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21 CAPÓ VALLS DE PADRINAS, J. Lo que España espera de voso-
tros. Ensayo de libro de lectura para los niños de las secciones
mayores y clases de adultos por […], Tip. La Esperanza, Palma,
1930. 2 vols.

22 CAPÓ, J. La història de Felanitx contada als infants per un amic
seu, il·lustracions de Mateu Oliver Capó, Imprenta Reus, 1923;
Inca de Mallorca i ses glòries contades als infants, Imprenta Duran,
Inca, 1923.

23 FERRER, A. Rondalles de Menorca, Vda. de Salvador Fàbregues,
Ciutadella, 1914. 

24 Tip. catòlica Andreu Ferrer, Artà, 1926.

25 Tip. catòlica Andreu Ferrer, Artà, s. d.

26 Tip. Andreu Ferrer, Artà, 1926.

27 Tip. Andreu Ferrer, Artà, 1927.

28 Estampa de la Imprenta Politécnica, Palma, 1931.

29 Publicades a la Imprenta La Esperanza i Politécnica, respectivament.

30 CAPÓ, J. Soy flecha por el camarada […], Imprenta de
Amengual y Muntaner, Palma, 1938.

31 COSTA I LLOBERA, M. Poesies. Selecció pels infants, Gràfiques
Miramar, 1954. 

32 FIOL, B. De com mestre Joan Pipa la va perdre, Nova Acció
Editorial, Palma, 1959.

33 FUSTER, G. Història de dues mel·les. Una rondaia per a nins,
Imp. Mn. Alcover, Palma, 1959.

34 Per a la selecció de les publicacions que apareixen en aquesta
cronologia s’ha emprat com a criteri bàsic que fossin publicades a
les Illes Balears. D’aquestes, s’han inclòs totes les obres de lectura
escolar, entenent com a tals les publicades amb aquesta intenció
(que queda reflectida al títol, al subtítol o al pròleg), a més d’altres
obres escolars que, si bé no són de lectura, ens poden ajudar a
emmarcar els llibres de lectura escolar en el context més ampli de
la resta de publicacions escolars produïdes a les illes Balears entre
1900 i 1975.
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Hem ampliat fins al final del franquisme la cronologia sobre els llibres escolars de lectura de les illes Balears per tal de facili-
tar-ne una millor visió als interessats a conèixer aquest camp de l’educació.34

1900-1931: Entre la tradició i el desvetllament cultural

1900 Es publica a Palma una obra escolar de llengua caste-
llana de Josep Llobera Martorell.
A Ciutadella Joan Benejam i Vives publica la revista
escolar El Buen Amigo (s’editarà fins al 1904).

El mestre Rufino Carpena edita diverses obres escolars,
entre les quals Cartilla de conjugación y análisis i
Preparación práctica al estudio de la gramática.

Es publica l’obra Escola i societat de J. Dewey.
Creació del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts
(18 d’abril).
El catedràtic Rafel Ballester, de l’Institut Balear de
Palma, reclama en un article la necessitat d’ensenyar en
la llengua pròpia, el català.

Els mestres comencen a cobrar de l’Estat.
La crisi anticlerical que s’inicia a França farà que en
anys posteriors s’afavoreixi el procés expansiu de les
escoles i els col·legis de congregacions religioses, que ja
es deixava sentir arreu dels països de llengua catalana
des de l’últim quart del segle anterior. 
Joan Mir i Mir, màxim impulsor de les escoles raciona-
listes a Menorca, visita l’Escola Moderna de Barcelona
i s’entrevista amb Francesc Ferrer i Guàrdia.
La Junta d’Instrucció Pública de Maó estén l’experièn-
cia dels passeigs escolars, impulsada a Menorca per
Antoni Juan Alemany, a tots els mestres de la població,
inclosos els des Castell, Sant Lluís i Sant Climent.

1901



Joan Mir i Mir impulsa la creació de l’Escola Lliure de
Maó. Esteve Guarro, procedent de l’Escola Moderna de
Barcelona, n’esdevé el primer mestre.

Primeres colònies escolars de l’Ajuntament de Palma.
Sota el caliu de l’Extensió Universitària de Maó es
funda l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó.

Francesc Ferrer i Guàrdia és detingut i es clausura
l’Escola Moderna de Barcelona. L’Escola Laica de Maó
és tancada per ordre governativa.

Creació de la Junta para la Ampliación de Estudios per
influència de la Institución Libre de Enseñanza.
Fundació de l’Institut d’Estudis Catalans.
Es crea l’Escola Superior del Comerç a Palma.
El pare Guillem Vives crea un Batalló Infantil al
Patronat Obrer de Palma.

Joan Benejam i Vives comença la publicació de 
La escuela y el hogar (durarà fins a l’any 1910).

Miquel Porcel i Riera i Joan Vaquer Vidal publiquen
obres escolars sobre fisiologia, higiene i urbanitat i arit-
mètica, respectivament.

Miquel Porcel publica diverses obres escolars seguint
el mètode cíclic d’aritmètica, gramàtica, història
d’Espanya i història sagrada, a més d’una Lectura
explicada i unes Nociones de lenguaje. Vocabulario
mallorquín-castellano. Grado medio.
Bartomeu Ordinas publica una Guía del mallorquín
inexperto en el uso de la lengua castellana.

1906

1907
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1905

1902 Decret de Romanones pel qual s’obliga a ensenyar el
catecisme en castellà (21 de novembre).
Joan Mir i Mir participa en la constitució de l’escola
racionalista de la Societat Progressiva Femenina a Maó.

Nou pla de batxillerat.
Antoni Juan Alemany, president de l’Associació de
Mestres de Menorca, organitza una trobada de mestres
as Mercadal.

Nou Decret sobre l’ensenyament de la llengua castella-
na a les zones de l’Estat on es parla una altra llengua (19
de desembre).
Comença la publicació d’En Patufet, revista infantil
amb vocació educativa d’àmplia difusió i que es man-
tindrà fins a 1938.
Es crea a Palma l’Escola d’Arts i Indústries a partir de
l’antiga Acadèmia de Belles Arts i s’inaugura el col·le-
gi La Salle.
Es funda una delegació de l’Extensió Universitària de
Barcelona a Maó, des d’on es difondran els principis de
l’Escola Nova per part de diversos mestres.

Es publica a Palma un Cuaderno para la escritura al
dictado con las principales reglas ortográficas, de
Joan Vidal Vaquer.

La llibreria Fondevila i Alomar, de Palma, publica
diverses obres escolars, de primer i segon grau, del mes-
tre barceloní Juan Ruiz Romero.
Apareixen també diverses obres escolars de Joan Benejam
(Ciutadella de Menorca) i de Joan Llopis Gálvez, Miquel
Porcel i José Sánchez Doblas (Palma de Mallorca).

1904
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Es crea la Direcció General de Primer Ensenyament, a
càrrec de l’institucionista Rafael Altamira, com a nou
departament del Ministeri d’Instrucció Pública. 
Gabriel Comas i Bartomeu Terrades fan un viatge d’es-
tudi per Europa becats per l’Ajuntament de Palma, amb
l’objectiu de visitar escoles graduades.
Primeres experiències escoltes a Mallorca.

Creació d’una biblioteca popular circulant destinada a
les escoles públiques que depèn de la Direcció General
de Primer Ensenyament (RD de 22 de novembre).
L’Escola Normal femenina de Balears passa a dependre
de l’Estat (des del 1872 depenia de les monges de la
Puresa de Palma).
S’inaugura la primera escola graduada a Palma, instal·lada
en un edifici específicament destinat a ús escolar.
Primer article sobre el mètode Montessori publicat a
Mallorca, pel metge P. Ferrer.

Miquel Porcel i Riera publica uns Fragmentos para el
dictado y para la lectura entre d’altres obres escolars.
Els pares teatins publiquen a Palma una Gramática
castellana para los alumnos de tercer grado y ense-
ñanza superior.
A Menorca, Llorenç Pons Marquès i Llorenç Lafuente
Vanrell publiquen una Cartilla de profilaxia antitubercu-
losa para las escuelas de instrucción primaria.

Rufino Carpena publica a Llucmajor la revista El
Educacionista, elaborada pels seus alumnes; el capità
S. Vallespir publica a Felanitx ¡Por España! Consejos
al niño. Cartilla de civismo.
Joan Vidal Vaquer publica a Palma una obra escolar
sobre geometria i Andreu Ferrer Ginart publica Vida
escolar a Alaior (Menorca).
A Menorca es publiquen Alfabeto y silabario, d’Antoni
Juan Alemany, per ensenyar a llegir i escriure als alum-
nes, i Para el corazón. Pequeñas narraciones en prosa y en
verso con los primeros ejercicios de lenguaje y composición,
de Joan Benejam.

1911

1912
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Francesc Ferrer i Guàrdia funda la Lliga Internacional
d’Educació Racionalista de la Infància.
Es creen diverses escoles racionalistes a Menorca:
Alaior i Sant Lluís. Joan Mir i Mir i Pere Gornés en
seran els primers mestres. Joan Duran i Pineda comen-
ça a dirigir l’Escola Lliure d’Alaior.

Es crea l’Escuela de Estudios Superiores del Magisterio.
Setmana Tràgica a Barcelona i posterior execució de
Francesc Ferrer i Guàrdia. Tanca l’escola racionalista de
Sant Lluís (Menorca).
Antoni Juan Alemany dirigeix la primera colònia esco-
lar al port d’Addaia sota el finançament de
l’Ajuntament de Maó.

Reial decret sobre la graduació escolar (8 de juny).
S’autoritza la matrícula oficial de les dones als centres
d’ensenyament secundari.
L’Escola d’Arts i Indústries de Palma passa a denomi-
nar-se Escola d’Arts i Oficis.
S’inicien les obres de l’escola graduada de Palma i al
Patronat Obrer de Palma; el pare Guillem Vives crea
una escola graduada.

Miquel Porcel continua publicant noves obres escolars de
geografia i de geometria.
S’editen a Palma diverses obres escolars de Sebastià Font
Salvà i de Joan Llopis Gálvez de geometria, geografia i
psicologia.
A Felanitx Antonio M. Peña publica uns Temas para tra-
ducir al castellano los niños y niñas de las escuelas elemen-
tales i a Palma Juan Ruiz Romero i José Sánchez Doblas edi-
ten diverses obres escolars de gramàtica castellana.

Joan Benejam publica a Ciutadella El buen camino.
Lecturas-conversaciones para promover alteza de miras
en el carácter, en el corazón y en las maneras de los
niños. Sembremos ideas de redención.

Miquel Porcel i Riera publica noves edicions d’obres
escolars, entre les quals alguna de gramàtica castellana.

1908

1909
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Comencen a publicar-se els textos escolars de la
col·lecció Minerva, patrocinada per la Mancomunitat
de Catalunya.

Joan Capó organitza al santuari de Lluc el primer cur-
set de perfeccionament pedagògic 
Projecte de l’Ajuntament de Palma de crear una Escola
del Bosc a Bellver.
Alban Rossell i Llongueres exerceix a l’escola laica
d’Alaior.

Nou decret sobre la graduació escolar.
Joan Capó impulsa la creació del Museu Pedagògic
Provincial de Balears a Palma, que s’ubicarà a l’edifici
de la Misericòrdia i serà nucli important de la renova-
ció educativa illenca.

A Palma Magí Verdaguer Callís publica uns
Ejercicios de traducción y análisis. Curso segundo.

Joan Capó i Miquel Duran creen a Inca una empresa
editorial anomenada Mallorca Editorial amb la inten-
ció de publicar llibres infantils: el primer serà Flors
de Mallorca. Antologia de poetes mallorquins (a cura
de J. Capó).
Joan Capó publica sota el pseudònim d’Ivon a l’im-
premta de la família Duran un Libro de los ejemplos
sacados de los mejores moralistas para los niños de
diez a doce años y para los jóvenes adultos.
Miquel Porcel publica diverses obres escolars per a la
República de l’Argentina.
Miquel Rosselló publica un Compendio de gramática
castellana para los estudiantes del Colegio y
Santuario de Nuestra Sra. de Lluch.

1916
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1917

1918

Es comencen a crear grups d’escoltes arreu dels països de
llengua catalana. A Mallorca el bisbe Campins impulsa
la creació del grup escolta els Al·lots Guaites. Llorenç
Lafuente Vanrell, sota l’empara de l’Ateneu de Maó,
introdueix l’escoltisme a Menorca. Els mestres Antoni
Juan Alemany i Mateu Fontirroig Jordà creen els dos
primers grups a Maó amb nens de les seves escoles.
Comença a funcionar una escola racionalista a Ciutadella.

Les mestres mallorquines Josefina Bauzà i Rosa Estaràs i
la menorquina Eulàlia Villalonga entren en contacte
amb el mètode Montessori a l’Escola d’Estiu del Consell
d’Investigació Pedagògica a Barcelona.
La mestra menorquina Catalina Sastre, becada pel
Ministeri d’Instrucció Pública, assisteix a uns cursos de
perfeccionament didàctic a la Universitat de Barcelona i
en tornar imparteix tres conferències a l’Ateneu de Maó
per tal de donar a conèixer el mètode Montessori a l’illa.

Es projecta la creació de l’Institut d’Estudis Superiors per
a la Dona per part de l’Ajuntament de Palma. El projec-
te no reeixí.
Joan Capó arriba com a inspector d’ensenyament a
Mallorca.

Apareixen unes Normes ortogràfiques per escriure en
català d’Antoni M. Alcover.

A Mallorca Nadal Garau Estrany publica una
Breve cartilla cívico-moral para señoritas dispues-
ta para dos cursos con arreglo al método cíclico.
Grado medio.
El mestre artanenc Andreu Ferrer Ginard, desti-
nat as Migjorn Gran (Menorca), publica les Ron-
dalles de Menorca.

Joan Benejam i Vives inicia la publicació d’Alma de
maestro (fins a 1916).
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1915

1913

58



1923 S’inicia la dictadura de Primo de Rivera (13 de setem-
bre). Prohibició de l’ensenyament del català en tots
els graus.
S’estableix l’obligatorietat i la gratuïtat de l’ensenya-
ment elemental fins als catorze anys.
A Palma es crea l’Associació per la Cultura de Mallorca
amb l’objectiu d’aglutinar persones de tendència diver-
sa per impulsar la llengua catalana i la seva cultura. 
A Maó es crea la societat La Nostra Parla, que té els
mateixos objectius que la que l’any 1916 es creà a
Catalunya.

Reial decret sobre la inspecció d’ensenyament primari
(12 de gener).
Joan Capó esdevé inspector en cap de les illes Balears.
Nou curset de perfeccionament pedagògic sota la direc-
ció de Joan Capó, fet a Inca i Manacor.

Apareix a Sóller el primer tom del Curso teórico prácti-
co de la lengua latina, de Bartomeu Bosch Sansó.
Apareixen diverses obres de l’inspector Joan Capó:
Inca de Mallorca i ses glòries contades an els infants;
L’història de Felanitx contada an els infants, amb la
col·laboració de la delegació de Felanitx de
l’Associació per la Cultura de Mallorca. 

Apareixen a Palma els quaderns I a VI d’ensenyament
del llatí de Bartomeu Bosch Sansó i un Alfabeto higiéni-
co, de J. Font i Monteros.

1924
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1919 Segon curset de perfeccionament pedagògic sota la
direcció de l’inspector Joan Capó. 
S’inaugura a Maó l’Escola Municipal d’Arts i Oficis.

Fracassa l’intent de fer un Congrés Pedagògic Nacional
a Palma davant l’oposició dels sectors conservadors i
catòlics illencs.
L’Ajuntament de Maó inaugura una Escola Municipal
d’Obrers.

L’Ateneu de Maó organitza un cicle de conferències
sobre higiene escolar.
L’advocat maonès Pere Ballester Pons publica les con-
ferències Lletres a una mare maonesa, vertader tractat de
pedagogia familiar.

Creació de la Comissió Central contra l’Analfabetisme.
Es crea una escola racionalista as Castell.

Joan Capó publica un Compendio de Historia de
Mallorca escrita en forma de narración sencilla,
fijando principalmente la atención sobre nuestras
grandes figuras i el Libro de la raza. Breves motivos
de la conversación sobre temas.

A Mallorca surt la setena edició de les Nociones de
lenguaje. Vocabulario mallorquín-castellano, de
Miquel Porcel i Riera; Nadal Garau Estrany publica
Urbanidad cívica y religiosa para texto de lectura en
las escuelas i Josep M. Tous i Maroto publica un
Programa de lengua latina. Segundo curso. Sintaxis.

Joan Capó publica a Sóller un Libro de las claras y
virtuosas mujeres i Andreu Ferrer a Artà unes
Nocions d’ortografia mallorquina.

Apareixen diverses reedicions de les nombroses obres
escolars de Miquel Porcel i Riera d’anys anteriors.
El mestre Miquel Canals Mir publica un Bosquejo histó-
rico de Mallorca i Jaume Riera un Compendio elemental
de gramática latina, extensivo al arte mayor y menor.
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1927 Es crea una Secció de construccions escolars al si del
Ministeri d’Instrucció Pública.

Vagues universitàries davant l’intent de fer oficials els
estudis dels centres d’ensenyament superior de
l’Església. Antoni M. Sbert lidera la protesta dels estu-
diants mallorquins contra la dictadura primoriverista.
S’inaugura l’Escola Graduada de Maó: en total a les
Illes aquest any hi ha només onze escoles graduades.

Bartomeu Bosch publica un Estudio del castellano por
la lectura explicada de textos escogidos a Palma que es
reeditarà en anys successius (1929, 1930, 1931, 1934
i 1945).
Andreu Ferrer Ginard segueix publicant a la seva
impremta d’Artà rondalles, aquest cop seves, destina-
des als infants: S’animalet verd i Els tres al·lots
sabuts de Son Talent.

Andreu Ferrer Ginard publica a Artà a la seva edito-
rial un Curso completo de Corografía e Historia de las
Baleares para las escuelas de primera enseñanza amb
il·lustracions de P. d’Alcàntara Peña.
Catalina Vives, primera dona doctora en Ciències
d’Espanya, publica Vulgarizaciones científicas.

Joan Capó fa una edició corregida i augmentada del
seu Compendio de historia de Mallorca escrito en
forma de naración sencilla, fijando principalmente la
atención sobre nuestras grandes figuras y de una
manera especial sobre la del Gran Rey Jaime I.
Se segueixen publicant algunes de les obres del mestre
Miquel Porcel i Riera, que arriben ja a les quinzenes
edicions. 
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1925 Nombroses entitats culturals i esportives suspenen llur
activitats.
Reial decret per sancionar els mestres que atempten
contra la "sacrosanta unidad de la patria" (13 de setem-
bre).
Viatge pedagògic subvencionat per la Junta para la
Ampliación de Estudios d’un grup de deu mestres de les
Illes sota la direcció de Joan Capó.
L’Escola d’Arts i Oficis de Maó passa a denominar-se
Escola Municipal d’Estudis Especialitzats per a Obrers.

Diversos ensenyants són desterrats per qüestions
polítiques.
Pla de construccions escolars: es reuneix, a iniciativa de
Joan Capó des del Museu Pedagògic, una assemblea de
representats municipals de les Illes per posar remei al
dèficit d’escoles.
L’Ateneu de Maó projecta un cicle de conferències
sobre Educació i Cultura.

Ferran Porcel edita unes Lecciones de cosas. Grado ele-
mental con numerosos grabados y ejercicios a l’editorial
Porcel de Palma.

Ferran Porcel publica España la bella. Lecturas para
los grados medios y superior. 
Bartomeu Bosch una Sintaxis latina sencilla y completa
(segona part del curs de llatí amb exercicis sintàctics i
frases llatines).
Andreu Ferrer Ginard publica a la seva impremta
d’Artà dues rondalles de mossèn Alcover destinades als
infants: Sa bosa buida i es cànyem i Tres al·lotes fines.
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1932 Se suprimeix l’Escola Superior de Magisteri i es creen
les facultats de pedagogia.
Inici del pla de construccions escolars impulsat per
Andreu Crespí, regidor de l’Ajuntament de Palma.
Emili Darder crea a l’Ajuntament de Palma un Servei
d’Inspecció Mèdico-Higiènica escolar.
Es constitueix a Palma la Federació Escolar Balear,
adherida a la FUE, que portarà a terme les missions
pedagògiques a les Illes.
Les seccions masculines i femenines de les Escoles
Normals de Palma es refonen en una.

Mestres de les Illes assisteixen a l’Escola d’Estiu de
Barcelona, on Célestin Freinet fa una conferència. El
moviment freinetista s’estén a Mallorca per influència
del mestre Teodor Tarrés. El mètode Freinet es genera-
litza també a diverses escoles de Menorca: es Mercadal,
Alaior i Sant Lluís.
Es funda a Inca el segon Institut d’Ensenyament
Secundari de Mallorca.
El Museu Pedagògic Provincial es trasllada a l’edifici
del Consolat de Mar.

Joan Caldes Suau publica a Palma una Fonética históri-
ca de la lengua latina, sencilla y completa.

Andreu Ferrer Ginard publica el Vocabulario para la
enseñanza del castellano en Mallorca.

1933
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1930 A Palma l’Associació per la Cultura de Mallorca funda
Joventut Escolar.
Montessori és aplicat ja a molts d’indrets de Mallorca
(Palma, Sóller, Santa Maria, Inca, Manacor, etc.).

Decret de bilingüisme per a Catalunya (30 d’abril).
Llei que aprova un pla per crear 27.151 escoles primà-
ries en cinc anys (22 de novembre).
Es funda el Patronat de les Missions Pedagògiques.
Pla professional de l’Escola Oficial de Magisteri (29 de
setembre). 
Es crea l’Escola Decroly de Campanet. Llorenç M.
Duran i Coli combina el mètode Decroly amb el de
projectes a Sencelles.
La Joventut Republicana crea a Maó un col·legi on
s’imparteixen classes de català.

L’inspector Joan Capó publica El libro de los ejem-
plos. Libro de lecturas morales para los niños de las
secciones mayores y clases de adultos i Lo que España
espera de vosotros. Ensayo de libro de lecturas para
los niños de las secciones mayores y clases de adultos.

L’obra Estudio del castellano por la lectura explicada de
Bartomeu Bosch arriba a la tercera edició. 
A Palma, l’Associació per la Cultura de Mallorca
edita un Curs pràctic d’ortografia i elements de gra-
màtica de Jaume Busquets; Andreu Ferrer Ginard
publica la seva Cartilla mallorquina i Francesc de
Borja Moll l’Ortografia mallorquina segons les nor-
mes de l’Institut adecuada al llenguatge de totes les
Balears.
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un Consell de Cultura de l’Escola Nova Unificada que
rep instruccions de la Generalitat.

Nou pla d’estudis primaris que segueix les orientacions
del CENU a Catalunya.
Es tanca i es destrueix el Museu Pedagògic Provincial
de Balears.
Primers afusellaments de mestres a Mallorca.

Aplicació dels principis del nacionalcatolicisme i orde-
nació provisional de l’ensenyament secundari al bàndol
nacional.
A Menorca s’amplien les experiències de colònies esco-
lars: es constitueix el Patronat de Colònies de Menor-
ca. S’estenen també les campanyes de difusió cultural
sota el control de les Milícies de la Cultura.

Francesc de Borja Moll comença a publicar diverses
obres per a l’ensenyament de l’italià: Clave de los temas
de la Gramática italiana i Gramática italiana con abun-
dantes ejercicios y vocabulario.
Pere Vidal Torres publica a Palma Por España y para
España. Deberes del niño buen español y ligeras
sugerencias de índole moral, religiosas y patrióticas,
durante la guerra de 1936-37, en España, contra las
vandálicas hordas marxistas.

Francesc de Borja Moll publica un Diccionario manual
italiano-español i Elementos de gramática alemana, i l’ins-
pector Joan Capó, Soy flecha.
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1938
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1934 Es prohibeix la coeducació a les escoles primàries 
(1 d’agost).
Miquel Deyà Palerm comença a publicar la revista
escolar Consell, per la qual aplica la tècnica Freinet a
la seva escola de Consell (Mallorca).

Es crea una Comissió per a la reforma de l’ensenyament
primari.
Colònia escolar a Portocolom dirigida per Josep M.
Eyaralar, mestre normalista.

L’aixecament militar triomfa a Mallorca i Eivissa i fra-
cassa a Menorca, que es manté fidel a la República.
S’inicia la repressió contra els docents i contra les ins-
titucions culturals i cíviques. Es mana l’ús del castellà a
l’ensenyament i es restableix l’obligatorietat de
l’ensenyament de la religió a la zona nacional.
Tancament i espoliació del Museu Pedagògic
Provincial de Balears.
Creació del CENU (Consell de l’Escola Nova
Unificada) a Catalunya. A Menorca es constitueix

S’inicia la publicació de llibres en català a l’editorial
Moll a les Illes.
Bartomeu Bosch publica una Gramática castellana
sencilla y completa. Ortografía, métrica.
S’edita Curs complet d’ensenyament primari escrit arregla-
dament al mètode cíclic, de Miquel Porcel i Riera, per pri-
mera vegada en català.

Aina de Villalonga Zaydín de Morey publica en cata-
là a Palma unes Recitacions infantils, mentre que
Andreu Coll publica un Catecismo anticomunista per
a les escoles primàries.
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S’aprova una nova llei d’ordenació de la Universitat. Dins la col·lecció Manuales Moll para el Estudio de
los Idiomas es publica un llibre de lectures graduades
franceses seleccionades per Joaquim Verdaguer. 
Continuen les publicacions de manuals de la col·lecció
Moll per a l’ensenyament d’idiomes moderns com el
francès (a càrrec de J. Verdaguer), i d’altres de
Bartomeu Bosch per a l’ensenyament del llatí.

La impremta Mn. Alcover continua publicant
manuals de gramàtica, així com antologies de textos
llatins de Cèsar, Salusti, Titus Livi, Ciceró, Tibul,
Virgili i Horaci, seleccionats i preparats per
Bartomeu Bosch. 

Miquel Deyà Palerm publica Tres fiestas infantiles.
Llorenç Duran Coli publica a la seva impremta d’Inca
Tarjetas de cálculo por el método Mackinder. A la mateixa
impremta Duran, aquest any s’edita Perspectivas de his-
toria de la literatura, d’Andreu Muntaner.
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1944

1945

1943

1940

Tancament definitiu i confiscació de béns de l’Escola
Lliure d’Alaior.

Les matèries Religió i Formación del Espíritu Nacional
són obligades a les escoles.

Obligatorietat de la matèria Hogar per a l’ensenyament
femení.

El mestre Andreu Ferrer Ginard publica el llibre de
lectura escolar en castellà: Empiezo a leer, novísimo
Catón para la enseñanza de la lectura y escritura
simultáneas de la lengua castellana.
La impremta Mn. Alcover segueix publicant llibres de
gramàtica d’idiomes estrangers dins la col·lecció
Manuales Moll para el Estudio de las Lenguas
Modernas/Idiomas.

M. Bordoy publica La España inmortal. Mentre que per
a l’ensenyament de la gramàtica llatina a secundària,
A. Veny publica un manual. Es publiquen algunes obres
escolars per a l’ensenyament de l’italià, entre les quals
un llibre de lectures per traduir titulat La locandiera
commedia, de Carlo Goldoni.

Primer volum d’una antologia de textos llatins de
Nepot, Cèsar, Ciceró i Ovidi a càrrec de Bartomeu
Bosch.

1939

1941

1939-1975: L’etapa franquista
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Llei sobre ordenació d’ensenyaments mitjans.
Llei sobre construccions escolars, que estableix un sis-
tema de conveni entre Estat i ajuntaments per a la
construcció d’escoles.

La impremta dels SS Corazones edita un manual de
gramàtica llatina de Jesús García Pastor.

Reedició del Grado preparatorio. Libro del alumno, de
Miquel Porcel, a la Tipografía Porcel.

Montserrate Juan Ballester, regent jubilada de la
Normal femenina de Balears, publica Compendio de
Historia Sagrada, obra habitualment emprada com a
llibre de lectura.

S’edita el primer llibre de la postguerra en català per
a nens. Es tracta de Poesies. Selecció per als infants,
de Miquel Costa i Llobera.
Catalina Vives i Teresa Valls publiquen a la impremta
Duran Prácticas de Ciencias Naturales.
Francesc de Borja Moll comença a publicar llibres per a
l’ensenyament de l’espanyol per a estrangers.

1951
1952

1953

1950
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1954

1955

1946

Primera llei de reforma de l’ensenyança primària apro-
vada pel govern franquista.

L’educació física de les dones resta a càrrec de la Secció
Femenina.

Llei de formació professional industrial.

Continua la publicació de manuals per a l’ensenya-
ment d’idiomes, així com alguns manuals d’altres
matèries, com els Apuntes de Geometría analítica, i en
anys posteriors es publicaran altres manuals de geo-
metria i aritmètica.

Es publica un manual d’ensenyament primari de segon
grau anònim.
Llorenç Duran publica Ejercicios de Geografía Universal
a la impremta Duran d’Inca.

L’Escuela Profesional de la Mujer del Patronato
Social Femenino de Llucmajor, a través de la seva
impremta, comença a publicar manuals de gramàtica
per a l’ensenyament d’idiomes.
Primer grau d’ensenyament primari d’autor anònim
(suposadament de Manuela Ferretjans).Continuen els
manuals de gramàtica per a l’ensenyament d’idiomes
estrangers (francès i anglès).

Carlos José Guitart publica Historia Universal. Edad
Antigua y Media.
Continuen els manuals per a l’ensenyament de l’anglès.

1947

1948

1949
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Adaptant-se al nou pla de batxillerat del 57, Ignacio
Bonnín Valls publica Juglar. Cuarto curso de lengua y
literaturas españolas.
Es publica una segona edició reformada de l’obra de
Llorenç Vidal Petita ortografia balear.

Es crea l’Obra Cultural Balear a imitació de l’Òmnium
Cultural.

Primers cursos de català organitzats per l’OCB.
Creació a Palma del col·legi de tarannà renovador 
Pius XII.

Llorenç Vidal Vidal publica Petita ortografia balear.
Continuen els llibres de text adaptats al pla 57 de
batxillerat. Bartomeu Bosch segueix publicant manuals
de gramàtica llatina.

Llorenç Duran publica el llibre Conjugación de los ver-
bos de la lengua española, con numerosos ejercicios de
aprendizaje y aplicación a l’Editorial Duran.

L’editorial Moll publica el llibre La littérature fran-
çaise par les textes, d’Aina Moll, que serà reeditat
successivament fins a l’any 1971.

L’OCB publicà una selecció de poemes de Maria
Antònia Salvà a cura de Francesc de Borja Moll amb
l’objectiu que s’emprassin per a lectura, dictat i reci-
tació al curs elemental de llengua i cultura (Selecció
de poemes per a la lectura, dictat i recitació en el curs
elemental de llengua i cultura).
Bartomeu Barceló publicà El segle XIX a Mallorca,
obra adreçada als escoltes de Mallorca, que esdevin-
drà llibre de lectura tot i no ser la seva finalitat.

1961

1962

1963

1964

73

19601956 Recuperació del moviment escolta confessional a
Mallorca, a càrrec d’Eladi Homs i Maria Ferret, que es
convertirà en un dels primers moviments educatius de
resistència pedagògica i cultural.

Llei d’ensenyaments tècnics, per la qual les enginyeries
i l’arquitectura s’incorporen a la Universitat.

Es crea l’Escola d’Assistents Socials per iniciativa de
l’Església.

Textos llatins adreçats al cinquè any de batxillerat,
publicats per Bartomeu Bosch.

José Rodríguez, prefecte d’Estudis i professor del
Seminari de Mallorca, publica l’obra Clase de lectura
y declamación.
Llorenç M. Duran publica Enciclopedia escolar para el
ingreso en la enseñanza media.
J. Santaner Marí publica un llibre de geografia a les illes
Balears.
Continuen les nombroses edicions de llibres de gramà-
tica llatina.

Es publiquen dos llibres de contes en català: De com
mestre Joan Pipa la va perdre, rondalles de Bartomeu
Fiol, i Història de dues mel·les. Una rondaia per a
nins, de Gabriel Fuster.
Llorenç Duran continua publicant llibres escolars des
de la impremta d’Inca. Aquest cop publica Ejercicios de
aritmética. Dos+uno. Libro del maestro.

1957

1958

1959
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1969

Llei general d’educació, que obre la possibilitat d’inclou-
re ensenyances de llengües "nadiues" diferents del caste-
llà a les escoles, tot i que a les illes Balears no es farà.
Pla de construccions escolars a Palma (1970-1975).
Experiència de pedagogia llibertària a Eivissa amb la
creació de l’Escola Blat.

L’Escola Normal de Balears s’integra als estudis de la
Universitat (delegació de Barcelona).

Francesc de Borja Moll publica La Lengua de las
Baleares enseñada a las personas de lengua castella-
na, obra pionera per a l’ensenyament del català a les
Balears.

Joan Coromines publica El que s’ha de saber de la llen-
gua catalana.

Francesc de Borja Moll publica La lengua de las
Baleares. 1.
Aquesta obra, juntament amb la publicada al 1969,
facilità la tasca d’elaboració de material didàctic per a
l’ensenyament del català que dugueren a terme alguns
mestres vinculats a l’OCB a partir de 1976.
Primeras letras mallorquinas, de Luis Ripio.

L’Institut d’Estudis Eivissencs publica dues obres
amb lectures escolars en català: Curs d’iniciació a la
llengua. Normes gramaticals. Lectures eivissenques i
formentereres i Endevinetes per les escoles nacionals
de Sant Joseph. Eivissa.

1970

1971

1972
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Es crea la Institució Rosa Sensat, nucli de formació i
difusió de la renovació pedagògica.

S’obre l’Escola d’Estiu Rosa Sensat.

Recuperació dels estudis universitaris a les Balears com
a delegació de la Universitat de Barcelona.
Alguns professors inicien clandestinament les classes
en català en diferents centres educatius de Mallorca
(Escolania de Lluc, Institut Joan Alcover, col·legi
municipal Ramon Llull de Manacor).

Primera Escola d’Estiu a Mallorca.
Recuperació de les colònies escolars a les Illes de la mà
d’institucions tan diverses com caixes d’estalvis, cen-
tres d’Acció Catòlica, Càritas, etc.

Es publica Na Verda Verdeta, adaptació d’un conte
basc a càrrec de Menchu Echeto, amb il·lustracions
d’Albert Reig.

L’Ajuntament de Llucmajor publica un recull de poe-
mes de Maria Antònia Salvà. Es tracta d’una edició
comentada per Joan Pons Marquès, per a l’ús de les
escoles de Llucmajor. 

La revista Lluc comença a ser publicada per l’OCB ínte-
grament en català.
Es reedita l’obra de Jaume Busquets publicada el 1931
Curs pràctic d’ortografia i elements de gramàtica.
Francesc de Borja Moll publica alguns llibres de gra-
màtica i ortografia catalana.
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1968
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