que Catalunya ha de sofrir de l'ideal d'una Espanya unitària i uniformada, 
Portugal veu, com en un espill, l'esdevenidor que li reservaria una fórmula, qualsevol, d'unió 
amb Espanya" 66. 
 Jaume Bofill i Mates, dirigent d'Acció Catalana, que el febrer de 1931 fundarà amb 
Rovira i Virgili el Partit Catalanista Republicà, escriu a finals de 1930 una contesta a Cambó: 
L'altra concòrdia. Per una revisió del problema català: la solució liberal i consevadora 67. En 
aquest llibre "Bofill buscà la similitud de títol amb el llibre de Cambó Per la concòrdia, 
publicat uns mesos abans; i així els dos llibres varen poder centrar una interessant polèmica 
periodística sobre les vies de sortida de la dictadura i el paper i el lloc que Catalunya havia 
d'ocupar en el tràsit cap a la nova situació. En aquesta polèmica, Bofill es va situar entre la 
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postura de Macià, que considerava massa radical i fins i tot ingènua, i la de Cambó, que 
denunciava pel que significava d'abandó del catalanisme i d'obstruccionisme pro-monàrquic. 
 Cap al 1930 veim, per tant, com les diferents forces polítiques catalanes es mouen per 
tal de donar respostes al final de la Dictadura 68. La Lliga, com a partit hegemònic del 
catalanisme es veu obligat en aquest sentit. Ja ho acabam de veure. Però, a més, patirà el 
desprestigi de la monarquia d'Alfons XIII en participar dels darrers governs monàrquics i, fins 
i tot, intentant la creació d'un partit espanyol, el Centre Constitucional 69. 
 Per l'esquerra s'havien anat conformant diversos grups que anaven des del separatisme 
d'Estat Català de Francesc Macià, a una postura més moderada, però republicana, amb el cas 
d'Acció Catalana 70. També, els anys vint s'havia anat formant una esquerra catalanista de 
caràcter marxista amb noms com la Unió Socialista de Catalunya 71. Aquells anys neix, a més, 
"un nou obrerisme marxista/marxista-leninista fraccionat però molt actiu, que es relaciona 
amb aquesta esquerra i amb Estat Català" 72. Durant la Segona República aquests grups, d'una 
incidència electoral mínima, estigueren representats per partits com el Bloc Obrer i Camperol 
(Joaquim Maurín), el Partit Obrer d'Unificació Marxista (Andreu Nin), el Partit Català 
Proletari o el Partit Comunista Català. Aquests dos darrers, ensems la USC i la Federació 
Catalana del PSOE formaran el juliol de 1936, començada la guerra, el Partit Socialista 
Unificat de Catalunya 73. 
 L'agost de 1930 els representants d'Estat Català, Acció Republicana de Catalunya i 
Acció Catalana pactaren a Sant Sebastià amb els partits espanyols i acceptaren donar suport a 
Alcalà Zamora. Francesc Macià, dirigent d'Estat Català a l'exili, que s'havia convertit en un 
símbol pels fets de Prats de Molló, abandonava ara el separatisme i veia incrementades les 
seves possibilitats davant el possible canvi de règim. Com diu Albert Balcells 74, "havia 
produït una inflexió important en la trajectòria del partit de Macià". S'acceptava la promesa 
d'autonomia per Catalunya feta pels republicans espanyols. "A partir d'aquest moment ja no hi 
havia diferència insalvable que pogués impedir la fusió d'Estat Català amb els catalanistes no 
independentistes com el Partit Republicà Català i el grup del setmanari L'Opinió". El mes de 
març de 1931 es formava Esquerra Republicana de Catalunya amb Lluís Companys, Marcel·lí 
Domingo i Francesc Macià, partit que estarà cridat a governar Catalunya i que aconseguirà el 
retorn de la Generalitat 75. 
 La Lliga i Cambó perderen, definitivament l'hegemonia dins el catalanisme amb el 
suport a la monarquia. Francesc Macià, com s'ha dit, s'havia convertit en un símbol per a 
Catalunya. Les eleccions del 12 d'abril de 1934, que donaren la victòria a les forces 
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antimonàrquiques a Espanya, suposaren a Catalunya el triomf de l'Esquerra Republicana de 
Macià i el començament d'una etapa, la de la Generalitat republicana amb predomini d'aquesta 
força i de les seves concepcions. 
 Ens trobam, per tant, durant el període republicà, amb un nacionalisme català 
d'esquerres, aliat a les esquerres espanyoles representades, sobretot, per Manuel Azaña, però 
independent 76. 
 El govern de la Generalitat amb Francesc Macià primer, i a partir del desembre de 
1933, amb Lluís Companys, es trobà amb la tasca de conduir Catalunya des de la posició de 
força majoritària. Des d'aquest moment, hi ha diverses fites a assolir 77: l'Estatut d'autonomia; 
les relacions amb el moviment obrer, en concret la CNT majoritària a Catalunya; la tasca 
educativa de la Generalitat amb la creació d'escoles d'ensenyament primari, l'Institut-Escola 
com a centre pilot de l'ensenyament secundari 78, etc.; el traspàs de les administracions de 
Justícia i d'Ordre Públic; la polèmica Llei de Contractes de Conreu amb la qüestió rabassaire i 
l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre de per mig 79; els Fets del Sis d'Octubre i 
l'empresonament del govern català 80; la represa de la Generalitat després del triomf del Front 
d'Esquerres a Catalunya i del Front Popular a Espanya... 
 Les relacions entre el govern central i la Generalitat no foren generalment bones, tot i 
que els períodes pitjors són els de l'anomenat Bienni Negre amb el govern radical-cedista. 
Com diu A. Balcells 81: "Los recursos cedidos no permitían al gobierno de la Generalitat una 
política eficaz de reactivación y transformación económica...". En la discussió de l'Estatut a 
les Corts ja es mostraren la dificulats per entendre, una vegada més, la qüestió catalana. 
 La Llei de contractes de conreu fou el principal entrebanc en el moment del govern 
radical. La discussió d'aquesta llei dividí la societat catalana i la polaritzà perillosament entre 
la Lliga Catalana, que al final pactà amb els que retallaren i suspengueren l'autonomia 
catalana, i l'ERC.  
 Tot i els entrebancs i les diferències, el govern català, fou fidel a la República en tot 
moment. Sobretot si entenem la República com el conglomerat de forces que li donaren 
suport, Azaña i socialistes en primer lloc. ERC no fou un partit separatista, a pesar dels 
antecedents d'Estat Català i Francesc Macià. Els episodis de la proclamació de la República 
Catalana per Macià el 14 d'abril de 1931 i de l'Estat Català el 6 d'octubre de 1934, són actes 
revolucionaris, però no separatistes. 
 El nacionalisme català, durant la Segona República, tot i les dificultats, avançà 
moltíssim. En el camp de la cultura se seguí en una espècie de prolongació del noucentisme. 
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Hi ha, però, una obertura a les avantguardes. La publicació de llibres en català fou notable. La 
premsa en català també experimentà un notable avanç. 
 El triomf del Front d'Esquerres a Catalunya, el febrer de 1936, suposà el retorn de la 
Generalitat ensems amb la República d'Esquerres del Front Popular. Les forces de la dreta 
espanyola començaren a preparar un cop d'estat contrarevolucionari. L'actitud reformista i el 
laicisme republicà els assustaven. El clima polític a Espanya s'anava enrarint. Els mesos 
anteriors a la Guerra Civil foren d'atemptats i actes de violència. A Catalunya, semblava però, 
haver-hi pau social i política. La Lliga i l'ERC practicaven una política de distensió i de 
convivència. Es parlava de l'oasi de la República referit a Catalunya. Així i tot, l'ambient 
també tenia signes de preocupació. La dreta catalana tampoc no estava per les reformes 
republicanes 82. 
   2.1.4.- Mallorca de la Restauració a la 
     Segona República: 
 
     2.1.4.1.- Espansió i crisi de la 
       fil·loxera. Crisi del 98. 
  Fent un repàs de la situació mallorquina a la segona meitat del segle XIX, hem 
de dir que la mentalitat dominant és la d'una societat agrària amb una forta influència de 
l'Església Catòlica pel que fa a costums i moralitat. Però hi ha hagut uns canvis significatius 
en els camps econòmic i el polític. La introducció del capitalisme amb la industrialització, la 
modernització dels transports, i la formació d'empreses noves amb voluntat de competència es 
nota. L'increment de la classe obrera és més que demostrat. Les conseqüències de tot això es 
faran sentir 83. 
 Però, la industrialització de les Illes no té les mateixes característiques que la de 
Catalunya o el País Basc. És una Revolució Industrial feta a la mida de les Illes, tant des del 
punt de vista demogràfic, com per la seva importància, com per les formes que pren 84. 
 Es pot parlar de dos períodes 85, des del punt de vista sòcio-econòmic: un d'expansió 
fins als anys 90 aproximadament, i, un altre de recessió a partir d'aquesta data per la crisi de la 
vinya i, també, per la pèrdua de les colònies de Cuba i Puerto Rico. 
 L'època del Sexenni Revolucionari no és ni l'inici ni el final de cap d'aquests dos 
períodes. Ara bé, això sí, el Sexenni és un període de crisi econòmica pel fet de la Primera 
Guerra de la Independència cubana així com per la conjuntura desfavorable en relació als fets 
revolucionaris i bèl·lics de la Península: el cantonalisme o la Guerra Carlina.  
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 Així i tot, per a Mallorca sobretot, la repatriació dels capitals mallorquins invertits a 
les Antilles davant el perill bèl·lic, a mitjà termini afavorí tot un conjunt d'empreses 
financeres, de transports, industrials, etc., que influïren en la subsegüent expansió econòmica 
86. 
 Des del punt de vista polític, el Sexenni s'acabà amb la proclamació a Sagunt per 
Martínez Campos d'Alfons XII com a nou rei d'Espanya i la proclamació de la nova 
Constitució de 1876. El poder retornà als conservadors, però, tot i això, el sistema caciquista i 
el torn de partits al poder, a poc a poc, a Mallorca el Partit Liberal anà aconseguint 
l'hegemonia i el seu cap Antoni Maura sabé aconseguir l'aliança dels sectors republicans més 
conservadors com els unitaris; radicals o possibilistes 87. El Partit Conservador, en aquest 
sentit, en disputa amb els tradicionalistes 88, no aconseguí recuperar la seva influència fins a 
finals de segle amb la incorporació del mateix Antoni Maura (diverses vegades ministre 
liberal) 89. 
 Els republicans, es trobaren dividits en radicals, possibilistes (amb Gabriel Alzamora, 
un empresari molt important), i federals. Els dos primeres grups aviat caigueren dins l'òrbita 
liberal, mentre que els republicans federals, foren marginats del poder i de les institucions per 
la farsa del nou sistema polític. 
 Això no obstant, foren els republicans federals (amb Antoni Villalonga, Fèlix Mateu, 
Benet Pons i Fàbregues i més tard amb Lluís Martí), els que més propostes i coses concretes 
feren. Ja durant el Sexenni i dins el poder municipal de Palma, havien destacat per demanar 
l'enderrocament de les muralles que en aquell temps es veien com un destorb per a l'expansió 
urbana de la ciutat o per voler redimir de les quintes les classes populars amb fons municipals. 
Ara, continuen, com a oposició des de fora del sistema de la Restauració, oposant-se a les 
quintes, recolzant l'obrerisme (amb la creació i proposta d'escoles, biblioteques, cooperatives, 
societats de socors mutus), o el primer feminisme, proposant el desenvolupament econòmic 
de Mallorca mitjançant un Foment del Turisme, fundant la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat 
de les Balears, el Banc Mallorquí o la Companyia Curtidora i Industrial, creant l'Escola 
Mercantil, reorganitzant l'Ateneu Balear, preparant les Fires i Festes de Palma... 90. 
 En l'aspecte econòmic, la producció de vi, esperonada pel mercat francès fou molt 
important i molts de pobles de Mallorca augmentaren la superfície del conreu de la vinya. En 
aquest sentit la producció quasi es decuplicà entre els anys 60 i el 1890. 
 L'augment del regadiu fou també important. Ja cap a meitat de segle es dessecà el Prat 
de Sant Jordi. I ara es feia el mateix en part de l'Albufera d'Alcúdia que incrementà 
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l'agricultura a la zona de Sa Pobla amb la introducció de conreus com l'arròs i la producció de 
llegums 91. 
 El comerç de les Illes amb l'exterior deixà de fer l'antiga ruta triangular amb Amèrica 
(Mallorca, Antilles, ports mediterranis), per comerciar, ara sobretot, amb França (Marsella o 
Seta) i altres ports del Mediterrani. El comerç exterior de les Illes era en un 75 % amb països 
estrangers i només amb un 25 % amb la Península. 
 La repatriació de capitals, a més, serví per la fundació de moltes empreses de tot tipus 
(Banc de Crèdit Balear, ferrocarrils, societats de gas i enllumenat, farineres, tramvies, 
empreses de vapors com La Isleña, etc.). 
 De tota manera, com ja hem dit, es tracta d'una industrialització especial. Les empreses 
no són molt grans, en comparació amb les de Catalunya i el País Basc. Hi ha moltes empreses 
familiars i molts d'obrers només ho són a temps parcial compaginant, al mateix temps, aquesta 
activitat amb la feina al camp. I, a més de les empreses d'exportació, hi ha un important sector 
industrial encaminat a satisfer el consum intern. 
 Aquesta expansió desenvolupà l'urbanisme de Palma a les zones de fora la murada. Es 
formaran barris obrers i industrials com els de Santa Catalina, La Soledat, Son Sardina, 
Hostalets, Son Rapinya, Coll den Rabassa... 92. 
 Però al darrer decenni del segle els francesos recuperaren la seva vinya i començaren a 
practicar una política proteccionista. Al mateix temps, la fil·loxera atacava les vinyes de 
Mallorca i Eivissa. Començava una altra vegada la Guerra amb Cuba. En un principi la 
indústria del calçat pogué proveir l'exèrcit, però, el 1898 les Antilles i les Filipines 
s'independitzaren definitivament 93. Va ser la ruïna per moltes indústries, per a molts de 
pagesos i l'atur de molts d'obrers. Fi de segle s'acomiadà amb una forta emigració cap a 
Amèrica 94, ja fos el Brasil, l'Argentina, Xile o Puerto Rico... Entre 1890 i 1895 l'emigració 
s'havia dirigit primer cap a aquests països i Cuba i després cap a Algèria o França: sabaters, 
pagesos, etc. 95 
 En l'aspecte cultural, aquesta segona meitat del segle, és la continuació de la 
Renaixença 96. En català es publicaran dos importants setmanaris humorístico-costumistes 
L'Ignorància (1879) i La Roqueta (1887) que gaudiren de molta popularitat 97. Pel que fa a 
una cultura més elitista es fundaren revistes de caràcter històric i literari com la Revista 
Balear (1870), Museo Balear (1875), el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 
(1885), la Revista de Menorca (1888) i el Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana 
(1901). 
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 En aquesta època es fundaren diaris importants que encara perduren com La 
Almudaina (ara Diario de Mallorca), el 1887, i La Ultima Hora el 1893 98. O publicacions 
d'un to més polític com La Veu de Mallorca (1900) i El Obrero Balear (1900). Els 
republicans també publicaren diaris com El Comercio (1880) i La Autonomía (1883). 
 El final de segle, crític com veim, serà l'inici del mallorquinisme polític o del 
nacionalisme a Mallorca. Com aviat passarem a estudiar, els republicans federals com Lluís 
Martí o Benet Pons i Fàbregues, i d'altres com Miquel dels Sants Oliver, Gabriel Alomar o 
Joan Torrendell propugnaran a través de diverses publicacions (com La Veu de Mallorca o 
La Almudaina), el respecte al Dret Civil propi, un Port Franc, el Concert Econòmic, 
l'autonomia municipal i la regional, el Foment del Turisme, la defensa de la llengua catalana i 
la col·laboració amb projectes de Catalunya que serviran d'exemple a Mallorca, des de les 
teories de Valentí Almirall a les accions de Prat de la Riba o les del tradicionalista i bisbe de 
Vic Torras i Bages. 
 La crisi de l'Estat Espanyol, amb el fracàs de Cuba, la crisi econòmica i la farsa 
electoral que es concentrarà amb l'anomenada crisi del 1898, farà que a tot l'Estat se cerquin 
solucions per a regenerar Espanya per acabar amb la corrupció i la ineficàcia de l'Estat.  
 
     2.1.4.2.- Adaptació a Espanya i 
       transformacions sòcio- 
       econòmiques. 
  El període que va des dels inicis de l'actual segle al final de la Dictadura de 
Primo de Rivera a Mallorca, es important pels canvis que suposà. Canvis de tota mena, però 
que segurament tenen molt que veure amb el fet de l'adaptació i dependència cada vegada més 
gran de Mallorca de la Península. Estam, en un període important d'espanyolització de 
Mallorca 99. A principis de segle l'economia mallorquina passa a dependre cada vegada més de 
la Península i això es veu en el comerç mallorquí que inverteix els seus intercanvis, abans 
prioritàriament amb Amèrica, Europa i el Mediterrani i ara sobretot amb els ports de la 
Península 100.  
 Es veu amb la dependència política dels partits de torn, ara encara més important amb 
la consagració del caciquisme com a sistema de captació de vots, influències i privilegis 
individuals 101.  
 En relació al caciquisme, hi ha també la qüestió de l'estructura de la propietat agrària. 
Ja des del segle XVIII es notà l'empenta dels arrendataris de grans possessions. Com diuen 
Jaume Binimelis i Ferran Dídac Lluc 102: "El declivi econòmic de la noblesa és palès a partir 
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de la segona meitat del set-cents". A més, també afegeixen que l'etapa que "abraça des de 
1860/70 fins a 1950", és quan hi ha les grans transformacions en l'estructura de la propietat.  
Estam, en aquest sentit, en un període ampli, però el que va des de 1900 a 1930 també ho es. 
Joan March, no ho oblidem, feu una part de la seva fortuna d'aquests anys, mitjançant 
operacions especulatives amb la veda de grans propietats parcel·lades. 
 Es veuen les transformacions amb la castellanització cultural. La premsa començarà la 
seva època daurada, com ja hem dit abans, i serà majoritàriament en castellà. Però, no és que 
abans ja no ho fos. El problema està, precisament, en què ara, entre 1900 i 1930, anirà 
convertint-se en premsa de masses. 
 A tot això, evidentment hi influeix de manera importantíssima la reducció de 
l'analfabetisme. Analfabetisme que sempre és un fet negatiu, però que quan se substitueix per 
una alfabetització en una llengua que no és la de la població del país produeix l'efecte, i, és la 
prova més clara, d'aquesta dependència tan clara. L'analfabetisme a Mallorca era el 1900 d'un 
77 % 103. Aquesta dada anà baixant fins a valors del 30 % aproximat a principis dels anys 30 
104. 
 És precisament, però, aquesta dependència cada vegada major del centralisme 
espanyol, el que fa que en aquesta etapa neixi el nacionalisme mallorquí. En el cas de 
Mallorca ens trobam entre dos focs. Per una banda hi ha una Mallorca provincianitzada i 
totalment dependent i, per l'altra, tota una colla d'intel·lectuals de generacions diverses que 
intentaran una aproximació a Catalunya, pensant que aquesta és la millor manera de 
reintegrar-se al seu àmbit cultural propi i intentant alhora de fer assumir aquesta idea al poble. 
Aquí està el conflicte de la societat mallorquina que Antoni Serra anomena societat en crisi 
105. 

 El poder de l'Església encara és fort. Una part de l'Església de Mallorca, simbolitzada amb la 
tasca del Bisbe Pere Joan Campins s'obrirà al mallorquinisme. Mn. Antoni Maria Alcover o Mn. 
Miquel Costa i Llobera, entre d'altres, en formen part d'aquest grup. L'organització de Cercles 
d'Obrers Catòlics per gran part de la geografia illenca demostra la seva preocupació social i també la 
por la moviment obrer revolucionari que pren de cada vegada més força 106. 

 Davant la comparació freqüent que es fa amb Catalunya, i, a pesar d'una incipient 
recuperació econòmica a principis de segle, l'estructura econòmica no era com la d'una 
societat industrial com a Catalunya. Mallorca és en aquest període una societat agrària 107. Una 
societat agrària en transformació si es vol, però agrària encara, amb tot el que això comporta. 
De tal manera que els nuclis obrers que s'havien anat formant des de l'època del Sexenni, no 
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podien oferir una cara de la formació social mallorquina semblant a la de zones amb una forta 
industrialització. El mateix fenomen del caciquisme, tant fort a Mallorca, a diferència de 
Catalunya, ho corrobora. 
 Mallorca, segueix plenament els esdeveniments del règim espanyol de la Restauració. 
Com diu Sebastià Serra 108: Caciquisme, cunerismo i centralisme anaven interrelacionats i 
foren objecte de denúncia d'importants sectors d'opinió, però la seva vigència continuà en part 
per la crisi econòmica i en part per l'alt índex d'analfabetisme. Els sectos dominants 
mallorquins, burgesia i aristocràcia estaven implicats en aquest sistema. La política 
proteccionista, el caciquisme i l'espanyolisme fou favorable per ells. Les eleccions per a 
diputats a Corts organitzades entre 1903 i 1923 foren guanyades sempre pels partits del 
sistema de torn, el conservador i el liberal. Els anys 1903, 1907, 1914, 1919 i 1920, guanyaren 
els conservadors. Els anys 1905, 1910, 1916, 1918 i 1923 els liberals foren els vencedors". 
 També manifestarà les crisi dels partits dinàstics. En el cas dels conservadors, a 
Mallorca se separen en mauristes i datistes. De tota manera, i a pesar de la influència d'Antoni 
Maura, gran part de la xarxa caciquil restà en mans dels datistes mallorquins.  
 El fenomen maurista a Mallorca fou especialment important. Essent el principal feu de 
Maura així ho havia d'esser. Però, to i les crides al reformisme, el maurisme seguí comptant 
amb el caciquisme. Antoni Maura fou diputat per Mallorca entre 1881 i 1923, primer com a 
liberal, després com a conservador i finalment amb el seu propi partit. 
 Pel que fa als partits de l'oposició al sistema, Mallorca segueix el mateix camí que a la 
resta de l'Estat. Hi haurà al seu moment els socialistes, els comunistes, les diverses famílies 
republicanes i els reformistes. Només l'aparició dels regionalistes-nacionalistes fa que es 
diferencïi una mica. 
 Les crisi mundial manifestada a través de la Gran Guerra, repercutirà a Mallorca. La 
crisi conseqüent de l'Estat espanyol també. El 1917, sobretot, comença aquesta triple crisi: 
política (partits de torn, Assemblea de Parlamentaris, Juntes de Defensa), econòmica (manca 
de subsistències, augment de preus superiors als salaris) i social (especial força del moviment 
obrer). 
 Aquest 1917, econòmicament i políticament parlant, és un any clau pel que significa 
de canvi dins l'oligarquia mallorquina, i per això mateix, en el seu control polític i econòmic. 
Pere Gabriel ens diu al respecte 109: 
 "La Primera Guerra Mundial repercutió poderosamente también en Mallorca. En los 
años que siguieron iba a consumarse la pérdida definitiva de los restos del poder económico y 
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político conservados aún por la nobleza terrateniente, la ruptura del equilibrio maurista entre 
la burguesía ciudadana y burguesía rural e iba a producierse una peculiar remodelación de 
este pacto a través de March y el verguismo. Por una parte, la guerra permitió de algún modo 
la recuperación económica y, en todo caso, poner en un mismo plano de nuevo los intereses 
comerciales, financieros y de industrias de transformación. Por otro, favoreció el estallido de 
una crisis política muy aguda. Las dos caras fundamentales de la misma fueron la 
reformulación de la estructuración política de los sectores dominantes y el ascenso del 
movimiento obrero, el cual, por vex primera y durante algunos años, tuvo una incidencia 
específica, desgajada del republicanismo, en el mundo político isleño. En medio de todo ello, 
un hecho de especial importancia en Palma: la crisis de subsistencias". 
 Aquesta lluita entre l'antiga i la nova oligarquia es manifestà en múltiples formes. 
Sebastià Serra, que parla primer de la divisió del conservadorisme mallorquí, explica com de 
la intervenció de Joan March -Verga- a través del Partit Liberal el 1918, la política 
mallorquina es bipolaritzà entre els mauristes i els verguistes. I, literalment, afegeix 110: "La 
crisi general del sistema de la Restauració fou desencadenada el 1917 i condicionà 
l'afebliment del maurisme, a més de l'ascensió del Partit Liberal amb la forta influència de 
Joan March, que arribà a aconseguir l'hegemonia política electoral el 1923. En Verga havia fet 
part del Conservador entre 1903 i 1916, si bé de la facció encapçalada per Dato que s'oposava 
als interessos de Maura i dels seus seguidors". 
 Manifestacions d'aquests canvis les tenim el 1917-18 quan la companyia La Isleña 
Marítima passa a mans de La Transmediterránea, tot i l'oposició dels grups mauristes. El 1918 
els conservadors de l'ajuntament de Palma s'oposen a la cessió de March de la Casa del Poble, 
cessió que a més també repercutí dins la divisió del moviment obrer, en un moment 
especialment conflictiu per les mobilitzacions i vagues que es produïren, entre els que 
trobaven a March com un capitalista modern i els que ho veien un explotador més 111.  
 El 1921 els mauristes de l'ajuntament s'oposen a la fàbrica d'adobs químics de Porto 
Pi. La lluita acabarà amb la victòria final de March que, ingressant en el Partit Liberal, 
aconseguirà redreçar-lo i fer-lo majoritari el 1923, a més de fer-se seu un grup de regionalistes 
encapçalat per Guillem Forteza i de l'acostament a aquest mateix grup manifestat per la 
primera etapa del periòdic El Dia, propietat del contrabandista-financer, i que tenia, aleshores, 
les seves planes obertes al regionalisme. L'acostament al socialisme amb la qüestió de la Casa 
del Poble, n'és un altre capítol. En definitiva, tota una estratègia per derrotar el 
conservadorisme. De tota manera, a pesar de ser March la representació d'un capitalisme més 



                                       PREMSA I NACIONALISME A MALLORCA ENTRE 1900 I 1936  
EL NACIONALISME A MALLORCA 

30 

modern a Mallorca, s'emparà poc a poc del caciquisme antic per tal de seguir obstentant 
aquesta primacia. 
 La Dictadura de Primo de Rivera, després dels primers anys de certa prosperitat, 
fracassarà amb la seva política i acabarà desprestigiada i havent desprestigiat, de pas, 
totalment la monarquia. D'entre els seus fracassos per no saber actuar com a tal dictadura i 
imposar-se amb mesures, com la reforma fiscal de Calvo Sotelo, per exemple, que canviassin 
l'estructura econòmica tradicional, tenim el de la crisi de la pesseta que el 1929 perd un 20 % 
del seu valor. L'atur i la disminució dels salaris, incrementaven també el malestar. 
 A Mallorca la Dictadura encara consolidà més el poder del verguisme. Es formà, com 
per tot Espanya, un partit únic, la Unión Patriótica amb elements del conservadorisme illenc. 
Homes del camp professional, de la indústria i del capital agrari foren els polítics de la Unión 
Patriótica (Josep Morell com a president de la Diputació i Joan Aguiló Valentí, batle de 
Palma). Tot i això la Unión Patriòtica mallorquina encara no està molt ben estudiada 112. 
Alguns sectors del socialisme col·laboraren amb la Dictadura per la qual cosa hi hagué una 
certa divisió i polèmica dins els socialistes 113, que el 1925 constituïren la UGT de les Balears 
i que a partir de 1926 participaren als comitès paritaris. La principal oposició a la Dictadura 
"procedia bàsicament de republicans, regionalistes, i d'alguns sectors del moviment obrer, 
sobretot dels d'inspiració anarco-sindicalista i comunista" 114. 
 La censura i les prohibicions deixaven un cert marge d'actuació, però aquest es feu 
més petit a pàrtir de 1926 com ho demostra, entre altres coses les prohibicions de les activitats 
de l'Associació per la Cultura de Mallorca, fundada el mateix 1923 però abans del cop d'estat. 
I no en parlem d'altres organitzacions polítiques més d'esquerra. 
 Econòmicament, la Dictadura és d'una certa estabilitat. Es pot destacar el 
començament de l'activitat turística. 
 La premsa de masses de l'epoca s'anà clarificant, i d'aquests anys els diaris es 
convertiran en mitjans de forta influència social: La Almudaina, La Ultima Hora, Correo de 
Mallorca, i, a partir de 1921 El Dia. 
 La resta de publicacions periòdiques s'amplien: publicacions anarquistes (Cultura 
Obrera...), socialistes (El Obrero Balear), republicanes de diverses tendències (La Tribuna, 
El Abuelo...), humorístico-satíriques de diverses tendències (Es Gallet, Foch y Fum, una 
altra edició de L'Ignorància), d'entitats cíviques (La Vanguadia Balear), a més de les de 
l'Església (La Aurora...), o les del sindicalisme catòlic (Boletín Obrero, El Seglar Católico, 
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El Adalid, etc). Publicacions més o manco llargues, però en tot cas existents sota diversos 
noms. 
 Des del punt de vista cultural, el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 
continua la seva publicació. A més des del camp del mallorquinisme cultural i de vegades 
polític, hi ha un conjunt de publicacions que després tractarem amb més espai: Bolletí del 
Diccionari de la Llengua Catalana, el Diccionari Català-Valencià-Balear, La Veu de 
Mallorca, Mitjorn, Correu de les Lletres, Almanac de les Lletres, La Nostra Terra, etc. La 
premsa local també és molt important: Sóller, Ca-Nostra, Llevant, Andraitx, El Felanigense, 
etc. 
 
     2.1.4.3.- Etapa republicana i  
       canvis. 
  Els cinc anys i escaig que durà la Segona República són en molts d'aspectes 
una continuació del període anterior. Tal volta el que destaqui sigui l'increment del 
nacionalisme polític i cultural amb els matisos que calguin, i, que després estudiarem. 
Evidentment l'avanç de l'esquerra antimonàrquica també és important, però no tant com es 
podria desprendre d'una etapa on fou majoritària, llevat del període del Bienni Negre al 
conjunt d'Espanya. 
 Des del punt de vista econòmic, continuam amb el procés de dependència peninsular. 
Destaca, dins aquesta tendència, la quebra del Crèdit Balear. Aquest Banc, a partir de 1915 va 
alterar la seva política financera i es dedicà especialment a la compra de valors peninsulars i a 
operacions financeres a l'estranger. En tot i això, en produir-se la crisi del 1929, el Crèdit 
Balear quebrà (1934). A pesar de comptar amb un sector industrial important encara s'ha de 
parlar de societat eminentment agrària 115. Ara bé, el turisme pren una forta volada els primers 
anys de la República, de 36.159 turistes el 1930 a 69.134 el 1933, amb una certa davallada al 
final del període a causa de la Depressió econòmica 116, i, sobretot, amb la Guerra Civil. 
 Així i tot, aquest període és molt ric en esdeveniments i en concrecions ideològiques 
així com també amb aportacions pràctiques de canvi. 
 En l'aspecte electoral 117, podem comprovar que es tracta d'un període mogut. Durant la 
Segona República a Mallorca ens trobam amb unes eleccions municipals que guanyen les 
dretes del partit de Joan March el 12 d'abril de 1931. El triomf republicà a la resta d'Espanya i 
les denúncies d'irregularitats electorals permeteren tornar-les a convocar de nou per al 31 de 
maig, concretament a 25 municipis de Mallorca i Eivissa. En aquestes noves eleccions, 
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triomfaren els republicans i socialistes a Palma, Alaró, Binissalem, Felanitx, Inca, Manacor i 
Pollença. A les del 12 d'abril les esquerres ja havien triomfat a Esporles i Montuïri. 
 A les eleccions a Corts Constituents del 28 de juny la Conjunció Republicano-
Socialista (Gabriel Alomar, Alexandre Jaume, Teodor Canet, Francesc Julià i Manuel Azaña, 
aquest darrer substituït per renúncia a l'escó de les Balears a les complementàries de 4 
d'octubre per Francesc Carreras) va treure les majories (5 diputats), mentre que el Partit 
Republicà de Centre les minories (Joan March i Lluís Alemany 118). Fins aquí les eleccions 
guanyades per republicans i socialistes, totes del 1933. 
 Després, la reacció de les dretes en coalició amb Joan March, l'eix central de totes 
aquestes coalicions 119, guanyà les posteriors eleccions. El 23 d'abril de 1933 hi ha un 
important triomf de les dretes a 17 pobles de les Balears. El 3 de setembre del mateix any 
Joan March i Ordines, tot i estar empresonat pel govern de la República, guanya les eleccions 
a vocals regionals del Tribunal de Garanties Constitucionals. El càrrec haurà de ser ocupat pel 
seu suplent Josep Sampol i Ripoll. I abans de finalitzar el 1933, el 19 de novembre, en una 
primera volta de les eleccions generals, els cinc candidats de la coalició de drets surten 
elegits: Lluís Zaforteza, Tomàs Salort, Bartomeu Fons, Pere Matutes i Joan March. A la 
segona volta, el 3 de desembre les minories quedaren pels candidats radical-lerrouxistes, 
Francesc Julià i Teodor Canet, acostats de cada vegada més a l'òrbita de Joan March i amb el 
suport del centre-dreta.  
 Acabat l'anomenat Bienni Negre, el 16 de febrer de 1936, a diferència de la resta 
d'Espanya, a les Illes Balears tornà a guanyar la candidatura de dreta, i, aquesta vegada, 
copant tots els set escons: Joan March i Servera (independent i fill de Joan March i Ordines), 
Pere Matutes (independent i verguista), Joan Pujol (CEDA), Jaume Suau (independent i 
verguista), Tomàs Salort (CEDA), Bartomeu Fons (Partit Regionalista) i Cèsar Puget 
(CEDA). A totes les Balears les dretes tragueren entre 79.829 vots i 91.610. Les esquerres, tot 
i l'augment, entre 53.191 i 56.338. 
 Com es pot comprovar, el predomini de les esquerres fou molt curt. La 
desorganització de les dretes al principi de la República fou important. Ara bé, tot d'una 
recuperades, tornaren guanyar. Cal destacar la importància de la figura de Joan March, acusat 
de caciquisme fins i tot per coaligats seus, com el Partit Regionalista. Joan March 120, de fet, 
aconseguir sortir elegit sempre, o bé ell o el seu fill. A més, a partir de 1933, donà el triomf a 
tots els que es presentaren en la seva candidatura o donà suport als candidats del Partit 
Republicà Federal de Mallorca quan aquest es convertí en lerrouxista, després de separar-se 
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dels elements azanyistes. Per tant, Joan March, fa i desfà, dins la política mallorquina. La seva 
potència econòmica es tradueix en vots. El caciquisme verguista, per tant comanda a 
Mallorca. Des de la premsa republicana mallorquina, setmanaris sobretot com República 121, 
d'Esquerra Republicana Balear i El Obrero Balear del PSOE, es denuncia aquest fet, així com 
les seves amistats amb polítics lerrouxistes del Bienni Negre. 
 D'aquesta època es pot parlar començar a parlar per primera vegada a Mallorca de 
l'organització de partits de masses. Partits moderns formats per seccions juvenils, de dones, 
etc., i no partits de quadres dirigents. L'organització en aquest sentit més completa hauria estat 
Acció Popular Agrària 122. Per l'esquerra política, l'Esquerra Republicana Balear 123, i el PSOE 
124, també començarien a esser-ho, tot i que no tant com els anteriors. 
 Classificats, els partits polítics existents a Mallorca a finals de la Segona República 
foren els següents: 
 Per l'extrema dreta la Falange, feixista, amb Alfonso de Zayas y de Bobadillas 125, que 
començà a publicar Aquí Estamos, i els tradicionalistes, catòlics extrems i monàrquics, amb 
Josep Quint Zaforteza, membre de la noblesa que a principis de la República havia format 
part del Centre Autonomista i que abans havia estat fundador de l'Associació per la Cultura de 
Mallorca que publicaren La Tradición i després Reconquista 126. Es tractava de partits 
d'escassa implantació, però, que es preparaven militarment per un cop d'estat. 
 Com a partits de dreta podem considerar als que confluïren a la CEDA, el Partit 
Republicà de Centre i el Partit Regionalista de Mallorca. 
 Els començaments de la Segona República foren especialment difícils per les restes de 
l'antic Partit Conservador. Una part, la majoria dels mauristes fundaren el 1930, dirigits per 
Bartomeu Fons i Jofre de Villegas, ex-batle de Batle, el Partit Regionalista que confluí amb el 
Centre Autonomista, provinent del Centre Regionalista fundat el 1917. Aquest grup, que 
passarem a estudiar amb més detall en apartats successius, en els inicis de la República 
semblava convertir-se en l'hereu de la dreta mallorquina, ara convertida al regionalisme 
catòlic. 
 Per una altra banda, de les restes del conservadorisme i de la Dreta Social de Manuel 
Andreu Fontirroig, s'anà conformant cap a la segona meitat del 1931, una organització 
política encapçalada per Lluís Zaforteza, la Unió de Dretes, i després Acció Popular Agrària, 
que formà part de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) del dirigent 
Gil Robles. Com hem vist, aquest partit s'anà convertint en el principal partit de masses de 
Mallorca, amb una representació parlamentària importantíssima, gestionant molts 
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d'ajuntaments des de l'octubre de 1934 fins al febrer-març del 1936. Enquadrava una 
important Secció Femenina i unes Juventuts (JAP), un tant fexistitzants a imatge del feixisme 
mussolinià d'aleshores. Acció Popular Agrària arreplegava "les classes mitjanes, un sector de 
l'aristocràcia i els obrers militants de la Federación de Obreros Católicos" 127. 
 Al contrari de la CEDA, el Partit Republicà de Centre, format totd'una després de la 
instauració de la República pels partidaris de Joan March i provinents del Partit Liberal, 
anaren minvant la seva presència com a tal partit. Havien estat, com a Partit Liberal, el 
principal partit de la dreta, guanyadors de les suspeses eleccions municipals del 12 d'abril del 
31. A les darreres eleccions generals de febrer de 1936 ja es presentaren com a independents. 
No podem parlar d'un partit de masses. Les seves bases estaven en el món de les finances, 
professions liberals, comerciants i sectors que depenien econòmicament de Joan March 128. 
Tot i això, la influència de March, com ja hem dit fou importantíssima. 
 El centre polític a Mallorca durant la República el conformaren els radicals 
representats per Francesc Julià, president de la Diputació i diputat a Madrid entre 1931 i 1935, 
primer amb la coalició republicana-socialista i, el desembre de 1933, amb el suport de la 
dreta. Els radicals durant la República ocuparen fins a finals de 1935 els llocs clau de la 
presidència de la Diputació i del Govern Civil (el menorquí i propietari de La Voz de 
Menorca Joan Manent). El 1931 formaven part del Partit Republicà Federal de Mallorca 129, el 
republicanisme històric, ensems amb els polítics republicans d'esquerra com Emili Darder, 
Bernat Jofre, Joan Sanxo, etc. A finals de 1931 sorgiren divergències entre els republicans, 
que tenien que veure amb les diferents polítiques de pactes a nivell estatal amb els socialistes 
propiciades pels sectors lerrouxistes i azanyistes. El gener del 32 mentre la majoria radical del 
PRFM acceptà la direcció d'Alejandro Lerroux, d'altres constituïren el partit d'Acció 
Republicana de Mallorca, seguidor de Manuel Azaña 130. A partir d'aquest moment, el partit 
basculà força cap a l'òrbita de Joan March, ja sospitós de pactes i enteses amb Lerroux 131. Per 
totes aquestes raons és que situam aquest partit dins l'espectre polític del centre. Al final de la 
República, Lerroux i els radicals desaparegueren envoltats d'assumptes de corrupció com el 
cas de l'afer de l'Straperlo que tingué com a protagonista l'hotel Formentor a Mallorca. 
 En general la dreta i el centre es poden considerar partits partidaris del centralisme, 
excepció feta del Partit Regionalista i, en part, dels tradicionalistes. 
 Pel que fa l'esquerra, pode distingir entre l'esquerra reformista i la revolucionària. 
L'esquerra reformista és la que resultà de la divisió del PRFM. Concretament Acció 
Republicana de Mallorca a partir de gener de 1932. El 1934 diversos partits, entre ells l'ARM 
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i el Partit Radical Socialista Independent, crearen l'Esquerra Republicana de les Balears. 
Estam parlant dels seguidors de Manuel Azaña que formaren un partit de caràcter autònom a 
Mallorca i amb un fort caràcter nacionalista, en el sentit mallorquinisme polític i del 
catalanisme cultural. El partit estava format per intel·lectuals, professions liberals, petita 
burgesia, obrers i pagesos no revolucionaris. Estam parlant d'un partit amb molt de poder 
municipal, que, a més, a partir de febrer del 36 governava tot l'Estat. Un partit en vies de 
convertir-se en partit de masses tot i que no es pot comparar amb la importància d'Acció 
Popular Agrària 132. Al final de la República hi hagué tota una sèrie de partits republicans que 
bascularen a l'entorn d'ERB havent abandonat les files radicals: Unió Republicana o el Partit 
Republicà Democràtic Federal. 
 Pel que fa a l'esquerra revolucionària hi ha en rpimer lloc el PSOE. El partit més 
important de l'esquerra revolucionària. El 1932 havien format la Federació Socialista Balear, i 
durant la República formaren gairebé sempre coalició amb l'esquerra republicana, cosa que 
els vagué la crítica de comunistes i anarquistes. El PSOE era un partit d'obrers i pagesos, 
dirigit des de feia anys per Llorenç Bisbal. Des del 1900 publicava el setmanari El Obrero 
Balear 133. El seu comportament en relació a la qüestió nacional a Mallorca, en general fou 
negativa abans de la Segona República 134. Durant la República, aquesta actitud anà variant de 
la mà d'Alexandre Jaume i de la col·laboració amb Gabriel Alomar 135. 
 El PCE no tingué una especial incidència a Mallorca. Tot i això comptava amb un 
nucli important amb dirigents com Heriberto Quiñones, Aurora Picornell o Ateu Martí. El seu 
òrgan d'espressió fou Nuestra Palabra. Del final de la Dictadura i principis de la República 
sorgiren diversos grups comunistes, entre ells el que donà el PCE i la Federació Comunista 
Catalano-Balear que acabà convertint amb el Bloc Obrer i Camperol i finalment amb el Partit 
Obrer d'Unificació Marxista (POUM). Sobre la qüestió nacional la seva actitud s'acostava a 
un model teòric semblant al soviètic, eren partidaris del dret d'autodeterminació en el sentit 
d'alliberament nacional i de classe 136. 
 Pel que respecta el sindicalisme, la dreta mallorquina seguí propugnant el sindicalisme 
catòlic procedent dels antics Cercles d'Obrers Catòlics. Aquest sindicalisme comptà amb 
algunes publicacions importants com Verdad y Justicia, Defensa Obrera, El Luchador, El 
Seglar Católico o El Heraldo de Cristo.  
 Pel que respecta el republicanisme d'esquerra cal anar a publicacions com Ciutadania 
o República, i d'altres de pobles com El Republicano de Sineu, El Pueblo de Andratx, La 
Razón d'Algaida o Nosotros de Manacor. 
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 De tota manera, el sindicalisme més important fou el de la UGT, de caràcter socialista, 
només en algún moment superat pels anarquistes de la CNT que publicaven Cultura Obrera. 
Els comunistes disposaren temporalment del sindicat Confederació General de Treballadors 
Units 137. 
 Els fets del Sis d'Octubre a Mallorca no tingueren una importància rellevant. No hi 
hagué vaga general a Mallorca aquella data, llevat d'alguns pobles: Llucmajor, Manacor, 
Felanitx, Andratx, Alaró, Artà i Esporles. La iniciativa de la protesta correspongué sobretot 
als socialistes. Segons Isabel Peñarrubia, a pesar d'alguns intents de rebel·lió, la "repressió va 
ser desproporcionada respecte als esdeveniments, i es va dirigir contra els comunistes a la 
capital i contra socialistes i republicans d'esquerra als pobles" 138. Els ajuntaments amb 
regidors d'esquerres es varen suspendre i es crearen gestores amb membres dels partits 
verguista (PRC), CEDA i Regionalista. Aquests ajuntaments no tornaren ser restituïts fins 
després de les eleccions de febrer del 36. La premsa esquerrana, República i El Obrero 
Balear seguí sortint, però amb una forta censura. Davant l'actuació de la Generalitat de 
Catalunya proclamant el seu president, Lluís Companys, l'Estat Català dins la República 
Federal Espanyola, i, el seu posterior empresonament, les esquerres de Mallorca s'hi 
mostraren solidàries, mentre que la dreta, fins i tot els regionalistes, la o condemnà 139. 
 La societat mallorquina durant la Segona República fou molt semblant a la de l'epoca 
de la Restauració. De tota manera s'hi observaren canvis importants i hi podem trobar una 
certa bipolarització entre els sectors dominants i una gran part de la societat de caràcter rural 
eminentment que estava fortament influïda pel clericalisme de l'Església aleshores prou 
sensible davant les perspectives d'una República Laica. Per una altra banda els sectors 
republicans i socialistes amb una càrrega d'anticlericalisme important, tot i que moderada en 
els fets donat la pràctica inexistència de violència contra l'Església. Al mateix temps, aquesta 
bipolarització estava en part relacionada amb el caciquisme existent. Prova d'aquest 
enfrontament i de la vitalitat de l'anticaciquisme i anticlericalisme ho fou la revista Foch y 
Fum, molt difosa a l'època i coneguda encara ara per gent d'edat 140. 
 Tal vegada una de les més importants tasques de la República, la més recordada 
positivament almenys, fou l'obra de molts d'ajuntaments, en especial el de Ciutat, de 
construcció d'escoles. Tot això també amb un conjunt de mestres que aplicaven mesures de 
reforma educativa importants com colònies d'estiu o mètodes més actius actius i participatius 
141. 
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 Durant la República, a més, les forces del nacionalisme polític i cultural es 
desenvoluparen força, tot i la seva relativa importància i influència dins la societat. Tant des 
de partits com el Centre Autonomista, el Partit Regionalista, i els republicans d'esquerra, 
s'impulsà amb força. El socialisme a través de Gabriel Alomar, Alexandre Jaume o Andreu 
Crespí començà a prendre una postura més favorable com ja hem dit. Des d'aquest punt de 
vista s'ha de recordar el paper cultural de l'Associació per la Cultura de Mallorca i el jugat per 
aquesta mateixa associació en demanda d'un decret de bilingüísme que mai no arribà, així 
com l'impuls, ensems la Cambra de Comerç i l'Agrícola dels projectes d'Estatut d'Autonomia. 
 Davant el paper jugat per l'Associació per la Cultura de Mallorca, a través sobretot de 
La Nostra Terra, en defensa de la llengua catalana i l'amistat amb Catalunya, cal oposar el de 
periodistes o escriptors de l'anticatalanisme com els germans Villalonga 142. 
 
 
 2.2.- EL MALLORQUINISME POLÍTIC: 
 
   2.2.1.- Característiques. 
  Hi ha una sèrie de preguntes per fer-nos en començar a parlar de 
mallorquinisme polític. A més de contestar al què és, cal dir també com fou, com s'organitzà, 
quines coses proposà. Al mateix temps, hem d'aclarir per què no són considerats pertanyents 
al mallorquinisme uns o altres polítics. A més cal dir si el mallorquinisme polític és excloent 
de qualsevol altre isme geogràfic: espanyolisme, castellanisme, catalanisme... Com també, si 
el mallorquinisme és una teoria política pura, sense mescolança amb altres ismes polítics; 
tradicionalisme, conservadorisme, liberalisme, socialisme... En definitiva, també cal dir que té 
de regionalisme i què té de nacionalisme. 
 Totes aquestes preguntes quedaran contestades sobretot en el capítol principal 
d'aquesta tesi, que són els diferents estudis de les publicacions nacionalistes que hem triat 
com a significatives. De tota manera, les passarem a contestar seguidament i resumidament. 
 El mallorquinisme polític que estudiam és espanyolisme en tant que no és partidari en 
cap cas de la separació d'Espanya. Es tracta d'un espanyolisme entès des del punt de vista de 
la pluralitat nacional d'Espanya, de les seves llengües i costums, tradicions i drets forals. És 
un espanyolisme de caràcter federalista o regionalista (autonomista) segons els casos, 
anticentralista i antiuniformista, i doncs no és precisament castellanista, si per castellanisme 
s'entén una ideologia que es vol apoderar de la idea d'Espanya i imposar-la a la resta de 
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regions i nacions de l'Estat. És una forma de regeneracionisme de la vida política espanyola 
que pensa que el centralisme està fracassat i és el mal de tots els defectes d'Espanya. 
 El mallorquinisme polític ha estat sempre catalanisme. Catalanisme en diversos graus, 
des del purament cultural i lingüístic al més purament polític. El mallorquinisme més freqüent 
ha estat sempre el que ha separat política i cultura en relació a Catalunya, i, s'ha decidit més 
aviat pels lligams culturals i històrics. 
 El mallorquinisme polític ha estat divers. Hi ha mallorquinistes de caire 
tradicionalista, conservador i liberal. N'hi ha de republicans i de socialistes. No és per tant una 
teoria pura, i, no se l'avantposa per damunt de tot. El període de la Guerra Civil Espanyola és 
el més clar en aquest sentit. L'exemple més paradigmàtic es trobaria en l'actitud de Joan 
Estelrich, que es posa clarament a favor del clericalisme i de la propietat, abans que les 
conviccions nacionalistes tantes vegades defensades. 
 El mallorquinisme polític és nacionalisme i regionalisme alhora. És regionalisme 
perquè no es qüestiona l'existència de l'Estat Espanyol i perquè s'actua de forma separada dels 
altres territoris considerats històricament connacionals: Catalunya i el País Valencià. Perquè 
entén que cada territori ha de crear les seves pròpies plataformes i seguir el pas de la seva 
pròpia conscienciació. 
 És nacionalisme perquè s'és partidari d'una cultura nacional pròpia, independent de la 
cultura nacional espanyola. Perquè es pensa que es pot relacionar la cultura catalana amb la 
resta de cultures europees sense necessitat de passar per l'espanyola. Perquè es creu tenir una 
idea clara de les distintes nacionalitats ibèriques. Perquè, en aquest aspecte no hi ha 
diferències amb Catalunya i el País Valencià que no siguin de matís. Si Mallorca és una regió, 
en aquest sentit, ho és de Catalunya en sentit ampli (Països Catalans). Perquè es té clar que 
l'àmbit de la cultura mallorquina és el mateix del de les altres illes, Catalunya, València, 
Andorra, el Rosselló i la Cerdanya i l'Alguer. 
 El mallorquinisme polític és la preocupació per Mallorca, la seva llengua pròpia, la 
història, la proposta de la seva modernització alhora que la conservació de les seves 
característiques. El mallorquinisme polític és l'organització d'associacions de caràcter polític i 
cultural. És la demanda d'autonomia política per a Mallorca en relació a l'Estat Espanyol. La 
demanda del concert econòmic, del port franc, del dret civil propi, de la modernització del 
país amb propostes com el turisme, les carreteres, l'urbanisme respectuós amb els monuments 
artístics, la salvaguarda del patrimoni cultural i natural, de l'oficialitat del català i del seu ús. 
El mallorquinisme és la crítica constant de l'estat centralista de la Restauració sobretot, i del 
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centralisme en general. Per això s'oposa al caciquisme que hi està acomodat a aquest estat de 
coses i que, per això mateix, li és contrari.  
 Dins la dinàmica del mallorquinisme polític hi ha l'aspiració a una major autonomia 
per a Mallorca que, gairebé sempre, topà amb els interessos de les classes caciquils de l'illa, 
sense poder reeixir cap vegada en aquest període de 1900 a 1936. En aquest treball farem 
repàs a la proposta d'autonomia, el 1919, per part del Centre Regionalista dirigit per Guillem 
Forteza. Com també farem esment en diversos apartats dels projectes d'estatut d'autonomia 
durant la Segona República. Cal destacar però l'intent de Mancomunitat d'Ajuntaments Rurals 
el 1919, en un moment de desaparició del nacionalisme organitzat, en aquest cas del Centre 
Regionalista. Aquesta Mancomunitat tenia previst que amb el temps hi pogués formar part 
l'ajuntament de Ciutat. La causa de la formació d'aquesta Mancomunitat era principalment 
econòmica: "va esser la política de taxes que dictava la Junta de Subsistències, només 
afavoridora dels grans comerciants de Ciutat, la causa conjuntural de la formació de la 
Mancomunitat" 143. Evidentment el caciquisme, defensor d'aquests interessos de l'oligarquia 
ciutadana, s'encarregà de desbaratar aquest intent d'autonomia que en algun moment semblà 
anar més enllà d'aquests interessos tot i posar-los en perill davant la possible organització 
d'una Mancomunitat que criticava amb força els partits tornants i el sistema de govern de 
l'Estat. 
 El mallorquinisme polític, a més, manifestà en totes les seves variants una fe ferma en 
el paper de la cultura per mobilitzar el poble de Mallorca. Possiblement, aquest element 
culturalista, fou el que més entrebancà la seva tasca en una societat eminentment rural, en 
general amb nivells de pobresa i necessitats importants, sense una població, el suficientment 
gran, com per tenir institucions culturals com la Universitat que creassin una consciència 
nacional. 
 El mallorquinisme polític té tendència a crear organitzacions polítiques autònomes de 
les estatals. Ara bé, entre 1900 i 1936 es poden donar casos de mallorquinisme, en el sentit 
abans esmentat, en d'altres organitzacions polítiques més o menys dependents de partits 
estatals. En aquest cas els que més s'hi acosten són els republicans federals històrics, llevat els 
de la línia radical o lerrouxista. Així, podem trobar una línia del federalisme republicà que va 
des de Lluís Martí i Benet Pons i Fàbregues, a Pere Oliver i Domenge, Emili Darder, Bernat 
Jofre, Joan Sanxo, etc. La personalitat de Gabriel Alomar, primer republicà i després 
socialista, s'ha de deslligar de la política de partit a Mallorca. Les seves activitats polítiques es 
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troben més aviat relacionades amb el Principat de Catalunya, però no deixarà d'influir dins el 
republicanisme illenc.  
 De la resta de partits polítics no es pot parlar de mallorquinisme polític. Hi ha algun 
acostament entre la branca republicana del reformisme, però al final el reformisme mallorquí 
és un partit força sucursalista 144. El socialisme sempre en fou refractari si ens atenem a les 
manifestacions des d'El Obrero Balear i de Llorenç Bisbal. Només durant la República hi ha 
un posicionament clar d'individualitats, tan importants però, com Alexandre Jaume o Andreu 
Crespí, a més de la influència de Gabriel Alomar.  
 El comunisme, tot i algunes manifestacions sobre l'alliberament nacional al més pur 
estil soviètic, no presenta una teoria clara sobre el fet mallorquí. 
 El tradicionalisme, tot i la seves teories foralistes, i una disposició semblant, de 
vegades i amb matisos, al republicanisme federal des de l'altra cantó ideològic, presenta 
moltes vegades tics d'espanyolisme uniformista. Tot i això, la figura de Josep Quint Zaforteza 
i Amat en pro del mallorquinisme polític i cultural és de ressenyar. La branca integrista del 
tradicionalisme es de les més anticatalanistes. 
 La resta de partits en són contraris i no tenen una idea clara de la qüestió nacional com 
no sigui de la pertinença nacional, a més de jurídica, de Mallorca a l'Espanya castellanista. 
Del maurisme no hi ha molt que ressenyar, a pesar d'estar acostat ideològicament al 
regionalisme conservador. Del liberalisme hi ha alguna proposta, com la del Lluís Alemany 
145, i la seva teoria balearista. 
 Per finalitzar, cal assenyalar les condicions reals perquè a Mallorca es doni el 
naixement d'un nacionalisme polític entès des del punt de vista dels nacionalismes que es 
donaren en el segle XIX, s'han donat i es donen en el segle actual. Essent Espanya un estat 
plurinacional però governat i dirigit des de segles enrera i, sobretot, des de la instauració del 
centralisme a imatge del liberalisme francès, és evident que era possible aquest fet. Mallorca, 
té sobretot una llengua que és diferent de la imposada oficialment per l'Estat Espanyol. I 
aquesta llengua ha estat conservada majoritàriament per la població. Llengua i història han 
conformat un caràcter determinat que no era el propiciat per l'Estat. Les classes dirigents 
mallorquines s'hi acomodaren a aquest Estat, però la massa del poble pràcticament només el 
coneixia per les coses negatives: imposts, quintes, manca d'escoles, etc. Així i tot, el poble en 
general era freqüentment analfabet o amb un nivell de cultura més aviat baix. El caciquisme el 
tingué controlat durant molt de temps. Així i tot, en algun moment aquesta tendència es podia 
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trencar. El període que estudiam en són els primers intents de rompre amb la dependència 
política i cultural 146. 
 
   2.2.2.- Orígens i evolució: 
 
     2.2.2.1.- La Renaixença. 
  La Renaixença a Mallorca fou un moviment literari aparegut a partir de la 
Renaixença catalana 147. Els inicis se solen trobar en la revista la Palma (1840-1841). La 
Palma, tot i que no es defineix clarament sobre la llengua (hi ha un article contari als 
dialectes), sí que hi trobam una preocupació pels temes mallorquins.  
 Els homes de la Renaixença a Mallorca, a pesar de la preocupació per la història de 
Mallorca i per la literatura i el folklore popular, així com per la llengua literària, però, no 
passaren d'aquí. El seu èxit, donada la seva erudició a pesar de tractar de temes populars en el 
cas de la recerca de la poesia popular, fou escàs. El seu públic, havia d'esser, aleshores escàs. 
Ja hem parlat abans del 77 % d'analfabets el 1900. I, aquest públic, en gran part de la seva 
mateixa extracció social (propietaris agrícoles, alta burgesia i noblesa), no passà d'aplaudir-los 
les seves iniciatives més separades del context català en què generalment es movien. La seva 
participació en els Jocs Florals de Barcelona i la seva aportació al conjunt de la Renaixença 
catalana és pot qualificar d'importantíssima. 
 Podem considerar diverses generacions de renaixentistes. La primera "és la dels homes 
de La Palma (1840-1841), amb Josep Maria Quadrado (1819-1896 i Tomàs Aguiló i Forteza 
(1812-1884) al capdavant" 148. Després els seguiren uns altres escriptors nascuts 
majoritàriament la dècada dels anys 20: Marià Aguiló, Pere d'Alcantara Peña, Jeroni Rosselló, 
Josep Lluís Pons i Gallarza i Josep Palou i Coll. Després, encara hi trobam una altra generació 
nascuda caps als anys 40 amb els millors escriptors costumistes: Tomàs Forteza, Bartomeu 
Ferrà i Perelló, Gabriel Maura, Ramon Picó i Campamar i Mateu Obrador i Bennàsser 149. 
 La majoria d'aquests darrers, amb alguns dels anteriors i d'altres de posteriors com 
Miquel dels Sants Oliver (1864-1920), participaren en els projectes de publicacions 
periòdiques en català de caràcter costumista com L'Ignorancia i La Roqueta. Per a Josep M. 
Llompart, aquestes publicacions foren un intent d'incorporar sectors majoritaris del públic 
mallorquí a la Renaixença. L'Ignorancia "fue un triunfo, tuvo una difusión extraordinaria, 
familiarizó al público espeso con la lectura del catalán en versión dialectal mallorquina, 
divirtió a la gente; pero esa misma gente, ese mismo público, se quedó donde estaba, no dio 
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un solo paso, no modificó ninguno de sus esquemas mentales. Incluso -y en este sentido 
L'Ignorancia podía ser un arma de doble filo- habían venido a reforzarse tal vez algunos 
prejuicios lingüísticos, como el de la dicotomía mallorquín-catalán o el de que nuestra lengua 
sólo es útil para la expresión literaria menor, humorística y localista. De todos modos 
conviene insistir en que, fracasado o no el planteamiento de que partieron los promotores del 
semanario era certero y, en aquella coyuntura, el único que ofrecía posibilidades de eficacia 
sociológica desde el punto de vista de una política cultural realista". 
 Des del punt de vista cultural i lingüístic s'ha de considerar la Renaixença com un 
començament, uns inicis sobre els quals el nacionalisme a Mallorca se sustenta. Aquesta visió 
és la que ofereix Joan Mas i Vives 150: 
 En conjunt, com a tot el territori lingüístic, a Mallorca la literatura produïda a l'època 
romàntica construí les bases d'una recuperació que féu possible l'aparició dels grans autors el 
final de segle. Malgrat les múltiples contradiccions que hom pugui detectar, durant el s. XIX 
es plantejaren tota una sèrie de qüestions que, encara que no fossin resoltes del tot, demostren 
que fou aleshores que començà pròpiament l'època contemporània. Es tracta d'aspectes tan 
diversos com la necessitat de fixar una llengua literària apta per als usos culturals més elevats, 
o a la manipulació del món subjectiu com a font més intensa de creació literària. És cert que 
ni el sentimentalisme desfermat dels romàntics, ni les seves oscil·lacions formals entre el 
dialectalisme pur i l'arcaisme més anacrònic foren acceptades sense revisió pels autors del 
final de segle, però les solucions que aquests finalment donaren, exemplars en molts 
d'aspectes, només foren possibles gràcies als tempteigs previs".  
 Amb tot això, no només parlam de literatura, també ho feim de llengua, del seu ús i de 
quina llengua usar, problemes importants dins el catalanisme en general. Però, aquests homes 
no crearen plataformes polítiques, ni tampoc actuaren políticament en el sentit d'intentar 
crear-les. Podien fer manifestacions de germanor amb Catalunya, d'unió espiritual o cultural 
fins i tot 151. Però no passaren d'aquí.  
 No podem parlar per tant de nacionalisme si no és en el sentit dels inicis, dels 
antecedents. No es tracta de mallorquinisme polític, però sí que en són les bases d'aquest.  
 La majoria dels homes de la Renaixença desaparegueren cap a finals del segle XIX. 
Una nova generació els vendria a substituir a l'època del modernisme. Una nova generació 
amb homes com Miquel dels Sant Oliver, Mn. Costa i Llobera, Joan Alcover, Mn. Antoni Mª 
Alcover i, Gabriel Alomar.. Una gent amb orígens i trajectòries posteriors diverses i no tots 
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implicats directament amb plataformes polítiques. Però tots influents al seu entorn. Tots 
també relacionats amb la literatura. 
 Cal afegir-hi, a més, sectors del republicanisme federal com Lluís Martí i Benet Pons i 
Fàbregues, relacionats en un primer moment amb la figura de Gabriel Alomar. 
 De fet, tots els esmentats anteriorment vénen a ser caps dels diversos grups que 
s'aniran conformant al llarg dels anys que transcorreran entre 1900 i 1936. Estam. doncs, 
davant un plantejament no estrictament cronològic que es plantejarà a partir del moviment de 
la Renaixença. 
 Incidint més en l'aspecte de la Renaixença com a origen de tota la literatura posterior, 
cal dir que els modernistes s'hi sentiren seguidors. Miquel dels S. Oliver, el 1903 ho diu ben 
clar 152: 
 "Han desaparecido del mundo de los vivos Quadrado, Mariano Aguiló, Tomás 
Forteza, José Luís Pons, Jerónimo Rosselló, Victoria Peña, casi toda la legión de los viejos 
maestros, bosque añoso cortado en dos días por el mismo leñador. Desfilaron también por el 
campo de los asfodelos Jaime Cerdá y Alvaro Campaner. Disolvióse el núcleo del Museo y de 
L'Ignorancia; pero paulatinamente en la sombra de los colegio y en los claustros 
universitarios, se preparaba una nueva generación, con sus vagidos y tanteos inconsistentes al 
principio, después más vigorosos y acentuados. Al mismo tiempo, algunos de los talentos ya 
conocidos y en el pleno vigor de su madurez, como Alcover y Costa, daban nueva cosecha, 
hacían más intensa su labor o extendían su espíritu a nuevas zonas intelectuales y poéticas". 
 La Renaixença mallorquina serà el punt de referència, l'origen de tota la literatura 
posterior i del moviment regionalista. Guillem Forteza, un dels teoritzadors del 
mallorquinisme, així ho manifestarà el 1933 153: 

 
  Quan Narváez s'envaina d'ensenyar a Europa de vèncer les revolucions, 
neix el nostre "mallorquinisme", amb la tríade Quadrado, Aguiló (T) i Montis, en 
llançar la revista "La Palma", dins la qual, digui's el que es vulgui, hi ha un 
reviscolament prou dibuixat; quelcom com salvaguadar al marge d'Espanya i 
malgrat Espanya; un instint d'aixecar una personalitat històrica que no tenia art 
ni part en el naufragi polític de l'Estat espanyol. Tot això, embolcallat en el 
ropatge literari i amb l'ornament de la llengua castellana. No hi fa res; això sols 
vol dir que el renaixement patriòtic a Mallorca és anterior al renaixement de la 
llengua i que Quadrado era un home que s'anticipà per molts de conceptes als 
seus contemporanis de la Catalunya continental. 

 
     2.2.2.2.- Mn. Alcover. 
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  Antoni Maria Alcover nasqué a la possessió de Santa-Cirga de Manacor el 2 de 
febrer de 1862. Ingressà al Seminari de Palma el 1877 i aviat actuà dins els ambients político-
religiosos de l'època. A partir de 1884 començà a la premsa local les seves campanyes 
integristes. En un primer moment estigué lligat al tradicionalisme carlista, però en separar-se 
aquest (1888), s'anà convertint en capdavanter de les idees més integristes en lluita amb 
aquells, els mestissos, més partidaris d'un catolicisme lligat a la monarquia. De fet d'aquesta 
primera època, es pot dir que seguia les opinions del periòdic El Siglo Futuro de Feliu Sardà i 
Salvany 154. D'aquesta època ho són també la participació a publicacions i diaris catòlics 
integristes com són El Centinela, El Tambor, El Católico Balear, Mallorca Dominical o El 
Ancora 155. 
 En aquests moments també es relacionà amb escriptors de la Renaixença, com ho 
foren Josep M. Quadrado o Tomàs Forteza i d'altres més. Col·laborà també amb 
L'Ignorancia des de 1880. 
 L'interès per la llengua li vengué de molt jove. Francesc de B. Moll conta que el 1879, 
quan Mn. Alcover tenia disset anys el seu "íntim amic i condeixeble Josep Miralles i Sbert 
(que havia d'eser bisbe de Lleida i de Barcelona i arquebisbe de Mallorca), i aquest li 
desaprovà rotundament allò d'escriure quadros de costums mallorquins en castellà, 
demostrant-li la incongruència i la ineficàcia de tal procedir: primer, perquè els personatges 
resultaven falsos; i segon, perquè N'Alcover no coneixia prou a fons el llenguatge castellà viu 
per a fer parlar aquells personatges amb la gràcia i naturalitat que tenien el de Trueba". Moll, 
a més, segueix, dient que a més "de les suggerències d'En Miralles, influïren en el 
retrobament de la mallorquinitat de N'Alcover altres persones, cadascuna dins la pròpia 
circumstància. El jove poeta pollencí Joan Guiraud li féu conèixer els primers poemes d'En 
Costa i Llobera i alguns volums dels Jocs Florals de Barcelona. A la darreria del 1880 es féu 
coneixent del famós escriptor costumista Bartomeu Ferrà i Perelló i del mateix Miquel Costa i 
llobera (aquest el conegué per haver-se matriculat tots dos a l'acadèmia de dibuix i pintura 
d'En Francesc Mestre). En Ferrà i En Costa el presentaren al poeta i professor Tomàs Forteza 
(que es va convertir en el seu mestre de llengua i literatura catalana), al popularíssim poeta i 
prosista Pere d'Alcàntara Penya i a l'historiador Mn. Josep Rul·lan. Una amistat en dugué una 
altra, i aviat el jove manacorí es veié distingit amb la de persones que eren o havien de ser 
amb el temps molt importants dins les lletres o l'erudició: Josep Lluís Pons i Gallarza, Tomàs 
Aguiló, Josep Mª Quadrado, Estanislau de K. Aguiló, Gabriel Llabrés, Joan Alcover, 
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Bartomeu Singala, Joan Lluís Estelrich, Miquel S. Oliver, Gabriel Maura, Antoni Frates, Leó 
Carnicer, etc." 156 
 Hem de convenir que, d'aquí, no només sorgiren les Rondaies Mallorquines d'En Jordi 
des Racó, pseudònim de Mn. Alcover. També en sorgí un posicionament ideològic clar a 
favor del mallorquinisme i del catalanisme polític que es trencà cap al 1918 amb les 
desavinences amb l'Institut d'Estudis Catalans. 
 Mn. Alcover, una vegada ordenat sacerdot, tingué diversos càrrecs dins la diòcesi 
mallorquina de la mà del Bisbe Miralles: canonge, provisor i vicari general, canonge 
magistral. Mort el Bisbe Campins, Mn. Alcover fou elegit vicari capitular sede vacante regint 
durant més d'un any la diòcesi. El 1921 es convertí en degà.  
 "En el Seminari de Mallorca, on ja era catedràtic d'Història Eclesiàstica des de 1888 i 
de Lloc Teològics des de 1895, ocupà després les càtedres d'Història de Mallorca, de Llengua 
i Literatura mallorquines i /.../ d'Oratòria Sagrada" 157. La institució de la càtedra d'Història de 
Mallorca i de LLengua i Literatura mallorquines el 1898 pel Bisbe Pere. J. Campins havia 
d'esser un instrument de mallorquinització des de l'Església prou important. 
 A partir la història de Mn. Alcover és sobretot la història del Diccionari i del Bolletí 
del Dicionari de la Llengua Catalana. Resumidament podem parlar de la seva participació a 
favor de la Solidaritat Catalana, de la candidatura mallorquinista del 1909, l'Espurna, a 
l'Ajuntament de Palma, del seu posicionament a favor de la Lliga, de la idea i organització del 
I Congrés de la Llengua Catalana, de la seva etapa per l'Institut d'Estudis Catalans, de les 
protestes d'anticentralisme... A més del seu canvi de rumb amb el trencament amb l'Institut, la 
Lliga i el mallorquinisme-catalanisme. Del seu acostament al conservadorisme i de la seva 
decadència posterior, tot i començar a publicar el Diccionari de la Llengua Catalana canviant 
el nom per Diccionari Català-Valencià-Balear, amb l'ajuda del seu deixeble Francesc de B. 
Moll que en recollí la torxa i continuà la seva obra durant la República i posteriorment, això 
sí, recuperant l'amistat dels sectors que havien abandonat i que havia abandonat Mn. Alcover 
158. 
 
     2.2.2.3.- Federalisme i  
       particularisme a l'entorn  
       de la generació modernista 
  A la dècada dels 90 del segle passat, a Mallorca, ja hi començava a haver 
plantejaments regeneracionistes des del cantó conservador i del republicà amb contingut 
mallorquinista. Des de La Almudaina Miquel dels S. Oliver escrivia els seus articles que 
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després arreplegà a La qüestió regional 159. Des de les planes de La Región (1897) dirigida per 
Lluís Martí, republicà federal, altra cosa semblant. Per tant, doncs, els plantejaments 
regeneracionistes es troben en un grup d'escriptors i polítics que es declaren obertament 
regionalistes i que, en gran part, tenen que veure amb el republicanisme federal 160. Els intents 
anteriors del període 1868-1873 tendents a solucions descentralitzadores o federals provenien 
d'aquests. Fins i tot el 1898, els republicans federals crearan un Centre Regionalista que 
tengué un èxit electoral important a Palma. "L'any 1900, fracassat l'intent descentralitzador 
d'en Polavieja, el Centre Regionalista s'integrà a la Unió Republicana, que s'acostà cada 
vegada més al regionalisme propugnat pel Centre Nacional Català, de Prat de la Riba, i 
emprengué la defensa dels interessos materials de Mallorca representant a sectors de la 
burgesia industrial i mercantil, en propugnar el Concert Econòmic i el Port Franc; envià un 
dels seus membres, Lluís Martí, al Principat per estrènyer relacions amb Cases Carbó i gent 
del Centre Nacional Català, el Foment del Treball Nacional i la Lliga de Defensa Industrial i 
Comercial, entre d'altres..." 161. 
 Naixia, per tant, a finals de segle, un generació d'escriptors i de polítics nova que, a 
més, feia plantejaments nacionalistes i amb un contingut ideològic i literari plenament 
modernista: M.S. Oliver, G. Alomar, J. Torrendell, R. Ballester, B. Amengual, F. Escalas, A. 
Noguera, Ll. Martí i B. Pons i Fàbregues. Els modernistes mallorquins partien, com ja hem 
dit, d'una valoració positiva de la tasca dels renaixentistes. Damià Pons ho afirma en estudiar 
el modernisme a Mallorca 162: 
 "Aquesta generació, formada a la seva ombra i estrenada literàriament a les seves 
revistes, feia una valoració global positiva de la tasca feta pels protagonistes de la 
Renaixença, als quals, però, imputaven la manca d'actualització i un excés de timidesa en 
defensar la personalitat del país, encara basada exclusivament en el particularisme lingüístic". 
 Damià Pons es queixa de què, "referent al Modernisme, existeix una considerable 
unanimitat en afirmar que no tingué cap presència significativa com a moviment a Mallorca" 
163.  
 "Els escriptors modernistes mallorquins formularen, i també intentaren dur a la pràctica, una 
alternativa de modernització global de la societat illenca, basada en el nacionalisme 
regeneracionista i en la renovació cultural. Resolts a forjar una nova Mallorca, organitzaren 
una estratègia d'acció que aspirava a oferir propostes de dinamització a la totalitat dels sectors 
de l'illa, especialment a la cultura i a la política. Era una estratègia plenament meditada i 
responia a un plantejament determinat de la seva tasca d'intel·lectuals. Sens dubte, fou amb 
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aquesta generació quan aparegué per primera vegada a Mallorca una classe intel·lectual amb 
una identitat definida i plenament conscient de les seves funcions específiques; incidir sobre 
la marxa de la història amb l'afany d'orientar-la en el sentit que apuntaven les seves idees. La 
voluntat intervencionista dels modernistes queda ben confirmada quan comprovem que l'obra 
de creació literària d'Oliver i Alomar és una mínima porció de la seva producció total, en gran 
part formada per escrits ideològico-polítics. La importància del component ideològic dins el 
modernisme mallorquí originà una gran quantitat d'escrits de caràcter assagístic destinats a la 
divulgació, amb fins proselitistes, de les idees polítiques i estètiques dels seus autors, així com 
també a l'anàlisi del passat històric i literari. La major part d'aquesta obra assagística tingué 
uns orígens periodístics: Oliver i Alomar publicaren a la premsa una quantitat molt 
considerable d'articles d'opinió, i igualment, encara que amb menys abundància, Amengual i 
Torrendell. L'elecció d'aquest mitjà vingué determinada per raons econòmiques -el periodisme 
com a professió-, però també, i principalment, per l'afany d'aconseguir una incidència 
intel·lectual permanent i extensa" 164. 
 ¿Però, quin era l'ambient de la societat mallorquina en relació a les idees 
mallorquinistes i concretament en l'acceptació de la llengua?. Josep Melià ens presenta, en 
principi, un fi de segle optimista 165: 
 "Aparentment, un aplec de petits detalls donaven a l'acabament de segle un aire 
d'optimisme. La llengua mallorquina guanyava posicions. Entenem-ho bé. No és que 
guanyessin nous adictes. La gent parlava el mallorquí des de sempre, igual que sempre. Però 
ara començava a adonar-se que allò tan natural de parlar una determinada llengua podia tenir 
una determinada transcendència, podia significar la fidelitat a l'esperit autèntic de la terra. 
S'havia passat de l'acte inconscient a l'afirmació de voluntats. La llengua guanyava 
consciència històrica". 
 Tot i això, Josep Melià no deixa de veure-hi unes certes notes contradictòries, 
esmentant entre altres coses, que les senyoretes de Mallorca estaven molt tacades de 
castellanisme, algun periòdic que es manifestava en contra de l'Orfeó Català, telegrames en 
català rebutjats per Telègrafs, l'ajuntament de Palma fent dedicatòries en castellà a l'Orfeó 
Català i les contradiccions de La Unión Republicana.  
 Jaume Pomar, també ens parla d'una efervescència catalanista a finals del XIX 166. Per 
tant, les condicions objectives per a la difusió del regionalisme, tot i alguns inconvenients, 
eren, en aquiest canvi de segle propícies. 
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 En aquestes circumstàncies havia d'aparèixer la generació modernista mallorquina, 
plenament relacionada amb el modernisme català. Joan Ll. Marfany defineix el modernisme 
"com el procés de transformació de la cultura catalana tradicionalista i regional en cultura 
moderna i nacional, procés que es desenvolupa la darrera dècada del segle passat i la primera 
d'aquest i que es coronat pel Noucentisme en una direcció molt concreta i amb exclusió de 
qualsevol altra" 167. I aquí ja se'ns introdueix al terme de noucentisme que ja hem tractat i que 
tornarem a fer-ho.  
 Aquesta definició de modernisme en el sentit de transformació de la societat va 
íntimament lligat a una concepció de la vida, com ens ho explica el mateix Marfany 168: 
 "Aquesta nova concepció del que ha de ser la cultura catalana va aparellada amb una 
nova concepció també del que és art i la cultura i, naturalment, de què són l'intel·lectual i 
l'artista. Els modernistes conceben per primera vegada l'escriptor i l'artista catalans com a 
professionals. No en el sentit d'homes que viuen de la literatura i l'art -aquí topaven amb 
l'amarga realitat que això era pràcticament impossible- sinó en el sentit d'homes que viuen per 
a la literatura i l'art. Els homes de la Renaixença eren patriotes que escrivien al marge de les 
respectives ocupacions professionals i que, fins i tot, quan triomfaven, com en el cas de Soler 
o d'Emili Vilanova, es resistien a desfer-se de l'àncora social del vell ofici o professió. Els 
modernistes són en canvi, artistes i escriptors de dedicació plena i per vocació. 
S'autoconceben de més a més, com a professionals catalans /.../". 
 Com veurem, aquesta també serà una actitud dels nostres modernistes. Hi ha, també, 
una certa dosi d'anarquisme i d'inconformisme en aquestes actituds, i, podríem seguir 
analitzant més les diverses tendències del modernisme, ja que aquest tampoc fou uniforme, 
així com estudiar-lo en els diferents camps de l'art i la literatura 169, però, en aquest treball ens 
interessa precisament, i per a entendre el regionalisme de principis de segle, aquests dos 
aspectes: el de la modernització de la cultura incorporant-la al món europeu i el de l'actitud 
que prenen davant el fet de la seva vocació d'intel·lectual perquè totes aquestes coses influiran 
en la posició política que adoptaran davant la seva societat. En aquesta voluntat d'incorporació 
a la cultura europea hi haurà una obertura cap al coneixement del món nòrdic, precisament en 
contrast amb el noucentisme posterior que ho rebutjarà i voldrà mantenir les seves arrels 
mediterrànies.  
 És així com Nietzsche, Maeterlinck, D'Annunzio, Ibsen, entre d'altres serien autors 
més o menys llegits i valorats pels modernistes, alguns dels quals coincidint amb la generació 
castellana del 98. El cas de Nietzsche sobretot és interessant, i, s'havia començat a difondre ja 
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el 1892 a L'Avenç 170, però foren escriptors com Joan Maragall i Pompeu Gener els que més 
contribuïren a la seva difusió. Nietzsche, en general, influí en els aspectes estètics i 
anarquitzants d'autors com Gabriel Alomar que "veien en el seu radicalisme optimista una 
manera de superar el pessimisme finisecular /.../ 171. Jaume Pomar, a L'aventura de Nova 
Palma hi dedica un capítol a les influències de Nietzsche a Mallorca 172. 
 Passem parò a parlar dels homes de la generació modernista. Es tracta d'aplegar sota 
aquest nom  a un grup ampli, la majoria dels quals són escriptors, però també algun polític 
que segurament no li escauria gaire la qualificació de modernista, però que en aquest moment 
col·labora amb ells. És així com hi trobam Miquel dels S. Oliver (1864-1920), Gabriel 
Alomar (1873-1941), Joan Torrendell (1869-1931), Antoni Noguera (1860-1904), Bartomeu 
Amengual (1866-1961), Fèlix Escalas (1880-1972), Lluís Martí (1856-1922) i Benet Pons i 
Fàbregues (1853-1922?). Molts d'ells, com tants d'altres des de la Renaixença i fins al 
Noucentisme, hauran estudiat a l'Institut Balear, i després hauran passat per la Universitat de 
Barcelona, posant-se en contacte amb el catalanisme. Però la procedència de cadascun d'ells i, 
sobretot, allò que donaran de si en el futur serà molt diferent. Però, com ja hem dit quan 
parlavem de la generació del 98, es trobaran tots ells en una cruïlla de camins i en un moment 
determinat. Damià Pons ens ho defineix perfectament quan diu que no s'ha de veure "la 
generació modernista com un grup absolutament monolític. Ara bé, mentre dominà la voluntat 
comuna de modernitzar Mallorca a través del regionalisme i d'una nova dinàmica social i 
econòmica, les diferències no s'exterioritzaren agressivament. Més endavant, llurs trajectòries 
anirien distanciant-se: Oliver, pragmàtic i excèptic, propugnaria un nacionalisme d'arrel 
tradicionalista conduït per la burgesia i seria partidari d'arribar a una entesa amb el maurisme 
conservador; Alomar messiànic i idealista, defensà un nacionalisme futurista i intentà 
conciliar-lo amb el socialisme" 173. 
 Miquel dels S. Oliver des de La Almudaina havia divulgat el regionalisme a final de 
segle i era considerat el capdavanter del grup. Les seves idees es troben molt ben definides per 
Albert Balcells 174: 
 "M. S. Oliver va començar a La Almudaina el 1898 la campanya regionalista que 
després recollí en el seu llibre La cuestión regional. El seu autonomisme regeneracionista 
buscava una síntesi moderada del federalisme i del positivisme historicista conservador a 
l'estil d'Hippolyte Taine. Oliver havia evolucionat considerablement en l'apreciació de la 
problemàtica insular i en el to d'expressar-la, acostant-se cada vegada més al catalanisme 
integrador de la realitat mallorquina". 
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 Un dels estudiosos més importants de M.S. Oliver, Gregori Mir 175, també ens parla de 
les influències de les teories de Taine sobre Oliver, dient que, en part, "li donaren la clau per 
fer la crítica dels processos revolucionaris i la comprensió de les nacionalitats històriques, i 
que ell acoblaria a les anàlisis de Valentí Almirall". No és estrany en aquell moment, quan el 
parlamentarisme de la Restauració estava tan desprestigiat que les idees dels 
neotradicionalistes francesos fossin tengudes en compte. Però no només d'aquests, n'hi ha 
també, sobretot, de britànics, tan partidaris del liberalisme conservador i no revolucionari, en 
definitiva de l'evolucionisme històric, de l'evolució natural de les coses cap al progrés sense 
necessitats de "sobressalts". Estam parlant d'autors tals com Carlyle, Emerson o Spencer 176, 
entre d'altres. Aquests autors acaben afirmant el seu conservadorisme; partidiaris de les 
transformacions però des de la legalitat, partidaris d'un canvi de les estructures polítiques i 
socials del país, però mai a través de la revolució, doctrina per altra banda molt d'acord amb 
l'antiga Escola Històrica Escocesa a partir d'Adam Smith, David Hume o Edward Gibbon, i 
sobretot de la confluència de liberalisme i tradicionalisme d'Edmund Burke 177. En definitiva, 
cal parlar més aviat que de revolució, tema tractat en diversos llibres seus en el cas de 
Catalunya i Mallorca , d'evolució dirigida 178.  
 La veritat és que la generació modernista, encapçalada per M.S. Oliver, sembla d'un 
progressisme social i de pensament més avançada o més d'acord amb els corrents europeus. 
Però, d'aquesta generació, no homogènia de tota manera, hi ha diverses tendències. Una de 
conservadora sobretot en el cas de M.S. Oliver, i una altra de progressista encapçalada per 
Gabriel Alomar, aquesta amb moltes més persones al darrera. Ara bé, la persona considerada 
el mestre de tots, en aquells moments és M.S. Oliver. 
 Joan Lluís Marfany en comenta les diferències entre els seus membres a partir de les 
col·laboracions, molt poc importants o més aviat indirectes a Nova Palma, La Veu de 
Mallorca o La Roqueta "Il·lustració Mallorquina" 179. Acabant de comentar aquesta poca 
col·laboració a Nova Palma, amb només un sol article sobre la figura de Bismarck, per altra 
banda ja aparegut a Catalonia, es refereix que a La Veu de Mallorca, "una altra criatura de 
Torrendell i Alomar, no va obtenir d'ell ni això: no hi va col·laborar en absolut". A més, 
referint-se a "la quarta etapa de La Roqueta, gairebé catalanitzada del tot i transformada per 
Torrendell en una revista artística i literària, hi va contribuir amb dos poemes (un d'ells ja 
publicat) i va deixar que li traduïssin un fragment de La literatura en Mallorca (encara no 
aparegut en forma de llibre) dedicat a Costa i Llobera. És molt probable que Oliver no 
vulgués intervenir activament en aquestes empreses perquè trobava els seus promotors massa 
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extremats en el seu nacionalisme i massa d'esquerres per al seu gust: Nova Palma havia 
sol·licitat la benedicció del patriarca Pi i Margall, que no devia ser sant de la seva devoció, 
havia gosat dir-se nacionalista, i havia comptat amb la participació del notori republicà federal 
Lluís Martí, i La Veu de Mallorca, que sortia en dues edicions /.../, jugava molt clarament la 
carta d'atreure el republicanisme mallorquí cap al nacionalisme, cosa que tampoc no devia fer-
li gaire gràcia". 
 Gregori Mir a la publicació recent de la seva tesi sobre M.S. Oliver, resumeix, a més 
del subtítol, "Nacionalisme i síntesi liberal-conservador", les tesis conservadores d'aquest. 
Així al capítol segon de la primera part, parla de "Les influències rebudes": Quadrado, 
Balmes, Escola Conservadora Catalana, el model anglosaxó de crítica a la Revolució, Taine i 
el positivisme, etc. 180. 
 De tota manera, a pesar d'aquest conservadorisme, sembla que gairebé permanent en la 
seva obra, M.S. Oliver vol canvi i els demana. Critica l'Estat de la Restauració i és un 
regeneracionista a més d'un dels primers regionalistes-nacionalistes mallorquins. 
 Hi ha l'altra part de les seves influències, aquesta vegada més progressistes. És el cas 
de la que rep de Valentí Almirall, a l'igual que la resta dels membres de la generació 
modernista mallorquina. El regionalisme oliverià és una forma de regeneracionisme espanyol. 
Es, al mateix, una adaptació del federalisme i del particularisme de Valentí Almirall. 
 "Oliver, seguint Almirall, fou un federalista a partir del particularisme, el qual, a la 
vegada, defugia l'abstraccionisme de Pi i Margall i el furisme tradicionalista. El particularisme 
era el sistema general i el federalisme una derivació, un intent de racionalització del problema 
de Catalunya dins l'Estat Espanyol /.../" 181. 
 Seguint amb els estudis de Gregori Mir sobre M.S. Oliver, hem de concretar el seu 
pensament sobre el tema del nacionalisme, el particularisme i el federalisme, que fa que 
Oliver formuli la teoria de l'Estat compost 182. 
 Per a Miquel dels S. Oliver "l'aspiració final i íntegra del regionalisme consisteix en 
una tendència a donar a l'Estat espanyol una organització política legal que correspongui a la 
seva vertadera estructura d'Estat compost" 183. 
 Sebastià Trias Mercant a la seva Història del Pensament a Mallorca 184, analitza el 
nacionalisme mallorquí començant per la figura de M.S. Oliver. Segons Trias, Oliver assimila 
dues línies de pensament del segle XIX, el positivisme i el nacionalisme, anant a parar a la 
teoria del particularisme. Oliver oposa l'exemple anglosaxó, que és més adequat a les 
necessitats històriques, a l'ideal d'0rganització francesa. Per a Oliver, el particularisme és el 
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reconeixement de les varietats, la consagració de la llibertat. Seguint el positivisme, la regió 
és un element natural, que com a tal s'ha de desenvolupar i les teories polítiques l'han de tenir 
en compte en contra de les concepcions estatals liberals que són massa individualistes. 
Sebastià Trias, a més, parla del gran debat ideològic de l'època del desastre del 1898. Estam 
parlant de la decadència espanyola que es fa arribar ja al segle XVII. Per a Oliver la 
decadència espanyola ha vingut al compàs de la uniformització de l'Estat espanyol. I, aquí, 
Trias ho aprofita per distingir entre M.S. Oliver i l'altre gran pensador de la generació 
modernista. Com a modernistes, es diferencien de la generació del 98 castellana de la que 
abans hem parlat, més aviat pessimista. Per a Alomar i Oliver la decadència espanyola se 
superarà amb un moviment reconstructor i optimista. Només que Oliver és el representant de 
la reforma conservadora de l'Estat, mentre que Gabriel Alomar representa l'audàcia 
revolucionària. Dos regeneracionistes, però amb solucions diferents que a finals del segle XIX 
es troben junts per superar la crisi a partir de la regeneració regionalista o nacionalista de 
l'Estat, però que aviat mostraran les dues cares en què es podrà fer. La conservadora d'Oliver 
intentant, ja des de Barcelona, l'entesa entre catalanisme i conservadorisme maurista. La 
revolucionària d'Alomar influint, també a Barcelona, dins el moviment republicà primer i 
acostant-se al socialisme. 
 Passant ja a Gabriel Alomar 185, s'ha de dir que d'adveniment de la democràcia actual 
va contribuir en gran mesura a desenterrar-lo de l'oblit en què se l'havia abandonat. Antoni-
Lluc Ferrer ha dit d'ell 186: 
 "/.../ Aquesta formació francesa, Alomar la completà amb la lectura de Carlyle, Pi i 
Margall, Nietzsche, William James, Ruskin, Spencer i Carducci. En conjunt, l'inventari 
s'acosta al que segons Rovira i Virgila dóna una idea dels autors més llegits a principis de 
segle, per la nostra joventut avançada, mig anarquista i mig catalanista, que formà el nucli 
de Modernisme". 
 D'Alomar, que es convertirà en l'intel·lectual més important de l'esquerra mallorquina 
i, que tendrà una projecció important dins la política a Catalunya, i també a Madrid, ens 
interessa destacar dos fets interessants en relació als seus orígens. Alomar que estudiarà a 
l'Institut Balear i després a Barcelona, era fill de militar i quan aquest morí passà la seva 
família (ell i la seva germana) a formar part de la tutela d'un oncle sacerdot d'ideologia 
ultramontana. I, precisament veurem Alomar, ja a La Veu de Mallorca (1900), amb escrits de 
to antimilitarista, a més del seu anticlericalisme a través delsa seus escrits posteriors dins el 
republicanisme i el socialisme. En aquest aspecte, Alomar és per la seva reacció a la seva 
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formació infantil que anirà conformant la seva ideologia. Aquest anticlericalisme, al mateix 
temps que l'acostament a l'obrerisme, serà el que l'allunyarà del nacionalisme noucentista 
encara que, com a poeta, arribi a tenir semblances amb l'Escola Mallorquina. Així ens ho 
explica Antoni Serra 187: "Curiosament, Gabriel Alomar és considerat com a modernista tot i 
que, en aquella època, les idees estètiques que tenia i la forma que adoptà als seus poemes -era 
un parnassià, inclinat vers un classicisme carduccià- l'acostaven més al noucentisme que no al 
modernisme", i tot això perquè Alomar "era enfrontat a la Lliga, a Prat, a Cambó, i es trobava 
més propo de les posicions d'Almirall". A més, per als noucentistes mallorquins, era 
antitradicionalista, anticlerical i revolucionari, tot el contrari del que ells es consideraven. Pel 
demés, com a la resta de modernistes, trobaríem idees semblants: catalanisme, federalisme 
ibèric... Jaume Pomar ha arribat a dir que Alomar era separatista 188, cosa no certa del tot. Allò 
que sí podríem dir que fou és un nacionalista radical pel que fa als plantejaments de la nació 
catalana, però no ens creim que s'arribàs a plantejar cap tipus d'independència. Gregori Mir 
ens aporta un escrit d'Alomar que defineix la seva idea en aquest sentit 189: 

 
  /.../ Aixís és com cal entendre aqueixa paraula tan repetida y tan mal 
compresa, el regionalisme; en sentit de concórrer sempre ab la nostra 
personalitat propia, a una unitat lo més gran que's pugui, a fi de que aquesta 
unitat concórri també, a son torn, a circunscriures dins una altra unitat més 
ampla, y aixís indefinidament, fins a formar aquella inmensa y total armonía de 
pobles, de rasses, d'ideologías, lo més diversas y lo més personals possible. 

 Com diu Sebastià Trias 190, dins la teoria sobre la Ciutat, Alomar parteix dels principis 
nacionalistes (realisme, positivisme, tradicionalisme) i dels socialistes (evolució, idealisme, 
progrés), que confluiexen en un universalisme individualista i que trobaran la seva síntesi a la 
ciutat. Per a Alomar la sobirania nacional ha de ser compatible amb els principis de solidaritat 
i igualtat. I, dins el seu nacionalisme, s'ha de dir que no s'oposa al centralisme i sí a 
l'uniformisme. El centralisme de la capital és important, però de la vertadera capital de la 
nació. La nació, per Alomar és un organisme amb membres diferents i funcions diverses que 
tenen un centre essencial. En aquest sentit Alomar s'allunya d'Oliver, en què la regió per al 
primer, només és un estadi previ a la nació. El nacionalisme implica un centre de vida que 
irradia vers la perifèria l'instint de conservació nacional i impulsa la pròpia essència. Per 
Alomar, la capital de Mallorca és Barcelona. Per això protesta davant la prohibició de las 
Constitució del 31 en prohibir la unió de Mallorca a Catalunya. 
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 Un altre modernista important, després dels altres dos, és Joan Torrendell. A pesar que 
no es pot comparar amb la categoria intel·lectual de Gabriel Alomar i Miquel S. Oliver com a 
escriptor, sí que serà un personatge de combat i emprenedor en aquest moment de fi de segle, 
sobretot en el camp del periodisme, encara que, també, té algunes obres de teatre. Per altra 
banda, en aquest moment de fi/inici de segle estarà en contacte amb el republicanisme i, a 
través d'aquest, amb l'obrerisme. Damià Pons, que n'ha fet una petita biografia, diu que el " 
contacte entre Torrendell i un sector organitzat de la classe obrera és exponent d'un nou tipus 
d'intel·lectual i, al mateix temps, símptoma d l'orientació socio-política progressista assumida 
pels membres més lúcids -Oliver, Alomar, Torrendell- de la generació modernista" 191. 
 Jaume Pomar ens explica que Torrendell "fou sens dubte un dels mallorquins que 
treballaren amb entusiasme d cap a la politització de Mallorca" 192. De tota manera, de 
Torrendell no tenim referències clares del per què de les seves actituds. Sabem que havia 
estudiat de seminarista i que ja aleshores havia manifestat la seva vocació d'escriptor en 
publicacions catòliques, però els seus escrits eren purament integristes. Després de passar a 
viure a Amèrica del Sud, tornà a Mallorca i es dedicà al periodisme des d'una actitud 
clarament catalanista i d'esquerra, col·laborant amb els republicans com a redactor de La 
Unión Republicana. Després de diversos treballs, decebut del seu fracàs a Mallorca, anà a 
Barcelona a La Veu de Catalunya, en un moment que es manifesten ja les tendències 
noucentistes i que la Lliga s'ha convertit en el portaveu de la burgesia catalana i La Veu de 
Catalunya el seu òrgan d'expressió. El 1910 se'n va definitivament a Amèrica del Sud (només 
en tornarà una vegada en un curt viatge), com a corresponsal de La Veu de Catalunya, i, des 
d'allà continuarà col·laborant a periòdics mallorquins i catalans. 
 A la seva etapa mallorquina, Torrendell actuarà com un autèntic modernista en 
concebre la professió de les lletres com a quelcom vital, com a propi de la seva manera de ser. 
A tal efecte col·laborarà a La Ultima Hora, La Almudaina i La Roqueta, de la qual serà 
director a la seva darrera època més modernista. També, serà fundador, director i algun cop 
únic redactor d'una sèrie de revistes: Nova Palma, Fígaro, La Veu de Mallorca, La Ciudad. 
Totes empreses periodístiques creades, en part, per mantenir-se econòmicament sense haver 
de renunciar a la seva professió. 
 Pel que fa a Lluís Martí, l'hem de considerar com un nacionalista, un polític 
nacionalista abans que qualsevol altra cosa, tot i que era republicà federal. Fou en diverses 
ocasions regidor de Palma i estigué en contacte amb elements del Principat de Catalunya, com 
ho demostren les seves visites enviat per l'ajuntament el 1900, per la qüestió de la Solidaritat 
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Catalana, i, més envant, pel Bloc Assembleista. Se'l veié, tot i el seu republicanisme, 
aleshores esquerrà, relacionat amb el regionalisme conservador el 1909 amb la candidatura 
L'Espurna i el 1917 amb el Centre Regionalista. 
 Benet Pons i Fàbregues, també republicà federal, a més de col·laborar amb aquest 
grup, també el veurem el 1918 amb el Centre Regionalista. 
 Bartomeu Amengual, el 1900 era corresponsal a Barcelona de La Almudaina, i 
continuarà vivint-hi, essent secretari de la Cambra de Comerç de Barcelona entre 1902 i 1957. 
 Fèlix Escalas, després de la desfeta de la generació modernista, passarà a viure a 
Barcelona, i, s'anirà relacionant amb la Lliga i amb el món de les finances (serà director del 
Banc Urquijo Català). Durant el Bienni Negre republicà arribarà a president de la Generalitat 
de Catalunya. 
 D'altres membres del grup, són el mestre Ramon Ballester que després es traslladarà a 
Girona, o el músic Antoni Noguera que, ensems Antoni J. Pont i Miquel Amer, fundaren el 
1897 la Capella de Manacor, relacionat tot això amb la vinguda a Mallorca dels cors Clavé de 
Catalunya 193. Antoni Noguera, relacionat també, amb M.S. Oliver, Joan Alcover i Gabriel 
Alomar, entre d'altres amb el Salonet Beethoven. 
 Després de l'experiència regionalista-nacionalista de principis de segle, aquests homes 
seguiran uns camins divergents. Però, què es proposaven aquests homes? 
 La generació modernista plantejava que el regionalisme i la reivindicació autonomista 
tinguessin un cos teòric propi, que aportassin solucions a la situació econòmica insular en 
base a la reivindicació d'un règim autonòmic amb l'Estat que s'hauria de convertir en un estat 
federal, regional o compost. Que es tenguesin presents les possibilitats del turisme de cara a 
una política econòmica pròpia, intentant arribar als diversos sectors socials i sobretot 
procurant estar en contacte amb els sectors republicans i obrers, per una banda i en segons 
quins homes del grup, i, la burgesia comercial per l'altra. En definitiva, doncs, convertir 
Mallorca en un país modern, europeu, que deixàs de banda les estructures caciquistes de l'illa. 
En qualsevol cas, es tracta d'un grup obert, tant cap al conservadorisme com al 
republicanisme, però profundament regeneracionista i anticaciquista, que va a la recerca d'una 
nova manera d'actuar en política, rebutjant el sistema centralista i el règim parlamentari de la 
Restauració. I, finalment un regionalisme-nacionalisme molt en contacte amb el catalanisme 
naixent d'aleshores. 
 Però els modernistes no assoliren immediatament els seus objectius i emigraren 
majoritàriament per mantenir els seus ideals i esser fidels a la seva manera d'esser, i, fins i tot, 
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a la seva vocació personal. La majoria d'ells ho feren al Principat, i la majoria aconseguiren 
allà els seus objectius. Torrendell, Amengual i Escalas s'acostaren a la Lliga. Oliver també, 
però mantenint una certa independència, que es convertí en distanciament en observar una 
lliga molt radicalitzada segons el seu conservadorisme que el farà el defensor del maurisme a 
Catalunya. Alomar, però, s'acostà al republicanisme nacionalista català del qual en serà una 
figura important, per la qual cosa tingué els seus problemes amb el noucentisme oficial. 
 Damià Ferrà-Ponç s'arrisca a dir que a Mallorca, "els modernistes foren un fenomen 
d'ideologia netament urbana i dinàmica. Sabien que els canvis sòcio-econòmics del món 
modern determinaven el creixement dels grans nuclis urbans. I el fet -sempre que el camp 
mantingués també la seva activitat- no els inquietava. Sabien que les ciutats eren els punts 
fonamentals de la dinàmica comercial, industrial i cultural de tota societat occidental 
moderna. ¿Què són sinó esperits ciutadans els modernistes Miquel S. Oliver i Gabriel 
Alomar? I l'admirable animador cultural que fou Joan Torrendell -potser el més arquetípic 
dels modernistes mallorquins- creà un setmanari titulat -prou significativament!- La Ciudad. 
Però a principis de segle, el Modernisme literari a Mallorca s'esfondrà sobtadament i les seves 
millors figures acabaren per allunyar-se d'una illa que els esdevindrà cada cop més hostil fins 
a oblidar-los o sotmetre'ls a una completa -i deformadora- revisió ideològica. El Noucentisme 
s'imposa dins l'àmbit de Mallorca amb una rapidesa desconcertant i, curiosament, sense 
estridències polèmiques enfront dels modernistes en retirada /.../" 194. 
 Gregori Mir, referint-se a Oliver, i a les causes de la seva eixida diu 195: 
 "/.../ Era la crisi d'un intel·lectual que no va trobar dins la seva societat els suports 
necessaris per a dur a terme les alternatives que havia elaborat, i que implicaven, uns objectius 
polítics, culturals i econòmics que només les classes dirigents nascudes d'un procés 
industrialitzador podien dur a terme, procés que a Mallorca no va donar-se. Els grups socials 
que podien interessar-se pel seu programa eren molt febles per fer front a un canvi com el que 
propugnava Oliver. Fou aleshores que començaven les seves relacions amb Joan Maragall, 
que li serviren de pont per a tramitar el seu trasllat a Barcelona. Aquella fugida fou l'últim 
acte de protesta contra la seva societat. Rebutjant un homenatge que un grup d'amics volien 
fer-li abans de la seva partida, escriurà una carta a Joan Alcover manifestant-li que més que un 
que se'n va, me consider un que deu anar-se'n i la idea patriòtica o progressiva que hagi 
pogut representar és aquí una idea fracassada totalment... Posar punt final a una tasca de 
vint anys i a una existència literària totalment consagrada a Mallorca no se pot fer sense una 
dolorosa mutilació de si mateix". 
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     2.2.2.4.- Regionalisme i Escola  
       Mallorquina: 
  L'Escola Mallorquina, en sentit restringit, fa referència als escriptors del 
noucentisme a Mallorca. Ja n'hem parlat una mica abans del significat de noucentisme. Jordi 
Castellanos, de tota manera, en relació al noucentisme a Catalunya diu 196: 
 "/.../ L'un moviment i l'altre /modernisme i noucentisme/, doncs, es proposen de 
solucionar el problema de l'endarreriment de la cultura catalana respecte a les altres cultures 
europees. Obviament, en un cas i en l'altre, el problema transcendia de molt el camp artístic i 
literari: era un problema polític i social. Per això, els dos moviments plantegen la necessitat de 
canviar la configuració política i social del país. Doncs bé: d'aquí és d'on surten les 
diferències. Perquè, malgrat proposar-se uns mateixos objectius, donen solucions diverses a 
les relacions entre l'artista i la societat". 
 I Marfany, demanant-se què és el noucentisme diu que la "resposta, naturalment, 
exigeix, una quantitat respectable de suport documental i aquí m'hauré de limitar a proposar la 
hipòtesi que el Noucentisme és el moviment cultural que tradueix el triomf de la Lliga com a 
partit hegemònic del catalanisme -o sigui, la identificació de catalanisme i conservadorisme- i 
la submissió dels intel·lectuals a les directrius d'aquest partit -o, si voleu, l'acceptació d'un 
dirigisme cultural. L'important, en tot cas, és de veure que el Noucentisme, com ja he insinuat, 
prolonga una línia estètica i teòrica que no li és exclusiva i que aquesta línia neix d'una font 
que li és comuna amb l'altra línia a la qual s'oposa: Que aquesta oposició que, per entendre'ns, 
anomenaré simplement paraula viva-arbitrisme, no és més que la contradicció final del 
modernisme" 197. 
 Castellanos, finalment, ens porta al punt d'enllaç entre modernisme i noucentisme 198: 
 "L'arbitrisme, reprenent el tema, es tradueix així en la voluntat de construir una 
literatura que respongui al domini del creador sobre la matèria, sobre la realitat. No pas, 
doncs, que es dirigeixi a dinamitzar els elements renovadors que són dins de la realitat -com 
pretenia el Modernisme-. L'ordre, la norma, és en l'home: cal imposar-lo sobre la realitat. Per 
això reivindiquen el classicisme, l'obra que es regeix per uns models ideals. Un determinat 
classicisme, és clar. L'apol·lini, portador de l'harmonia, portador de l'ordre. Enfront de les 
boires, de les pors, de les negrors de l'irracionalisme nòrdic que havia afectat el Modernisme, 
el Noucentisme reivindica el seny, la raó, la claredat i la llum del Mediterrani, del paisatge 
dominable, vestit de vinya i d'olivera /.../.". 



                                       PREMSA I NACIONALISME A MALLORCA ENTRE 1900 I 1936  
EL NACIONALISME A MALLORCA 

58 

 I, per això mateix, en l'aspecte polític serà l'ordre i la tradició cristiana que es 
manifestaran en un partit com ho fou la Lliga, i, a Mallorca, en els seguidors d'aquesta: els 
homes de Mitjorn, de l'Espurna, de La Veu de Mallorca (segona i tercera etapes), el Centre 
Regionalista i el Centre Autonomista. I, hem d'acudir a una llarga cita de Damià Ferrà-Ponç 
per explicar-nos els principis del noucentisme mallorquí a través de la revista Mitjorn (1906-
1907), i el mestre de tota aquesta nova orientació del regionalisme a Mallorca, Miquel Ferrà 
199: 
 "El fulminant canvi de signe /de modernisme a noucentisme/ -les causes profundes del 
qual resten inexplicades- troba una expressió patent amb la revista Mitjorn /.../ Una 
publicació inspirada precisament per l'home que serà el mestre, l'apologista i l'arquetipus 
precís dels nous temps: Miquel Ferrà. Ell i els altres noucentistes aniran elaborant tot un ideari 
polític, social i cultural rotundament antiurbà i ruralitzant. En front d'una ciutat que acull una 
aristocràcia parasitària i unes classes mitjanes enlluernades pel provincianisme, els 
noucentistes mallorquins es regiraran a la pagesia com a depositària de la llengua, de la 
tradició, de la família /.../ com a la classe que ha d'acollir el seu domini d'un país futur. 
Curiosament, mentre feien rotundes afirmacions de voler esdevenir europeus, rebutjaven de 
fet la dinàmica social, econòmica i cultural de l'Europa moderna. Era una flagrant passa 
endarrera després de l'aventura modernista. El Noucentisme a Mallorca, tot i la seva frustració 
política -incapacitat de forjar una consciència nacionalista amb ampli suport popular- 
aconseguí mantenir el control sobre la cultura de l'illa durant més de mig segle. I bona part del 
seu llegat ideològic -com hem remarcat en parlar de l'existència o no del Modernisme a l'illa- 
continua encara avui ben operatiu". 
 Comprovam, de tot el que s'ha dit, que el regionalisme a Mallorca està estretament unit 
al camp literari, sense que això vulgui dir que serà un regionalisme literari o lingüístic. Clar 
que no ho serà, però les persones, poetes, de l'Escola Mallorquina, nom amb el que hem de 
definir el noucentisme a Mallorca, imprimiran un caràcter propi al regionalisme, de tal manera 
que l'estètica literària anirà molt lligada a la política regionalista, i els elements tals com 
l'ordre, classicisme, religió, pagesia, paisatge, etc., sempre hi apareixeran. 
 Amb Mitjorn es defineix una manera de fer poesia que pren com a màxims exponents 
la imitació a Costa i Llobera i a Joan Alcover com els poetes que han arribat al cim de la 
perfecció i, per tant, els poetes de l'Escola Mallorquina, ja no intentaran superar-los amb altres 
tendències perquè per a ells serà impossible superar els seus mestres. Amb Mitjorn comença 
aquest nou regionalisme que a partir d'aquí estudiarem. Aquests regionalistes, al contrari dels 
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modernistes, creuran que és la pagesia la que podrà assumir el nacionalisme, perquè era ella la 
que es conservava més fidel a la tradició. La llengua, s'hi mantenia en el seu estat més pur, i la 
tradició es basava en la fe cristiana, coincidint plenament amb el pensament de Torras i Bages 
200. 
 Quins són aquests homes del nou regionalisme-nacionalisme? Doncs, els capdavanters 
d'aquesta nova generació són Miquel Ferrà (1885-1947), Joan Estelrich (1896-1958), Guillem 
Forteza (1892-1943) i Joan Pons i Marquès (1894-1971). N'hi ha d'altres, però que no tenen la 
talla ni l'empenta d'aquests. Molts d'ells són poetes de l'Escola Mallorquina i pràcticament tots 
es poden considerar de la mateixa generació, també dita generació de 1917. De tota manera, 
Miquel Ferrà és considerat, després dels mestres Miquel Costa i Joan Alcover, membre de la 
primera generació de l'Escola Mallorquina, ensems Llorenç Riber i Maria-Antònia Salvà. 
Gairebé tots, però, un grup posterior al modernista, que en anar a estudiar a Barcelona, es 
trobaran ja un ambient catalanista immers dins el noucentisme, i és clar, amb la Lliga 
Regionalista com a partit hegemònic. 
 Per altra, com ja hem assenyalat en relació amb Mn. Antoni-Maria Alcover, en un 
primer moment relacionat amb aquest grup, l'Església mallorquina dirigida pel Bisbe Campins 
i amb la col·laboració de Mn. Alcover, emprèn, entre el final i l'inici de centúria, una tasca 
mallorquinitzadora. Com diu Antoni J. Colom, aquesta tasca la fa "no tant per reproduir un 
sentiment nacionalista com per arribar a tothom en la seva tasca evangelitzadora, la qual cosa, 
ens fa sospitar el desconeixement del castellà per part de la població, al mateix temps que, en 
els cercles proletaris, la castellanització i tot el que implicava, fos vist com una contestació a 
les formes i costums dels estaments més arrelats als interessos de les antigues classes 
dominants" 201. És així com també, un grup d'eclesiàstics influiran en el nacionalisme, que serà 
més catòlic i més respectuós amb les classes dominants. Per això mateix, com acabam de 
veure que diu A.J. Colom, els grups polítics de l'esquerra, sobretot els socialistes i el 
moviment obrer, es veuran allunyats del nacionalisme durant un cert temps. La línia 
d'actuació iniciada per Torrendell i per Alomar amb l'obrerisme s'havia trencada i, Lluís 
Martí, no serà un home que sàpiga o pugui seguir-la perquè, segurament, el seu grau de 
catalanisme fou més fort que el de republicanisme. 
 Aquests eclesiàstics que estaran en contacte amb el regionalisme foren l'esmentat 
Antoni M. Alcover, Miquel Costa i Llobera, Llorenç Riber i Salvador Galmés, entre els més 
destacats. Mn. Alcover 202, trencarà el 1918 amb l'Institut d'Estudis Catalans, cosa que 
l'allunyarà del grup de l'Escola Mallorquina que l'arribarà a considerar, en el pla literari, poc 
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apte pel seu gust estètic. Les Rondalles de Mn. Alcover tendran un llenguatge massa pagès i 
de molt poc gust per als membres de l'Escola Mallorquina que tenien tanta cura de la llengua i 
de la manera de dir les coses. Però, fins al 1918, Mn. Alcover fou perfectament un dels seus. 
 Aleshores, doncs, una sèrie de persones (Mn. Alcover, Miquel Ferrà, Mn. Llorenç 
Riber, Maria A. Salvà, etc.), dins la segona meitat de la primera dècada del segle, faran 
reviscolar el regionalisme. Primer Mitjorn, com hem dit. Després la celebració del primer 
Congrés Internacional de la Llengua Catalana a Barcelona el 1906 també, on el paper de Mn. 
Alcover serà tan important, i, en el que seran molts els mallorquins que hi participaran 
(Torrendell i Alomar tampoc no hi mancaran). La formació de la Solidaritat Catalana 203, en 
resposta entre altres coses, a la LLei de Jurisdiccions, tendrà també la seva repercussió a 
Mallorca i Lluís Martí intentarà reproduir-la a Mallorca. Fruit de tot això, esmentam les 
Conferències sobre Regionalisme, fetes al Centre Català de Mallorca, a més s'intentarà una 
candidatura regionalista a l'ajuntament de Palma el 1909.  
 Aquesta candidatura es dirà l'Espurna 204, títol d'un poema de Joan Alcover que, a més, 
en fou el president honorari, comptarà amb el suport de Lluís Martí (que tendrà problemes 
amb el partit republicà per aquest motiu), Mn. Alcover, Mn. Llorenç Riber, Miquel Ferrà, etc. 
Es presentà al districte primer de Palma, de majoria conservadora i clerical, el candidat 
Antoni Quintana i Garau, que no assolirà l'elecció 205. En aquells moments, l'oposició dels 
conservadors va fer fracassar l'intent. No es podia consentir que cap moviment nou vengués a 
trencar el sistema de partits de la Restauració. 
 Damià Pons, que ens parla de les causes del seu fracàs, dóna molta d'importància al 
programa polític i a la deficient preparació de la campanya 206: 
 "No es tractava d'un projecte regionalista integral que contemplàs també l'aspecte 
econòmic i el polític. El fracàs electoral possiblement vingué determinat per la precipitació i 
per la manca de solidesa política -absència de programa- de la candidatura i, sobretot, perquè 
no hi hagué un treball previ capaç de vèncer la rutina de donar el vot als partits tornants". 
 Després del fracàs de l'Espurna, i dels tombants revolucionaris que prengué la 
Setmana Tràgica a Barcelona, el grup es desfeu. Aquí s'acabarà un primer període 
caracteritzat també, en el terreny de la literatura, per la primera generació de l'Escola 
Mallorquina. 
 A partir de 1917 pujarà una nova generació de noucentistes 207, a la qual ja pertanyen 
Joan Estelrich, Joan Pons i Marquès i Guillem Forteza, que tornaran a publicar La Veu de 
Mallorca, aquesta segona vegada, però, sense relació amb la primera. En aquest moment ja no 
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seran únicament homes de lletres en el sentit literari o del camp de les arts els capdavanters 
del moviment, sinó també arquitectes, químics, metges, advocats, etc. Homes, i alguna dona 
amb el temps, intel·lectuals de les classes mitjanes que s'incorporaran al nacionalisme i li 
donaran un relleu i un abast més profund i una extensió més gran. El guiatge d'aquest nou 
renaixement nacionalista es troba en un número de personatges de primera fila: Joan 
Estelrich, Guillem Forteza, Joan Pons i Marquès amb la col·laboració intel·lectual de Miquel 
Ferrà. Tots ells seguits d'intel·lectuals, artistes i poetes com Guillem Colom, Andreu Bordoy, 
Jaume Busquets, Bartomeu Ferrà (germà de Miquel Ferrà), Bartomeu i Miquel Forteza 
(germans de Guillem Forteza), etc.  
 En aquell moment plantejaran a la societat mallorquina la necessitat d'abandonar la 
vella política, del caciquisme dels partits liberal i conservador, d'agrupar-se en partits 
mallorquinistes, a més de plantejaments nacionalistes ja coneguts com la defensa de la 
llengua, del dret propi, la petició del concert econòmic o de port franc. Tot i sortir en defensa 
de la unió de tots els partits per posar Mallorca per damunt de les seves respectives ofertes 
socials i polítiques, no deixaren d'intentar la lluita electoral presentant candidats regionalistes 
a l'ajuntament de Palma, formant coalició amb socialistes, republicans i reformistes en el Bloc 
Assembleista. Aquests candidats regionalistes no aconseguiren l'escó de regidor, però, al seu 
parer, el resultat tampoc fou menyspreable. També intentaren presentar l'arquitecte Guillem 
Reynés per a diputat a Corts, per a la qual cosa una comissió del Centre Regionalista (fundat a 
finals del 1917 a partir del grup de La Veu de Mallorca i presidit per Guillem Forteza), visità 
Cambó per tal de demanar-li consell sobre la manera d'assolir un sòlid cos electoral. 
L'exemple de la Lliga Regionalista que havia aconseguit rompre el caciquisme a Catalunya, 
volia ser imitat a Mallorca, però, una vegada sabuts els esforços que calia fer per boca del 
líder catalanista, no es veieren en coratge i desistiren 208. 
 No podem passar més endavant sense parlar del paper que jugà aleshores, i a partir 
d'aleshores, la figura de Joan Estelrich i Artigues, que tant dins el nacionalisme a Mallorca 
com a Catalunya, serà un personatge destacadíssim 209. Nascut a Felanitx el 1896, és un dels 
homes més actius de la generació del 17, tant dins el camp del periodisme com en el de la 
propaganda política nacionalista, havent escrit multitud d'articles i bastants llibres 210. Fou 
fundador de La Veu de Mallorca i el seu primer director. Almenys el primer any, més d'una 
tercera part del total imprès fou degut a la seva ploma, sobretot articles polítics 211. Més tard 
dirigirà El Dia en la seva etapa més oberta al regionalisme, serà polític destacat de la Lliga 
Regionalista, col·laborador de Cambó, director de La Veu de Catalunya, participarà a 
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congressos sobre minories nacionals a Ginebra, diputat a Corts per la Lliga a Girona durant la 
Segona República, director de la fundació Bernat Metge, etc. 212. Tot això, sense abandonar 
mai la seva influència i els contactes amb Mallorca i, més concretament, en el camp 
nacionalista. Amb contínues tornades a Mallorca, el veim com un home al qui el grup dirigent 
mallorquinista li té un gran respecte i a qui són les seves opinions molt valorades. Per una part 
és l'home dels regionalistes mallorquins davant Cambó i la Lliga, i, per l'altra, és l'home de 
Cambó a Mallorca. En definitiva, és una personalitat de la qual convé que se'n faci un estudi a 
fons, i que, de ben segur, serà una gran aportació a la història de Mallorca i de Catalunya. 
 Tornant al nostre fil expositiu, s'ha de dir que el Centre Regionalista (creat a finals de 
1917 amb gent de La Veu de Mallorca) anà perdent força des del moment en què deixà de 
publicar-se La Veu de Mallorca, a principis de 1919. La Veu de Mallorca suspengué la seva 
publicació, per una part per problemes econòmics, però per l'altra, perquè s'havia arribat a un 
moment que no se sabia si donar-li una orientació dretana o esquerrana, segons ens descriu el 
mateix Guillem Forteza 213. 
 Aleshores alguns regionalistes, Guillem Forteza i Antoni Quintana, d'entre els més 
coneguts, en desaparèixer també el Centre Regionalista, entraren al Partit Liberal, aleshores ja 
dins la influència del contrabandista-financer Joan March, i acceptaran pragmàticament la 
teoria del balearisme de Lluís Alemany, com un primer pas per assolir l'ideal nacionalista. 
 A la conferència que féu Alemany, el 1918, sobre l'autonomia de Mallorca, s'afirmava 
en el balearisme, després d'un repàs de la història d'Espanya i de la seva diversitat 214: 

 
  /.../ Mallorca está necesitada de un ideal, como también lo están 
Menorca e Ibiza; y éste será, más pronto o más tarde, alcanzar la autonomía 
administrativa de nuestras tres islas. 
  Por nuestra situación geográfica, por nuestro idioma, estaremos 
siempre, aunque no queramos, influidos por los que en la ribera opuesta nos 
miran, nos escuchan, nos asombran con la magnitud de su grandeza y nos ciegan 
con el resplandor de su genio. Por otra parte, el hábito adquirido de 
acomodarnos a las decisiones del Centro, de dirigir hacia él todas las miradas, 
de acatar sus justas o injustas resoluciones, y deber nuestros actos siempre o en 
todo tiempo a movimientos reflejos o a sus forzadas inspiraciones, ha absorbido 
nuestras características, y ha adormecido por completo nuestra voluntad, 
insinuándose el peligro de ser también, si es que no lo estemos ya, completamente 
absorbidos y anulados. 
  ¿Qué hacer? Ante este dilema no cabe opción; resolvamos de plano y 
mirándonos en el espejo de nuestra conciencia, y al ver reflejado en ella el altivo 
orgullo de nuestros comarcanos, el hábito adquirido por nuestro solo esfuerzo, el 
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aislamiento natural en que vivimos, el miedo a ser absorbidos y el deseo natural y 
lógico de no confundirnos, nos llevará a la formación de nuestra personalidad, y 
será nuestro lema. 
  Y ya fuera de exigencias y con el ánimo levantado y la inteligencia 
serena, creo hoy, creí ayer, que nuestro máximo esfuerzo debe encaminarse y 
dirigirse a la formación de la personalidad balear, sin regatear trabajos y 
cifrando en ello todas nuestras esperanzas. Marquemos este paso en nuestra 
Historia, y puesta el alma al servicio de esta empresa, orientemos la mirada al 
ideal soñado, busquemos los mimbres en nuestro ribazo y con éllos construyamos 
el palacio ideal de esta quimera; levantemos en el altar de nuestros amores, la 
copa rebosante del cálido vino de nuestra rica cepa. 

 Guillem Forteza i el Centre Regionalista havien criticat força el balearisme de Lluís 
Alemany. Ara bé, davant el fracàs del Centre Regionalista optaren per aprofitar el que tenia de 
bo aquesta teoria. Aquest grup, dins el partit liberal aconseguí tenir regidors a l'ajuntament de 
Palma. Formaren el grup liberal-regionalista de l'ajuntament i veieren la possibilitat de poder 
incidir dins la política insular per poder fer prevaldre les seves opinions. El 1921, Joan March 
fundà el diari El Dia i cridà per a dirigir-lo a Joan Estelrich a pesar de les seves diferències 
amb Cambó, tot i que ben aviat n'abandonà la direcció. Guillem Forteza serà nomenat batle de 
Palma, però es convertí en una espècie de tereseta de Joan March. Els liberal-regionalistes 
quedaren diluïts dins el partit verguista i fracassaren en aquesta provatura "intervencionista". 
 Isabel Peñarrubia ens parla de l'ambient propici del partit liberal a favor del 
regionalisme. En la conjuntura de 1917 hi havia diverses persones mallorquinistes, que a poc 
a poc abandonaren el partit davant la prova d'una maquinària corrupta. Així Peñarrubia diu 215: 
 "Molts d'aquests elements autonomistes però incapaços de canviar una maquinària 
caciquista i mera sucursal de les decisions que prenien els caps de Madrid, acabaren 
abandonant el partit decebuts. Com Josep Quiñones, que féu escrits a favor del dret foral, o 
Elvir Sans, president de la Joventut Liberal el 1917, a la qual donà una orientació 
autonomista, i que s'escindí amb els weyleristes el 1919. O el metge Miquel Ferrando, que es 
destacà en la defensa de la llengua i el dret propis i que també es passà als weyleristes. 
D'altres intentaren resistir dins el partit uns anys més, com Bartomeu Enseñat, membre de 
l'Associació per la Cultura de Mallorca el 1923, i el també soci Julià Oliver. També es 
declaraven autonomistes Francesc de Sales Aguiló, Antoni Pou, Josep Enseñat Alemany, 
Rafel Ramis Togores i Roca Rayó, entre d'altres, sense comptar els regionalistes que entraren 
al partit durant l'esmentada segona època (a partir del final del 1919)". 
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 De tota manera, a pesar de la inclusió del grup de Guillem Forteza, el partit liberal no 
volgué confondre, tant en boca de Lluís Alemany com en la d'Alexandre Rosselló, el 
regionalisme amb el catalanisme 216. I, a més, aquest grup es veié sotmès a la influència dels 
interessos de Joan March, fins i tot quan Guillem Forteza fou batle 217. 
 A més de tot això, la Dictadura de Primo de Rivera, vengué a desbaratar qualsevol 
idealisme que es volgués dur a terme en el camp del nacionalisme polític a Mallorca. 
 Com hem vit, però, la conjuntura del 1917-1923, fou rica en el desenvolupament del 
moviment nacionalista a Mallorca. La fundació de La Veu de Mallorca i del Centre 
Regionalista el 1917, a més de tot el moviment polític derivat 218: Bloc Assembleista, Coalició 
Mallorquinista, per assolir l'autonomia, propugnada per Guillem Forteza 219, etc. 
 Aquests anys, a més, s'havien fundat altres organitzacions nacionalistes de caràcter 
cultural sobretot. El 1916 havia estat l'associació, d'àmbit de tots els Països Catalans, Nostra 
Parla, que estava presidida a Mallorca per Guillem Colom i a la que hi participaven la major 
part dels membres de l'Escola Mallorquina. Aquesta associació fou el nucli d'on sorgiren 
altres iniciatives més importants. La seva tasca era eminentment cultural, amb diades de la 
llengua o homenatges a insignes poetes com el de la poetessa Maria Antònia Salvà el 1918. 
 També dins l'Església hi hagué un moviment mallorquinista important que publicà una 
altra revista anomenada Mallorca 220. Isabel Peñarrubia ens parla d'aquest moviment 
anomenat Joventut Mallorquinista o Secció Mallorquinista de la Congregació Mariana, el 
president de la qual era Pau Alcover i el secretari Joan Ramis d'Ayreflor 221: 
 "També la Congregació Mariana dels jesuïtes de Monti-sion mallorquinitzà molts 
d'aquells estudiants, que després formarien part del grupet de professionals autonomistes. No 
hem d'oblidar que la Congregació Mariana mallorquina formava una secció regional, 
juntament amb la catalana i la valenciana, i és significatiu que la secció del Principat ja feia 
anys que era un focus de regionalisme". 
 Una altra associació, el 1920, es fundà per part dels mateixos membres de l'Escola 
Mallorquina, a partir de la revista L'Ignorancia, que sortia en una nova època el 1918, i, que 
a partir de 1919, amb la desfeta del Centre Regionalista, es convertia "en portaveu dels 
escriptors de l'Escola Mallorquina i d'un autonomisme catòlic i costumista, allunyat dels 
partits polítics", al mateix temps que "endagava ara una campanya per fer confluir tots els 
patriotes mallorquins -i que no havien entrat al partit liberal- per a formar un ateneu 
mallorquinista /.../. Ca-Nostra fou el nom del nou centre cultural i patriòtic, nat, al mes de 
maig, de la federació de tres ja existents: la Societat Artística Mallorquina (formada pels 
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cultivadors de les belles arts i amb un desig d'influència entre els menestrals), la mateixa 
revista L'Ignorancia, representada per l'inspector d'ensenyament Joan Capó, i el Centre 
Regionalista amb els socis que havien quedat després de l'escissió del 1919, representat per 
Andreu Bordoy. La nova societat tenia com a secretari Elvir Sans, que havia estat president de 
la joventut liberal i que ara era weylerista, i es proposava esser la base per a un Ateneu 
Mallorquinista a la imatge d'aquell Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, que fundat el 
1909, continuava tenint molta influència entre obrers i menestrals. Si repassam l'adscripció 
ideològica dels membres més coneguts i destacats que integraven Ca-Nostra -Joan Capó, 
Miquel Duran, Andreu Bordoy, Elvir Sans, etc.- podem concloure que el seu regionalisme 
s'acostava al de la Lliga Catalana /sic/ i fugia del mallorquinisme localista. Eren gent sortida 
del món de la cultura, la qual era fonamental dins el nou organisme, i allunyada de l'òrbita i de 
la trama econòmica de Joan March. /.../" 222. 
 També a nivell local, a diversos pobles de Mallorca hi hagué un cert moviment 
mallorquinista a partir de publicacions locals (Sóller, Ca-Nostra i La Veu d'Inca, Llevant i el 
Tresor dels Avis d'Artà), o de seccions de Nostra Parla o el Centre Regionalista, i, en tot cas, 
totes elles interrelacionades i relacionades amb el moviment catòlic dels cercles d'obrers 
catòlics o l'Església mateixa 223. Ens referim resumidament: a Saba Marinenca de Llucmajor, 
fundada pel tradicionalista Damià Contestí (1916) 224; Minerva fundada per Andreu Ferrer a 
Artà, o la secció de Joventut Mallorquinista de Sóller abans esmentada. 
 Durant la Dictadura de Primo de Rivera i la Segona República hi haurà, però, una unió 
de forces, en el pla cultural sobretot, que farà que nacionalistes de dreta i d'esquerra (aquests 
serien Emili Darder, Pere Oliver i Domenge, Francesc de Sales Aguiló, Andreu Crespí...) 
treballin plegats. Pocs abans de la Dictadura, el maig de 1923, s'havia fundat l'Associació per 
la Cultura de Mallorca amb la finalitat d'impulsar la llengua catalana i demostrar que era apta 
per a la cultura. A pesar d'haver de suspendre les seves activitats el 1926, entre les quals un 
"Quadern Mensual", per la repressió cultural anticatalanista del nou règim, seguí publicant 
l'Almanac de les Lletres. A partir de 1930 tornà reemprendre les seves activitats normals. 
Publicà durant els anys republicans el Calendari Mallorquí. Al mateix temps, el 1928, els 
homes més conservadors de l'Associació per la Cultura de Mallorca, havien fundat La Nostra 
Terra que, a partir de 1930, es converteix de fet en l'òrgan d'aquella associació, com a revista 
eminentment cultural, portaveu de l'Escola Mallorquina en aquest moment, i, que, en les seves 
valoracions polítiques, com veurem, denoten el predomini, a l'igual que a l'Almanac de les 
Lletres 225, del regionalisme més conservador, segurament obra de Joan Pons i Marquès 226. 
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L'Associació per la Cultura de Mallorca, a més, desenvolupà la seva estructura organitzativa a 
molts de pobles de Mallorca com Sóller, Felanitx, Inca, Capdepera, Pollença, Valldemossa, i 
Andratx, així com a La Soledat de Palma. 
 A partir de la Segona República, tenim un nacionalisme conservador i un altre de 
progressista, una dreta una esquerra nacionalista. L'esquerra nacionalista estarà integrada 
majoritàrimanet en els partits republicans que s'aniran creant durant la República, seguidors 
tots ells de Manuel Azaña i amb unes relacions estretes amb l'Esquerra Republicana de 
Catalunya. Després de l'escissió del Partit Republicà Federal de Mallorca, entre lerrouxistes i 
azañistes, a pareixerà el 1932 Acció Republicana de Mallorca. La fusió d'aquest partit amb els 
radical-socialistes independents el 1934, crearà el partit autònom d'Izquierda Republicana, 
Esquerra Republicana Balear 227. 
 Tornant al nacionalisme conservador, catòlic, relacionat amb Cambó i la Lliga que, als 
inicis de la Segona República, vol constituir un partit espanyol. 
 Amb el final de la Dictadura apareixen dues organitzacions regionalistes. Per una part, 
la majoria dels antics membres del Centre Regionalista de 1917-1919 s'organitzen de nou 
políticament en un Centre Autonomista, els homes més significatius del qual són el dentista 
Ignasi Forteza-Rey, el mestre i impressor Andreu Ferrer, l'arxiver Joan Pons i Marquès i Joan 
Estelrich, polític de la Lliga, director de la Fundació Bernat Metge i articulista important 228.  
 Alhora, sectors del maurisme dirigits per un ex-batle de Palma, Bartomeu Fons i Jofre 
de Villegas, havien fundat un Centre Regionalista 229, anomenat Partit Regionalista, que 
acceptava el lideratge de Cambó com a patrocinador d'un nou partit, el Centre Constitucional, 
que recolliria el centre-dreta espanyol com a alternativa a oposar a les forces esquerranes i 
republicanes, antimonàrquiques de fet, per poder salvar la monarquia, garantia aleshores del 
conservadorisme 230. 
 A Mallorca el Centre Autonomista i el Partit Regionalista constituiran un Comitè Mixt 
231, que serà el representant del Centre Constitucional, però, cada agrupació havia de conservar 
la seva personalitat. El 1931 és l'any que més força prenen, tot i decaure després de les 
primeres eleccions. El Centre Autonomista publicarà La Veu de Mallorca com a òrgan seu i 
del Comitè Mixt 232. Però les successives derrotes electorals, descomptant les primeres 
eleccions, que no els foren tan dolentes, els empenyeran a una unió amb la resta de les forces 
de la dreta i, fins i tot, amb Joan March, que havia estat durament criticat pel seu caciquisme 
233. 
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 Amb la unió amb la resta de la dreta i Joan March, aconseguiran èxits electorals que 
duran el representant del Partit Regionalista, Bartomeu Fons, a les Corts en les eleccions de 
1933 i 1936 on formarà part del grup parlamentari de la Lliga Catalana 234. Aquest acostament 
a la dreta, molt critica pel nacionalisme d'esquerra, així com el seu esperit catòlic, clerical i 
defensor de l'ordre, motivat en part per aquesta unió amb la dreta, els farà minvar prou la seva 
força, al mateix temps que el seu suport al règim republicà. 
 A pesar del seu fracàs en no assolir esser una força hegemònica i, sobretot, en derrotar 
el caciquisme, els homes del Centre Autonomista, tant com a membres del seu partit, com a 
directius de l'Associació per la Cultura de Mallorca, tingueren una actuació importantíssima 
en la descussió dels projectes d'estatut d'autonomia de les Illes 235, així com reclamant 
l'extensió del decret de bilingüísme a les Illes Balears. Durant la República no deixaren de 
reclamar l'estatut de les forces i institucions insulars, i, al final d'aquesta, semblava que 
l'autonomia tenia noves possibilitats de reeixir. 
 A la Guerra Civil, el regionalisme conservador no sofrí la repressió que patiren les 
esquerres, d'entre les quals els més nacionalistes d'Esquerra Republicana Balear i els 
socialistes Alexandre Jaume, Andreu Crespí o Gabriel Alomar: exilis, presó o mort. Joan 
Estelrich col·laborà junt amb Cambó, des de França, amb el règim de Burgos, publicant la 
revista Occident en francès i el llibre de propaganda antirepublicana, traduït a diverses 
llengües, La persecussion religieuse en Espagne, i, després de la guerra, ocuparà càrrecs dins 
la política internacional del règim com el de delegat d'Espanya a la UNESCO. 
 Altres, com Joan Pons, Miquel Ferrà o Guillem Colom, col·laboraren d'una manera o 
altra amb el nou règim, però no foren gaire ben vists per les noves autoritats pel seu 
catalanisme i per la signatura, feta poc abans d'esclatar la guerra, de l'anomenat "Manifest" de 
"Resposta als Catalans", i, fins i tot algun temé per la seva vida, sobretot arran, com ja hem 
dit, de la polèmica servida pels germans Villalonga 236. Tractant-se d'homes profundament 
catòlics, havien interpretat que la República atacava a fons les seves creences, cosa que havia 
empès a aliar-se estretament amb les dretes. L'aixecament militar podia haver estat ben vist en 
aquest sentit per aquells homes, tot i amb això, en veure el rumb que prenien els 
esdeveniments i així com es prohibia i perseguia la llengua catalana i la possibilitat de poder 
desenvolupar les seves aspiracions culturals i autonomistes, aviat comprengueren que també 
ells havien perdut la guerra. Joan Pons i Marquès ho afirma a les seves Obres 237, i, Francesc 
de Borja Moll ens dóna a conèixer la indignació de Miquel Ferrà davant del "assassinat" 
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d'Emili Darder 238. Guillem Forteza morí pocs anys després molt afectat pels successos de la 
guerra, i altres casos més encara es podrien retreure d'aquest sentiment contra el nou règim. 
 En definitiva, a Mallorca el noucentisme, a pesar de tot, aconseguí una infrastructura 
cultural important, tot i no disposar de cap acció de govern. De tota manera, s'aprofità de les 
infrastructures culturals creades a Catalunya per la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat 
de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i les institucions privades. Però aquesta gent intentà 
introduir el model de la Lliga, fet per aplicar a una burgesia comercial i industrial i, difondre'l 
entre una pagesia, d'acord amb els pressupòsits estètics i ideològics de l'anomenada Escola 
Mallorquina, que tenia uns problemes i unes necessitats diferents i molt més primàries que la 
proposta de cultura que feien els nacionalistes 239. 
 
     2.2.2.5.- Del Republicanisme federal  
       a l'esquerra nacionalista. 
  En l'apartat sobre "Federalisme i particularisme a l'entorn de la generació 
modernista" hem vist com aquesta generació, llevat de M.S. Oliver considerat com a "mentor" 
de la mateixa, s'anà conformant un nucli republicà important. Estam parlant, precisament de 
Gabriel Alomar i Lluís Martí sobretot. La majoria dels altres anà basculant cap a la Lliga, i, 
fins i tot, Lluís Martí s'hi acostà bastant. 
 De tota manera, Lluís Martí, que als anys d'entre les dues centúries influïa en l'adopció 
del nacionalisme d'Almirall en el republicanisme mallorquí, havia d'esser un punt d'enllaç 
important dins aquest.  
 Gabriel Alomar, tot i el seu distanciament, més o menys forçat de Mallorca, per part 
de la clerecia encapçalada per Mn. Alcover 240, i, pel mateix grup de La Veu de Mallorca i el 
Centre Regionalista de 1917, és a dir, per l'Escola Mallorquina, catòlica i conservadora, també 
havia de ser un element prou influent dins el republicanisme illenc. Així ho fou sobretot 
durant la Segona República dins el grup d'Esquerra Republicana Balear 241.  
 Aleshores, doncs, a partir d'aquests nuclis acostats a Gabriel Alomar i a Lluís Martí 
havia de sorgir el nacionalisme d'esquerra que es desenvolupà durant la Segona República.  
 També, hi influí l'altre grup del Centre Regionalista, que durant els anys 1917 i 1919 
estava plantejat com una organització oberta i que com ja hem vist i veurem trobava més 
ampli ressò entre les esquerres que en els partits del torn, liberals i conservadors de totes les 
famílies. A La Veu de Mallorca, entre 1917-1919 242, hi col·laborarien, en algun moment un 
home procedent del republicanisme històric, com fou l'arxiver i cronista Benet Pons i 
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Fàbregues, així com l'apotecari de Felanitx, i després batle per Esquerra Republicana Balear, 
Pere Oliver i Domenge. 
 La mateixa campanya de principis de 1919 del Centre Regionalista de Guillem 
Forteza, en pro de la Coalició Mallorquinista per aconseguir l'autonomia n'és un exponent 
interessant, perquè dins ella hi participaren reformistes, republicans federals i regionalistes. 
Entre els republicans federals, Lluís Martí i Benet Pons i Fàbregues. El republicanisme 
federal, aleshores, agrupava elements unitaris o lerrouxistes, com Francesc Julià 243, i d'altres 
més pròpiament federalistes, entre els quals el republicà històric Francesc Villalonga. Isabel 
Peñarrubia parla, en una nota a peu de pàgina de Santiago Albertí, de diversos republicans 
nacionalistes no enquadrats, en aquells moments dins el partit: persones com Antoni Pol 
(candidat regionalista pel Bloc Assembleista i president de la Societat Protectora d'Animals i 
Plantes, així com folklorista), Lluís Martí, Pere Oliver i Domenge i d'altres 244. 
 Del just ara esmentat, Francesc Villalonga, diu que "fou durant molts anys regidor de 
Ciutat pels federals" i que "era un paradigma de l'autonomisme federal". A més també usava 
"i reivindicava l'ús del català a les sessions municipals i es manifestava a favor de la 
col·laboració de Mallorca amb Catalunya /.../" 245. 
 Aquesta Coalició Mallorquinista aconseguí interessar, per tant, el republicanisme que 
per altra banda ja era, en part, nacionalista. S'ha de dir, a més, que en aquella conjuntura 
s'observa dins la premsa periòdica acostada al republicanisme com El Abuelo o La Tribuna, 
un decantament per l'autonomia propiciada pel Centre Regionalista. La Tribuna a principis de 
1917 aprofitava, frequentment, per atacar Joan Estelrich i el seu catalanisme en escrits com el 
següent 246: 

 
  En "La Vanguardia Balear" de ayer, y firmado por D. Jerónimo 
Massanet, encontramos un artículo y en él una frase que no tiene desperdicio. Es 
un gráfico que pone de cuerpo entero a nuestros regionalistas. 
  Ahí va: 
  Aquí existen regionalistas y nacionalistas; pero su programa es 
puramente literario. No parece sino que la panacea de nuestros males consiste en 
hablar y escribir en catalán. 
  ¡¡Estupendo!! 

 O, com en aquest altre signat per J. Agustín Palmer 247: 
 
  ¿Porqué no somos catalanistas? 
  Por una razón muy sencilla. Porque no somos catalanes. 
  ¿Porqué no queremos catalanizarnos? 
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  Por muchas razones de orden regionalista. 
- 

  O somos regionalistas o no lo somos. Ser o no ser, esta es la cuestión, 
que diría el personaje de la tragedia de Shakespeare. 
  Regionalismo, en su sentido verdadero, es amor a la región. En el 
sentido político significa la tendencia favorable de que, dentro del Estado, las 
regiones constitutivas de éste, se atengan a su modo de ser y a sus aspiraciones. 
Pero no admitimos que regionalismo sea desmembrarse de un Estado para 
constituir otro. Y esta es la política de los catalanes de Mallorca, de esos que se 
vuelven airados contra Madrid y luego ensalzan a Barcelona proclamándola su 
metrópoli, lo cual casi equivale a convertirnos en colonia catalana. ¿En nombre 
de qué regionalismo, en nombre de que amor a nuestra Mallorca, podríamos 
estar al lado de los que persiguen tal política? 

 De tota manera La Tribuna canvià la seva actitud davant d'Estelrich i La Veu de 
Mallorca i s'anà acostant al nacionalisme. Al número 54 de 15 de juliol de 1917, semblava 
com si fes les paus 248: 

 
  /.../ Com ells, volém aixicar la nostra regió ben cap amunt. Si per la 
nostra regió ells aceptan Mallorca, pensám iguals. Ara bé, si per la nostra regió 
ells entenen Mallorca més Catalunya; ací hei há diferéncia; mes aquesta 
diferéncia és de concepte, no d'intent. 
  Com ells sens diferéncia, volém l'autonomía municipal i provincial per a 
millor poder entendra nostras necesitats. 
  Com ells, i tocats d'amor propi, volém i desitjám tenir forces per a 
exigir-ho, el respecte més absolut a les nostres cosas. 
  Com ells volém la dignificació de la nostra lléngua. Per aixó voldriem i 
fa uns cuans mesos heu proposavem, que hei hagués escoles ahont si aprengués el 
mallorquí. Volém qu'el Estat, regonesqui la personalidad d'els idiomas regionals. 
Volém que tant a n'els municipis com en les diputacions com en moltas altras 
parts, principalment en el notariat, l'us d'ells sía permés, i protestám de tota 
imposició innecesária d'el castellá; més també diguém que no jutjám raonable 
qu'es faci un despreci absolut d'el espanyol per la raó ben sencilla que dins un 
Estat constituit hei ha de haver necesáriament una lligadura que conservi la 
cohesió, i a més una parla convenguda  per a la relació inter-regional. 
  I així si anasim mirant i considerat, en casi tots els aspectes coincidiriem 
en el fons i sols ens diferenciaría una diferéncia de graus de passió o una 
diversidad de concepte particulá que no fa desmereixe l'intent. 

 En definitiva, hi ha un acostament de La Tribuna òrgan dirigit pel mateix Josep 
Agustí Palmer, republicà independent segons Isabel Peñarrubia 249, la qual mostra els canvis 
d'actitud de Josep Agustí que a finals del 17 des de La Vanguardia Balear, organ del Foment 



                                       PREMSA I NACIONALISME A MALLORCA ENTRE 1900 I 1936  
EL NACIONALISME A MALLORCA 

71 

del Civisme, tornava a carregar contra el Centre Regionalista. Aquesta vegada s'ha d'entendre, 
però, des del suport d'aquest a la participació de Cambó en el govern 250. 
 Pel que fa l'altra periòdic republicà, El Abuelo, dirigit pel periodista i director de 
cooperatives socials Josep Cirer Sumandi, també passà d'una etapa anticatalanista motivada 
pel mateix fet del suport de Cambó al govern espanyol, i per tant d'enfrontament amb el 
Centre Regionalista, a una etapa de col·laboració amb els regionalistes cap a finals del mateix 
any de 1918, i de suport a l'autonomia 251 
 Un altre personatge del republicanisme nacionalista el trobam en Emili Darder, 
procedent del grup de la revista Mallorca 252, que durant aquesta conjuntura del 1917-1918, 
des d'una postura de cultura pro espanyolista anà acostant-se, també al Centre Regionalista. 
Mateu Morro i Sebastià Serra així ho expliquen 253: 
 "Paral·lelament /a La Veu de Mallorca/, el novembre començà a publicar-se la revista 
Mallorca gràcies a la iniciativa d'Emili Darder, Josep Quiñones, Pere Garau, Joan Capó, etc. 
Mallorca, dins una certa indefinició política, manifestà la seva simpatia per la reivindicació 
de la identitat cultural i històrica de Mallorca. La revista durà fins al juny de 1918 i sostingué 
un intens debat amb La Veu de Mallorca i els nacionalistes, des de posicions clarament 
progressistes. Joan Estelrich, des de La Veu de Catalunya, escriví que l'aparició de la revista 
assenyala el moment en què es llencen a l'actuació pública, més o menys atenuada per 
concessions tradicionals, els darrers elements de la nostra intel·lectualitat jovenívola que 
havien romàs fins ara al marge de tot moviment de renovació mallorquina, encara que els 
retreu: voldria més coratge, més ardidesa. Voldria que donessin al poble un ideal, que 
únicament pot esser el catalanisme". 
 Sigui com sigui, la veritat és que de tot aquest debat nacionalista a l'entorn dels anys 
1917-1923 nasqué un grup de gent que des del punt de vista polític i social poc tenia que 
veure amb els noucentistes de l'Escola Mallorquina, llevat dels aspectes culturals i les 
propostes d'autonomia que els serviren per treballar junts dins l'Associació per la Cultura de 
Mallorca. 
 Entre 1930 i 1931, els republicans radicals i federals nacionalistes continuaren junts en 
el Partit Republicà Federal de Mallorca i publicaren Ciutadania dirigida per Joan Alomar, fill 
de Gabriel Alomar que havia participat dins el moviment avantguardista de Mallorca 254. A 
aquest setmanari hi podem trobar una actitud favorable el nacionalisme tot i ser l'expressió 
d'un republicanisme plural 255. 
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 El Partit Republicà Federal de Mallorca aconseguí una presència municipal important 
al mateix temps que controlava la Diputació provincial i el Govern civil. A pesar de la 
presència lerrouxista en el cas de Francesc Julià, president de la Diputació, el Partit Republicà 
Federal participà en les discussions dels Avantprojecte i Projecte d'Estatut d'Autonomia, bé 
directament en representació del partit, o indirectament a través dels seus militants membres 
d'altres entitats com l'Associació per la Cultura de Mallorca. 
 L'escissió entre lerrouxistes i azañistes continuà fins que a principis del 32 es formà 
amb els membres més catalanistes, tot i que no tots ho eren significativament, el partit d'Acció 
Republicana de Mallorca, i el mes d'abril del 1934 Esquerra Republicana Balear. El setmanari 
República entre 1934 i principis de 1936 actuà com a portaveu d'aquests partits i es significà 
per una propaganda republicana, anticlerical i catalanista important, molt acostada a la 
política duita per la Generalitat de Catalunya o especialment en contra d'aquesta i del govern 
central després dels fets del Sis d'Octubre de 1934. En qualsevol cas, a favor de Lluís 
Companys i Esquerra Republicana de Catalunya 256. 
 Gent com Emili Darder, que havia estat president de l'Associació per la Cultura de 
Mallorca, batle de Palma. Joan Sanxo i Tous, mestre d'escola, fundador i president de l'entitat 
Joventut Escolar el 1930, entitat delegada de l'Associació per la Cultura de Mallorca i 
relacionada amb l'entitat juvenil Palestra de Catalunya. El llicenciat en ciències Francesc de 
Sales Aguiló. L'advocat Bernat Jofre. Pere Oliver i Domenge, apotecari i batle de Felanitx. 
Miquel Massutí, doctor en ciències naturals i oceanògraf. Llorenç M. Duran, mestre i fill de 
Miquel Duran Seurina. Joan Capó, inspector de primer ensenyament. Miquel Fullana, 
delineant. Són dels dirigents d'ERB, que impulsaren el nacionalisme dins una organització 
que es declarà autònoma d'Izquierda Republicana d'Azaña. Gairebé tots ells represaliats pel 
nou règim durant la Guerra Civil, o exilats aquells que pogueren. La seva sort fou molt pitjor 
que la dels integrants del Partit Regionalista de Mallorca. 
 
     2.2.2.6.- Moviment associatiu i  
       nacionalisme. 
  El nacionalisme polític a Mallorca desenvolupà una important tasca 
d'organització d'entitats cíviques, culturals i polítiques pròpies. De tota manera, freqüentment 
se li objecta la seva poca capacitat de penetració social a través de les diverses entitats 
cíviques existents o la creació de noves. Possiblement una societat atrassada econòmicament 
com la mallorquina, encara eminentment rural, no pogués donar més de si. I, a més, la part de 
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la societat més urbana i burgesa, ho era en un sentit encara massa mercantilista, d'interessos 
pròxims com perquè aquest teixit associatiu hi influís de més. A més les classes dirigents de 
Mallorca no estaven precisament gaire interessades en unes associacions que desvetllassin 
gaire cap sentiment de conscienciació popular que pogués posar en perill la seva supremacia. 
Per això ja els estava bé les coses tal com anaven. A més qualsevol vel·leïtat reformista o 
catalanista automàticament era associada a un perill per aquest estat de coses. Republicanisme 
i socialisme eren vists com a revolucionaris. I el nacionalisme, amb les seves connexions amb 
el catalanisme, que a principis de segle havia aconseguit acabar amb l'hegemonia dels partits 
de torn al Principat, també representava un perill a evitar, encara que fos el catalanisme de la 
Lliga, burgès i conservador. Gairebé tot allò que fes referència a Catalunya no podia anar 
endavant a Mallorca perquè era associat a revolució, anarquisme, vagues, separatisme radical, 
etc. 
 Aleshores, el moviment mallorquinista, sobretot l'hegemònic com a tal a Mallorca, 
topà amb moltes de dificultats per estendre's dins la societat. Tot i això ho intentà i està per 
veure què hauria passat de no haver triomfat el bàndol nacional, els feixistes. Perquè la nostra 
interpretació dels fets és que els regionalistes-nacionalistes feren el possible, dins les seves 
limitacions de tot tipus per aconseguir incidir socialment amb les seves idees. 
 A nivell d'entitats cíviques trobam una forta connexió amb la Societat Arqueològica 
Lul·liana, entitat preocupada per la història de Mallorca a l'igual que les diverses plataformes 
mallorquinistes. El Círculo Mallorquín, per l'altra costat, era el representant més pur de la 
cultura uniformista de l'Estat i no fou precisament una societat a la que s'hi pogués arribar. 
Però sí que veim una forta relació amb entitats més populars com ho eren els Orfeons o corals 
com la Capella de Manacor fundada com ja hem dit per Antoni Noguera, l'Orfeó Mallorquí 
dirigit per Antoni Pol i Antoni Quintana, l'Orfeó l'Arpa d'Inca dirigit per Miquel Duran i 
Seurina o els orfeons republicans de Santa Catalina i l'Orfeó Aulí de Felanitx, aquest darrer 
dirigit durant la Segona República per Pere Oliver i Domenge. El repertori d'aquests orfeons 
incorporava cançons i melodies catalanes i mallorquines com és el cas de la Balenguera, tot i 
que també n'hi havia de castellanes. Una altra entitat important dirigida per Antoni Pol fou la 
Societat Protectora d'Animals. 
 Pel que fa a societats econòmiques i professionals veurem com els nacionalistes de 
tots les tendències tenen presència en èpoques diferents, s'ha de dir, a societats com la 
d'Amics del País (Mn. Alcover i Joan Torrendell a principis de segle), la Cambra de Comerç 
(per exemple Roca Waring durant) i la Cambra Agrícola i fins i tot el Foment del Turisme. La 
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Federació Agrícola Catalano-balear i l'Associació de la Premsa Catalano-balear són exemples, 
a més d'entitats de col·laboració entre Catalunya i Mallorca 257. 
 Possiblement fou entre l'Església, encara que no en tots els seus sectors, que s'hi veu 
una relació més grossa entre el sector mallorquinista de l'Escola Mallorquina i aquesta. Els 
ambients que envoltaven Mn. Alcover havien de participar en l'elaboració del seu Diccionari, 
per més que a partir de 1918 fossin més aviat anticatalanistes, però, amb el Bolletí del 
Diccionari de la Llengua Catalana i el Diccionari Català-Valencià-Balear. Altres ambients 
n'eren més favorables, com és el cas dels que freqüentaven Mn. Costa i Llobera, Mn. Llorenç 
Riber o Mn. Galmés. A principis de segle ja hem destacar la tasca mallorquinitzadora del 
Bisbe Campins. Els cercles d'obrers catòlics podien servir de penetració del mallorquinisme 
per més que no tots. El cas d'Inca potser és el més clar. Les congregacions marianes ja hem 
vist com també tenien una influència especial. De totes els ordes religiosos possiblement 
foren els franciscans però els més acostats al mallorquinisme, mentre molts d'altres, sobretot 
ordres femenins servien més aviat per tot el contrari. En l'assumpte de l'ensenyança, a més, 
s'ha de tenir present tot el moviment de mestres, entre ells els derivats de Joventut Escolar i en 
altres moments les relacions amb l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Durant la 
República sobretot hi haurà un moviment pedagògic innovador important i amb un contingut 
clarament cultural a favor de la llengua i de la història de Mallorca. 
 De tota manera, això encara és un tema d'estudi més exhaustiu i monogràfic que no 
podem abastar completament, però que al llarg del treball es veurà la seva importància. 
Evidentment sempre està per veure quantes persones podien influir en un sentit o un altre, la 
importància que es donava aquesta influència i l'estratègia que se seguia si es que n'hi havia 
alguna. El que sí està clar és la voluntat d'incidir per tot allà on es pogués fer i, en aquest 
sentit, des de la fundació de l'Associació per la Cultura de Mallorca hi és de manera freqüent. 
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NOTES: 
 
 
 
                                                             
1	 Així	 ho	 explica	 E.J.	 Hobsbawm	 (1991),	 ps.	 99-100,	 tot	 i	 les	 seves	 teories	 nogens	 sospitoses	 de	
nacionalisme	anti	estat-nació:	
	 "Los	estados	y	los	regímenes	tenían	todos	los	motivos	para	reforzar,	si	podían,	el	patriotismo	de	
estado	 con	 los	 sentimientos	 y	 los	 símbolos	 de	 comunidad	 imaginada,	 dondequiera	 y	 comoquiera	 que	
naciesen,	 y	 concentrarlos	 sobre	 sí	 mismos.	 Sucedió	 que	 el	 momento	 en	 que	 la	 democratización	 de	 la	
política	hizo	que	fuera	esencial	educar	a	nuestros	amos,	hacer	italianos,	convertir	campesinos	en	franceses	
y	 unirlo	 todo	 a	 la	 nación	 y	 la	 bandera,	 fue	 también	 el	momento	 en	 que	 los	 sentimientos	 nacionalistas	
populares	 o,	 en	 todo	 caso,	 de	 xenofobia,	 así	 como	 los	 de	 superioridad	nacional	 que	 predicaba	 la	 nueva	
pseudociencia	 del	 racismo,	 empezaron	 a	 ser	más	 fáciles	 de	movilizar.	 Porque	 el	 período	 comprendido	
entre	1880	y	1914	fue	también	el	de	las	mayores	migraciones	de	masas	conocidas	hasta	entonces,	dentro	
de	los	estados	y	de	unos	estados	a	otros,	del	imperialismo	y	de	crecientes	rivalidades	internacionales	que	
culminarían	con	la	guerra	mundial.	Todo	esto	subrayaba	las	diferencias	entre	nosotros	y	ellos.	Y	para	unir	
a	secciones	dispares	de	pueblos	inquietos	no	hay	forma	más	eficaz	que	unirlos	contra	los	de	fuera	/.../".	
	 L'expressió	"campesinos	en	franceses"	sembla	extreta	d'Eugen	Weber,	Peasants	 into	Frenchmen:	
the	modernization	of	rural	France,	1870-1914,	Stanford,	1976.		
	
2	 Pierre	Albert	 (1990),	 a	 la	p.	80,	 així	 en	 titula	un	apartat:	 "La	edad	de	oro	de	 la	prensa	 francesa	
(1871-1914)".	A	més,	 també	diu	que:	"Estos	cuarenta	y	cuatro	años	 fueron	 la	belle	époque	de	 la	prensa	
francesa.	La	multitud	de	sus	títulos,	el	poder	político	de	sus	órganos	que	dieron	a	la	crisis	del	16	de	mayo	
de	1877,	del	boulangisme,	de	Panamá,	del	caso	Dreyfus...	dimensiones	nacionales	de	una	amplitud	jamás	
conseguida,	eran	testimonio	de	un	vigor	excepcional.	La	prensa	nunca	había	estado	tan	presente	en	todos	
los	momentos	y	sectores	de	la	vida	francesa,	y	jamás	se	la	había	escuchado	tanto".	
	 En	relació	al	revengisme	de	França	sobre	Alsàcia-Lorena,	i,	també,	al	tema	del	jacobinisme	francès	
i	les	seves	contradiccions,	Robert	Lafont	(1969),	p.	180,	ens	diu:	"L'encegament	és	gegantí,	però	tant	més	
inguarible.	 Els	 prussians	 assagen	 al	 mateix	 moment	 de	 germanitzar	 Polònia:	 la	 premsa	 francesa	 vibra	
d'indignació	evocant	el	polonès,	 aquell	bastó	d'infàmia	que	els	 infants	de	Posen	 reben	de	 llur	mestre	 si	
se'ls	escapa	un	mot	en	llur	llengua	materna.	L'alemany	és	reintroduït	a	les	escoles	d'Alsàcia.	França	canta:	
No	és	permès	de	parlar	francès	a	les	criatures	d'Alsàcia".		
	 Sobre	el	tema	d'Alsàcia-Lorena	també	és	interessant	l'opinió	de	Pierre	Maugué	(1981),	p.	34:	
	 "La	 anexión	 de	 Alsacia	 y	 de	 una	 parte	 de	 la	 Lorena	 en	 1871	 por	 el	 imperio	 alemán,	 pese	 a	 las	
protestas	 de	 las	 poblaciones	 interesadas,	 va	 a	 pesar	 durante	medio	 siglo	 en	 la	 política	 europea.	 Desde	
entonces,	 se	 opone	 un	 conflicto	 irreductible	 entre	 Francia	 y	 Alemania,	 pero	 aunque	 se	 hable	 a	 este	
propósito	de	nación	 francesa	y	nación	alemana,	 se	 tratará	de	hecho	de	Estado	 francés	y	Estado	alemán.	
Dos	estados	se	oponen;	uno	que	pretende	reunir,	de	grado	o	por	fuerza,	todos	los	miembros	dispersos	de	
la	nación	alemana,	concebida	como	el	conjunto	de	las	poblaciones	de	lengua	alemana;	el	otro,	que	afirma	
que	todos	sus	ciudadanos	constituyen	una	sola	nación,	cualesquiera	puedan	ser	sus	diferencias	de	lengua,	
pero	que	trata	no	obstante	de	adquirir,	por	todos	los	medios,	la	unidad	lingüística	que	le	falta".	
	
3	 La	historiadora	mallorquina	Isabel	Peñarrubia,	darrerament,	ha	publicat	diversos	articles	sobre	el	
tema	abans	esmentat,	en	nota	anterior,	a	propòsit	de	l'investigador,	Eugen	Weber.	Un	article	tracta	sobre	
temàtica	 mallorquina	 (1993),	 i,	 l'altre	 (1994),	 sobre	 Catalunya.	 Isabel	 Peñarrubia	 destaca,	 a	 partir	 de	
Weber,	la	diferent	conversió	dels	pagesos	a	França	i	Espanya.	En	el	cas	francès,	l'estat	modernitzà	el	país,	
de	tal	manera,	que	feu	sentir-lo	com	a	propi	als	pagesos,	accentant	millor	la	seva	uniformització.	
	
4	 Vid.	Jordi	Nadal	(1975),	ps.	226-245.	Entre	les	pàgines	226-227	diu:	
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	 "Rezagada	con	respecto	de	la	mayoría	de	las	naciones	occidentales,	España	se	separa	igualmente	
de	 aquellas	 otras	 que	 no	 han	 iniciado	 su	 industrialización	 hasta	muy	 entrada	 la	 centuria	 actual.	 El	 cas	
español	es	menos	el	de	un	late	joiner	que	el	de	un	intento,	abortado	en	gran	parte,	de	figurar	entre	los	first	
comers.	/.../	Mi	argumentación	ha	puesto	un	énfasis	especial	en	el	fracaso	de	las	dos	desamortizaciones	-la	
del	suelo	y	la	del	subsuelo-	que	malograron	las	bases	naturales,	agrícola	y	minera,	en	que	debía	haberse	
asentado	 la	 revolución	 industrial,	 en	 el	 sentido	 clásico	 de	 la	 expresión.	 Como	 telón	 de	 fondo,	 se	 ha	
resaltado	 la	 incidencia	 de	 los	 apuros	 de	 la	 Hacienda,	 perpetuados	 por	 los	 vicios	 del	 sistema	 político	 y	
culpables	 de	 bastardear	 las	 leyes	 desamortizadoras,	 de	 restringir	 el	 mercado	 de	 capitales	 para	 la	
industria,	de	imponer	una	infraestructura	(red	ferroviaria)	inadecuada.	En	última	instancia,	las	vicisitudes	
de	la	economía	española,	a	lo	largo	del	siglo	XIX,	no	pueden	separarse	de	las	de	la	época	colonial,	cuando	el	
Tesoro	se	nutría	de	los	caudales	y	del	tráfico	de	América,	y	 la	 incipiente	burguesía	periférica	toleraba	la	
permanencia	 del	 sistema	 señorial,	 compensada	 con	 la	 reserva	 de	 los	 mercados	 de	 Ultramar.	 Una	
explicación	satisfactoria	del	fiasco,	imposible	por	ahora,	deberá	atender	en	todo	caso	a	una	pluralidad	de	
factores,	 íntimamente	enlazados	entre	sí,	 rehuir	de	 todos	modos	 las	 tesis	unilaterales	o	que	no	hinquen	
sus	raíces	en	tiempos	anteriores".	
	
5	 Jordi	Nadal	(1975),	ps.	227-228.	
	
6	 Gabriel	Tortella	(1981),	ps.	11-15.	A	la	p.	15,	acaba	dient:	
	 "En	resumen,	el	atraso	relativo	de	España	en	el	siglo	XIX	hay	que	relacionarlo	con	el	del	resto	de	la	
cuenca	 mediterránea.	 Y	 este	 resulta	 ser	 la	 consecuencia	 de	 un	 complejo	 de	 factores	 físicos,	 sociales,	
políticos	 y	 tecnológicos	 que	 producen	 el	 estancamiento	 de	 la	 más	 importante	 actividad	 económica,	 la	
agricultura,	 fenómeno	 que	 se	 hace	 evidente	 sobre	 todo	 a	 partir	 del	 siglo	 XVII	 por	 contraste	 con	 la	
prosperidad	relativa	de	la	Europa	septentrional".	
	
7	 Gabriel	Tortella	(1985),	ps.	149-150.	
	
8	 Jaume	Vicens	Vives	(1974),	p.	145.	
	
9	 Jesús	Timoteo	Alvarez	(1981),	ps.	384-386.	
	
10	 Jesús	Timoteo	Alvarez	(1981),	ps.	387.	
	
11	 Pierre	Vilar	(1980),	p.	168:	"España,	que,	entre	1808	y	1814,	había	dado	pruebas	de	una	unidad	y	
de	 un	 vigor	 nacional	 excepcionales,	 verá	 cómo	 unas	 regiones	 nostálgicas	 de	 la	 revolución	 burguesa	
(Cataluña,	 País	 Vasco)	 se	 despegan	 de	 una	 de	 una	 de	 las	 naciones	más	 antiguas	 de	 Europa.	 Las	 viejas	
nacionalidades	provinciales	resucitarán	y	querrán	transformarse	en	estados".	
	
12	 Vid.	José	M.	Jover	Zamora	(1981),	ps.	374-375.	
	
13	 Aquest	desig	no	s'ha	d'interpretar	com	si	els	industrials	catalans	volguessin	gaudir	d'una	situació	
perenne	de	proteccionisme.	Jaume	Vicens	Vives	i	Montserrat	Llorens	(1980)	així	ho	entenen	quan	diuen	
(p.	106):	
	 "El	 proteccinisme,	 entès	 com	 a	 bé	 públic	 i	 no	 com	 a	 monopoli	 d'una	 casta	 industrial	 o	
administrativa,	fou	l'aportació	de	Catalunya	al	desvetllament	econòmic	d'Espanya	en	el	Vuit-cents.	Avui	no	
es	 pot	 ni	 discutir	 què	 hauria	 passat	 si	 els	 Governs	 de	 Madrid	 haguessin	 imposat	 el	 lliurecanvisme:	 el	
desastre	absolut.	Però	tampoc	no	es	pot	definir	aquesta	política	com	a	permanentment	necessària,	perquè	
el	més	exaltat	prohibicionista	de	la	Comissió	de	Fàbriques	somnià	sempre	el	dia	en	què	l'esforç	i	el	treball	
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de	 tots	 els	 espanyols	 faria	 possible	 de	 competir	 lliurement	 en	 els	 mercats	 estrangers	 amb	 els	 països	
tècnicament	més	avançats".	
	
14	 Vid.	Ricardo	Robledo	(1975),	ps.	226-227.	Les	afirmacions	d'A.	Pesquera	són	extretes	del	Diari	de	
Sessions	del	Congrés	de	21	de	novembre	de	1879.	
	
15	 Vid.	 Herbert	 Ramsden,	 "El	 problema	 de	 España"	 a	 José-Carlos	 Mainer	 (1980),	 p.	 24:	
"Inmediatamente,	 nos	 viene	 a	 la	 memoria	 la	 tradición	 eterna	 de	 Unamuno	 y	 el	 espíritu	 territorial	 de	
Ganivet.	 Y	 también	 las	 notas	 constantes	 de	 Altamira,	 la	 permanente	 identidad	 de	 Menéndez	 Pidal,	 las	
actividades	colectivas,	a	la	larga	estabilizadas	como	habituales	de	Castro,	la	constante	histórica	perdurable	
de	 Sánchez	 Albornoz...	 La	 explicación	 de	 este	 estraño	 énfasis	 español	 en	 un	momento	 en	 que	 ya	 había	
pasado	 de	 moda	 en	 otros	 lugares,	 yace,	 sugiero,	 en	 el	 impacto	 de	 Taine,	 en	 el	 éxito	 literario	 de	 los	
escritores	del	98	y	en	el	hecho	de	que	España	era,	todavía,	básicamente	una	comunidad	rural".	
	
16	 Citat	per	Agustí	Colomines	(1993),	p.	35,	nota	29.	
	
17	 Cal	 remarcar,	 també,	 els	 casos	dels	 regionalismes	andalús,	murcià,	 aragonès,	 etc.,	 tot	 i	que	a	un	
altre	nivell.		
	
18	 Borja	de	Riquer	(1993),	p.	14.	
	
19	 Sobre	 el	 carlisme	 i	 els	 seus	 precedents	 reialistes,	 hi	 ha	 una	 abundant	 bibliografia,	 de	 la	 qual	
destacam,	 entre	molts	 d'altres	 els	 següents:	Ramon	Arnabat	 (1991),	R.M.	Blinhorn	 (1975),	 Josep	Carles	
Clemente	 (1992),	 Melchor	 Ferrer	 (1960),	 J.	 Fontana	 (1980),	 María	 Cruz	 Mina	 (1986),	 Evaristo	 Olcina	
(1974),	Román	Oyarzun	(1969),	Josep	Mª.	Solé	i	Sabaté	Dir.	(1993),	o	el	"Dossier:	El	Carlisme"	de	L'Avenç	
núm	154	(desembre	1991).	
	 En	relació	als	orígens	populars	del	carlisme,	a	part	d'interessos	clericals	o	senyorials,	el	llibre	de	
Manuel	Ardit	Lucas	(1977)	sobre	la	Revolución	liberal	y	revuelta	campesina,	que	estudia	el	fenòmen	del	
trànsit	 del	 feudalisme	 al	 capitalisme	 al	 País	 Valencià,	 ho	 deixa	 ben	 clar.	 Es	 refereix	 als	 precedents	
absolutistes	i	realistes	anteriors	a	la	Primera	Guerra	Carlina	(p.	272):		
	 "/.../	Si	es	posible	que	en	1813	algunos	campesinos	pensaran	en	la	abolición	de	los	señoríos	como	
en	una	especie	de	reparto	de	tierras,	pronto	se	verían	decepcionados	al	comprobar	que	seguían	siendo	tan	
enfiteutas	 como	 antes,	 y	 que	 tan	 sólo	 habían	 desaparecido	 los	 lazos	 jurisdiccionales	 y	 las	 prestaciones	
llamadas	 feudales.	 Si	 esto	 pudo	 beneficiar	 al	 campesinado	 bienestante,	 el	 pobre	 continuó	 en	 la	misma	
situación	que	antes.	Es	más,	sobre	él	se	abatió	una	presión	fiscal	mayor	por	parte	del	Estado	liberal,	y	todo	
ello	en	una	coyuntura	económica	nada	favorable.	Esta	circunstancia	debió	jugar	un	papel	primordial,	que	
privó	al	régimen	de	esta	amplia	capa	social".	
	 I,	a	la	p.	300,	ja	referint-se	a	la	guerra	carlista,	que	dirigí	al	País	Valencià	Ramon	Cabrera,	diu:	
	 "La	guerra	carlista	comenzada	el	año	1833	representa	el	final	de	la	disolución	del	antiguo	régimen	
iniciada	 a	 fines	 del	 siglo	 XVIII	 y	 acabó	 dividiendo	 el	 País	 Valenciano	 en	 dos	 sectores	 antagónicos.	 Las	
clases	medias	urbanas	y	el	campesinado	bienestante	serán	ya	definitivamente	liberales,	mientras	que	los	
sectores	 campesinos	 más	 pobres	 y	 el	 incipiente	 proletariado	 preindustrial	 se	 adherirán	 al	 carlismo,	
convertido	en	impreciso	receptáculo,	escasamente	ideologizado,	de	estas	tensiones	sociales,	en	espera	de	
que	otras	doctrinas	políticas	supieran	y	pudieran	captar	a	esta	potencial	clientela".	
	
20	 Al	 respecte	 es	 poden	 consultar	 dels	 obres	d'Albert	Balcells	 (1992),	 Josep	Termes	 (1987),	 Josep	
Termes	i	Agustí	Colomines	(1992)	o	Josep	M.	Figueres	(1990),	entre	d'altres.	
	
21	 Vid.	Francisco	Pi	i	Margall	(1973).	
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22	 Agustí	Colomines	i	Companys	(1993),	p.	6.	
	
23	 Agustí	Colomines	i	Companys	(1993),	ps.	203-281.	
	
24	 Vid.	també	l'interessant	article	a	Recerques	de	Ricardo	Robledo	Hernández	(1975).	
	
25	 A.	Colomines	(1993),	p.	290.	
	
26	 La	carta	es	del	mes	de	setembre	de	1936.	Albert	Balcells	(1979),	p.	148.	
	
27	 Cf.	Pierre	Vilar	(1979),	p.	73.	
	
28	 Vid.	Pierre	Vilar	(1979),	p.	65,	i,	Albert	Balcells	(1992),	ps.	46-47.	
	
29	 Vid.	Jordi	Solé	Tura	(1968	i	1970).	
	
30	 Vid.	Josep	Benet	(1968.1).	
	
31	 Cf.	 A.	 Balcells	 (1992),	 Fèlix	 Cucurull	 (1975),	 Josep	 Termes	 (1984,	 1986,	 1987	 i	 1993),	 Josep	
Termes	i	Agustí	Colomines	(1992),	Agustí	Colomines	(1993),	entre	d'altres.	
	 La	 historiadora	mallorquina	 Isabel	 Peñarrubia	 (1980)	 també	 expressa	 una	 tesi	 semblant	 en	 la	
seva	obra	Mallorca	davant	el	centralisme	(1968-1910),	que	no	tingué,	després,	la	continuïtat	i	importància	
que	a	Catalunya,	per	raons	que	esbrinarem	en	aquest	treball,	i	que	la	mateixa	investigadora	també	tracta	a	
la	seva	tesi	doctoral	(1991).	
	
32	 J.	Termes	i	A.	Colomines	(1992),	ps.	91-92.	
	
33	 J.	Termes	i	A.	Colomines	(1992),	ps.	98.	
	
34	 V.	Almirall	(1979).	
	
35	 Cf.	Josep	M.	Figueres	(1990),	p.	202.	
	
36	 A.	Balcells	(1992),	ps.	52-53.	
	
37	 Cf.	J.	Termes	i	A.	Colomines	(1992).	
	
38	 La	Base	7a.	diu:	
	 "Lo	Poder	llegislatiu	regional	radicarà	en	las	Corts	catalanas,	que	deurán	reunirse	tots	los	anys	en	
època	determinada	y	en	lloch	diferent.	
	 Las	 Corts	 se	 formarán	 per	 sufragi	 de	 tots	 los	 caps	 de	 casa,	 agrupats	 en	 classes	 fundadas	 en	 lo	
treball	 manual,	 en	 la	 capacitat	 ò	 en	 las	 carreras	 professionals	 y	 en	 la	 propietat,	 industria	 y	 comers,	
mitjansant	la	corresponent	organisació	gremial	en	lo	que	possible	sía".	
	
39	 Vid.	Josep	M.	Figueres	(1989	i	1994),	Juan	Givanel	Mas	(1931-37),	A.	Manent	(1979.1),	Ramon	Pla	
(1975),	Maties	Ramisa	(1985),	Lluís	Solà	i	Dachs	(1978),	etc.	
	
40	 Jaume	Vicens	Vives	(1976),	ps.	176-177.	
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41	 Cf.	 Joaquín	Costa	(1975),	Oligarquía	y	caciquismo	como	forma	actual	de	gobierno	en	España	
publicat	el	1901-1902	per	primera	vegada.	
	
42	 Cf.	 Joan	 Lluís	 Marfany	 (1986),	 ps.	 75-78.	 Vid.	 també,	 el	 mateix	 Marfany	 (1984),	 on	 a	 la	 p.	 60	
conclou	que	el	Modernisme	era,	sobretot,	"un	procés	global	de	renovació	d'una	cultura".	
	
43	 José	 Luís	 Abellán:	 "Claves	 del	 98:	 un	 acercamiento	 a	 su	 significado"	 a	Manuel	 Tuñón	 de	 Lara	 i	
altres	(1973),	p.	164.	
	
44	 Josep	Murgades	(1987),	ps.	27-28.	
	
45	 Vid.	Borja	de	Riquer	(1977	i	1979).	
	
46	 Sobre	 el	 tancament	 de	 caixes,	 Josep	 Termes	 (1987),	 p.	 165,	 conclou:	 "La	 protesta	 dels	
contribuents	 finia	 en	 una	 derrota,	 que	 era,	 però,	 a	 ulls	 del	 poble,	 una	 victòria:	 s'havia	 plantat	 cara	 al	
govern	i	s'havia	mobilitzat,	amb	gran	èxit,	l'opinió	pública,	i	això	era	el	que	comptava".	
	
47	 Cf.	el	que	diu	Albert	Balcells	(1992),	p.	67:	"El	republicanisme	lerrouxista	impulsava	l'oposició	a	
l'hegemonia	 conservadora	 sobre	 el	 moviment	 catalanista,	 sense	 constituir,	 però,	 una	 alternativa	
catalanista	d'esquerra.	Amenaçats	per	 l'avanç	catalanista,	els	governs	espanyols	no	 feren	 l'orni	del	 tot	a	
l'oferta	de	Lerroux	en	el	Congrés,	quan	ell	es	presentà	com	a	possible	garantía	en	contra	del	separatisme	a	
Catalunya".	
	
48	 Sobre	la	Llei	de	Jurisdiccions,	vid.	Ricardo	Lezcano	(1978).	
	
49	 Vid.	Borja	de	Riquer	(1976).	
	
50	 Albert	Balcells	(1979),	p.	4.	
	
51	 Miquel	Izard	i	Borja	de	Riquer	(1983),	p.	139.	
	
52	 Vid.	J.	de	Camps	i	Arboix	(1968).	També	Antoni	Roca	(1983).	
	
53	 Josep	Murgades	(1987.1),	p.	75,	esmenta	la	tasca	d'Eugeni	d'Ors	dins	el	Noucentisme.	Durant	més	
de	quinze	anys	publicà,	pràcticament	de	forma	diària,	la	columna	anomenada	"Glosari"	on	s'exposa	l'ideari	
noucentista.	El	 1911,	Prat	de	 la	Riba	 en	 reconegué	 la	 seva	 labor	 i	 el	 cridà	 "com	a	 Secretari	de	 l'Institut	
d'Estudis	Catalans",	a	més	serà	"designat	membre	de	la	just	creada	Secció	de	Ciències",	prendrà	part	"en	la	
comissió	redactora	de	les	Normes	Ortogràfiques"	i	esdevindrà	"editor	dels	Arxius	de	l'Institut	de	Ciències".	
	
54	 Josep	Murgades	(1987),	p.	41.	
	
55	 Vid.	Agustí	Colomines	(1993),	ps.	162-201.	
	
56	 Josep	Murgades	(1987),	p.	42.	
	
57	 Albert	Balcells	(1992),	p.	91.	
	
58	 Ernest	Ferreres	i	Jordi	Llorens	(1992),	p.	331.		
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	 Vid.	 també	 els	 treballs	 d'Eloy	 Fenández	 Clemente	 (1982)	 i	 de	 Lluís	 Costa	 i	 Fernández	 (1994)	
sobre	la	censura	i	la	Dictadura	de	Primo	de	Rivera.	
	
59	 Vid.	S.	Ben-Ami	(1970).	
	
60	 Vid.	Joan	Estelrich	(1929	i	1929.1).	
	
61	 Vid.	 sobre	 aquesta	 obra	 de	 Cambó,	 Jordi	 Casassas	 (1988.1),	 ps.	 244-247,	 on	 qualifica	 Per	 la	
Concòrdia	com	a	"llibre	polític	per	excel·lència",	a	més	del	fet	que	les	seves	propostes	no	són	noves	i	que	
estan	forçades	per	la	conjuntura	de	la	Dictadura	de	Primo	de	Rivera.	
	
62	 Francesc	Cambó	(1930),	ps.	142-143.	
	
63	 Joaquim	Pellicena	(1930).	
	
64	 Joaquim	Pellicena	(1930),	p.	8.	
	
65	 Joaquim	Pellicena	(1930),	p.	11.	
	
66	 Totes	 aquestes	 cites	 s'han	 estret	 del	 capítol	 VII	 de	 Per	 la	 Concòrdia	 titulat	 "Avantatges	 d'una	
conciliació".	Francesc	Cambó	(1930),	ps.	177-203.		
	 Jordi	 Casassas	 (1988.1),	 ps.	 246-247	 en	 fa	 un	 comentari	 semblant	 i	 parla	 de	 la	 constitució	 real	
d'Espanya:	"la	que	respecta	la	tradició	però	alhora	fomenta	la	modernització	del	país,	potenciant-ne	així	la	
competitivitat	dins	el	concert	internacional".	
	
67	 Vid.	Jaume	Bofill	i	Mates	(1983).	
	
68	 Vid.	A.	Balcells	(1988).	
	
69	 Sobre	 la	 Lliga	 i	 el	 sistema	 de	 partits	 polítics	 a	 la	 Catalunya	 republicana	 vid.	 les	 obres	 d'Isidre	
Molas	(1972,	1972.1	i	1974).	
	
70	 Vid.	Montserrat	Baras	i	Gómez	(1984).	
	
71	 Sobre	la	USC	vid.	Josep	Lluís	Martín	i	Ramos	(1974).	
	
72	 Vid.	Els	intel·lectuals	i	la	política	a	la	Catalunya	Contemporània,	A.D.	(1993.1),	p.	169.	
	
73	 Vid.	A.	Balcells	(1977).	
	 Vid.	també	La	Federació	Comunista	Catalano-Balear	davant	el	problema	de	les	nacionalitats	
ibèriques	(1932).	
	
74	 Albert	Balcells	(1992),	p.	113.	
	
75	 Sobre	la	formació	d'ERC,	vid.	Enric	Ucelay	da	Cal	(1977).	
	
76	 Vid.	J.B.	Culla	(1977	i	1981).	
	
77	 Vid.	J.	de	Camps	i	Arboix	(1976)	sobre	El	Parlament	de	Catalunya	(1932-1936).	
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	 Sobre	el	procés	autonòmic	català,	vid.	també	J.A.	González	Casanova	(1987).	
	 Sobre	els	governs	de	la	Generalitat	vid	l'obra	d'I.	Pitarch	(1976).	
	 Una	imatge	d'aquesta	època	a	Catalunya	la	trobam	a	Enric	Ucelay	da	Cal	(1982).	
	 Del	tema	de	l'Estatut	a	les	Corts	es	pot	consultar	l'obra	de	Josep	M.	Roig	Rosich	(1978).	
	 I,	pel	que	 fa	a	 la	 forma	d'estat,	 l'estat	 integral	de	 la	Segona	República,	hi	ha	 l'obra	de	Francisco	
Tomás	y	Valiente	(1987).	
	
78	 R.	Navarro	(1979).	
	
79	 Vid.	A.	Balcells	(1968).	
	 Sobre	els	orígens	del	IACSI	es	pot	consultar	l'obra	de	Montserrat	Caminal	i	Badia	(1989).	
	 Sobre	la	Llei	de	contractes	de	conreu,	vid.	J.	de	Camps	i	Arboix	(1971).	
	 Sobre	l'actuació	de	la	dreta	a	Catalunya	i	la	relació	amb	l'IACSI,	vid.	també	J.B.	Culla	(1977.1).	
	
80	 Vid.	M.	Cruells	(1970).	
	
81	 Albert	Balcells	(1979),	ps.	26.	
	
82	 Albert	Balcells	(1992),	ps.	138-140.	
	
83	 Vid.	Joana	Maria	Escartín	Bisbal	(1991).	
	
84	 Carles	 Manera	 (1990),	 p.	 10:	 "/.../	 les	 indústries	 nucleades	 entorn	 d'obradors,	 tallers	 i	 petites	
unitats	 fabrils	 han	 esdevingut	 objecte	 primordial	 de	 recerca	 -o	 es	 contemplen	 clarament	 en	 futures	
agendes	 d'investigació-,	 i	 les	 tesis	macroeconòmiques	 comencen	 a	 coexistir	 amb	 les	 que	 esperonen	 els	
treballs	microhistòrics.	La	gran	fàbrica,	amb	xemeneies	vomitant	constantment	fums	i	gasos,	que	marca	la	
vida	dels	homes	i	les	dones	amb	les	sirenes	dels	torns	laborals	-generant	alhora	una	certa	iconografia	de	la	
industrialització-	observa	com	centres	de	producció	més	modestos,	estimuladors	també	d'una	cultura	del	
treball,	atrauen	igualment	als	historiadors	de	l'economia.	Es	justament	aquesta	darrera	òptica	la	que	ens	
interessa	per	abordar	aquestes	notes	sobre	el	cas	de	Mallorca,	amb	unes	vessants	precises".	
	 En	 un	 article	 posterior,	 el	 mateix	 Carles	 Manera	 (1992),	 p.	 60,	 també	 diu	 que	 "la	 indústria	 a	
Mallorca	no	constituïa	un	sector	marginal,	gairebé	desconnectat	de	la	resta	de	l'estructura	econòmica,	tal	i	
com	 s'ha	 cregut	 fins	 fa	 poc	 temps.	 /.../	 Tot	 plegat,	 tant	 si	 es	 tracta	 de	 variables	 quantitatives	 com	
d'informacions	qualitatives,	porta	a	 la	 conclusió	que	existí	una	via	mallorquina	 a	 la	 industrialització,	un	
camí	illenc	que,	amb	dimensions	espacials	 limitades,	manca	de	corrents	fluvials	 i	de	les	matèries	primes	
tradicionals	 de	 la	 Revolució	 industrial,	 aprofità	 els	 recursos	 disponibles	 per	 tal	 d'evitar	 costos	 de	
transacció	i	de	transport,	alhora	que,	en	subsectors	concrets,	condicionà	el	factor	tecnològic	amb	solucions	
d'enginyeria	pròpia".	
	
85	 Pere	Gabriel	 (1984),	p.	178:	 "Las	 transformaciones	económicas	en	Mallorca	 fueron	en	el	último	
tercio	 del	 siglo	 ciertamente	 prfundas	 y	 acusadas,	 aunque	 el	 origen	 de	 las	 mismas	 haya	 que	 buscarlas	
mucho	antes,	en	los	años	sesenta	y	cincuenta".	
	
86	 Joana	Maria	Escartín	(1991),	p.	175:	"Els	capitals	que	s'anaren	acumulant	a	l'Illa	com	a	resultat	del	
florent	 comerç	 i	 les	quantitats	 importants	de	diners	que	 retornaren	d'Amèrica,	 es	dirigiren	 -a	partir	de	
1850-	 no	 tant	 a	 activitats	 típicament	 agràries,	 com	 a	 institucions	 financeres	 i	 empreses	 marítimes	 i	
ferroviàries.	També	sorgiren	firmes	industrials	ambicioses,	relacionades	amb	la	comercialització	del	blat	i	
del	vi".	
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	 Pere	Gabriel	(1984),	ps.	179-181,	 també	afirma	el	mateix:	"/.../	a	menudo	se	ha	establecido	una	
estrecha	 relación	 entre	 la	 crisis	 del	 comercio	 antillano	 a	 partir	 de	 1868,	 la	 repatriación	 de	 capitales	
indianos	 y	 la	 posterior	 fiebre	 asociacionista	 del	 capital	mallorquín,	movimiento	 especialmente	 dirigido	
hacia	 actividades	 financieras	 y	 especulativas".	 A	 més,	 ofereix	 una	 relació	 de	 la	 creació	 de	 societats	 en	
aquesta	 època:	 Empresa	Marítima	 a	Vapor	 (1870),	 El	 seguro	mallorquín	 (1871),	 Sociedad	Trasatlántica	
Mallorquina	 (1871),	 El	 Crédito	 Balear	 (1872),	 Ferrocarriles	 de	 Mallorca	 (1872),	 Industrial	 Algodonera	
Mallorquina	(1873),	Sociedad	Marítima	y	Comercial	(1874),	Ferrocarriles	del	Centro	y	Sureste	(1876),	La	
Balear,	 seguros	 contra	 incendios	 (1876),	 Cambio	 Mallorquín	 (1876),	 Centro	 Farmacéutico	 (1876),	 La	
Vidriera	Balear	(1877),	La	Cordelera	Española	(1878),	La	Vinícola	Mallorquina	(1878),	El	Porvenir	(1879),	
La	 Harinera	 Balear	 (1879),	 La	 Harinera	 Mallorquina	 (1879),	 La	 Cortecera	 (1879),	 Cía.	 de	 Almacenes	
Generales	(1879),	La	Isleña,	empresa	marítima	a	vapor	(1879),	La	Industrial	Mallorquina	(1879),	etc.	
	
87	 Vid.	Pere	Fullana	(1990	i	1991).	
	
88	 Sobre	 el	 carlisme	a	Mallorca	 vid.	 P.	 Fullana	 (1994),	B.	Bennàssar	 i	 P.	 Fullana	 (1993)	 i	B.	 Carrió	
(1985)	entre	d'altres.	
	
89	 Sobre	Antoni	Maura	com	a	ministre	i	la	seva	política	colonial,	vid.	Antoni	Marimón	(1993	i	1994).	
	
90	 Vid.	Pere	Gabriel	(1984),	ps.	185-186.	
	
91	 Vid.	entre	d'altres	Camilo	J.	Cela	Conde	(1979)	i	Jaume	Suau	(1991).	
	
92	 Pere	Gabriel	(1984),	p.	183.	
	
93	 Vid.	Antoni	Marimón	(1993).	
	
94	 Sebastià	Serra	(1991),	p.	182.	Vid.	també,	Sebastià	Serra	i	Antònia	Ripoll	(1993).	
	
95	 Vid.	Joana	Maria	Escartín	(1991),	p.	171.	
	 També,	Antoni	Vicens	Castanyer	(1993),	ps.	23-29.		
	 I,	Sebastià	Serra	(1986.5),	ps.	61-85.	
	
96	 Vid.	Josep	Melià	(1968)	i	Joan	Mas	i	Vives	(1975	i	1991).	
	
97	 Vid.	Joan	Alegret,	Josep	A.	Grimalt,	Joan	Mas	i	Vives,	Damià	Pons	i	Pere	Rosselló	(1982);	Josep	M.	
Llompart	(1978	i	1989),	i	Gabriel	Juan	(1988	i	1992).	
	
98	 Sobre	la	premsa	d'aleshores	es	pot	consultar	el	meu	treball,	Bartomeu	Carrió	(1993),	ps.	49	i	53-
54.	També,	Arnau	Company	(1993),	ps.	10-13.	
	
99	 Vid.	Isabel	Peñarrubia	(1993).	
	
100	 Carles	Manera,	 Joana	Maria	Petrus	 i	 Ferran	Dídac	Lluc	 (1991),	p.	400:	 "/.../	de	1900	a	1936,	 es	
caracteritza	per	una	progressiva	reducció	de	la	significació	del	comerç	internacional	mallorquí	en	relació	
amb	el	peninsular".	
	
101	 Vid.	Isabel	Peñarrubia	(1991).	
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	 Pere	Gabriel	(1984),	p.	190:	"Un	buen	índice	de	los	cambios	económicos	producidos	en	los	años	
veinte	 es	 el	 análisis	 de	 la	 situación	 en	 los	 primeros	 treinta.	 Quizás	 la	 característica	más	 evidente	 es	 la	
consolidación	del	proceso	de	integración	de	Mallorca	en	el	marco	de	la	economía	española".	
	
102	 Jaume	Binimelis	i	Ferran	Dídac	Lluc	(1991),	p.	323.	
	
103	 Aquesta	dada	es	 troba	en	una	obra	de	Miquel	Porcel	esmentada	per	G.	 Janer	Manila	 i	B.	Sureda	
(1977),	ps.	122-123.	
	 Vid.	també	Jaime	Pomar	Fuster	(1904).	
	
104	 J.M.	Desvois	(1977),	p.	2,	ens	explica	que	a	tota	Espanya	l'analfabetisme	era	d'un	63,79	%	el	1900,	
i,	que	el	1930	era	del	33,70	per	cent.		
	 Jaume	 Oliver	 (1978),	 ens	 ofereix	 per	 a	 1910	 el	 67,64	 %	 d'analfabetisme	 a	 les	 Illes	 Balears.	
Mallorca,	també	en	aquest	sentit,	es	posava	d'acord	amb	la	mitjana	espanyola.	
	
105	 Vid.	Antoni	Serra	(1984),	ps.	16	i	17.	
	
106	 Sobre	els	cercles	d'obrers	catòlics	i	el	catolicisme	social,	vid.	P.	Fullana	(1994),	ps.	278-290,	304-
314	i	489-512.	
	
107	 Vid.	Bartomeu	Barceló	 (1970),	p.	163,	 la	Història	de	Mallorca	d'Alzina,	Blanes	 i	altres	 (1982),	p.	
377,	i,	Climent	Picornell	i	Joana-Maria	Seguí	(1989).	
	 Evolució	de	la	població	activa	de	les	Illes	Balears	
	 	 	 I	%	 	 	 II	%	 	 	 III	%	
1900	 	 	 60,3	 	 	 22,5	 	 	 17,2	
1920	 	 	 55,7	 	 	 26,2	 	 	 18,1	
1930	 	 	 39,7	 	 	 36,8	 	 	 23,5	
1940	 	 	 52,4	 	 	 23,4	 	 	 24,2	
1950	 	 	 40,1	 	 	 33,3	 	 	 26,6	
1965	 	 	 27,4	 	 	 34,1	 	 	 38,5	
1981	 	 	 	9,5	 	 	 29,3	 	 	 61,2	
1987	 	 	 	7,4	 	 	 25,9	 	 	 66,7	
	
108	 Sebastià	Serra	(1991),	p.	179.	
	
109	 Pere	Gabriel	(1984),	p.	188.	
	
110	 Sebastià	Serra	(1991),	p.	179.	
	
111	 Pere	Gabriel	(1973),	ps.	111-112:	"El	verguisme	provocà	inicialment	la	divisió	tant	de	les	dretes	
com	de	les	esquerres.	En	uns	anys	semblà	que	a	Mallorca	hom	estava	a	favor	o	en	contra	de	Joan	March	i,	
secundàriament,	hom	era	conservador,	liberal	o,	també,	republicà	o	socialista".	
	
112	 Vid.	Pere	Gabriel	(1984),	p.	189,	i,	Sebastià	Serra	(1991),	p.	185.	
	
113	 Vid.	Pere	Gabriel	(1973),	p.	150.	
	
114	 Sebastià	Serra	(1991),	p.	185.	
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115	 Vid.	Pere	Gabriel	(1984),	ps.	191-192.	
	
116	 Vid.	 el	 doc.	 39	 de	 l'apartat	 La	 Nostra	 Terra,	 nota	 78,	 i	 l'apartat	 5.5.4	 sobre	 les	 propostes	
econòmiques.	
	
117	 Vid.	 les	 obres	 de	 Joan	 Oliver	 Araujo	 (1983),	 Sebastià	 Serra	 (1981),	 Pere	 Gabriel	 (1979)	 i	 Joan	
Bernat	Ensenyat	Quintana	(1986).	Vid.	també,	el	resum	de	les	eleccions	i	una	perspectiva	general	de	"La	
Realidad	Republicana",	a	Miquel	Duran	(1986).	
	
118	 Vid.	Antoni	Nadal	(1986.8).	
	
119	 Vid.	Sebastià	Serra	(1991),	p.	187.	
	

120	 Vid.	Pere	Gabriel	(1986).	
	
121	 Vid.	l'apartat	correponent	de	República	(apartats	5.7.2.4.	i	5.7.4..	Vid.	també,	doc.	20	de	l'apèndix	
de	República:	LA	PREMSA	DIARIA	DE	PALMA,	6	de	juliol	de	1935.	p.	4.	
	
122	 Gregori	Mir	(1986),	parla	de	20.000	afiliats	a	totes	 les	Illes,	amb	una	Secció	Femenina	que	tenia	
"unes	16.000	adherents".	Les	JAP,	Joventuts	d'Acció	Popular,	tenien	com	a	representant	a	Francesc	Joan	de	
Sentmenat.	Entre	1935	i	36	publicaren	Acción.	
	 Vid.	 Jaume	 Pomar	 (1986.2)	 sobre	 la	 Dreta	 Social,	 i,	 Sebastià	 Serra	 (1986.4)	 sobre	 la	 Unió	 de	
Dretes.	
	
123	 Vid.	Mateu	Morro	 (1985	 i	1986),	Mateu	Morro	 i	Sebastià	Serra	 (1986),	Sebastià	Serra	 (1986.2	 i	
1986.3)	i	Jaume	Pomar	(1986.1	i	1986.4).	
	
124	 Vid.	Pere	Gabriel	(1972,	1973,	1976,	1976.1),	Maria	de	la	Pau	Janer	(1986),	Sebastià	Serra	(1989),	
Joan	Oliver	Araujo	(1986.1),	Jaume	Pomar	(1983.3)	i	Antoni	Serra	(1976).	
	
125	 Vid.	Joan	Oliver	Araujo	(1986)	i	Antoni	Nadal	(1986.10).	
	
126	 Vid.	Bartomeu	Carrió	(1985).	
	
127	 J.	Alzina,	C.	Blanes	i	altres	(1982),	vol.	2,	p.	294.	
	
128	 J.	Alzina,	C.	Blanes	i	altres	(1982),	vol.	2,	p.	295.	
	
129	 Vid.	l'apartat	sobre	República.	
	
130	 Pere	Gabriel	(1973),	p.	202.	
	
131	 Pere	 Gabriel	 (1986),	 ps.	 VI-VII:	 "Empresonat,	 March	 es	 convertí	 en	 una	 vertadera	 obsessió,	
cristal·litzador	 de	 gran	 part	 de	 les	 pors	 dels	 polítics	 republicans	 d'esquerra.	 En	 el	 bell	 mig	 de	
l'enfrontament	 amb	 els	 radicals,	 hom	 estava	 convençut	 que	 March	 donava	 diners	 a	 Lerroux.	 Sánchez	
Román	afirmà	saber	del	lliurament	de	63.000	ptes.	D'immediat,	Jaume	Carner,	influït	pel	sonat	discurs	que	
féu	 Lerroux	 a	 Saragossa	 el	 10	 de	 juliol	 de	 1932	 demanant	 la	 dimissió	 del	 Govern	 per	 a	 evitar	 una	
sublevació	 militar,	 afirmà	 que	 el	 discurs	 l'havia	 fet	 Lerroux	 instigat	 per	 March.	 /.../	 Un	 March	 que	 en	
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aquelles	 corts	 constituents	 republicanes,	 unes	 Corts	 amb	 una	 exigua	 representació	 de	 les	 dretes	
monàrquiques	tradicionals,	influí	poderosament	en	el	partit	radical".	
	 Al	respecte,	sobre	aquest	tema	és	molt	coneguda	l'obra	de	Manuel	D.	Benavides	(1934).	
	
132	 Per	Esquerra	Republicana	Balear	vid.	apartat	corresponent	de	República.	
	
133	 Vid.	Isabel	Moll	(1969)	i	María	del	Pilar	Pérez	Gutiérrez	(1992).	
	
134	 Vid.	Pere	Gabriel	(1976.1),	Antoni	Serra	(1976)	i	Sebastià	Serra	(1989).	
	
135	 	Sobre	Alexandre	 Jaume,	 vid.	Alexandre	Font	 Jaume	 (1987),	 Pere	Gabriel	 (1976)	 i	Antoni	Nadal	
(1986.3).	
	 Sobre	Gabriel	Alomar,	 vid.	 J.	Benet	 (1978),	 Jordi	Carbonell	 (1980),	A.	 Ll.	 Ferrer	 (1970),	Gregori	
Mir	(1977),	I.	Molas	(1990),	Mateu	Morro	(1986.1)	i	Antoni	Serra	(1984	i	1984.1).	
	
136	 Així	ho	deixa	entreveure	aquest	 article	de	Nuestra	Palabra	 (13.IX.1934)	 reproduït	per	Gregori	
Mir	 (1990),	 p.	 282,	 que	 acaba	 així:	 "Y,	 el	 resto	 del	 proletariado	 de	 España,	 como	 lo	 ha	 demostrado	
recientemente,	 por	 la	 liberación	 nacional	 y	 social	 de	 los	 países	 oprimidos,	 contra	 su	 propia	 burguesía	
imperialista,	solidarizándose	con	las	masas	populares	de	Cataluña,	Euzkadi,	Galicia	y	Marruecos,	en	esta	
fase	 de	 recrudecimiento	 de	 la	 lucha	 hasta	 su	 liberación	 Nacional	 y	 Social;	 y	 por	 su	 derecho	 de	 auto-
determinación	hasta	su	completa	separación	del	Estado	Central".	 	
	 En	un	sentit	semblant	s'expressà	el	document	publicat	a	Barcelona	el	març	de	1932:	La	Federació	
Comunista	Catalano-Balear	davant	el	problema	de	les	nacionalitats	ibèriques.	
	
137	 Vid.	Pere	Gabriel	(1973).	
	
138	 Isabel	Peñarrubia	(1980.2),	p.	572.	
	
139	 Vid.	al	respecte	els	capítols	correponents	a	República	i	La	Nostra	Terra.	
	
140	 Sobre	el	Foch	y	Fum	i	el	seu	director,	Es	Mascle	Ros,	Jordi	Martí	i	Rosselló	es	poden	consultar	les	
obres	de	Sebastià	Serra	(1985	i	1986),	Joan	Font	i	Roig	i	Sebastià	Serra	(1988)	I	Nicolau	Casellas	(1986).	
	
141	 Vid.	 al	 respecte	 les	 obres	 d'Antoni	 Joan	 Colom	 Cañellas	 (1983,	 1991	 i	 1991.1),	 Gabriel	 Janer	
Manila	(1977,	1978,	1983	i	1986.1),	Joan	Miralles	i	Monserrat	(1971),	Jaume	Oliver	(1978)	i	Jaume	Oliver	i	
Domènec	Mateu	(1978).	
	
142	 Aquest	tema	està	més	desenvolupat	en	capítols	posteriors.	
	
143	 Vid.	Isabel	Peñarrubia	(1991),	p.	167.	
	
144	 Vid.	Isabel	Peñarrubia	(1991),	p.	518.	
	
145	 Vid.	doc.	35	de	l'Apèndix	General:	"Vulgarización	del	concepto	de	autonomía"	(Mallorca,	6	de	juny	
de	1918).	
	
146	 Són	conscients	que	aquesta	teoria	del	nacionalisme	no	és	compartida	per	molt	d'estudiosos,	entre	
ells	E.J.	Hobsbawm	(1991).	Ens	referim	al	que	ja	hem	tractat	a	les	notes	1,	2,	3,	i	11.	
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147	 Sobre	la	Renaixença	a	Mallorca	es	poden	consultar,	entre	d'altres,	els	estudis	de	Josep	M.	Llompart	
(1989),	Joan	Mas	i	Vives	(1975	i	1991),	Josep	Massot	i	Muntaner	(1972)	i	Josep	Melià	(1968).	
	
148	 Joan	Mas	i	Vives	(1991),	ps.	355-356.	
	
149	 P.	Fullana	(1994),	p.	82:	 "/.../	a	Mallorca,	un	nombre	considerable	d'erudits	 i	homes	relacionats	
amb	 la	 cultura	 (J.M.	 Quadrado,	 T.	 Aguiló,	 B.	 Ferrà,	 B.	 Singala,	 Pere	 d'A.	 Penya,	 etc.)	 continuaven	 lligats	
permanentment	a	la	institució	eclesiàstica".	
	
150	 Joan	Mas	i	Vives	(1991),	p.	356.	
	
151	 Vid.	Josep	Massot	i	Muntaner	(1972),	ps.	41-57.	
	
152	 Miguel	S.	Oliver	(1903),	a	J.Ll.	Marfany	(1988),	ps.	201-202.	
	
153	 Guillem	Forteza	a	La	Nostra	Terra,	números	64-65	(1933):	"Els	nostres	renaixentistes	i	la	política	
d'un	segle	a	Mallorca".	
	
154	 Vid.	Josep	Massot	i	Muntaner	(1983.1	i	1992.2).	
	 Vid.	també	Francesc	de	B.	Moll	(1962),	ps.	15-24.	
	
155	 	Vid.	F.J.	Diaz	de	Castro	i	Isabel	Moll	Blanes	(1979-1980).	
	
156	 Francesc	de	B.	Moll	(1962),	ps.	37-38.	
	
157	 Francesc	de	B.	Moll	(1962),	p.	121.	
	
158	 A	partir	d'aquí	s'ha	de	consultar	l'apartat	del	Bolletí	del	Diccionari	de	la	Llengua	Catalana.	
	
159	 Vid.	Miquel	S.	Oliver	(1987).	
	
160	 Isabel	Peñarrubia	(1980),	210-212.	
	
161	 Isabel	Peñarrubia	(1980.1),	p.	210.	
	
162	 Joan	Alegret,	Josep	A.	Grimalt,	Joan	Mas	i	Vives,	Damià	Pons	i	Pere	Rosselló	(1982),	p.	184.	
	
163	 Damià	Pons	(1985),	p.	191.	
	
164	 Damià	Pons	(1985),	ps.	198-199.	
	
165	 Josep	Melià	(1968),	p.	177.	
	
166	 Jaume	Pomar	(1976),	p.	27.	
	
167	 Joan	Lluís	Marfany	(1984),	p.	34.	
	
168	 Joan	Lluís	Marfany	(1984),	p.	21.	
	



                                       PREMSA I NACIONALISME A MALLORCA ENTRE 1900 I 1936  
EL NACIONALISME A MALLORCA 

87 

                                                                                                                                                                                              
169	 L'obra	de	Marfany	(1984)	n'és	un	bon	estudi.	Per	a	Mallorca,	vid.	Josep	M.	Llompart	(1985).	
	
170	 Vid.	Ramon	Pla	(1975)	i	Mila	Segarra	(1989).	
	
171	 Ictineu.	Diccionari	de	les	Ciències	de	la	Societat	als	Països	Catalans	(segles	XVII-XX)	(1982),	p.	
342.	
	
172	 Jaume	Pomar	(1976),	ps.	42-45.	
	
173	 Joan	Alegret,	Josep	A.	Grimalt,	Joan	Mas	i	Vives,	Damià	Pons	i	Pere	Rosselló	(1982),	p.	186.	
	
174	 Albert	Balcells	(1980),	vol.	II,	p.528.	
	
175	 Gregori	Mir	(1975.1),	p.	6.	
	
176	 Marc	Baldó	(1992),	p.	86,	a	propòsit	d'Spencer	diu:		
	 "Spencer	(1820-1903),	en	l'apogeu	del	positivisme	de	les	ciències	de	la	natura	i	del	darwinisme,	
va	insistir	en	l'evolució	social	i	en	la	fonamentació	de	les	lleis	que	regulen	el	funcionament	orgànic	de	la	
societat.	 Mentre	 els	 historicistes	 seguien	 exhumant	 fets	 singulars,	 el	 cèlebre	 britànic	 dissenyava	
l'evolucionisme	 social.	Un	dels	nuclis	del	 plantejament	 spencerià	 és	 l'establiment	de	 la	 llei	 universal	 de	
l'evolució.	 Spencer	 s'inspirà	 directament	 en	 von	 Baer,	 naturalista	 que	 considerava	 que	 el	
desenvolupament	 embriogènic	 evoluciona	 d'una	 estructura	 indefinida	 i	 incoherent	 a	 una	 estructura	
definida	 i	 coherent.	 Per	 a	 Spencer	 els	 organismes	 socials,	 com	 els	 biològics,	 adquireixen	 -gràcies	 a	
l'evolució-	 uns	 estructura	 cada	 volta	 més	 complexa,	 en	 la	 qual	 les	 parts	 que	 integren	 el	 conjunt	
desenvolupen	 funcions	 socials	 necessàries,	 i	 entre	 elles	 existeixen	 una	 dependència	 i	 connexió	 mútua.	
L'evolució	 social,	 segons	 Spencer,	 comporta	 la	 diversificació	de	 les	 seues	parts	 i	 la	 integració	 o	 cohesió	
funcional.	El	creixent	procés	de	divisió	del	treball,	atés	que	es	relaciona	directament	amb	l'existència	dels	
humans,	és	la	pedra	angular	d'aquesta	evolució".	
	
177	 Vid.	Josep	Fontana	(1982),	ps.	78-97.	
	
178	 Josep	M.	Llompart	(1978),	ps.	243-244.	
	 Vid.	també,	sobre	el	tema	de	les	revolucions	a	Catalunya	i	Mallorca,	les	obres	de	M.S.	Oliver	(1901	
i	1917).	
	
179	 Joan	Lluís	Marfany	(1988),	ps.	33-34.	
	
180	 Gregori	Mir	(1992),	ps.	73-119.	
	
181	 Gregori	Mir	(1992),	p.	103.	
	
182	 Gregori	Mir	 (1987),	ps.	XXI-XXIV:	 "Si	 teòricament	n'Oliver	 ja	 formula	o	 té	molt	 clara	una	 teoria	
nacionalista,	no	es	pot	oblidar	que	la	transmet	per	a	l'acció	política	en	un	temps	i	per	un	país	determinat.	
Utilitzant	el	mot	regió	o	regionalisme	no	tenia	cap	necessitat	de	plantejar	una	qüestió	més	profunda,	que	
no	era	altra	que	la	de	la	nacionalitat	o	nació	dels	mallorquins.	Del	conjunt	de	l'obra	de	n'Oliver	no	es	pot	
deduir	que	els	mallorquins	siguin	una	nació,	sinó	més	aviat	tot	el	contrari:	formen	part	de	la	nacionalitat	
catalana,	 però	 per	 diverses	 raons	 -configuració	 i	 evolució	 de	 la	 Corona	 d'Aragó;	 d'oportunitat	 política;	
prejudicis	 anticatalans	 de	 sectors	 conservadors	 illencs-	 i,	 per	 la	 necessitat	 de	 concretar	 políticament	
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l'alternativa	nacionalista	en	l'Estat	espanyol	-l'Estat	compost	que	propugna-,	n'Oliver	optarà	per	utilitzar	el	
mot	regionalisme	en	comptes	del	de	nacionalisme;	el	de	regió,	en	comptes	del	de	nació".	
	
183	 M.S.	Oliver	(1987),	p.	161.	
	
184	 Vid.	Sebastià	Trias	(1985),	ps.	353-357.	Vid.	també	Sebastià	Trias	(1991).	
	
185	 Per	 a	 la	 coneixença	 de	 Gabriel	 Alomar	 és	 imprescindible	 la	 consulta	 a	 Antoni	 Serra	 (1984	 i	
1984.1).	
	
186	 Antoni-Lluc	Ferrer	(1970).	
	
187	 Antoni	Serra	(1984.1),	ps.	40-41.	
	
188	 Jaume	 Pomar	 (1976),	 p.	 73:	 "En	 definitiva,	 queda	 clar	 que	 allò	 que	 separava	 Alomar	 de	 Pi	 i	
Margall,	era	que	el	primer	era	separatista	i	el	segon	no".	
	
189	 Gregori	Mir	(1977),	p.	179.	
	
190	 	Vid.	Sebastià	Trias	(1985),	ps.	357-359.	
	
191	 Vid.	Damià	Pons	(1981),	p.	113.	
	
192	 Jaume	Pomar	(1976),	p.	47.	
	
193	 J.	Parets,	G.	Massot,	P.	Estelrich	(1991),	p.	396.	
	
194	 Damià	Ferrà-Ponç	(1980),	ps.	132-133.	
	
195	 Gregori	Mir	(1975.1),	ps.	8-9.	
	
196	 Jordi	Castellanos	(1980),	p.	178.	
	
197	J.Ll.	Marfany	(1984),	ps.	33-34.	
	
198	 Jordi	Castellanos	(1980),	p.	187.	
	
199	 Damià	Ferrà-Ponç	(1980),	p.	133.	
	
200	 L'afirmació	és	de	Damià	Pons:	Joan	Alegret,	Josep	A.	Grimalt,	Joan	Mas	i	Vives,	Damià	Pons	i	Pere	
Rosselló	(1982),	p.	190.	
	
201	 A.J.	Colom	(1983),	p.	14.	
	
202	 Vid.	apartat	sobre	el	Bolletí.	
	
203	 Vid.	doc.	22	de	 l'apèndix	general,	on	 la	revista	Mitjorn	 (1906),	publica	un	article	a	 favor	de	"La	
Solidaritat	 Catalana",	 on	 es	 reprodueix	 part	 d'un	 altre	 article	 de	 Josep	 Carner	 a	 La	 Veu	 de	 Catalunya.	
Abans	de	la	reproducció	de	Josep	Carner,	l'article	acaba	així:		
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	 "L'ideal	 es	 gran	 y	 generós.	 Però	 aixó	 de	 que	 l'esperit	 de	 Catalunya	 s'arribi	 a	 vessar	 en	 efusió	
magnífica	 sobre	 una	 Hispania	 jove,	 no	 cab	 dins	 la	 mesquinesa	 espiritual	 dels	 qui	 fins	 ara	 han	 volgut	
exercir	devant	els	catalans	una	especie	de	dret	odiós	de	monopoli	fins	demunt	el	meteix	nom	d'Espanya,	
qu'ells	han	tan	malmesa".	
	
204	 Vid.	Damià	Pons	(1978-1979).	
	
205	 Segons	P.	Fullana	(1994),	p.	590,	"d'aquest	projecte	el	que	se'n	pot	extreure	és	la	complexitat	del	
catolicisme	polític	 a	Mallorca.	 Antoni	Quintana	 havia	 estat	 secretari	 de	 la	 Congregació	Mariana	 de	 Sant	
Lluís	Gonzaga	 i	es	presenta	com	a	candidat	de	 la	minoria	regionalista	conservadora,	cosa	que	evidencia,	
una	vegada	més,	la	pluridimensionalitat	del	vot	conservador	catòlic".	
	
206	 Damià	Pons	(1978-1979),	p.	98.	
	 Vid.	 també,	 Guillem	 Forteza	 a	 La	 Nostra	 Terra,	 números	 64-65	 (1933):	 "Els	 nostres	
renaixentistes	i	la	política	d'un	segle	a	Mallorca".	
	
207	 Sobre	la	composició	social	 i	 l'amplitud	dels	regionalistes,	vid.	Isabel	Peñarrubia	(1991),	ps.	444-
458.	
	
208	 Guillem	Forteza	a	La	Nostra	Terra,	números	64-65	(1933):	"Els	nostres	renaixentistes	i	la	política	
d'un	segle	a	Mallorca".	
	
209	 Isabel	Peñarrubia	(1991),	p.	459,	diu	de	Joan	Estelrich	que	"fou	un	dels	intel·lectuals	més	lúcids	a	
l'hora	d'analitzar	les	principals	contradiccions	de	la	societat	illenca	d'aquell	temps,	i	amb	una	trajectòria,	
en	aquella	època,	prou	honrada	i	coherent	amb	les	seves	idees".	
	
210	 Vid.	Andreu	Manresa	(1987).	
	
211	 Joan	Pons	i	Marquès	(1965),	p.	11.	
	
212	 Ictineu.	Diccionari	de	les	Ciències	de	la	Societat	als	Països	Catalans	(segles	XVII-XX),	(1982),	p.	
185.	
	
213	 Guillem	Forteza	a	La	Nostra	Terra,	números	64-65	(1933):	"Els	nostres	renaixentistes	i	la	política	
d'un	segle	a	Mallorca".	
	
214	 Vid.	Lluís	Alemany:	"Vulgarización	del	concepto	de	Autonomía",	publicat	a	la	revista	Mallorca	el	6	
de	juny	de	1918.	Doc.	35	de	l'apèndix	general.	
	
215	 Isabel	Peñarrubia	(1991),	p.	373.	
	
216	 Vid.	Isabel	Peñarrubia	(1991),	ps.	374	i	379.	
	
217	 Vid.	Isabel	Peñarrubia	(1991),	ps.	384-393.	
	
218	 Vid.	l'apartat	de	La	Veu	de	Mallorca	(1917-1919).	
	
219	 Vid.	Guillem	Forteza	(1978):	Pel	ressorgiment	polític	de	Mallorca	publicat	per	primera	vegada	
durant	la	Segona	República.	
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220	 Mallorca,	"Fulles	de	la	Secció	Mallorquinista".	Palma,	1922.	
	
221	 Isabel	Peñarrubia	(1991),	p.	451.	
	 Sobre	la	Joventut	Mallorquinista,	vid.	també	el	doc.	40	de	l'apèndix	general,	que	tracta	de	la	secció	
de	Sóller	al	número	de	juliol-agost-setembre	de	1921	de	la	revista	Correu	de	les	Lletres.	
	 Sobre	els	inicis	de	les	congregacions	marianes	a	Mallorca	i	els	seus	objectius	de	formar	dirigents	
entre	la	joventut,	vid.	Pere	Fullana	(1994),	ps.	114-119	i	386-402.	A	la	p.	393,	P.	Fullana	diu:	"Una	de	les	
finalitats	de	 les	Congregacions	Marianes	era	 formar	 'homes	d'acció',	malgrat	 la	visió	pessimista	sobre	el	
govern	i	la	societat.	Per	això	els	seus	membres	varen	rebre	una	formació	que,	si	bé	no	podem	considerar	
brillant,	 va	 possibilitar	 una	major	 sensibilitat	 enfront	 del	 problema	 religiós,	 social	 i	 polític	 en	 el	 nostre	
país;	però	és	important	tenir	present	el	foment	d'una	xarxa	considerable	de	joves	catòlics	que,	a	la	segona	
dècada	del	segle	XX	i	els	anys	30,	es	convertiren	en	els	principals	capdavanters	del	catolicisme	i	de	la	dreta	
mallorquina.	Entre	les	activitats	d'aquestes	associacions,	a	imitació	de	Monti-sion,	cal	destacar	l'impuls	de	
la	propaganda	catòlica	/.../,	assistencialisme,	certàmens	 literaris;	però,	sobretot,	 les	de	 l'escola	nocturna	
per	a	obrers	dirigida	per	Joan	Capó,	i	fins	la	posterior	participació	en	política	a	nivell	individual".	
	 De	tota	manera,	el	seu	mallorquinisme	no	sembla	encara	gaire	desenvolupat.	Així	a	la	ressenya	de	
l'assemblea	de	 congregacions	de	 joves	de	Sóller,	21	d'abril	de	1912,	ps.	401-402,	Pere	Fullana	diu:	 "Els	
discursos	dels	mallorquins	foren	en	castellà	(exceptuant	la	cloenda	feta	pel	bisbe	Pere	Joan	Campins);	no	
així	el	del	català	Trias	/.../".	
	
222	 Isabel	Peñarrubia	(1991),	ps.	487-488.	
	
223	 Vid.	 P.	 Fullana	 (1994),	 ps.	 307	 i	 490-491,	 sobre	 el	 paper	 del	 nacionalista	 conservador	 d'Inca,	
Miquel	Duran	Saurina.	O	de	Mn.	Alcover	a	Manacor,	p.	490.	
	
224	 Vid.	Maties	Garcias	(1981).	
	
225	 Vid.	docs.	60,	61,	62	i	65	de	l'apèndix	general.	Sobretot	el	doc.	62	que	tracta	de	les	repercussions	
del	Sis	d'Octubre	del	34	a	Catalunya.	
	
226	 Sobre	 l'Associació	per	 la	Cultura	de	Mallorca,	vid.	els	apartats	sobre	 les	publicacions	Associació	
per	la	Cultura	de	Mallorca	i	la	Nostra	Terra.	
	 Vid.	també,	els	docs.	42,	43,	60,	62,	65,	66	i	67	de	l'apèndix	general.	
	
227	 Vid.	 l'apartat	 corresponent	 sobre	 el	 setmanari	 República	 i	 l'obra	 conjunta	 sobre	 l'esquerra	
nacionalista	de	Mateu	Morro	i	Sebastià	Serra	(1986).	Vid.	també	Mateu	Morro	(1986).	
	
228	 Vid.	doc.	47	de	l'apèndix	general	que	tractat	de	la	Constitució	del	Centre	Autonomista.	
	
229	 Vid.	doc.	49	de	l'apèndix	general:	"Estatutos	del	Centro	Regionalista	de	Mallorca",	així	com	també	
el	doc.	50,	manifest	del	Partit	Regionalista	"A	la	opinión".	
	
230	 Tot	i	això,	en	proclamar-se	la	Segona	República,	aquests	partits	s'hi	adheriren.	En	el	cas	del	Centre	
Autonomista,	 un	 sector	 del	 mateix	 provinent	 del	 carlisme,	 el	 cas	 de	 Josep-Quint	 Zaforteza,	 un	 dels	
fundadors	de	l'Associació	per	la	Cultura	de	Mallorca,	se'n	separà	per	a	més	envant	tornar	a	organitzar	el	
tradicionalisme	a	Mallorca.	Vid.	doc.	56	de	l'apèndix	general	on	el	Centre	Autonomista	discuteix	l'adhesió	
a	la	República.	
	



                                       PREMSA I NACIONALISME A MALLORCA ENTRE 1900 I 1936  
EL NACIONALISME A MALLORCA 

91 

                                                                                                                                                                                              
231	 Vid.	 doc.	 53	 de	 l'apèndix	 general	 que	 tracta	 de	 la	 primera	 assemblea	 general	 dels	 partits	
regionalista	i	autonomista.	
	
232	 Vid.	l'apartat	corresponent	sobre	La	Veu	de	Mallorca	(1931).	
	
233	 Vid.	doc.	58	de	l'apèndix	general	que	és	l'acta	de	la	sessió	del	Centre	Autonomista	on	es	parla	del	
pacte	dretes-March.	
	
234	 Joan	Pons	 i	Marquès	així	 comentava	 l'elecció	de	Bartomeu	Fons	a	 finals	de	1933:	 "triomfant	en	
primer	 lloc	 amb	 104	 mil	 vots	 per	 majories,	 i	 que	 figurarà	 al	 Parlament	 en	 la	 minoria	 del	 Sr.	 Cambó	
esperam	per	a	la	part	política	innegable	i	innegada	dels	nostres	ideals	una	actuació	decidida	i	sostenguda	
que	fassi	honor	al	partit	que	representa	i	sia	en	guany	positiu	de	Mallorca".	Doc.	60	de	l'apèndix	general.	
	
235	 Vid.	els	apartats	corresponents	de	La	Veu	de	Mallorca	(1931)	i	La	Nostra	Terra.		
	 Vid.	també	Sebastià	Serra	(1976	i	1979),	Guillem	Simó	(1976),	Romà	Pinya	(1985),	Isidor	Marí	i	
Guillem	Simó	(1991).	
	
236	 Vid.	Josep	Massot	i	Muntaner	(1978).	
	
237	 Queda	 explicat	 així	 al	 volum	 IV	 de	 les	 seves	Obres,	Història	 i	 Política,	 a	 l'article	 "En	 torno	 a	 un	
manifiesto"	que	afirma	haver	escrit	durant	la	Guerra	Civil	i	que	no	es	publicà	fins	a	la	seva	mort.	
	
238	 Vid.	Francesc	de	B.	Moll	(1975).	
	
239	 Damià	Pons	(1979),	p.	183.	
	
240	 Vid.	l'apartat	corresponent	del	Bolletí.	
	
241	 Vid.	l'apartat	corresponent	de	República.	
	
242	 Vid.	l'apartat	de	La	Veu	de	Mallorca	(1917-1919)	i	el	seu	índex	d'autors.	
	
243	 El	 lerrouxisme	 o	 radicalisme	 mallorquí	 tenia	 com	 a	 òrgan	 d'expressió	 La	 Voz	 del	 Pueblo,	 en	
general	no	gaire	favorables,	a	no	ser	conjunturalment,	al	nacionalisme	català.	
	
244	 Vid.	Isabel	Peñarrubia	(1991),	p.	524.	Vid.	també,	Mateu	Morro	i	Sebastià	Serra	(1986),	ps.	27-58.	
	
245	 Isabel	Peñarrubia	(1991),	ps.	524-525.	
	
246	 La	Tribuna,	"Semanario	de	Actualidades,	Artes	y	Sports",	núm.	28	de	7	de	gener	de	1917,	p.	1.	
	
247	 La	Tribuna,	"Semanario	de	Actualidades,	Artes	y	Sports",	núm.	52	de	24	de	juny	de	1917,	ps.	4-5.	
	
248	 La	Tribuna,	"Semanario	de	Actualidades,	Artes	y	Sports",	núm.	54	de	15	de	juliol	de	1917,	p.	1.		
	 Vid.	també	el	doc.	32	de	l'apèndix	general	on	reproduïm	un	editorial	de	La	Tribuna	de	22	de	juliol	
de	1917,	on	es	pronuncia	en	un	to	semblant.	
	
249	 Isabel	Peñarrubia	(1991),	p.	545.	
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250	 Isabel	Peñarrubia	(1991),	p.	547.	
	
251	 Isabel	Peñarrubia	(1991),	ps.	531-535.		
	 Vid.	també	Mateu	Morro	i	Sebastià	Serra	(1986),	p.	XVI.	
	
252	 Vid.	docs.	33,	34,	35	i	36	de	l'apèndix	general.	
	
253	 Mateu	Morro	i	Sebastià	Serra	(1986),	ps.	XIII-XIV.	
	
254	 Joan	Mas	 i	Vives	diu	que,	d'expressió	castellana,	 foren	animats	pels	germans	 Jorge	Luis	 i	Norah	
Borges,	residents	a	Palma	entre	1920	i	1921,	que	aplegaren	al	seu	entorn	"una	sèrie	d'autors	mallorquins,	
com	Jacob	Sureda	(1901-1935)	i	Joan	Alomar	(1895-1969),	als	quals	s'uniren,	després	de	la	partida	dels	
Borges,	 altres	 noms	 com	 Ernest	 M.	 Dethorey	 o	 Miquel	 Angel	 Colomar	 (1903-1970).	 Les	 tribunes	
d'expressió	d'aquests	autors	foren	les	revistes	il·lustrades	Baleares	(1917-1925)	i	Brisas	(1934-1936)	i	
el	diari	El	Dia.	En	conjunt	 foren	un	moviment	de	duració	efímera,	d'incidència	escassa	 i	d'obra	mínima,	
però	també	un	testimoni	de	la	modernitat	en	un	moment	històric	concret".	Alguns	avantguardistes,	també	
anomenats	ultraistes,	col·laboraren	a	La	Nostra	Terra,	però	així	 i	 tot	són	un	moviment	literari	amb	una	
estètica	diferent	de	 l'Escola	Mallorquina,	només	tolerats	per	aquesta.	 Joan	Mas	 i	Vives	(1991),	vol.	 IX,	p.	
358.	
	 Vid.	també,	Damià	Ferrà-Ponç	(1973)	i	F.J.	Diaz	de	Castro	i	Damià	Pons	(1979-1980).	
	
255	 Mateu	Morro	i	Sebastià	Serra	(1986),	ps.	XVIII-XIX.	
	
256	 Vid.	l'apartat	corresponent	de	República.	
	
257	 Per	a	Federació	de	la	Premsa	Catalano-balear	es	pot	consultar	el	seu	Butlletí,	que	sortí	entre	1926	
i	1930.	
	


