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(63) "El Balear", 15 de gener del 1898. De la Habana. Discurso de

un mallorquín.

(64) Ibid., 16 de gener del 1898. Los enemigos del general

Weyler. Son innumerables el articles en defensa del general

Valerià. Weyler .

(65) Ibid., 19 de gener del 1898. Triste realidad. Vegeu també El

conflicto se agrava. 18 de gener del 1898.

(66) Ibid., 28 de gener del 1898. Realidades que avergüenzan.

(67) Ibid., 25 i 26 de gener del 1898. Aquet darrer dia l'article

sobre Weyler i Romero Robledo acabava amb "5Viva el general

Weyler! ¡Abajo los fusionistas y sus aliados!", escrit anb

majúscules.

(68) "La Correspondencia", s'edità a Palma del 3 de juliol de

1898 a l'u d'abril del 1899, a la litografia de Bartomeu

Rotger. Tirava tres edicions diàries i n'era director

Ricard Salvà. A més d'informació general, incloïa articles

d'opinió de Damià Isern, Emilio Castelar i altres escriptors

destacats. Tenia una secció dedicada a l'església, "Mallorca

Catòlica". El substituí "El Dia".

(69) "La Correspondència", 13 d'agost del 1898. La paz.
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(70) Llavors, i des del setembre del 1897 fins al març del 1899,

els conservadors estaven a l'oposició.

(71) "La Correspondencia", 30 de desembre del 1898,

(72) Ibid., 2 de setembre del 1898. Regionalismo. En aquest

mateix sentit, vegeu La autonomia Provincial, 3 de setembre.

Es interessant que el nou de setenbre la censura suprimís un

article titulat Milicias regionales.

(73) L'agost del 1898, quan es produí l'acostament entre el

general Polavieja i alguns elements catalanistes, els quals

-en concret Domènech i Muntaner i altres membres de la Unió

Catalanista-, elaboraren unes 'bases per a un projecte

d'autonomia de Catalunya, que incloïa la demanda d'una

diputació única i d'un concert econòmic. Vegeu TERMES, J. :

Op. Cit. nota 7, p. 158.

(74) "La Correspondència", 11 d'agost del 1898, El principio del

fin.

(75) Obra publicada a París pel Comitè Nacionalista Català.

L'havia escrita Enric Prat de la Riba.

"La Correspondència", 18 d'octubre del 1898, reconegué "que

circulaba con profusión en Barcelona y algún tanto en

Baleares".
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(76) "La Correspondencia", 12 d'octubre del 1898, Algo de

regionalismo.

(77) Ibid., 18 d'octubre del 1898, Ya somos dos. Vegeu la

resposta de "La Roqueta" a l'apartat 8.3.1.1.

(78) Ibid., 19 d'octubre del 1898, No tanto.

(79) Ibid., 23 d'octubre del 1898, Carta Abierta.

(80) Ibid., 22, 24 i 25 d'octubre del 1898.

(81) Ibid., 31 d'agost del 1898, Weyler político.

(82) Vegeu, per exemple, "La Correspondencia", 27 de març del

1899, } El Pacto?; i 29 de març del 1899, Sálvese la lógica.

(83) "La Unión Conservadora" s'edità a Palma de desembre del 1898

a 1899. Segons DÍAZ DE CASTRO, Francisco J. i MOLL BLANES,

Isabel (1982): Prensa conservadora a finales del siglo XIX:
»

El Ancoraf de Mallorca. A Metodología de historia de la

prensa española. S. XXI, Madrid, p. 65, "el Círculo

Conservador de Palma hizo público que no tenía ninguna

relación con este semanario".

(84) "La Unión Conservadora" (Palma), 24 de desembre del 1898.
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(SI) "El Día", subtitulat "diario independiente", s'edità a Palma

d'abril a juny del 1899. N'era director Llorenç Barceló.

(86) "El Día", 5 d'abril del 1899. Partido político.

(87) Ibid., 11 d'abril del 1899. Chachara.

(88) Que veurem amb més atenció a l'apartat 3.3.

(89) SERRANO, C.: Op. Cit. nota 6, p.19.

(89 bis) Tractam aquest tema més àmpliament en els apartats

3.1.4., titulat "Les reformes d'Antoni Maura" i 3.I.5.,

"Les reaccions al projecte de Maura, a l'Havana i a

Madrid".

(90) MAURA, Antonio (1893): Proyecto de ley reformando el

gobierno y administración civil de las islas de Cuba y

Puerto Rico. Imprenta de la viuda de M. Minuesa, Madrid, p.

6-7. Vegeu l'Apèndix Documental, apartat ll.l.l.

(91) Ibid., p. 12.

«

(92) FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor (1953): Historia política de la

España contemporánea (regencia de doña Maria Cristina de

Austria durante la menor edad de su hijo don Alfonso XIII).
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Pegaso, Madrid, p. 194.

(93) Ibid., p. 196. També va ésser radicalment contrari al

projecte de Maura el conservador dissident Silvela. Vegeu

PORTERO, F.: Op. Cit. nota 50, p. 149.

(94) THOMAS, Hugh (1974): Cuba. La lucha por la libertad.

Grijalbo, Barcelona, p. 399-400.

(95) SERRANO, C,: Op. Cit. nota 6, p. 10 i 18.

Aquesta reforma prenia el nom de Buenaventura Abarzuza y

Ferrer (l'Havana 1840 - Madrid 1910). Fill d'un ric navilier

gadità, s'inicià políticament en el republicanisme i fou un

seguidor de Castelar. El 1869, fou elegit per Alcoi, i el

1873 per Reus. Quan Castelar presidí la Primera República,

l'envià a París d'ambaixador. Caiguda la República milità en

el Partit Republicà Possibilista i fou elegit diverses

vegades senador per Osca (1883-1890). Poc després, com la

majoria dels possibilistes, es passà al Partit Liberal i el

1894, fou nomenat ministre d'Ultramar en el govern de

Sagasta que presentà la dimissió l'abril del 1895. Fou

després ministre en diversos governs conservadors i signà

amb Montero Ríos la Pau de París. El darrer càrrec que ocupà

va ésser el de ministre d'estat en un gabinet Maura.
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(II) Sobre la crisi del Partit Liberal vegeu, per exemple, La

Correspondencia (Palma), dels mesos de setembre a novembre

del 1899.

(97) Miguel Socias i Caimari va néixer a sa Pobla el 1841 i morí

a Palma el 1904. Advocat i destacat polític liberal,

participà en la revolució de setembre del 1868. Fou tinent

de batle de Palma i subgovernador de Menorca. Va estar molt

vinculat a la construcció del ferrocarril, sobretot del

ramal a sa Pobla. Va ésser diputat provincial en diverses

ocasions, i el 1886 diputat a corts, amb 2.511 vots. També

ocupà el càrrec de governador civil a Terol, a Pangasinan

(les Filipines), a Girona, a Segòvia, a Jaén, i, finalment a

Barcelona (1901-02). El 1898, es va mantenir fidel a

Sagasta. Vegeu TUGORES SERRA, Melchor (1964): Don Miguel

Socias y Caimarif hijo ilustre de La Puebla. I. Politécnica,

Palma.

(98) Antoni Maura i Montaner va néixer a Palma el 1953. Advocat,

fou diputat per Mallorca ininterrompudament entre el 1881 i

el 1923, però aviat s'instal·là a Madrid. Evolucionà des del

liberalisme fins al lideratge del partit conservador i a la

presidència del govern (1903), des d'on intentà renovar,

sense posar en perill les classes dominants, el sistema

polític de la Restauració. Va teñir que dimitir arran de la

repressió de la Setmana Tràgica (1909) i dirigí la fracció
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maurista. Encapçalà. (1918-1922) tres govern de concentració

i morí a Torrelodones (Castella la Nova) el 1925. Sobre la

seva biografia vegeu la nota 23 de la tercera part.

Sobre Maura cal veure, entre d'altres, TUÑON DE LARA,

M.: Maura, el "maurismo" y sus élites. "Mayurqa",

Palma, número 16, p.71-85.; TUSSELL, Javier; AVILES,

Juan (1986): La derecha española contemporánea. Sus

orígenes: el maurismo. Espasa-Calpe, Madrid; i algunes

biografies com PÉREZ DELGADO, Rafael (1974); Antonio

Maura. Cines, Madrid; SEVILLA ANDRÉS, Diego (1954):

Antonio Maura, la revolución desde arriba. Aedor,

Barcelona; GARCÍA VENERO, Maximiano (1953): Antonio

Majara.». Movimiento, Madrid; OLIVER, M. S. (1914): El

caso Maura. Gustavo Gili, Barcelona; i GONZÁLEZ

HERNÁNDEZ, M.: (1990): Ciudadanía y acción. El

conservadurismo maurista,, 1907-1923. S. XXI, Madrid.

(99) GABRIEL, P.: Op. Cit. nota 37, p. 105-106.

(100) SAEZ, F. :0p. Cit. nota 24, volum II, p. 430, 434, 439 i

444.

(101) MAURA, Antonio (sense data): Conferencia pronunciada el día

22 de marzo de 1897f sobre el tema la opinión páblica y el

problema cubano. Imprenta La Almudaina. Abans del títol hi

ha l'encapçalament "Asociación de la Prensa". Sobre aquesta
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conferència vegeu FULLANA, Pedró (1990): Obras de Miguel

Maura Montaner 1. Epistolario. Sociedad de Educación Atenas

Mayor, Madrid, p. 38. Miquel Maura indica que aquesta

conferència fou promunciada a l'Acadèmia de Jurisprudència

(Madrid).

(102) Pel mateix Maura, i continuades i rebaixades per Abarzuza,

com ja hem vist.

(103) Maura al·ludeix clarament al general Weyler, però no

l'arriba a esmentar en la seva conferència.

(1*04) "La Bocina" (Palma) 11 d'abril del 1896, Los Verdugos de la

pàtria. Vegeu l'Apèndix Documental, apartat 11.7.2.4.

(105) Com recordava el diari gamacista "El Dia", el 6 d'abril del

1899. Candidatos gamacistas.

(106) Ibid., i "La Bocina", 4 d'abril del 1896, Callad

embusteros. Vegeu l'Apèndix documental, apartat 11.7.2.3.

(107) "La Bocina", publicació de caire satíric editada a Palma

del 1858 al 1898, va tenir cinc etapes. La quarta etapa es

perllongà de febrer a agost del 1896. D'ideologia liberal i

sota la direcció de Miquel Martí criticà l'església, el

caciquisme i alguns personatges destacats, com Josep Tous

Ferrer. En canvi, fou favorable al general Valerià Weyler i,
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naturalment, a Antoni Maura. La cinquena i darrera etapa

(marg i abril del 1898), també va estar dirigida per Miquel

Martí, amb una tirada de 4.000 exemplars.

Una altra publicació liberal era el "Liberal

Palmesano", aparegut el 1891 de la fusió de "La

Lealtad" i "El Palmesano", i que fou "l'explícit

protaveu del partit liberal fins el juliol del 1898",

segons GABRIEL, P. Op. Cit. nota 37, p. 106.

També es solen considerar liberals "La Almudaina", que

analitzarem a l'apartat 4.2.1, i "La Ultima Hora",

fundat per Josep Tous Ferrer el maig de 1893, i com hem

vist, molt favorable a Weyler i el weylerisme.

(108) "La Bocina", 29 de febrer del 1896.

(109) Ibid., 28 de marg del 1896. PIZARRO: Carta de otro Mundo.

(110) Ibid., Els articles titulats La Guerraf España con honra i

El Crédito.

(111) Ibid., Op. Clt. nota 104. Les denúncies contra els

conservadors també es recullen l'li d'abril del 1896 i el 2

de maig del mateix any.

(112) Ibid., 28 de marg del 1896. Oiga usted.
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(113) "La Correspondencia" (Palma), 22 de mar? del 1899. El

Partido Liberal. La crisi d'aquest partit es pot seguir des

d'aquest diari almenys des del setembre del 1898.

(114) "El Liberal" (Palma), 8 d'abril del 1899. Weyler en Palma.

(115) "La Bocina", 7 de març del 1896. Vegeu també l'article

titulat El dinero y la guerra, del 13 de juny del 1896.

El reproduïm íntegre a l'Apèndix Documental, apartat

11.7.2.5.

(116) "La Correspondencia": Op. Cit. nota 113.

(117) OYARZUN, Román (1969): La historia del carlismo. Alianza,

Madrid, p. 480-483; i SERRANO, C. : Op. Cit. nota 6, p. 74-

79. Aquest, posa de relleu la contradicció que suposava pel

carlime lluitar en nom de la tradició històrica, contra un

règim que precisament defensava els darrers territoris

espanyols a Amèrica.

(117 bis) "El Correo Español", 3 de desembre de 1897. La

protesta de los carlistas.

(118) CORBATO Y CHILLIDA, José (1896): Dios. patria v rey o

catecismo del carlista. Palma, J. Tous, p. 153-158. Dedica

tot un capítol, el IX, a la qüestió "De Cuba y América".
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(119) Per a les eleccions generals, SAEZ, F.: Op. Cit. nota 24,

volum II, p. 43o, 434, 439, 444_ i 448. Es important

assenyalar que afirma que els candidats carlistes, almenys a

les eleccions del 1891, del 1893 i del 1896, comptaven amb

el suport públic del bisbe de Mallorca.

Per a les municipals del 1899, GABRIEL, P. : Op. Cit.

nota 45, p.43.

(120) El setmanari carií "La Tradición", subtitulat "Pe-

riódico católico monárquico. Dios-patria-rey", s'edità

a Palma, almenys des del 1891 al 1900. Sabem que, amb

"El Suplemento", tenia una tirada de 430 exemplars.

(121) "La Tradición" (Palma), 13 de juny del 1891.

(122) PERARRUBIA, B. : Op. Cit. nota 15, p. 83-92 i també

125-127.

(123) "La Tradición", 30 d'abril del 1898. ¡Viva la guerra!.

Vegeu l'Apèndix Documental, apartat 11.7.3.2.

(124) Ibid., 8 d'octubre del 1898.

(125) Ibid., Op. Cit. nota 123.
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(126) Ibidem, 11 de juny del 18989. Filipinas. Vegeu també el 3

d'abril del 1897, quan assenyalà que a -les Filipines morien

"mártires de la religión y de la patria". Vegeu l'Apèndix

Documental, apartats 11.7.3.3. i 11.7.3.1.

(127) Vegeu per exemple, OYARZUN, R. : Op. Cit. nota 117, p. 482;

i SERRANO, C. : Op. Cit. nota 6, p. 78 i 79.

(127 bis) Un altre gran sector del moviment obrer a l'Estat

Espanyol, orientat per l'anarquisme, es mostrà, com el

socialisme, contrari a la idea de la "pàtria", i, en un

començament, s'oposà totalment al conflicte bèl·lic.

Posteriorment, alguns diaris de la península es

mostraren favorables als "separatistes", que s'haurien

de convertr en revolucionaris. Radicalment

antimilitaristes i més anticolonialistes que els

socialistes, els anarquistes no aconseguiren, però, ni

articular una política coherent ni mobilitzar les capes

populars. Vegeu SERRANO, C. : Op. Cit. nota 6, p. 105-

112 i 235-247.

A Mallorca, l'anarquisme va aparèixer a finals del

1869, i va tenir una influència important fins al 1874.

Posteriorment, va reaparèixer cap a 1881, entorn d'una

federació local de Palma, adherida a la Federació de

Treballadors de la Regió Espanyola. Fins al 1890,

l'obrerisme no republicà de Palma va estar lligat a

l'anarquisme. Però a finals de segle, els anarquistes
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mallorquins no tenien ni premsa ni organitzacions

pròpies. No £ou fins al 1902, quan aconseguiren el

control d'una societat obrera de Palma, el Centre de

Picapedrers, que desvincularen de la Federació Local de

Societats Obreres, creada el 1893, sota la influència

socialista.

Encara no tenim cap monografia sobre l'anarquisme a

Mallorca. Només podem esmentar la conferència de PAEZ,

Emilia (1989): La Primera Internacional a Mallorca.

Palma (inèdita), IV Seminari d'Ideologies i Moviments

Socials a les Illes Balears.

(128) GABRIEL, P. : Op. Cit. nota 37, p. 110-112 i GABRIEL,

Pere (1988): El PSOE en Baleares (1892-1936). "Anales

de Historia", número 3, p. 139-152. Sobre

l'enfrontament amb els republicans el 1899, vegeu també

"El Dia", 10 d'abril del 1899.

(129) SAEZ, F. : Op. Cit. nota 24, volum II, p. 413, 414, 434,

439. I també GABRIEL, P. : Op. Cit. nota 37, p. 115 i 116.

(130) Ibid., p. 122.

Els conservadors acusaren Antoni Maura, que havia estat

ministre d'Ultramar del 1892 al 1894, d'ésser el

culpable "de la desgracia que agobia en Mallorca a la

industria zapatera". Vegeu, per exemple, "La Bocina", 4

d'abril del 1896.
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(131) NADAL, Antoni (1988): El 1 de Maia a Palma (1890-1936).

Ajuntament de Palma, 1988, p. 43 i 106.

(132) "La Almudaina", 10 d'abril de 1899, Meeting

socialista. Vegeu també "El Día", 10 d'abril del 1899,

Meeting socialista. Parlaren Roca i Quejido.

(133) SERRANO, Carlos (1979): El PSOE v la guerra de Cuba.

"Estudios de Historia Social", Madrid, número 8-9, p. 298-

301.

Vegeu també SERRANO, C. : Op. Cit. nota 6, p. 99-105, i

219-235, on reprodueix articles dels diaris socialistes

peninsulars "El Socialista" (Madrid), "La República

Social" (Mataró), i "Lucha de Clases" (Bilbao).

Ignoram com repercutiren aquests fets sobre els

socialistes mallorquins.

(134) "Heraldo de Baleares" (Palma), 8 d'agost del 1896.

(135) "La Correspondència" (Palma), 1 de desembre del 1898.

(135 bis) JAUME, Alejandro (1933): Autonomia de Baleares. "El

Obrero Balear" (Palma), 6 de gener del 1933.

(136) "Diario Oficial de Ministerio de la Guerra" (Madrid), 1897.
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(137) Llorenç Bisbal Barceló va néixer a Alcúdia el 1876 i

morí a Palma el 1935. Vegeu SERRA, Sebastià (1986):

Llorenç Bisbal. "Memòria Civil", Suplement del

"Baleares", Palma, 26 de gener del 1986, p. VII; i

(1989): Pensament i actuaciá de Lloren? Bisbal i

Barceló, dirigent socialista mallorquí. "Mayurqa",

Palma de Mallorca, número 22, volum II, p. 937-946.

Vegeu també GABRIEL, Pere (1976): Lloreny Bisbal i

Barcel6: dirigent socialista de Mallorca. "Lluc",

Mallorca, número 664, p. 3-6.

Llorenç Bisbal ocupà càrrecs a l'Agrupació Socialista

de Palma a partir del 1904. Fou director de "El Obrero

Balear", regidor i batle de Palma i president de la

Federació Socialista Balear.

(138) Reproduït per POMAR, J.: Op. Cit. nota 14, p. 98-102.

Vegeu PÉREZ DE LA DEHESA, R. (1973): Política y

sociedad en el primer Unamuno. Ariel, Barcelona; i

UNAMUNO, Miguel de (1976): Escritos socialistas. Ayuso,

Madrid .

(139) PARTIDO CENTRALISTA (1894): Folleto de propaganda política

Imprenta de Aleu y Compañía, Madrid.

El Partit Republicà Centralista fou creat el 1887 per

Salmerón, disconforme amb l'actitud insurreccionalista

de Ruiz Zorrilla dins el Partit Republicà Radical. El
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1898, el substituí la Fusió Republicana, que

desaparegué el 1908.

A Mallorca, va tenir un grup de seguidors, encapçalats

per Ignasi Vidal. El 1896, restà al marge de la Unió

Republicana. Vegeu GABRIEL, P. : Op. Cit. nota 37, p.

109.

(140) "La Justicia" (Madrid). Lo de Cuba. 5 d'agost del 1898.

(141) Vegeu SERRANO, C. : Op. Cit. nota 6, p. 78-89 i p. 153, on

reprodueix un article de "La Justicia", del 6 de març

del 1895, que afirma: "Hoy, vencer o morir debe ser

nuestro lema; Cuba para la patria, nuestra enseña".

(142) Sobre el seu cap, Emilio Castelar y Ripoll (Cadis 1832-

Márcia 1899), que es retirà progressivament de la

política a partir del 1888, podeu veure CASTELAR,

Emilio (1982): Crónica Internacional 1890-1898. Editora

Nacional, Madrid. Sobre la qüestió cubana, vegeu

sobretot les p. 81-85. Castelar creía que "Cuba era un

territorio a conservar", i defensa "la unión eterna e

indisoluble de Cuba con su gloriosa metrópoli".

Acceptà, però, el govern autonomista cubà de

començaments del 1898.

(143) Tractarem el tema del federalisme i la guerra de Cuba a

1'apartat 8.3.2.
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(144) Per al republicanisme, i en especial pels seus resultats

electorals, vegeu, a nivell estatal: MARTÍNEZ CUADRADO,

M. : Op. Cit. nota 50, p. 539, 540, 557-559, 580, 598,

624 i 625, 643 i 645. I a Mallorca: SAEZ, F. : Op. Cit.

nota 24, volum II, p. 430, 434, 439, 444 i 448; i

GABRIEL, P. : Op. Cit. nota 37, p. 107-109. A més,

trobareu els resultats de les eleccions del 1899 a

l'apartat 4.2.

(145) (1897): Meetina de Unian Republicana celebrado el dia 14 de

febrero de 1897. Discursos de los señores Quetglas,

Quiñones, Escalas, Albis, Ferrer,. Llopis, Pomar, Pou y

Marroig. Establecimiento Tipográfico del Comercio,

Palma de Mallorca, Vegeu l'Apèndix Documental, apartat

11.7.4.2.

(146) I a tres dels parlaments s'esmenta la guerra colonial de

les Filipines.

(147) Ibid., p. 54 i 55.

(148) S'ha d'indicar que a Mallorca no hi va haver "reconquesta"

i que a l'illa sempre s'ha parlat de la "Conquesta". Ibid.,

p. 28 (discurs de Llopis), i 31-32 (discurs de Pomar).

(149) Ibid., p. 21 i 22 (Pere Ferrer).
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(150) ibid., p. 32.

(151) Ibid,, p. 35 i 36 (Pou), i 3-6 (Quetglas).

(152) Ibid,, p. 53. Sobre la campanya de Melilla del 1893, que

mobilitzà 22.000 soldats a causa d'un incident

fronterer, vegeu: RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín R.

(1989): El conflicto de Melilla en 1893. "Hispania"r

Madrid, número 171, p. 235-266.

(153) Ibid., p. 52 (Marroig).

(154) Ibid., p.15.

(155) Ibid., p. 32 (Pomar) i 46 i 47 (Pou).

(156) "La Unión Republicana", òrgan del Partit d'Unió

Republicana, fou editada a Palma entre el 1896 i el

1902, amb el subtítol de "Diario político, avisos y

noticias". El seu principal director fou Jeroni Pou,

encara que també va ésser dirigit per Francesc García

Orell i Lluís Martí. Arran de la crisi del 98, s'acostà

molt al regionalisme, sense abandonar, però, una certa

ambigüitat. Vegeu també l'apartat 8.3.2.
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(157) Comentat i reproduït a Meeting de Unión Republicana.: Op.

Cit. nota 145, p. 31 i 32 (discurs de Benet Pomar).

(158) Vegeu l'apartat 8.2.2.3,, sobre el carlisme, on reproduïm

un bon fragment d'aquest article.

(159) "La Unión Republicana", 24 de febrer del 1898. ;De

paisano?. Vegeu l'Apèndix Documental, apartat 11.7.4.3.

(160) Ibid., 19 de març del 1898. Venga la guerra. Vegeu

l'Apèndix Documental, apartat 11.7.4.3.

(161) Ibid., 20 de juny del 1898. Consumatum est. Vegeu l'Apèndix

Documental, apartat 11.7.4.8.

(162) "El Convencional", fou un setmanari satíric editat a Palma

els anys 1898 i 1899. Era proper al regeneracionisme,

republicà. i anticlerical. Criticà. durament als

conservadors Silvela i Polavieja, així com als

gamacistes Maura i Ribot. N'era director Joan Miralles

i col·laboradors Juan Cadenas, Eusebio Escalante,

Joaquín Dicenta, Manuel Escalante Gómez i Vicente

Rubio.

(163) "El Convencional", número 8, octubre del 1898, El sargento

loco.
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(164) ibid.

(165) Ibid., número 6, octubre del 1898. CATAPLUM, Juanito:

¿Hasta Cuando?.

(166) Ibid., número 5, octubre del 1898. CATAPLUM, Juanito:

Incapacitados.

(167) Vegeu, per exemple, COSTA, Joaquín (1975): Oligarquia y

caciquismo como forma actual de gobierno en España.

Ediciones de la Revista del Trabajo, Madrid, amb un

pròleg d'A. Ortí. I també el Mensale de la Cámara

Agrícola del Alto Aragón. (13 de novembre del 1898),

reproduït a ARTOLA, M.: Op. Cit.'nota 60, p. 131-137.

(168) Vegeu l'apartat 8.3.1.

(168 bis) Un altre autor que caldria estudiar, molt en la línia

d'aquests dos, és Damià Isern Marcó (Palma 1852-

Castella 1914). Escriptor i periodista, molt aviat es

traslladà, a Madrid. Fou diputat i publicà diversos

llibres, entre ells els titulats "Sobre el

regionalismo" i "Del desastre nacional y sus causas",

ambdós del 1899.

(lli) Contribuí amb una pesseta. "El Balear" (Palma), 19 de gener
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r
del 1898.

(170) BARCELÓ, Lorenzo (1899): La suerte de España. Colección de

artículos notables. Est. Tipográfico Francisco Soler,

Palma, p. 3.

(171) Ibid., p. 10, 11 i 13.

(172) Ibid., p. 27.

(173) Ibid., p. 31.

(174) Ibid., p. 32-34.

(175) Ibid., p. 104.

(176) BARCELÓ, Andrés (1906): Educación política de los pueblos.

Tipografía Crespí y Sitjar, Palma. Andreu Barceló és autor

d'altres obres, entre elles El País del Sol. (Sóller, 1916).

El 1914 era favorable a l'ensenyament primari en mallorquí.

(177) ARTOLA, M.: Op. Cit. nota 60, p. 148-149.

(178) BARCELÓ PONS, Bartolomé (1961): La Cámara oficial de

comercior industria v navegación de Palma de Mallorca.

75 años de actividad. Gráficas Miramar, Palma de

Mallorca, p. 19-24.

916



(171) "Boletín Revista de la Cámara Agrícola Balear" (Palma),

número 1, 10 d'abril del 1899, Asamblea General

Ordinaria celebrada el día 30 de enero de 1899. P. .4-8.

Vegeu l'Apèndix Documental, apartat 11.7.5.1.

(180) "El Liberal"

mallorquínas.

(Palma), 8 d'abril del 1899. Las Cámaras

(181) Per a una primera aproximació en aquest tema, vegeu MASSOT

I MUNTANER, Josep (1985): Els mallorquins i la llengua

autòctona. Curial, Barcelona, segona edició augmentada;

i PENARRUBIA, B.: Op. cit. nota 15, p. 111-139.

(182) Sobre 1'obra de l'Arxiduc, vegeu sobretot TRIAS MERCANT,

Sebastià (1981): Aproximació a l'obra de l'Arxiduc

Lluís Salvador. "Estudis Balearics", Palma de Mallorca,

número 20, p. 8.7-107.

(183) LUIS SALVADOR DE AUSTRIA, Archiduque (1985): Las Baleares

por la palabra y el grabado. Mallorca (Parte General).

Sa Nostra, Palma de Mallorca, volum IV, p. 211-213 i

315.

(184) MÈLIA, Josep: Op. Cit. nota 44, p. 162 i 171.

(185) PERARRUBIA, B.: Op. Cit. nota 15, p.115.

917



(186) MÈLIA, Josep (1967): Els mallorquins. Daedalus, Palma de

Mallorca.

(187) "La Correspondència", 29 de setembre del 1898.

(188) Sobre l'exèrcit espanyol a Balears, vegeu l'apartat 8.2.1.

La relació entre el servei militar i la introducció de

castellanismes ha estat assenyalada per ROSSICH, Albert

(1989): El llenguatge eròtic, un llenauatue efímer.

"L'Avenç", Barcelona, número 123, p. 34 i 51.

(189) BIEL DE LA MEL: En Juan quant va arribà... A "La Roqueta"

(Palma), numero 235, 15 d'octubre del 1898, p. 12-13.

Sobre aquest mateix tema vegeu una codolada popular on

es ridiculitza l'actitud del quinto que arriba parlant

en "foraster" (castellà) a PERARRUBIA, B.: Op. Cit.

nota 15, p. 114-115.

(190) Reproduït a ALOMAR, G.: Op. cit. nota 9, p. 87-90.

(190 bis) MÈLIA, J.: Op. Cit. nota 44, p. 177. Bona part de la

premsa protestà,, però "La Unión Republicana" defensà el

delegat d'hisenda.
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(191) SERRANO, C.: Op. Cit, nota 6, p. 69, que cita un fullet

titulat Batallón de Voluntarios de Madrid. Imprenta

Teresiana, 1897.

Sobre el tema dels batallons de voluntaris, vegeu, també

"La Realidad" (Palma), 10 de maig del 1896, amb la

notícia que els bisbes d'Oviedo, Sevilla i altres,

volien organitzar batallons de voluntaris contra els

cubans independentistes.

(191 bis) Circular de S. E. I. ordenando que se hagan funciones

de súplicas pidiendo la protección del cielo á. favor de

las armas españolas. Maig del 1898. Reproduït per

SERRANO, C.: Op. Cit. nota 6, p. 188-191.

(192) Sobre l'Església a Mallorca durant el s XIX, vegeu la

síntesi general de XAMENA, Pere; RIERA, Francesc

(1986): Història de l'Esalésia a Mallorca. Molí,

Mallorca; i els treballs monogràfics de SAEZ, Francisco

(1987): Las congregaciones diocesanas dedicadas a la

enseñanza en Mallorca. Orígenes y desarrollo 1794-1915.

"Estudis Balearles", Palma, número 25, p. 41-49, i de

FULLANA, Pere (1990): El catolicisme social a Mallorca.

(1877-1902) . Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Vegeu també MASSOT I MUNTANER, Josep (1977): Església

i societat a la Mallorca del s. XX. Curial, Barcelona,

1977; el número 756-757 de "Lluc", Ciutat de Mallorca,
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monogràfic dedicat als 100 Anys. Missioners dels

Sagrats Cors. i DIVERSOS AUTORS (1992): L'església

mallorquina durant la Restauració. Publicacions de

l'Abadia de Montserrat.

(193) Llavors Mallorca era seu vacant des de la mort del bisbe

Jacint Maria Cervera i Cervera, el novembre del 1897.

Fins al juny del 1898, no prengué Campins possessor! de

la diòcesi.

(194) "Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Mallorca"

Palma, número 3, 29 de gener del 1898, Circular número

4. La pacificació a què es refereixen és conseqüència

de la pau de Biac-Na-Bato, signada el 18 de desembre

del 1897. Només va durar algunes semanes. Vegeu ORTIZ

ARMENGOL, Pedró (1990): La defensa de la posición de

Baler. Una aproximación a la guerra en Filipinas.

"Revista de Historia Militar", Madrid, número 68, p.

82-178.

(195) Document de l'Arxiu de Selva (sense classificar quan el

consultàrem). També sabem que a Lloseta, el mateix 2 de

febrer, es va cantar l'himne litúrgic d'acció de gràcies

"amb la Mare de Déu descoberta", la qual cosa només es feia

en les grans solemnitats. Hi assistí molta gent amb les

autoritats, presidides pel batle. Vegeu CAPO VILLALONGA,

Jaume (1990): Història de Lloseta. Mallorca, volum IV, p.
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391-392.

(196) "Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Mallorca",

número 11, 4 d'abril del 1898. Circular núm. 7.

Recomendando oraciones por las necesidades de la

patria. Vegeu l'Apèndix Documental, apartat 11.7.6.4.

(197) Ibid., número 14, 22 d'abril del 1898. Circular núm.

Prescribiendo rogativas con motivo de la guerra.

Vegeu l'Apèndix Documental, apartat 11.7.6.5.

(198) Document de l'Arxiu de Selva (sense classificar quan el

consultàrem).

(199) Ibid.

(200) "Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Mallorca"

número 15, 29 d'abril del 1898. Junta Auxiliar para la

subcripción nacional. Baleares. Circular.

(201) Ibid,. Gràcies a CAPO, J.: Op. Cit. nota 195, p. 393, sabem

el total de la contribució del municipi de Lloseta, 73'65

pessetes, de les quals 7'10 corresponien al clero.
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(202) Ibid,, número 18, 28 de maig del 1898. Circular núm. 10.

Ordenando nuevas rogativas con motivo de la Guerra y

conforme á la Real Cédula de 9 del actual.

Vegeu l'Apèndix Documental, apartat 11.7.6.6.

(203) Document de l'Arxiu de Selva (sense classificar quan el

consultàrem). Du la data de 4 de juny del 1898.

(204) "Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Mallorca",

número 25, 29 de juliol del 1898. Crònica de la

Diócesis. Julio.

(205) Ibid., número 27, 20 d'agost del 1898.

(206) SERRANO, C.: Op. Cit, nota 6, p. 65.

(206 bis) CAPO, J.: Op. Cit. nota 195, p. 392. Es basa en el

"Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de

Mallorca", 20 de desembre del 1898.

(207) "El Ancora", editat, durant la seva segona etapa (1896-

1900) amb el subtítol de "Diario Católico con censura

eclesiástica", i després amb el de "Diario Católico

Popular", era d'un integrisme tan fort que es deslligà de

l'obediència del bisbe, al qual considerava massa moderat.

El bisbe Campins, finalment, el manà tancar i el substituí
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pel "Diario de Mallorca". Propugnava una radical lluita

contra el liberalisme, culpable de tots els mals i pare de

l'anarquisme i del socialisme, la unió completa de

l'Església i l'Estat, i la pal·liació de l'explotació dels

obrers. Sembla que fou dirigit per Arturo Sarmiento,

Francesc Antich Izaguirre i Bartomeu Singala. Hi

col·laboraren els principals intel·lectuals catòlics

mallorquins: Tomàs Aguiló, Rafel Llobera, Tomàs Forteza,

Bartomeu Ferrà, i Miquel Amer.

Sobre aquest diari, vegeu DÍAZ DE CASTRO, F. J.; MOLL

BLANES, Isabel (1979-1980): El periodismo integrista:

El Ancora,. Palma de Mallorca (1880-1900). "Mayurqa",

Palma de Mallorca, número 19, p. 189-203.

(208) "El Ancora", 9 de març del 1896. Que España se prepare a la

guerra.

(209) Ibid., 16 de març del 1896. España ante los EEUU.

(210) Ibid., 9 de març del 1898. Boceto.

(211) Ibid., 26 d'agost del 1896. Necedades.

(212) Ibid., 29 d'agost del 1896. La conlura masónica en

Filipinas.

(213) Ibid., 9 de desembre del 1898. Como piedra negra.
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(214) DÍAZ, F.J.; MOLL, Isabel: Op. Cit. nota 207, p. 202, on es

reprodueix un fragment de El Ancora. 16 de juliol del 1900.

¿Europeizarnos?.

(215) "Mallorca Dominical", va ésser fundada a Palma per Bartomeu

Ferrà el 14 de febrer del 1897, i va durar fins el 29

de desembre del 1901. En foren directors el mateix

Ferrà i Miquel Torres. Hi col·laboraren, entre altres,

Bernat Batle, Vicenç Costell, Pere Blanes, mossèn

Antoni Maria Alcover, mossèn Rafel Tous (degà de la

Seu), Pere Antoni Tomàs, mossèn Josep Miralles (canonge

arxiver de la Seu); i els poetes Miquel Costa i

Llobera, M. S. Oliver, Jacint Verdaguer, Pere Orlandis,

Marià Aguiló, Pere d'Alcàntara Penya, Miquel Gayà,

Victòria Penya d'Amer, Joan Alcover i Miquel Duran. Es

publicava en català dialectal i en castellà. Afirmava

tenir de tirada entre 1.500 i 2.000 exemplars (vegeu el

núrn. 48, del 2 de gener del 1898), i arribà a ésser

distribuït de franc als pobres i als establiments de

beneficiència de Mallorca. Es definia com una

publicació "de propaganda catòlica entre el poble que

no entén bé els diaris d'igual índole escrits en

castellà" número 63, 17 d'abril del 1898.

(216) "Mallorca Dominical", número 1, 14 de febrer del 1897. ¡Ni

més ni pus i .
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(217) Ibid., número 4, 7 de març del 1897.

(218) Ibid., número 14, 9 de maig del 1897.

(219) Ibid., número 86, 25 de setembre del 1898.

(220) Ibid.

(221) Ibid., número 98, 18 de desembre del 1898.

(222) Ibid., número 101, 15 de gener del 1899. Vegeu també "El

Ancora, 9 de desembre del 1898.

(223) Ibid.

(224) Ibid., número 98, 18 de desembre del 1898.

(225) Pere d'Alcàntara Penya Nicolau va néixer a Palma el

1823 i morí el 1906. Home polifacètic, cursà la carrera

d'advocat i exercí nombrosos oficis, fou aparellador

d'obres públiques i de fortificacions militars. Pintor,

retratista, dibuixant i restaurador, també es dedicà a

la literatura. Col·laborà a diverses publicacions

mallorquines i és autor de'una interessant "Guia de

Baleares" (1891), de comèdies i de poemes romàntics.

Fou un dels escrptors més populars de la renaixença
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mallorquina.

Vegeu MASSOT, J.: op, Cit. nota 181, p. 164-198 i 63-

65, i CANTARELLAS CAMPS, Catalina (1984)¡Pedro de

Alcántara Peña, maestro de obras militares (1823-1906).

Palma.

(226) "Mallorca Dominical", número 1, 14 de febrer del 1897 i

número 5 de setembre del 1897, respectivament.

(227) ALOMAR, G.: Op. Cit. nota 9.

(228) MELIA, J.: Op. Cit. nota 44, p. 167-175.

(229) Sobre el modernisme a Mallorca, vegeu ALEGRET LLORENç,

Joan; GRIMALT GOMILA, Josep A.; MAS VIVES, Joan; PONS I

PONS, Damià; ROSSELLÓ, Pere (1982): Literatura. A Cent

anys d'història de les Balears, Salvat, Estella, p.

173-203; CARRIO TRUJILLANO, Bartomeu (1985): EJ,

regionalisme a Mallorca; La Veu de Mallorca.

Universitat de les Illes Balears (memòria de

llicenciatura inèdita); i ALCOVER, Manuela (1977): La.

intel·lectualitat mallorquina i el modernisme. "Lluc",

Palma, número 671, p. 155-161.

(230) CACHO, V.: Op. Cit. nota 8, p. XVII-XIX.

(231) Ibid., p. XXI.

926



(232) ALEGRET; GRIMALT; MAS; PONS; ROSSELLÓ: Op. Cit. nota 229,

p. 183-186.

(233) Miquel dels Sants Oliver Tolrà va néixer a Campanet

1864 i morí a Barcelona el 1920. És considerat el

capdavanter del grup. Almenys des del 1868, residí a

Palma i a començaments de la dècada dels vuitanta

s'incorporà a la vida literària local. Malgrat que

estudià dret a Barcelona, cap a 1887 començà a

treballar de periodista a Palma, sobretot a "La

Almudaina", que dirigí el seu pare fins que ell mateix

el rellevà (1897-1905). També fou l'ànima de "La

Roqueta" en les seves dues primeres etapes. Oliver fou

el primer teòric del nacionalisme a Mallorca, i

n'intentà la divulgació a través dels seus periòdics.

El 1903, es traslladà a Barcelona, on fou director del

"Diario de Barcelona", i de "La Vanguardia". Des

d'aquest diari intentà conciliar el nacionalisme de la

Lliga amb el maurisme. A partir del 1914, es convertí

en el primer teòric del moviment maurista.

Vegeu sobretot la Introducció de Josep Lluís MARFANY a

M. S. OLIVER: La literatura en Mallorca. Publicacions

de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1988; el Pròleg

de Gregori MIR a Miquel dels Sants OLIVER: La Qüestió

Regional. La Magrana/ Diputació de Barcelona,

Barcelona, 1987; i la Introducció de Damià PONS I PONS
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a Miguel S. OLIVER: Cosecha periodística. El Tall,

Mallorca, 1990.

(234) Gabriel Alomar i Villalonga va néixer a Palma el 1873 i

morí a El Caire el 1941. Es l'altre gran intel·lectual del

modernisme mallorquí. Prototipus de l'intel·lectual

mallorquí d'esquerres, inicià la seva activitat literària a

"La Roqueta". També col·laborà a "Nova Palma", "La

Almudaina" i altres publicacions. Antitradicionalista i

anticlerical, Alomar intentà lligar nacionalisme i

socialisme. A partir del 1904, cercà la seva projecció

intel·lectual a Barcelona. A Catalunya, fou fundador del

Bloc Republicà Autonomista, del Partit Republicà Català i de

la Unió Socialista de Catalunya. Cap als anys vint, fou

catedràtic a l'Institut Balear i mantengué una dura polèmica

amb mossèn Antoni Maria Alcover. Durant la Segona República

fou diputat a les corts constituents i ambaixador a El

Caire .

Vegeu sobretot SERRA, Antoni (1984): Gabriel Alomar

(l'honestedat difícil). Ajuntament de Palma, Palma de

Mallorca; el Pròleg a Gabriel Alomar (1988): Sobre

liberalisme i nacionalisme, Moll, Palma de Mallorca, i

el Pròleg, també d'A. Serra, a Biel de la Mel (Gabriel

Alomar) (1983): Opera prima a les pàgines d'En Figuera

i "La Roqueta", Lluís Ripoll Editor, • Ciutat de

Mallorca, p. VII-XII.
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(235) Joan Torrendell Escalas (Palma 1869 - Buenos Aires 1937),

s'inicià en l'activisme catòlic. El 1888 era

col·laborador del "Semanario Católico". Entre el 1889 i

el 1894 emigrà a Montevideo. Retornà a Palma i

col·laborà a diverses publicacions. El juliol del 1898

signà el manifest weylerista. Entre aquest any i el

1905, fundà i dirigí quatre publicacions modernistes i

regeneracionistes, "Nova Palma", "Fígaro", "La Veu de

Mallorca" i "La Unión Republicana". Entre el 1907 i el

1910, residí a Barcelona, on fou redactor de "La Veu de

Catalunya" i fundà amb Bartomeu Amengual la revista "La

Cataluña". A finals del 1910, emigrà definitivament a

Amèrica del Sud.

Vegeu PONS, D.: Op. Cit. nota 37, p. 105-108.

(236) Bartomeu Amengual Andreu (Felanitx 1866 - Barcelona 1961),

estudià dret a Barcelona, on cap el 1898 ja hi residia.

Escrivia les cròniques de Barcelona per a "La

Almudaina" i era redactor de "La Vanguardia". El 1902,

fou secretari de la Cambra de Comerç i Navegació de

Barcelona. El 1909, fundà la Societat d'Atracció de

Forasters de Barcelona.

Vegeu ESCALAS Y CHAMENI, Fèlix (1929): Bartolomé

Amengual y Andreu. Hilo ilustre de Felanitx. Barcelona,

Gràfica Moderna.
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(237) Fèlix Escalas i Chamení (Palma 1880 - Barcelona 1972). Es

llicencià en dret a Barcelona el 1902. Fixà la seva

residència en aquesta ciutat. Col·laborà a nombroses

publicacions mallorquines, com "Nova Palma", La

Almudaina" i "La Roqueta", i catalanes. Es relacionà

amb la Lliga de Catalunya i arribà a ésser president en

funcions de la Generalitat (1935-36). Com a financer,

des del 1919, dirigí el Banc Urquijo Català. Fou vice-

secretari i president de la Cambra de Comerç de

Barcelona (1905-1919; 1934-1936 i 1954-1963). També

presidí la Comissió Abat Òliba (1947).

(238) Antoni Noguera i Balaguer (Palma 1860 - 1904), compositor,

crític i musicògraf, fundà la Capella de Manacor

(1897), i fou el primer que estudià el folklore musical

mallorquí. Quasi tota la seva producció musical està

inspirada en melodies del folklore illenc. Vegeu PARETS

I SERRA, Joan; ESTELRICH I MASSUTI, Pere; MASSOT I

MUNTANER, Biel (1987): Diccionari de compositors

mallorquins (segles XV-XIX). Conselleria d'Educació i

Cultura/Edicions Cort, Mallorca, p. 83.

(239) ALEGRET; GRIMALT; MAS; PONS; ROSSELLÓ: Op. Cit. nota 229,

p. 185.
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(240) Pel que fa a les altres dues publicacions, "Figaró" i "La

Ciudad", foren editades a Palma i ambdues varen ésser

dirigides per Joan Torrendell. Tenien una tirada del

1.500 exemplars cadascuna i totes dues varen tenir una

vida efímera. Pareix ésser que de "Figaró" en sortí un

únic número, el juliol del 1899, i que tenia prevista

la col·laboració de republicans com Lluís Martí i

Francesc García Orell. "La Ciudad" va durar tretze

números, d'octubre a desembre del 1905. Es redactava en

castellà, amb alguns articles en català. Hi

col·laboraren, entre d'altres, Joan Torrendell, Gabriel

Alomar, Antoni Noguera, Joan Rosselló de Son Fortesa,

Enric Alzamora, Josep Carner i Fèlix Escalas.

(241) "La Roqueta", 21 de setembre del 1889.

(242) MARFANY, J. L.: Op. Cit. nota 233, p. 21-22; i PERARRUBIA,

B. :0p. Cit. nota 15, p. 131-132.

(243) Ibid., p. 32 i 33.

"La Roqueta" encara va tenir una quarta etapa, de gener

a desembre del 1902, transformada en una revista

artística i literària.

(244) "La Roqueta", número 233, 1 d'octubre del 1898. Vegeu

l'Apèndix Documental, apartat 11.7.7.1.
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(245) Ibid.., número 233, 1 d'octubre del 1898.

(246) Ibid., número 234, 8 d'octubre del 1898.

(247) Ibid., número 242, 3 de desembre del 1898. PEP D'ARTÀ: Per

sa patria y per son Rey.

(248) Ibid., número 235, 15 d'octubre del 1898. Armonies. Vegeu

l'Apèndix Documental, apartat 11.7.7.2. Sobre "La

Correspondència", vegeu l'apartat 8.2.2.1.

(249) Ibid., Vegeu l'apartat 8.2.4.

(249 bis) Ibid., 18 de febrer de 1899.

(250) POMAR, J.: Op. Cit. nota 14, p. 13-15.

(251) Ibid., p. 36 i 37.

(252) "Nova Palma" (Palma), número 1, 10 d'octubre del 1898.

(253) Aquest article ja l'havíem esmentat a l'apartat 8.2.4. i a

la nota 190. També el reprodueix POMAR, J. : Op. Cit. nota

14, p. 87-91.

(254) "Nova Palma", número 1, 10 d'octubre del 1898.
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(255) Qu-e ja hem esmentat a l'apartat 8.2.4. i a la nota 190.

També el reprodueix POMAR, J. : Op. Cit nota 14, p. 87-91.

(256) Ha estat estudiada exhaustivament per GARRIÓ, B, : Op. Cit.

nota 229.

(257) En realitat, sortia dos pics per setmana, el dissabte en

edició popular i el dilluns en edició il·lustrada, però

l'única diferència entre les dues edicions radicava en

el preu i en el fet que una era il·lustrada i l'altre

no .

(258) "La Veu de Mallorca" (Palma), 17 de febrer del 1900.

(259) GARRIÓ, B. : Op. Cit. nota 229, p. 59-64.

(260) GARRIÓ TRUJILLANO, Bartomeu (1986): El regionalisme a

Mallorca 1900-1936. A Quinze anys dels premis

d'investigació Ciutat de Palma, Ajuntament de Palma,

Palma, p. 87-106.

(261) "La Veu de Mallorca", 14 d'abril del 1900.

(262) PEÑARRUBIA, B. : Op. Cit. nota 15, p. 205 •! 206.
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(213) Com ja va assenyalar SERRA, Sebastià (1984): La Veu de

Mallorca. Una publicació nacionalista entre el 1900 i

1931. "Mayurqa", Palma, número 20, p. 293-319. Vegeu,

per exemple, "La Veu de Mallorca", dels dies 14 de

febrer, 21 de febrer, 21 de març i 14 d'abril del 1900.

(264) "La Veu de Mallorca", 3 de març del 1900. En altres

ocasions (10 de març i 7 d'abril de 1900),

justificà de forma indirecta la causa independentista cubana

en funció de l'opressió que es patia fins i tot a la

Península i de la corrupció generalitzada del sistema de la

Restauració.

(265) Ibid., 10 de març del 1900. Reproduït per PENARRUBIA, B. :

Op. Cit. nota 15, p. 197.

Miquel Gayà i Bauçà (Sant Joan 1867-Palma 1943), havia

estat ordenat sacerdot el 1892 i fou autor de poesies i

de llibres de pietat i de divulgació històrica. El

1906, participà en el I Congrés Internacional de la

Llengua Catalana.

(266) Ibid., 10 de març del; 21 de febrer i 3 de febrer del 1900,

respectivament. Sobre aquest tema vegeu també GARRIÓ, B. :

Op. Cit. nota 229, p. 89 i 90.
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(267) Ibid., 10 de febrer del 1900. Reproduït per GARRIÓ, B. :

Op. Cit. nota 229, p. 214-216.

Vegeu l'Apèndix Documental, apartat 11.7.7.4.

(267 bis) "La Veu de Mallorca", número 42, 20 d'octubre de

1917. Homenatge a Máximo Gómez. Reproduït a FERRA,

Miquel (1991): Articles i assaigs. Editorial Moll,

Mallorca, p. 134 i 135. Vegeu l'Apèndix Documental,

apartat 11.7.7.6.

(268) MARFANY, J.-L. : Op. Cit. nota 233, p. 16-32; MIR,

G. : Op. Cit. nota 233, p. X. Ignorant la tirada que

tenia "La Almudaina", però a partir de la informació

aportada per CARRIO, B. : Op. -Cit. nota 229, p. 42,

creïm que havia d'oscil.lar entre els 1000 i els 2500

exemplars diaris.

(269) "La Almudaina" (Palma), 6 de marg del 1895.

(270) OLIVER, Miquel dels Sants (1987): La qüestió regional. La

Magrana/Diputació de Barcelona, p. 27. Edició a cura de

Gregori Mir i traducció del castellà al català de Josep

Estruch i Traite. L'edició original, La cuestión

regional, fou impresa a la Tipo-litografía d'Amengual i

Muntaner, a Palma, el 1899. Aquest llibre aplega una

sèrie d'articles publicats per M. S. Oliver a "La
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Almudaina", entre el 1889 i el 1898. La nostra cita és

de l'article El regionalisme a Madrid, publicat el

setembre del 1893.

(271) "La Almudaina", 24 d'agost del 1896. El diari "La

Renaixença" (Barcelona, 1871-1905), era un dels òrgans

més importants del catalanisme. A partir del 1892, va

estar lligat a la Unió Catalanista. En un principi donà

suport al govern central en la qüestió colonial, però

aviat defensà l'autonomia per a Cuba. El govern de

Madrid el suspengué el 12 de maig del 1897. El juliol

del 1898, demanà la pau amb els Estats Units.

Vegeu SERRANO, C. : Op. Cit. nota 6, p. 122-124, 141-

143, 207-209, i 211-218; i TERMES, J. : Op. Cit. nota

7, p. 141-143.

(272) Ibid., 21 d'abril del 1898. Ante la guerra.

(273) Ibid., 7 de juliol del 1898. A toda costa. Aquest article

també criticava durament Romero Robledo i Cánovas del

Castillo, ambdós partidaris de la guerra a Cuba.

Joan Mané i Flaquer (Torredembarra, 1823-Barcelona

1901), periodista i escriptor, va dirigir el "Diario de

Barcelona", des del 1856, fins a la seva mort.

L'orientà en un sentit conservador, però distant del

poder central.

"La Almudaina", reproduí molts dels seus articles
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publicats al "Diario de Barcelona", en favor de la pau.

Vegeu, per exemple, "La Almudaina", 5 de juliol del

1898, on assenyala que "nosotros (els espanyols) no

hemos tenido más política de Cuba que la inspirada por

los intereses de partido, siempre en pugna entre sí y

con.el interés nacional"; i 12 de juliol del 1898. Les

relacions entre Mané i Flaquer es remuntaven a 1'abril

del 1897. Vegeu MARF.ANY, J. L.: Op. Cit. nota 233, p.

29.

"La Ultima Hora", també va reproduir articles de Mané i

Flaquer favorables a la pau. Vegeu, per exemple, aquest

diari el dia 23 de juny del 1898.

(274) Ibid., 10 de juliol.

(275) Ibid.

(276) Ibid., 13 de juliol. La solución.

(277) Ibid., 15 de juliol. Ante el desastre.

(278) OLIVER, M. S. : Op. Cit. nota 270, p. 96 i 97. Publicat

originalment en castellà a "La Almudaina", el 7 d'agost del

1898. Es el primer article de la sèrie "Reflexiones

sobre un desastre". La traducció al català és de Josep

Estruch i Traite.
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(27t) Ibid., p. 104. Publicat originalment el 21 d'agost del 1898

(tercer article de la sèrie).

(280) Ibid., p. 109. Publicat originalment el 21 d'agost del 1898

(quart article).

(281) Ibid., p. 114-116. Publicat originalment el 25 d'agost del

1898 (quint article).

(282) Els eixos de la qual podeu trobar a MIR, G. : Op. Cit. nota

233, p. XV-XVI. Cal destacar les afirmacions que el

regeneracionisme a Catalunya coincideix en part amb el

nacionalisme, que aquest nacionalisme £ou estimulat pel

"desastre" del 98, i que l'obra d'Oliver "respon al

regeneracionisme català" (p. XVII).

Aquesta sèrie d'articles, sota el títol de "Las

Regiones", el mateix que la sèrie d'articles abans

esmentada ("Reflexiones sobre un desastre"), formen la

major part del llibre d'OLIVER? M. S. : La cuestión

regional. Vegeu la nota 270.

"Las regiones", també ha estat reproduïda per MIR,

Gregori (1990): El mallorquinisme polític (1840-1936).

Moll, Mallorca, volum I, p. 63-100, però no inclou ni

la primera part ni l'article titulat '(Parentes is" .

Aquest, tampoc figurava a l'edició en forma de llibre

del 1899, però sí a la versió catalana a cura de
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Gregori Mir (1987).

(283) OLIVER, M. S. : Op. Cit. nota 270, p. 120-123, publicat

originalment en castellà a "La Almudaina", el 21

d'octubre del 1898. Es el segon article de la sèrie

"Las Regiones".

(284) Vegeu l'apartat 8.2.2.1.

(285) "La Almudaina" (Palma), 19 d'octubre del 1898.

(286) OLIVER, M. S. : Op. Cit. nota 270, p. 118. Publicat

originalment el 19 d'octubre del 1898 (primer article

de "Las Regiones").

(287) MARFANY, J.-L. : Op. Cit. nota 233, p. 28, assenyalà que

des de "La Almudaina", el 17 de novembre del 1898, M.

S. Oliver havia convidat "tota una sèrie de

personalitats locals a manifestar-se públicament sobre

la crisi i la qüestió regional en un intent claríssim

de suscitar a Mallorca un moviment paral·lel al que, a

Catalunya, acabava de quallar en al missatge a la

Regent que La Almudaina va reproduir a primera plana

(el 16 de novembre del 1898)".

Vegeu també OLIVER, M. S.: Op. Cit. nota 270, p. 167-

171; i a l'apartat 2.4., la resposta dels republicans

federals.
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federals.

Sobre el missatge a la reina Regent, vegeu TERMES,

J.:0p. Cit. nota 271, p. 157-158. "La Roqueta", número

240, desembre del 1898, comentà molt elogiosament

aquest missatge.

(288) OLIVER, M. S. : La literatura del desastre.

Península, Barcelona, 1974, p. 114 i 115.

(289) Francesc Pi i Margall (Barcelona 1824-Madrid 1901), assumí

el 1870 la direcció del Partit Republicà Democràtic

Federal, que el dugué, el 1873, al ministeri de de la

governació, i els mesos de juny i juliol, a la

presidència de la I República Espanyola. Sota la

Restauració, fou el símbol de la intransigència

federal. A la dècada dels noranta, Pi i Margall, era un

pensador respectat per bona part del republicanisme,

dels nacionalismes perifèrics i del moviment obrer,

però fou incapaç de reorganitzar el seu partit amb

expectatives de poder.

Vegeu sobretot JUTGLAR, Antoni (1976): Pi v Maraall y

el federalismo español. II volums, Taurus, Madrid.

(290) El projecte de constitució federal el podeu trobar, per

exemple, a TIERNO CALVAN, Enrique (1968): Leyes políticas

españolas fundamentales. Tecnos, Madrid.
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(291) SERRANO, C. : Op . Cit. nota 6, p. 113.

(292) PI Y MARGALL, Francisco (1895): Discurso pronunciado el

19 de octubre del 1895. A JUTGLAR, A. : Op . Cit. nota

289, volum II, p. 1089 ."

(293) Ibid., El patriotismo, p. 1112. Publicat originalment a "El

Nuevo Régimen", de Madrid, que des del 1890 era l'òrgan de

Pi i Margall.

(294) SERRANO, C. _: Op. Cit. nota 6, p. 115. Publicat

originàriament a "El Nuevo Régimen", 6 de juny del

1896.

(295) Ibid. p. 116-118.

(296) JUTGLAR, A. : Op . Cit. nota 289, volum II, p. 683 i 684 i

716-719.

(297) Antoni Vilalonga Pérez era un propietari de familia

acomodada, que aviat va tenir interessos financers. Era

considerat el fundador del Partit Republicà a Mallorca,

cap als anys cinquanta del segle XIX. Durant el Sexenni
!•»>

Revolucionari fou un dels dirigents republicans

mallorquins més importants. El 1881, es presentà a les

eleccions generals, a Mallorca, però només obtengué 316

vots. Posteriorment, amb el suport d'una coalició
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republicana i ja amb una llei electoral de sufragi

universal, en va treure 8,982 el 1891, i 3,891 el 1893.

El 1911, rebé un homenatge de la coalició republicano-

social ista.

(298) Benet Pons i Fàbregues (Palma 1853-1922?), va esser un

destacat escriptor que fundà i dirigí nombrosos

periòdics, com el setmanari i després diari "Las

Baleares" (1890-1896). Secretari de l'Ajuntament de

Palma i cronista del Regne de Mallorca, publicà obres

històriques i jurídiques. El 1911, era membre del

Comité Republicano-Socialista de Mallorca. Vegeu POMAR,

J. : Op. Cit. nota 14, p. 54 i 55.

(299) Joan Baptista Ensenyat Morell (Sóller 1854-Palma 1922), va

esser un periodista que col·laborà, i de vegades

dirigí, diversos periòdics a França, Barcelona i

Madrid, i representà Espanya en diverses exposicions

internacionals. També col·laborà amb moltes de

publicacions mallorquines i va esser redactor de "La

Ultima Hora". Publicà més de setanta obres originals i

un gran nombre de traduccions. Conrà diversos gèneres,

com la comèdia, la narració curta, el teatre infantil,

la divulgació històrica i la poesia. Des d'un punt de

vista ideològic va escriure El Problema Social,

publicat a Palma el 1892.
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(300) Lluís Martí Xamena (Palma 1856-1922), fou un militar de

carrera que lluità contra els carlins durant la I

República. Es Cansà de la milícia i estudià dret.

Republicà molt proper al federalisme, intentà acostar

aquest al regionalisme. Fou col·laborador i redactor de

diverses publicacions republicanes, entre elles "La

Región" (1897) i "La Unión Republicana" (1896-1904). El

1898, impulsà la creació d'un "Centre Regionalista". A

partir del 1899, fou elegit diverses ocasions regidor a

Palma. Donà suport a "L'Espurna" a les eleccions del

1909. El 1911, era membre del Comitè Republicano-

Socialista de Mallorca, i el 1917, fou un dels

organitzadors del Bloc Assembleista. Vegeu MORRO,

Mateu; SERRA, Sebastià (1986)): L'esquerra nacionalista

a Mallorca (1900-1936). La Magrana/Diputació de

Barcelona, Barcelona, p. VIII i 15 i 16; MIR, G. : Op.

CIT. nota 282, volum II, p. 350 i 351; i POMAR, J. :

Op. Cit. nota 14, p. 53 i 54.

(301) GABRIEL, P. : Op. Cit. nota 37, p. 107-109.

(302) "La Región", fou un setmanari que es publicà a Palma de

maig a desembre del 1897. N'era director .Lluís Martí,

en col·laboració amb Benet Pons i Fàbregues. Intentà

conciliar republicanisme i regionalisme sense comptar
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amb els republicans federals històrics.

(303) El 25 de novembre del 1897, un reial decret atorgava

l'autonomia política a Cuba. Vegeu l'apartat 3.1.7.

(304) MORRO, M.; SERRA, S. : Op. Cit. nota 300, p. 3-5. Traduït

del castellà al català. Va ésser publicat originalment

a "La Región" (Palma), el 20 de novembre del 1897.

Aquest article també ha estat publicat, en castellà,

per MIR. G. : Op. Cit. nota 282, volum I, p. 123-125,

i, parcialment, per PENARRUBIA, B. : Op. Cit. nota 15,

p. 202 i 203.

(305) "La Actualidad", va ésser publicada a Palma, i després a

Barcelona, de l'abril del 1898 al novembre del 1900,

N'era director Fèlix Mateu. Afirmava tenir una tirada

de 2.000 exemplars. Defensà un programa autonomista

radical, però quan aparegueren els republicans

regionalistes, es mantengué fidel als principis

federalistes.

(306) "La Actualidad" (Palma), 9 d'abril del 1898. Uno tras otro.

Vegeu l'Apèndix Documental, apartat 11.7.8.3.

(307) Ibid., A vuela pluma.

Fèlix Mateu Domeray havia nascut a Cuba. Republicà

federal, va dirigir "El Cantón Balear" (1873-1874). Es

94 4



va presentar a les eleccions a Corts del maig del 1873.

A causa de la seva intransigència federalista, no va

formar part de la Unió Republicana, i fou el director

de "La Actualidad", des d'on propugnà un federalisme

radical, que volia organitzar uns estats més

confederáis que federals.

(308) PEÑARRUBIA, B. : Op. Cit. nota 15, p. 80. Per a Pi i

Margall i els regionalistes vegeu "Los regionalistas"

(publicat originalment a "El Nuevo Régimen", el 16

d'abril del 1892), a JUTGLAR, Antoni: Op. Cit. nota

289, tom II, p. 1097 i 1098. Sobre les "Bases de

Manresa", vegeu per exemple PEREZ-FRANCESH, J. : Op.

Cit. nota 7.

(309) "La Correspondència", 26 de setembre del 1898. Lo que dice

Pi Maraall. Vegeu l'Apèndix Documental, apartat 11.7.8.2.

(310) "El Dia", 7 d'abril del 1898.

(311) Aquests articles han estat reproduïts per POMAR, J. : Op.

Cit. nota 14, p. 107-113; i per MIR, G. : Op. Cit. nota

282, volum I, p. 100-104.

(312) "La Veu de Mallorca" (Palma), 17 de febrer del 1900. Er

y Margall y el regionalisme. Ha estat reproduït per

SERRA, S. : Op. Cit. nota 263.
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(lü) Camilo García Polavieja y del Castillo (Madrid 1832-1914),

va ésser un dels' militars més importants de la

Restauració. Lluità a Ultramar, on fou Capità General

de Cuba (1890-1892) i de les Filipines (desembre del

1896 a març del 1897), on reprimí amb duresa als

independentistes. L'u de setembre del 1898, llençà un

manifest regeneracionista que incloïa la

descentralització administrativa. La seva proposta fou

acceptada pel sector més possibilista del catalanisme.

El març del 1899, formà govern amb Silvela i Duran i

Bas, però el seu projecte fracassà i dimití el setembre

del 1899.

Sobre aquest tema, vegeu per exemple, RIQUER, Borja de

(1979): Regionalistes i nacionalistes. Dopesa,

Barcelona, p. 36-42. El text del Manifest del general

Polavieja el podeu trobar a ARTOLA, M. : Op. Cit. nota

60, p. 125-130.

(314) PEÑARRUBIA, B. : Op. Cit. nota 15, p. 78, 79, 80, 123,

124, 204 i 211; i GARRIÓ TRUJILLANO, Bartomeu (1987):

Breu història del nacionalisme a Mallorca: Organit-

zacions polítiques. Fundació Emili Darder, Ciutat de

Mallorca, p. 286.

(315) Vegeu principalment MIR, G. : Op. Cit. nota 282, volum I,

capítol III, "El republicanisme i el Regionalisme", p.
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r
124-147. Reprodueix • un article de "La Región", i

catorze de "La Unión Republicana". I PERARRUBIA, B. :

Op. Cit. nota 15, p. 78-83.

L'ambigüitat dels republicans davant el fet nacional va

fer que el republicanisme sovint s'escindís en

regionalista i centralista. Així, el 1909, la

candidatura regionalista de L'Espurna rebé el suport

dels republicans federals Benet Pons i Fàbregues i

Lluís Martí, i l'encoratjament d'Antoni Villalonga.

Però Jeroni Pou, que llavors era el cap del Partit

Republicà, s'hi oposà. En una junta general del partit

es decidí que Lluís Martí se n'havia separat. Recordem

el parlament de J. Pou en el míting republicà de 14 de

febrer del 1897, d'un marcat caràcter centralista (Op.

Cit. nota 145).

Sobre L'Espurna, vegeu PONS I PONS, Damià (1978) :

L'Espurna: un projecte d'actuació política d'un sector

de la intel·lectualitat mallorquina (1909). "Mayurqa"

(Palma de Mallorca), número 18, p. 93-99.

(316) MIR, G. : Op. Cit. nota 282, volum I, p. 126. Publicat

originalment per "La Unión Republicana", el 21 de

febrer del 1898.

(317) Ibid., p. 127. Publicat per "La Unión Republicana", el 18

de novembre del 1898.
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(318) Ibid., p. 129. Publicat per "La Unión republicana", el 18

de novembre del 1898. Sobre la invitació de "La

Almudaina", vegeu la nota 287.

(319) Ibid., p. 130. Publicat per "La Unión Republicana", el 16

de gener del 1899.

(320) SAEZ, F. : Op. Cit. nota 24, p. 448. Sobre aquesta

coalició, vegeu l'apartat 3.2.1.

(321) GABRIEL, P. : Op. Cit. nota 45, p. 33-39. A la p. 34,

assenyala que els republicans tenien 6 regidors a Palma

el 1899.

(322) Vegeu GARRIÓ, B. : Op. Cit. nota 229, p. 71-74 i

PERARRUBIA, B.: Op. Cit. nota 15, p. 81-83, i MIR, G. :

Op. Cit. nota 282, volum I, p. 133-147.

(323) "La Veu de Mallorca", 21 de març del 1900. Reproduït

parcialment per PERARRUBIA, B. : Op. Cit. nota 15, p.

82.

(324) Ibid., 21 de febrer del 1900.

(325) Ibid., 21 de març del 1900. Recordem que no feia massa, el

94 8



1897, Jeroni Pou parlava, amb naturalitat, del que

havia d'ésser d'atenció preferent "a los que en Madrid

y en provincias fueron honrados con la confianza de los

demás", "del santo nombre de la patria ", de "la honra

española", i del "grito de patria y República". Vegeu

Meeting de Unión Republicana, Op. Cit. nota 145. Sobre

Jeroni Pou, vegeu també la nota 315.

(326) Ibid., 14 de febrer del 1900.

(327) La qual cosa provocà una réplica del també republicà Joan

Torrendell, a "La Veu de Mallorca", 14 de febrer del

1900, En es Centre Republicà.

(328) "El Gorro Frigio" (Palma), 8 de maig del 1904. Desde que

nos echaron.

(328 bis) PEÑARRUBIA, I.: Op. Cit. nota 46, p. 283.

(329) Vegeu l'apartat 8.2.4.

(330) Pere Joan Campins Barceló (Palma 1859-1915), s'ordenà de

prevere el 1882. El maig del 1898, fou promocionat a

bisbe de Mallorca a petició del clero mallorquí. Creà

l'arxiu i el museu diocesans i instituí anualment

certàmens cient í fico-1iteraris en el seminari de

Mallorca. El 1902, protestà amb èxit contra un decret
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del ministre d'instrucció pública que manava que

s'ensenyàs el catecisme en castellà. Afavorí l'expansió

de les congregacions religioses diocesanes i de la

premsa catòlica. Vegeu LLADRES I MARTORELL, Pere-Joan

(1988): El vastissim pla renovador del bisbe Pere-Joan

Campins i Barceló, Bisbe de Mallorca. A Set segles i

mig de germanor. Akribos, Barcelona-Ciutat de Mallorca,

p. 99-129; i ALCOVER, Antoni Maria (1915): Vida del

Rdm. i II. Im. Sr. D. Pere Joan Campins i Barceló,. Bisbe

de Mallorca. Palma. Vegeu també l'apartat 8.2.5,

(331) Antoni Maria Alcover Sureda (Manacor 1862-Palma 1932),

s'ordenà de prevere el 1885. Fou vicari general de la

diòcesi de Mallorca (1898-1916). D'ideologia integrista

i proper al carlisme, polemitzà amb Gabriel Alomar. A

partir del 1885, publicà textos de cultura popular

mallorquina, i des del 1901, edità el "Bolletí del

Diccionari de la Llengua Catalana". El 1906, va

presidir el Primer Congrés Internacional de la Llengua

Catalana. Vegeu MOLL, Francesc de Borja (1962): Un horne

de combat (Mossèn Alcover). Palma; i MASSOT, J. : Op.

Cit. nota 181, p. 77-80 i 217-227, sobretot.

(332) El pollencí Mateu Rotger Capllonch (1862-1916), va escriure

obres històriques en castellà, i qualque vegada en

català, i poemes en llatí. El setembre del 1914, fou
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J. : Op. Cit. nota 359, p. 73 i 74.

(370) Sobre 1'eivissenquisme, vegeu MARÍ I MAYANS, Isidor;
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9, LES REPERCUSSIONS SOCIALS, ECONÒMIQUES I CULTURALS
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Les guerres de Cuba i de les Filipines, sobretot per la

participació en elles de centenars d'illencs, afectaren diver-

sos aspectes de la vida social de les Illes Balears i repercuti-

ren sobre les seves economies. A continuació veurem les

principals conseqüències de la mort de centenars d'illencs a

Ultramar i de la repatriació de milers de soldats i analitzarem

una entitat que intentà donar resposta al problema social causat

per aquests fenòmens: La Junta de Protecció al Soldat. També hern

dedicat atenció a la repercussió dels conflictes bèl·lics i del

canvi de sobirania que es produí el 1898 sobre les relacions

econòmiques i migratòries entre les Balears i les Antilles.
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9.1. CONSEQÜÈNCIES DE LES PÈRDUES HUMANES ILLENQUES A CAUSA DE LES

GUERRES COLONIALS DE 1895-98

La partida de milers d'homes joves cap a Ultramar, centenars

dels quals no tornarien mai, va perjudicar l'economia illenca

(1). I com que el sistema de reclutament provocava que només

anassin a lluitar els fills de les classes treballadores (2), els

grups econòmics més febles foren els més perjudicats per les

pèrdues humanes a Ultramar. De fet, a través de fonts orals

indirectes, hem pogut saber l'ofici de desset soldats de la Part

Forana de Mallorca que anaren a les colònies. N'hi havia deu que

eren jornalers, tres petits propietaris, dos pescadors, un

picapedrer i un tramviari.

L'estat intentà, d'alguna manera compensar viudes i pares

dels soldats morts amb la concessió de pensions. Així, el nou de

gener de 1897, el "Diario de Ibiza" publicà, la següent nota:

"Como quiera que entre nuestros
lectores hay viudas y padres pobres
de soldados muertos en Cuba por
consecuencias de la guerra, debemos
recomendarles que presenten los do-
cumentos necesarios para solicitar
los socorros á que tienen derecho".

Aquestes pensions eren de 182,5 pessetes anuals en el cas

dels soldats. Les viudes i les mares dels oficials cobraven pen-
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sions més quantioses, 470 pessetes els tinents, 625 els capitans

i 1,125 els comandants (2 bis).

Com és lògic, es varen haver de celebrar funerals pels cai-

guts a Ultramar. El desembre de 1896 ja se'n celebrà un, a

l'església dels Sant Hospital, de Palma, en sufragi dels caiguts

en els camps de batalla de Cuba i de les Filipines. L'abril de

1897 se celebrà, també a Palma, a l'església de Sant Gaietà, un

altre funeral pels morts a Cuba i a les Filipines, organitzat per

la Junta de Protecció al Soldat (3). Oficià la missa el canonge

de la Seu de Mallorca, Enric Reig, acompanyat de Bernat Baile i

Pere Joan Campins -que encara no havia estat promogut a bisbe-, i

va pronunciar l'oració fúnebre el canonge lectoral. Enmig de

l'església s'havia aixecat un túmul funerari amb una inscripció

"A los soldados mallorquines fallecidos en la guerra". Aquest

tamul estava cobert amb les banderes "española y mallorquina"

(4).

Acabada la guerra, el 27 de gener de 1899 se celebrà a Palma

un tercer funeral pels soldats mallorquins morts a Cuba i a les

Filipines. També l'organitzà la Junta de Protecció al Soldat, que

comptà amb el suport de l'orde dels agustins i del bisbat. En un

principi, estava previst que se celebras a l'església del Socors,

però el bisbe Pere Joan Campins indicà que se celebras a la Seu

de Mallorca. En una circular d'aquest bisbe del 20 de desembre de

1898, es convidava als diocessans a assistir i s'assenyalava que,

a Palma, era innecessària la celebració d'altres funerals pels

soldats morts. En canvi, ordenava que a totes les parròquies de

962



la resta de Mallorca se celebrassin misses cantades o resades i

que es convidassin "especialmente las respetables autoridades"

(5). A la Seu de Mallorca s'aixecà, un gran tamul i el dia del

funeral es cantà la missa de "Réquiem" de Mozart. Celebrà el

funeral el bisbe Campins i pronuncià l'oració fúnebre l'agustí

Restituto del Valle Ruiz (6).

A la Part Forana de Mallorca, ens consta que se celebraren

funerals durant els mesos de gener i febrer de 1899 a Porreres,

Montuïri, Sencelles, Fornalutx, Petra, Llubí, Santanyí, Sineu,

Artà, Algaida i Inca. També n'hi va haver a algunes barriades de

Palma, com es Molinar. A més dels familiars, hi assistien sovint

els repatriats, la guàrdia civil i les autoritats (7).

S'ha afirmat que les guerres colonials suposaren la primera

crisi de mortalitat del segle XX (8). La partida cap a Ultramar

d'un important contingent de joves afectà negativament la nata-

litat i la nupcialitat. Així, a les Balears, la natalitat arribà

al seu punt més baix del període 1888-1900, l'any 1898, amb una

taxa del 25,49 per mil. Aquesta taxa era clarament inferior a la

de la mitjana del període 1888-1897, que era de 28,31 per mil. El

1899 la taxa de natalitat es recuperà, probablement a causa del

retorn dels repatriats. Per illes, a Mallorca i Menorca es cons-

tata aquesta tendència, però les Pitiüses varen tenir un compor-

tament molt peculiar. La taxa de natalitat davallà un poc el

1897, pujà el 1898 i tornà davallar el 1899. Pel que fa a la nup-

cialitat, la taxa de les Balears, que el 1895 era de 7,41 per

mil, el 1898 havia davallat a 6,25 per mil. Aquesta taxa es recu-
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pera el 1899 (7,91%) i, encara rnés, el 1900 (9,00 per mil). Per

illes, el nombre de matrimonis baixà consecutivament el 1897 i el

1898 a Mallorca i Menorca. En canvi, a Eivissa i Formentera, no-

més davallà el 1897 (9).

Així, las guerres colonials haurien afectat més Mallorca i

Menorca que no Eivissa quan sabem que, precisament, Eivissa en-

vià, en proporció, més soldats a Ultramar. Aquesta contradicció

es pot explicar a causa del enorme augment de natalitat que expe-

rimentà Eivissa a partir del decenni de 1880-90. Fa la impressió

que l'Eivissa de finals del segle XIX tenia una població molt jo-

ve, fet que explicaria que, al mateix temps i en proporció, Ei-

vissa tengués més matrimonis, més naixements i més soldats a Ul-

tramar .

A més, la partida d'uns 3.400 soldats és un factor a tenir

en compte davant el fet que entre 1887 i 1897 les Illes Balears

varen tenir un creixement absolut negatiu de 5.667 persones.
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