
EDITORIAL: El turisme cultural a …

18
20

PATRIMONI: L’Hotel Formentor, …

RESSENYES

22TRIA DE NOVETATS

(D’HISTÒRIA LOCAL

183

PLECS)
2021 NOVEMBRE 1

Directors: Ramon Arnabat (URV), 
Josep Santesmases (CCEPC)
Coordinació d'aquest número: Sebastià
Serra Busquets (Universitat de les Illes
Balears) i Bernat Campins Llebrers
(Institut d'Estudis Baleàrics)
Producció: L’Avenç
Disseny original: Canseixanta
Tria de novetats: Héctor Isidro (IRMU)
Dipòsit legal: B. 47.520-76
ISSN 2339-6997

CONTINGUTS

1
2
6

10
14 

TEMES 1: El foment del turisme …

TEMES 2: Més enllà del sol i platja …

TEMES 4: Viatjar tot fent senderisme …

TEMES 3: Menorca, l’illa on la …

SU
P

LE
M

EN
T 

G
R

AT
U

ÏT
 D

E 
LA

 R
EV

IS
TA

 L
’A

VE
N

Ç
 n

úm
. 4

84

Plecs d’Història Local és una revista trimestral que publica articles originals de
recerca i reflexió sobre història local i comarcal i en divulga la producció editorial i
les activitats en l’àmbit territorial de les terres de parla catalana.

SEBASTIÀ SERRA BUSQUETS. Catedràtic emèrit d’Història Contemporània de la Universitat de
les Illes Balears

EL TURISME CULTURAL A LES ILLES BALEARS
EN EL TEMPS PRESENT

estudi, la recerca i l’anàlisi del turisme cultural
tenen una llarga tradició a les Pitiüses, Menorca i
Mallorca. Així, en aquest aplec d’articles es plante -
ja la temàtica des d’una
pers pectiva actual, enlla-

çant passat, present i futur. 
La reflexió sobre el turisme cultural
ha d’anar acompanyada d’estudis so-
bre les estratègies de conservació del
patrimoni, sobre la relació entre pa-
trimoni cultural i producte turístic, i
sobre les experiències del viatge i de
l’estada turística. Entram, en defini-
tiva, al terreny de les sensibilitats i de
les sensacions. 
Aquí presentam cinc articles com a
mostra d’una àmplia realitat; tots ells
parteixen de coneixements extensos
i de conviccions importants. 
La visió del senderisme i la cultura
de Marià Mayans presenta nous as -
pec tes de les Pitiüses. També el plan-
tejament de Menorca com a unitat
cul tural que fa Alfons Méndez, la me-
mòria històrica de l’emblemàtic Hotel Formentor a càrrec de
Fran cisca Lladó, el potencial dels museus respecte al turisme
presentat per Lourdes Melis, i el paper del moviment associatiu
a través del Foment del Turisme de Mallorca que estudia
Antoni Vives, són temes que centren part de la realitat de la
recerca i la transferència de coneixements del temps present. 
S’han donat continuïtats i nous plantejaments des de la pers-
pectiva de l’estudi, la recerca i l’anàlisi. Així, en els darrers

anys, impulsat per la Universitat de les Illes Balears, s’ha dut
a terme el projecte d’investigació Turisme cultural: anàlisi,
diagnòstic i perspectives de futur que va concloure amb la

celebració d’un congrés internacional
i la publicació de dos volums en pa -
per i en format digital amb les apor-
tacions que s’hi presentaren.
L’Institut d’Estudis Baleàrics ha editat
algunes publicacions que han marcat
una fita en el terreny de la reflexió
sobre el coneixement de la realitat tu-
rística. A partir dels anys noranta del
segle XX, tant en la revista Estudis
Baleàrics com en les jornades d’es-
tudis històrics locals s’han fet im -
portants aportacions sobre diferents
etapes històriques. 
Des de l’administració, diversos or-
ganismes de la Conselleria de Tu risme
del Govern de les Illes Balears, i re-
centment dels consells insulars, han
tengut iniciatives importants en el ter-
reny del turisme cultural, però en mol-
tes ocasions han estat submergides per

la preeminència del turisme de sol i platja. 
Avui existeixen projectes com el Laboratori de Turisme Cul -
tural. Hi ha il·lusions, coneixements, realitats, noves pers-
pectives de recerca i de transferència del coneixement, i es
fan passes en el terreny de la col·laboració interinstitucional.
Cultura i turisme poden oferir importants pers pectives de
futur.
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temes-1)
ANTONI VIVES REUS. Professor del CESAG (Universitat Pontifícia de Comillas)

EL FOMENT DEL TURISME DE MALLORCA EN 
LA DEFENSA I LA PROMOCIÓ DEL PATRIMONI
HISTORICOARTÍSTIC I DEL TURISME CULTURAL

El Foment del Turisme de Mallorca és una associació turística
centenària creada a la ciutat de Palma a finals de 1905. Durant
els seus més de cent anys d’existència s’ha preocupat de tot
allò que ha tengut a veure amb la promoció del turisme de
Mallorca en les seves diferents vessants. Així, entre altres afers,
s’ha dedicat a vetlar perquè l’illa tingués una bona imatge in-
terior i exterior; ha mantingut lligams amb les institucions pú-
bliques per a la creació d’unes bones
infraestructures i que es disposàs d’una
bona xarxa de serveis de transport; ha
editat tota una sèrie de materials de
promoció (cartells, fu lletons, guies, àl-
bums fotogràfics, segells…); ha fo-
mentat la pràctica excursionista per
donar a conèixer el patrimoni natural,
i ha treballat en la defensa i la promo-
ció del patrimo ni historicoartístic i del
turisme cul tural.
És precisament aquest darrer aspecte,
el de la promoció del patrimoni histo-
ricoartístic i del turisme cultural, el que
analitzarem en aquest article. Un afer
que, per altra banda, moltes vegades
ha passat desapercebut quan s’ha ana-
litzat el paper que ha tengut en la his-
tòria del turisme de Mallorca aquesta
entitat centenària.
El primer que s’ha de dir és que cal tenir
en compte que la qüestió cultural sempre
ha anat lligada a la història de l’entitat.
En aquest sentit, algunes de les actua-
cions més notables de les quals ha tengut
cura el Foment del Turisme de Mallorca
són: la restauració i conservació dels principals monuments d’in-
terès; la construcció de miradors de muntanya a llocs singulars
i estratègics per als visitants; la realització d’iti neraris i excursions;
l’edició de materials de promoció de tipus cultural; l’organització
d’esdeveniments festius i esportius, i la promoció de la cultura
pròpia i folklòrica com a atractiu turístic.

En l’àmbit intern també hi ha aspectes que demostren l’interès
del Foment del Turisme de Mallorca pel vessant cultural al llarg
de la seva història. Així, entre les comissions de treball n’hi ha
hagut algunes que perseguien aquest objectiu, com la creada
amb el nom de Comissió de Belles Arts i Defensa del Paisatge,
que durant els anys vuitanta va ser presidida per Lluís Ripoll.
A més no podem oblidar que al si de l’entitat també es crearen

diverses seccions de caràcter cultural
com l’Excur sionista, la Filatèlica i la
Fotogràfica, cadascuna amb els seus
objectius, reglaments, iniciatives, et-
cètera.
La defensa i la promoció dels monu-
ments arquitectònics i artístics, així
com la protecció del medi natural,
són vessants culturals que cal tenir
en compte perquè, entre altres bene-
ficis, engresquen un turisme de qua-
litat que té certes sensibilitats per la
cultura pròpia i la protecció del medi
natural autòcton.
Quant a la promoció i difusió del pa-
trimoni historicoartístic hi ha un as-
pecte que no podem passar per alt. 
Tal com s’ha esmentat, el Foment del
Turisme de Mallorca va editar i posar
a l’abast dels turistes tot un conjunt
de materials de promoció turística. Ens
referim a fulletons (tríptics, díptics,
desplegables, a color o en blanc i ne-
gre…), pamflets (també anomenats
brochures), cartells de mitjà i gran for-
mat, llibres, revistes periòdiques, guies

hoteleres i de viatges, manuals de turisme i d’excursionisme,
segells pro-turisme, adhesius o ferratines per a les cartes o les
maletes, audiovisuals de curta o llarga durada, àlbums fotogràfics
de diferents formats, calendaris anuals, souvenirs… 
Si per un moment ens poguéssim aturar a analitzar tota aquesta
quantitat ingent de material, al final ben segur que ens adona-A
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ríem d’una cosa i és que existeix un denominador comú: la te-
màtica. Una temàtica o contingut que té a veure amb els mo-
numents i paisatges més representatius, coneguts o pintorescos
de Mallorca. Amb això no volem dir que només s’hagi pro-
mogut un turisme cultural (al contrari, també trobam exemples
d’altres modalitats), sinó que l’entitat sempre ha optat per fer
una promoció que podem considerar de caràcter generalista:
per això trobam imatges estereotipades de la Seu, el castell de
Bellver, la Cartoixa o els carrers estrets del barri antic de Ciutat,
per posar alguns exemples.
Alguns dels monuments dels quals el Foment ha treballat 
en la protecció, restauració o difusió són de sobres coneguts:
la Seu de Mallorca, el claustre de l’antic convent de Sant
Francesc de Palma, les murades de la façana marítima, la Reial
Cartoixa de Vall demossa, el complex medieval de la Llotja i
el Consolat de Mar, el conegut bosc i castell de Bellver, el palau
de l’Al mudaina, la finca, els jardins i
el museu de Raixa, el claustre de Sant
Do  mingo de Po llença, el Casal Vivot
de Palma, la petita església de Sant
Elm de Pal ma, el santuari de Mon tision
de Porre res, les possessions a la costa
nord de la Serra del reconegut arxiduc
Lluís Salvador i els molins de vent del
barri mariner del Jonquet de Palma,
entre altres. 
Molts d’aquests monuments que aca-
bam de citar també tenien els seus pro-
pis museus, un afer aquest pel qual
també ha vetlat l’entitat. I és que sem-
pre ha interessat a la gent del Foment
del Turisme el bon servei dels museus
com a element difusor del nostre pa-
trimoni. De fet, si analitzam l’evolució
de l’entitat, hem de parlar de múltiples
i diferents gestions que mantingué o
ha mantingut amb el Museu de Ma -
llorca, el Museu de Raixa (amb la
col·lecció del cardenal Despuig), el
projecte del museu dels pintors a Deià,
el Museu de la Ciutat de Palma ubicat
precisament dins el castell de Bellver,
la Casa Museu de Fra Juníper Serra de
Petra, el Museu Regional d’Artà, el
Museu Arqueològic Muni cipal de Manacor o el Museu
Krekovic de pintura, entre altres.
La defensa i protecció dels castells també és un punt que cal
tenir molt present quan s’analitzen les mesures de promoció
turística de caire cultural. Al llarg de la seva història, l’entitat
mostrà el seu interès per les restauracions d’aquests elements

seguint les normes de construcció antigues de l’època. Volem
citar les gestions que ha duit a terme amb el castell de Capdepera,
el castell de Santueri a Felanitx, el castell del Rei de Pollença
i evidentment el conegut castell de Bellver de Palma.
La importància turística de les coves també és un fenomen ben
rellevant, ja que esdevenen una oferta important. Així, des que
els anys vint la família Servera començà l’explotació de les
coves del Drac de Portocristo, l’associació mantindria treballs
de col·laboració amb la seva gent, però també amb les de les
coves de Campanet, les coves d’Artà o fins i tot les coves de
Gènova a Palma.
Una qüestió poc coneguda és que el Foment del Turisme de
Mallorca també ha donat suport a diferents institucions perquè
determinats tresors artístics i arqueològics no sortissin de l’illa
arran d’una subhasta o venda, ja que s’entenia que eren un
reclam per al visitant. També en va adquirir alguns, com ara

la col·lecció de numismàtica mallor-
quina que posseïa el noble Francesc
Villalonga i que l’any 1919 el Foment
va poder comprar fent un important
esforç econòmic.
Per poder dur a terme els seus objec-
tius l’entitat ha treballat i col·laborat
amb una llarga llista d’altres entitats
culturals en temes puntuals. Només a
tall d’exemple, s’han d’assenyalar les
feines desenvolupades amb la Societat
Arqueològica Lul·liana, el Cercle de
Belles Arts, l’Assistència Palmesana,
l’Orfeó Mallorquí, el Foment Artístic,
l’Associació d’Amics de l’Art Po -
pular, la Delegació de les Balears de
l’Associació Espanyola d’Amics dels
Castells, l’Estudi General Lul·lià, la
Societat d’Història Natural de les
Balears, la Capella Clàssica, la Socie -
tat d’Òpera de Mallorca, l’Orquestra
Simfònica de Mallorca, el Centre
d’Art i Cultura de Felanitx, el Comitè
pro Setmana Santa de Palma, l’Skal
Club Mallorca, el Reial Club Nàutic
de Palma, l’Associació d’Amics de
l’Arxiduc, la Delegació de Joventuts
Musicals de Palma o el GOB (Grup

Balear d’Ornitologia i defensa de la Naturalesa).
També han estat prou rellevants els contactes o vincles que
ha mantingut amb intel·lectuals, escriptors, músics, científics
o artistes de reconegut prestigi, sempre cercant de rerefons
que aquests poguessin crear una bona promoció per a l’illa.
En aquest sentit podem citar alguns noms com el del mateix
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Reglament de la secció d’excursionisme del
Foment del Turisme.
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arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, el periodista, escriptor i
intel·lectual Miquel dels Sants Oliver, els pintors Santiago
Rusiñol, Francisco Bernareggi, Erwin Hubert, Josep Coll
Bardolet, Llorenç Cerdà i sobretot Joan Miró, el poeta Rubén
Darío, els escriptors José María Salaverría i Camilo José Cela
o el naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, com també una
llarga llista de persones de gran volada el nom de les quals
ha estat associat amb el de la nostra illa.
El tema de la defensa i restauració dels molins es convertiria
en una prioritat els anys vint i trenta i tendria una continuïtat
en èpoques posteriors. La idea era aconseguir que aquest element
típic del paisatge agrícola mallorquí es convertís en una bella
estampa del prat de Sant Jordi i també de la façana del moll
vell de Ciutat. En aquest sentit, mereixen un esement a part el
molins del Jonquet, situats just davant del moll de Palma. Així,
durant molts d’anys es treballà de valent amb els pro      pie   taris i
amb l’Ajuntament per aconseguir que aquests estiguessin en
les condicions perfectes per tal d’oferir una bona imatge a l’ar-
ribada dels visitants. La idea sempre fou tenir-los ben restaurats
i per descomptat en funcionament. 
Molt més endavant, ja entrats els anys setanta, es crearia
l’Associació d’Amics dels Molins, entitat que lluitaria perquè
els molins fossin declarats monuments provincials o monuments
historicopintorescos. El Foment, des de llavors, sempre tendria
un directiu representant dins aquella associació.
La senyalització correcta tant dels monuments com de les
rutes excursionistes és un tema en què el Foment del Turisme
ha treballat des de temps enrere. La intenció era donar a co-
nèixer tota la nostra oferta cultural al visitant. En algunes oca-
sions, si es donava el cas, ho feia pel seu compte, mentre que
en d’altres cercava el suport de les institucions públiques. Ja
al final dels anys quaranta s’intensificà aquesta iniciativa amb
la voluntat que tots els monuments de Palma estassin senya-
litzats indicant-ne en diverses llengües l’horari de visita, a
més de l’estil arquitectònic o el segle de construcció. També
es tenia molta cura que hi hagués un enllumenat correcte. Un
aspecte que es controlà periòdicament era el preu de l’entrada
dels monuments, ja que de vegades es feien augments injus-
tificats o «abusius» en les entrades.
La lluita amb les institucions perquè sufragassin les obres de
restauració i millora de determinats monuments d’interès
també va ser una preocupació per a les persones del Foment.
Només a tall d’exemple, cal assenyalar que així es va fer amb
l’emblemàtica Torre de les Ànimes de Banyalbufar, l’oratori
de Pollença o certs aspectes del palau del Rei Jaume II de
Sineu. 
Quant a la correcta difusió de tot el patrimoni historicoartístic,
arqueològic i cultural, el Foment sempre es preocupà perquè
es difongués una informació real, objectiva i de qualitat als di-
ferents mitjans de comunicació. No ens ha d’estranyar que tin-

gués cura de les pu blicacions que editaven els diferents mitjans
i en lloàs o criticàs la feina segons pertocàs. 
Una passa més en la difusió de la imatge turística és la que
tengué lloc a partir del mes de gener de 1996, quan va crear
el Centre Internacional de Premsa de Mallorca i el Banc
d’Imatges de Mallorca. A través d’aquests dos instruments es
va poder promoure el turisme de manera professional, i cal dir
que sobretot se centraven en el turisme cultural.
A més, el Foment volia que els tu ristes estiguessin ben infor-
mats de primera mà de la nostra història i monuments. Per
això durant els anys cinquanta i seixanta tingué cura d’orga-
nitzar els cursos preparatoris per als aspirants a les habilitacions
de guies i guies-intèrprets de les Balears. Els seus directius
Gabriel Font Mar torell i Joan Muntaner Bujosa es dedicaren
molts anys a aquest afer: van formar molts candidats i de fet
pu blicaren el seu propi Manual del Turismo en Ma llorca.
Aquesta pu blicació, reeditada en nombroses ocasions, incloïa
coneixements de geo grafia, història, art, monuments, palaus
i patis, arxius, biblioteques i museus, excavacions arqueolò-
giques, folklore, gastronomia, excursions, ermites i santuaris,
personalitats, esports, comunicacions, hoteleria… Tot per
poder proporcionar un servei de qualitat al visitant.
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Prospecte de les Coves del Drac.



Des de la gent del Foment del Turisme sempre es va tenir la
convicció que era necessari que l’illa, però sobretot Palma,
comptés amb tot un calendari de festes, actes culturals, con-

gressos i altres esdeveniments que li permetessin esdevenir
un reclam per al turista. Moltes vegades els directius s’invo-
lucraren directament en algunes d’aquestes iniciatives o fins
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i tot les organitzaren, mentre que en d’altres l’entitat només
col·laborà amb algun tipus d’aportació econòmica.
Prova d’això, i només per citar algunes de les més importants,
hem de parlar de les Setmanes Esportives de principis del
segle XX, les Fires i Festes de Palma; la festa del beat Ramon
Llull, la festa de la beata santa Catalina Thomàs amb el seu
carro triomfal, la Setmana Filosòfica de Formentor, les festes
i processons de la Setmana Santa, la cavalcada dels Reis, les
exposicions de productes regionals de Balears, els concursos
de xeremiers, les exposicions del segell, els congressos 
d’agents de viatges ABTA, DRV i SNAV, els congressos in-
ternacionals de la Federació Skal Club, els Festivals de
Bellver, els Festivals Hispano-americans, els Festivals d’Ele -
gància i Bellesa, l’elecció de Miss Nacions Unides, els Fes -
tivals Internacionals de la Cançó de Mallorca, els Musicals
Mallorca i la Setmana Internacional dels Orgues Històrics.

Conclusió
Després d’analitzar les tasques que han duit a terme les per-
sones del Foment del Turisme de Mallorca durant els més de
cent anys d’existència de l’entitat, tot d’una ens adonam que
sempre hi ha hagut l’interès en la conservació i difusió del
nostre patrimoni historicoartístic. Aquesta línia de treball, que
no ha estat incompatible amb altres, ha arribat fins als nostres
dies des del 1905.

Guia gràfica de Mallorca.
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LOURDES MELIS GOMILA. Doctora en Turisme per la Universitat de les Illes Balears.
Professora de la Universitat de les Illes Balears

MÉS ENLLÀ DEL SOL I PLATJA: 
EL POTENCIAL TURÍSTIC DELS MUSEUS DE
LES ILLES BALEARS

Segons l’Estadística de Museus i Col·leccions Museogràfiques
de l’Institut Nacional d’Estadística, l’any 2018 es va registrar
un augment dels visitants en els 1.461 museus i col·leccions
museogràfiques d’Espanya.1 Del total de les visites, el 14,1 %
foren visitants estrangers, una mitjana de 9.588 visitants es-
trangers per museu.2 Els museus, per tant, poden tenir una im-
plicació directa i significativa en el turisme cultural. 
En el cas de les Illes Balears, allò que predomina són els mu-
seus de caràcter local, de dimensions més reduïdes, amb una
col·lecció extensa i normalment molt heterogènia. S’ha volgut
comprovar quin és el paper que els museus balears tenen dins
l’oferta turística. Per fer-ho s’ha elaborat un cens propi3 en el
qual s’ha inclòs un total de noranta-vuit centres: setanta-sis
a Mallorca, dotze a Menorca, nou a Eivissa i un a Formentera.4 

S’ha constatat quin és l’estat general de les instal·lacions, dels
fons i dels discursos museogràfics, i també del seu entorn, a
més de la promoció i l’accessibilitat horària, entre altres ele-
ments. La revisió individual de cada centre s’ha fet a partir
d’un sistema valoratiu que ha permès obtenir uns rànquings
(vegeu figura 1) per establir quins són aquells museus que te-
nen una major potencialitat turística. 
Pel que fa a Mallorca, en les primeres posicions hi ha un total
de vint-i-dos centres, i la majoria dels inclosos en les primeres
cinc posicions estan localitzats a Palma, mentre que la resta
es reparteix sobretot a la serra de Tramuntana. Respecte a les
tipologies, predominen en primer lloc els museus d’art con-
temporani i les cases museu, si bé també hi estan presents els
museus d’història, els especialitzats i els de belles arts. Aquest
aspecte es considera molt positiu perquè manifesta una de les
característiques principals del sector museístic de Mallorca:
la varietat. 
Crida l’atenció que, pel que fa a la titularitat i la gestió, pre-
domina, malgrat que no amb gaire diferència, la privada per
damunt de la pública i la mixta. Això indica que en el cas de
Mallorca es fa més necessari que mai cultivar les relacions
entre el sector públic i el privat, aspecte que pot suposar sovint
un entrebanc per tirar endavant iniciatives entorn dels museus. 
Els elements que han obtingut pitjor puntuació en els museus
de Mallorca són l’estat de les instal·lacions, el de les col·lec-

cions i els muntatges museogràfics, que han obtingut només
un 43 % de la puntuació total. Aquests aspectes necessiten
mesures urgents de modernització, i fins i tot en alguns casos
de conservació. 

Pel que fa a la promoció en línia, l’ítem valoratiu de les pàgines
webs dels museus ha obtingut un 63 % dels punts, ja que gai -
rebé la meitat dels centres de Mallorca no fan una utilització
correcta d’aquest recurs, o bé perquè no en tenen o bé perquè
no disposen d’una pàgina web pròpia i, si en tenen, està inclosa
en un web general, normalment el de l’ajuntament, que en
moltes ocasions no està disponible en idiomes diferents del
català i el castellà. Pel que fa a les xarxes socials, la puntuació
és encara més baixa, un 53 %, amb només vint-i-nou centres
presents almanco en dues xarxes socials, i vint-i-dos que par-
ticipen només en una xarxa social. Les hores d’obertura també
són un aspecte per millorar, amb un 50 % de la puntuació
total, ja que no tots els museus tenen un horari ampli i regular;
de fet, només un 43 % el té estable al llarg de l’any. 
El reduït nombre de centres menorquins inclosos fa que en
les conclusions extretes s’observi una certa polarització. De
tots ells, ben igual que a Mallorca, no n’hi ha cap situat en la
primera posició, sinó que la màxima puntuació obtinguda han
estat tretze punts per al Museu de Menorca a Maó. Per davall,Lo
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Tipologies dels espais museístics de les Illes Balears segons el cens
de museus elaborat.



amb dos punts de diferència, hi ha Ca n’Oliver a Maó i 
la Fundació Illa del Rei, al Port de Maó. Una vegada més, la
concentració geogràfica dels centres és totalment evident. Pel
que fa a les tipologies incloses, en les cinc primeres posicions
n’hi ha dues: el museu de caràcter general i la casa museu.
En aquest cas, la titularitat i gestió públiques estan equilibrades
amb les privades, però la coordinació d’aquests dos àmbits
segueix sent molt necessària. 
Pel que fa a la valoració dels ítems, el que representa un per-
centatge menor de puntuació, amb un 36 %, és la presència a
les xarxes socials, seguit de la valoració de les instal·lacions,
la qual aconsegueix només un 41 %. Per damunt hi ha la va-
loració de la col·lecció i el discurs museogràfic, que arriben
al 50 % dels punts. Per acabar, cal assenyalar que hi ha una
manca d’adequació de les instal·lacions, les quals requereixen
sovint una museografia renovada. 

A Eivissa també hi ha una polarització en la posició que ocupen
els museus de l’illa. Tampoc no hi ha cap centre en la primera
posició i el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa ha estat el
més ben valorat amb un total de tretze punts, seguit del Museu
Monogràfic dels Molins amb dotze i del Museu d’Etnografia
d’Eivissa, amb onze. En aquest cas, els museus de les primeres
posicions es concentren a la ciutat d’Eivissa, però també al
poble de Santa Eulària des Riu. De fet, aquestes dues localitats
són també les presents en les posicions inferiors perquè a
Eivissa els museus es concentren en aquests dos indrets i so-
bretot a la capital, concretament a la zona de Dalt Vila. D’altra
banda, els museus situats a les primeres posicions corresponen
a les tipologies d’art contemporani, arqueològic i etnogràfic,
que són les predominants a l’illa. Els ítems amb una puntuació
més baixa són, en aquest ordre, la presència dels museus a
les xarxes socials (30 % de la puntuació), les pàgines web
(amb un 45 %), les instal·lacions i els discursos museogràfics
(amb un 49 % i un 50 %, respectivament). 
Per acabar, es vol esmentar breument la informació que s’ha
pogut extreure a partir de les xifres de visitants dels museus,
unes dades difícils de tractar. Es pot afirmar que un alt per-
centatge de centres no duen a terme un estudi del seu públic,
i que aquells que ho fan normalment es limiten a un recompte
numèric i no inclouen aspectes qualitatius que aportarien molta
informació per poder configurar una oferta museística més
adequada. Obtenir les dades de visitants és una tasca realment
complicada per diferents motius, però normalment es deu al
fet que els museus no disposen de xifres sistematitzades, o de
vegades no volen fer-les públiques. Arran d’aquests impedi-
ments, no ha estat possible obtenir unes conclusions tancades
sobre el públic dels museus de les Balears, però malgrat això
sí que s’han pogut detectar algunes tendències. La primera és
que es poden distingir dos tipus de museus: aquells on pre-
domina un públic turista i aquells que es nodreixen de les vi-
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Discurs museogràfic de la Casa Pairal de Juníper Serra a Petra
(Mallorca).

Sala de medicina i cirurgia de l'Hospital Naval i Militar de l'Illa del Rei del Port de Maó (Menorca). [Font: pàgina web de la Fundació Hospital Illa del
Rei. www.isladelrey.es. Consulta 16/01/2021, 00.02 h.]
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sites locals. En aquest sentit, el primer grup presenta una ca-
racterística específica: una estacionalitat en l’horari d’obertura.
És a dir, alguns dels museus que tenen un alt percentatge de
visitants turistes solen tenir un horari ampliat a l’estiu, però
a l’hivern aquest es veu reduït i fins i tot hi ha centres que

tanquen durant alguns mesos o, com a molt, ofereixen visites
concertades. En canvi, en aquells museus on predomina el
públic local (els escolars solen representar un alt percentatge),
es produeix la situació contrària, és a dir, els mesos d’estiu
redueixen l’horari o fins i tot tanquen algun mes. Es pot apuntar
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temes-2)
1a posició – 14 punts

2a posició  – 13 punts

Es Baluard. Museu d’Art Modern i Contemporani a Palma
Fundació Miró Mallorca a Palma
Rafa Nadal Museum Experience a Manacor

3a posició  – 12 punts

Museu d’Art Sacre de Mallorca de Palma
Museu Sa Bassa Blanca. Fundació Yannick i Ben Jackober d’Alcúdia
Can Prunera Museu Modernista de Sóller
Cartoixa de Valldemossa (inclou tot el complex amb el Museu Municipal de Valldemossa, la col·lecció museogràfica de
Chopin i la col·lecció de la impremta Guasp)

4a posició – 11 punts

Fundació Bartolomé March a Palma.
Col·lecció Hermen Anglada-Camarasa del CaixaFòrum de Palma
Son Marroig Museu de l’Arxiduc a Deià
Ca n’Alluny, casa de Robert Graves a Deià
Granja d’Esporles
Museu de la Mar del Port de Sóller
Fundació Coll Bardolet a Valldemossa
Museu d’Història de Manacor
Col·lecció museogràfica i jardins d’Alfàbia a Bunyola

5a posició – 10 punts

Museu Capitular de la Seu de Mallorca a Palma
Museu Fundación Juan March de Palma
Can Balaguer de Palma
Museu de Mallorca a Palma
Museu Monogràfic de Pollença
Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller

6a posició – 9 punts

Museu d’Història de la Ciutat al castell de Bellver a Palma
Museu Militar del castell de Sant Carles a Palma
Museu Arqueològic de Son Fornés a Montuïri
Els Calderers de Sant Joan
Museu del Calçat d’Inca
Museu Municipal de Pollença
Casa Museu Dionís Bennàssar a Pollença

Taula. Primeres sis posicions del rànquing valoratiu5 de la potencialitat turística dels museus de Mallorca. Elaboració pròpia. 



que els museus amb major afluència de turistes es troben so-
bretot a la zona de Palma i a la serra de Tramuntana, a Maó,
a Dalt Vila i a Santa Eulària des Riu, fet que encaixa perfec-
tament amb la realitat turística que presenten aquestes zones.
D’altra banda, en general les nacionalitats més presents en
els museus són, per aquest ordre, l’espanyola, l’alemanya,
l’anglesa i la francesa. A Menorca es pot observar una dife-
rència, ja que després dels espanyols, els anglesos són els que
predominen. 

Com a conclusió, es pot afirmar que només una petita part dels
museus balears es perfilen, ara per ara, com a recursos turístics
significatius. Però la bona notícia és que hi ha una quantitat
gens negligible de centres que tenen un potencial turístic real
i que, amb els canvis pertinents, podrien ser elements dina-
mitzadors del seu territori. D’altra banda, la varietat del sector

museístic permet arribar a un públic més ampli i divers. Per
aconseguir-ho, cal apostar per la renovació dels discursos mu-
seogràfics, oferir més recursos econòmics als museus, establir
una cooperació dels professionals de la cultura, dels museus i
del turisme, i efectuar una promoció turística dels espais mu-
seístics més reflexionada i potent. El turisme cultural, amb els
museus com a agents actius, és possible, però cal dotar-lo de
recursos i iniciatives planificades amb perspectives de futur a
mitjà i llarg termini.
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PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Novembre 2021 9

Lo
ur

de
s 

M
el

is
 G

om
ila

. M
és

 e
nl

là
 d

el
 s

ol
 i 

pl
at

ja
: e

l p
ot

en
ci

al
 t

ur
ís

ti
c 

de
ls

 m
us

eu
s 

de
 le

s 
Ill

es
 B

al
ea

rs

18
20
22

1
2
6

10
14 

24

Bibliografia

G. ALCALDE; J. BOYA; X. ROIGÉ (ed.), «The new museums of
society: redefining models, redefining identities», en Museums of
today. The new museums of society. [s.l.]: Publicacions de l’Institut
Català de Recerca en Patrimoni Cultural, 2012. 
M. BOLAÑOS, Historia de los museos en España. Asturias: Trea
Ediciones, S.L., 1997.
G. CÀNOVES; J.M., PRAT; A. BLANCO, «Turismo en España,
más allá del sol y la playa. Evolución reciente y cambios en los des-
tinos de litoral hacia un turismo cultural», Boletín de la Asociación
de Geógrafos Españoles, núm. 71 (2016), p. 431-454. Disponible
a: https://cutt.ly/yjf8FOL. Consulta 04/02/2017, 10.47 h. 
E. CARBONELL, «Reflexiones entorno a los museos, hoy»,
Museos.es. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales,
núm. 1, (2005) p. 12-21. Disponible a: https://cutt.ly/nheHj2s.
Consulta 23/01/2018, 17.55 h.
M. FERNÁNDEZ, «Turismo cultural y museos: oportunidades de
desarrollo comunes. El caso de Cesis, Letonia», Museos y turismo:
expectativas y realidades. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2012.
Disponible a: https://cutt.ly/nhq0UlO. Consulta 14/04/2018, 13.06 h.
A. GARCÍA, «Conociendo a los visitantes. El Laboratorio Permanente
de Público de Museos, un proyecto integral», en L. PÉREZ (coord.),
Estudios sobre público y museos. Apuntes para pasar de la teoría a
la práctica, vol. II, p. 51-72. Mèxic: Instituto Nacional de
Antropología e Historia, 2017.
J.A. GAYA, Historia y guía de los museos en España. Madrid:
Espasa-Calpe, S.A., 1955.
L.C. HERRERO; M.I. SANZ, J.A. SANZ, «Turismo cultural de mu-
seos: análisis y valoración», Estudios Turísticos, núm. 153 (2002),
p.61-83. Instituto de Estudios Turísticos. Disponible a: https://cutt.ly/
shebw3x. Consulta 30/07/2019, 13.10 h.

L. MELIS; S. SERRA; T. VIVIES, Els museus de les Illes Balears.
Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 2009. 
L. MELIS GOMILA, «Els museus de les Illes Balears i el turisme
cultural», en S. SERRA; G. MAYOL (coord.), Turisme Cultural:
anàlisi, diagnòstic i perspectives de futur, tom 1, p. 127-148. Mallorca:
Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, 2020.
E. PUIGGRÒS, Los museos para el público, un público para los
museos. Girona: Xarxes d’Escoles de Turisme, 2005.
F. TARRATS, «Territorio, patrimonio, museos: transversalidad y re-
des», Museos Locales y Redes de Museos. Revista de la Asociación
Profesional de Museólogos de España, núm. 11 (2006), p. 13-144.
Disponible a: https://cutt.ly/yhyl0rT. Consulta 10/02/2015, 17.07 h.

Notes

1. El percentatge de resposta fou del 98,6 %, del total de 1.481 espais
museístic censats.
2. Aquestes dades han de ser interpretades tenint en compte que no
tots els museus que van respondre a l’enquesta van aportar informació
concreta sobre el tipus de públic, aspecte problemàtic que no permet
tenir una visió real de la situació.
3. No s’ha localitzat cap cens oficial que inclogui la majoria d’espais
museístics de les Illes. 
4. Per elaborar aquest cens es van establir uns criteris previs que van
permetre seleccionar quins museus s’havien d’incloure i quins havien
de ser descartats. La intenció fou obtenir una representació signifi-
cativa de centres que permetés comprovar la realitat del sector mu-
seístic balear. 
5. Cada un dels ítems ha estat puntuat a partir de tres indicatius as-
sociats a una puntuació concreta: bé (2 punts), regular (1 punt), ma-
lament (0 punts). D’aquesta manera, la puntuació màxima que els
centres poden obtenir és de 14 punts i la mínima de 0 punts.
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temes-3)
ALFONS MÉNDEZ VIDAL. Institut Menorquí d’Estudis

MENORCA, L’ILLA ON LA CULTURA FLOREIX
AMB EL TURISME

Les activitats culturals tenen una llarga tradició a l’illa de
Menorca. No debades l’any 2019 el Teatre Principal va celebrar
el 190è aniversari. El seu escenari fou el primer d’Espanya a
estrenar òpera italiana. Menorca també comptà amb el primer
llibre sobre monuments arqueològics d’Espanya, publicat el
1818 per Joan Ramis i Ramis. L’estudi d’aquests jaciments
ha atret nombrosos especialistes nacionals i estrangers
(Cartailhac, Chamberlin, Margaret Murray, Pericot, Fernández
Miranda, Guerrero, Lull…).
Aquesta llarga trajectòria cultural sempre ha estat apreciada
pels visitants que venen a l’illa. Les entitats que gestionen i
promouen el turisme, des de la fundació del Foment del
Turisme de Menorca el 1932, han apostat per convertir la cul-
tura i l’art en un producte turístic i, per aquest motiu, han
aportat fons per al seu sosteniment i els han inclòs a la seva
oferta.
Aquests antecedents són obligats quan es vol explicar quina
és la relació entre cultura i turisme a l’illa de Menorca. A con-
tinuació, descriurem els principals elements culturals a l’abast
del turista, dividits en museus, monuments, equipaments cul-
turals i activitats culturals.
Com veurem, Menorca disposa d’un ric panorama cultural,
si bé la coordinació és escassa i els actius no estan integrats
en una veritable política de turisme cultural. Tanmateix, els
gestors són sensibles a l’increment de visitants que l’illa ex-
perimenta durant la temporada d’estiu i la majoria amplien
els horaris i reforcen la programació, en especial els mesos
de juliol i agost. De fet, algunes activitats, com els concerts
o les exposicions i mostres artístiques, fora d’aquests mesos
tenen una presència limitada.

1. Museus i instal·lacions museïtzades
La principal institució d’aquesta mena és el Museu de Menorca,
situat a l’antic claustre del convent dels franciscans de Maó.
Els seus orígens es remunten al museu municipal, que obrí les
portes el 1889. Tot i que la part principal és consagrada a l’ar-
queologia, també té un bon fons de pintures i altres obres del
patrimoni cultural i històric de l’illa. L’any 2018 va renovar i
modernitzar l’exposició permanent, que exhibeix 1.200 peces.
A Ciutadella hi ha el Museu Municipal Bastió de Sa Font,
centrat en el patrimoni arqueològic del terme. L’Ajuntament

ha adquirit el palau Saura-Millet (1713), on pensa instal·lar
aquest espai. També és digne de menció el Museu Militar, al
poble des Castell, gestionat per un consorci format pel Ministeri
de Defensa, el Govern Balear, el Consell Insular de Menorca
i l’Ajuntament.
Ca n’Oliver s’ubica al palauet construït el 1802 pel comerciant
maonès Llorenç Oliver i Morillo. L’edifici és d’estil neoclàssic
i aire italià, i a l’interior destaquen l’escala imperial i els fres-
cos. S’hi pot veure la col·lecció d’obres artístiques dels
intel·lectuals Francesc Hernández Sanz i Francesc Hernández
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Mora. Una part del contingut està dedicat al llegat britànic de
Menorca i al port de Maó. Ofereix una interessant programació
d’exposicions temporals.
El Museu Etnològic de Sant Lluís, emplaçat en un molí fariner
de la població, conserva la maquinària i té un conjunt d’eines
i estris agraris. D’altra banda, el restaurant Binissuès, a tres
quilòmetres de Ferreries, mostra un recull notable d’elements
etnològics, així com una col·lecció de minerals, insectes i
ocells. 
Els fars són un dels elements més suggeridors del paisatge
menorquí. El de Cavalleria, el més antic, acull un centre d’in-
terpretació on, en 200 metres quadrats, durant la temporada
turística es poden observar tots els aspectes de la vida als fars
i de la terra i la mar que els envolten. Així mateix, l’indret
congrega un considerable públic per les seves postes de sol. 
El Centre Artesanal de Menorca, situat al poble des Mercadal,
té com a objecte la promoció de l’artesania. Al seu costat
tenim el Racó de la Ràdio Antiga. A la mateixa població hi
ha un petit molí fariner, amb maquinària austrohongaresa, i
una ferreria que es poden visitar durant la temporada d’estiu.
A Alaior es troba el claustre del convent de Sant Diego, destinat
a ser un important espai cultural i museístic, especialitzat en
el patrimoni etnològic, industrial i gastronòmic. Adquirit per
l’administració, que va emprendre un ambiciós programa de
reforma i rehabilitació, l’espai està pendent de l’aprovació
del pla d’usos i l’equipament.
Finalment, cal esmentar el centre de recepció i interpretació
Rodríguez Femenías, a l’entrada del parc de s’Albufera des
Grau, que compta amb una petita exposició permanent i un
audiovisual sobre els ecosistemes d’aquesta àrea natural. I a
Ferreries es pot visitar el Centre de Geologia de Menorca.

2. Menorca, museu a l’aire lliure: els
monuments arqueològics
L’existència d’un bon nombre de jaciments arqueològics dotats
d’una certa presència sempre ha estat un atractiu de primer
ordre per a les persones que venen a l’illa. En l’etapa pretu-
rística van ser freqüentats per acomodats propietaris de iots,
mariners, creueristes, i turistes. Passada la Guerra Civil, el
Foment del Turisme els va prestar una gran atenció; fins i tot
a l’anagrama de l’associació figurava la naveta des Tudons.
De fet, Menorca, museu a l’aire lliure va ser el títol del do-
cumental que va estrenar l’entitat el 1984 per a la promoció
turística de l’illa.
El Consell Insular de Menorca s’ha preocupat, gairebé des de
la seva instauració, de la senyalització i manteniment d’aquests
indrets, i en gestiona la majoria. En l’actualitat s’integren en
la ruta talaiòtica de la xarxa Menorca Monumental, que engloba
un total de vint-i-tres espais arqueològics, si bé la importància

i els serveis de cadascun d’ells són variables i només una dot-
zena són realment coneguts.

El més visitat és la naveta des Tudons, construcció singular
situada al peu de la carretera principal que uneix Maó i
Ciutadella, dotada d’un bon aparcament i a cinc quilòmetres
de la darrera població (la que disposa de més allotjaments 
turístics de Menorca). En segon lloc es troba el jaciment de
Torre d’en Galmés, amb sis hectàrees, el més extens de Me -
norca. El 1931 fou declarat Monument Històric-Artístic i el
1977 fou adquirit per l’Estat. Des de fa més d’una dècada és
objecte de campanyes sistemàtiques de prospecció i restauració
que en fan ressaltar la monumentalitat.
Altres conjunts molt freqüentats són els poblats de Torralba
d’en Salord (propietat d’una fundació privada), Trepucó (de
titularitat pública), i Talatí de Dalt, com també les necròpolis
de Cala Morell, a tocar d’una urbanització turística, i Ca -
lescoves, situada en un paratge espectacular. Son Catlar, re-
centment adquirit pel Consell Insular, compta amb unes
condicions excel·lents per a la visita que, de ben segur, seran
potenciades quan s’emprenguin els necessaris treballs d’ex-
cavació, neteja i restauració.

3. Monuments oberts al públic
Menorca posseeix diversos monuments condicionats per a la
visita. Potser el nucli més coherent és el que té a veure amb
el llegat britànic del segle XVIII. A l’entrada del port de Maó
hi ha la fortalesa de Sant Felip, integrada en el Consorci del
Museu Militar de Menorca. Tot i que les restes en superfície
estan un xic malmeses, conserva un interessant sistema de de-
fenses subterrànies. Només s’hi pot accedir durant la temporada
turística.
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A la cala de Sant Esteve s’aixeca el Fort Marlborough, que
formava part de les defenses de la fortalesa de Sant Felip. És
gestionat pel Consell Insular de Menorca. Recentment ha estat
restaurat i se n’ha actualitzat la museïtzació per difondre l’im-
pacte britànic al segle XVIII. És obert tot l’any; durant la tem-
porada d’estiu, cada dia de la setmana. 
Al mig del port hom troba l’illa del Rei, on els anglesos van
bastir un impressionant hospital militar durant la primera do-
minació de l’illa (1708-1756). L’edifici va caure en estat de
ruïna fins que un grup de voluntaris va assumir-me la reha-
bilitació i posada en funcionament l’any 2004. Actualment
quasi tots els elements han estat restaurats, si bé la possibilitat
de visita és limitada. Conté col·leccions diverses, la majoria
de temàtica mèdica, i és previst que d’aquí a pocs anys s’hi
obri un centre d’interpretació del port de Maó.
A Fornells s’alça una torre de defensa, construïda durant el
darrer domini anglès (1798-1802) i que també està ambientada
en aquest període. A més, a la població es troben les restes
del castell de Sant Antoni, rehabilitat fa uns quants anys, on
a l’estiu es fan activitats culturals.
Finalment, a l’entrada del port Ciutadella hi ha el castell de
Sant Nicolau, de finals del segle XVII. Fou restaurat el 1990 i

és obert durant la temporada turística. És propietat de
l’Ajuntament de Ciutadella, com la torre del Castellar, aixecada
el 1799 i situada a la caleta de Santandria.

Tornant al port de Maó, és remarcable la fortalesa d’Isabel II,
al cap de la Mola. Edificada la segona meitat del segle XIX,
és gestionada per una empresa privada i, a banda de la visita,
s’hi organitzen exposicions d’art i concerts. Molt a prop es
troba el Llatzeret. Després d’haver estat residència estival dels
funcionaris del Ministeri de Sanitat durant cinquanta anys, el
2015 fou transferit al Consell Insular de Menorca, que hi pro-
grama algunes activitats i té pendent d’aprovar-ne el pla d’usos.
El mes de setembre hi tenen lloc dos importants congressos
d’àmbit internacional, per iniciativa de l’Institut Menorquí
d’Estudis: les Trobades Científiques de la Mediterrània i
l’Escola de Salut Pública.
La majoria de la resta de monuments es concentren a Ciutadella,
l’antiga capital insular, on hi ha la catedral de Menorca, del
segle XIV, d’estil gòtic i un dels monuments més freqüentats de
l’illa. La visita turística es pot fer de maig a octubre i inclou el
Museu Catedralici. El patrimoni religiós es completa amb l’es-
glésia del Socors i el seu convent agustí, del segle XVII, antic
seminari que conté el Museu Diocesà. D’altra banda, es pot 
accedir a alguns dels palaus de la població, del segle XIX.
A un quilòmetre de Ciutadella es troben les pedreres de
s’Hostal, d’on antigament s’extreia marès i que s’ha condi-
cionat amb jardins i exposicions d’art. Al cim de la muntanya
del Toro, al costat del poble des Mercadal, hi ha el santuari
de la Mare de Déu, que compta amb botiga i restaurant; és un
dels indrets que rep més visites de l’illa, també atretes per
l’amplitud del panorama que s’hi albira. 

4. Equipaments i activitats culturals
Segurament l’espai artístic més emblemàtic de Menorca és el
Teatre Principal de Maó. Aixecat el 1829, és el teatre d’òpera
més antic d’Espanya. Reedificat el 2001 amb un aforament
de 850 localitats, acull concerts, obres de teatre, dansa i altres
activitats escèniques.
A Ciutadella sobresurt el Teatre des Born, inaugurat el 1875,
que, després d’una àmplia reforma, va tornar a obrir les seves
portes el 2020, amb capacitat per 500 espectadors. Es Mer -
cadal, Sant Lluís i Ferreries disposen de modernes sales multi -
funcionals, construïdes la darrera dècada i que programen 
habitualment activitats musicals, teatre i dansa, així com con-
ferències i congressos, que es reforcen durant l’estiu.
Funcionen com a sales d’exposicions, on ocasionalment es
fan concerts de petit format, l’antiga església de Sant Antoni
de Maó, reconstruïda el 1790 en estil neoclàssic; la sala del
claustre del Carme, a la mateixa població, i les esglésies des-
sacralitzades del Roser, a Ciutadella, i de Sant Diego, a Alaior.
La galeria d’art Cayón, de Madrid, el 2018 va obrir una seu
a l’antic cinema Victòria de Maó, que rep obra d’artistes con-
temporanis del màxim nivell durant la temporada turística.A
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Així mateix, el 2021 la galeria d’art Hauser & Wirth ha obert
un centre d’art a l’Illa del Rei, que ocupa 1.500 metres quadrats
i, en exhibir els treballs dels artistes més prestigiosos de les
últimes tendències, ha integrat Menorca en els circuïts inter-
nacionals d’art contemporani.
L’orgue de Santa Maria, estrenat el 1810, fou durant dècades
el més important d’Espanya i un dels més notables d’Europa.
Al llarg de la seva història ha rebut la visita de tots els viatgers
que passaven per l’illa. Les audicions estiuenques tenen lloc
de forma ininterrompuda des del 1959, durant un temps en
format de festival internacional i en l’actualitat amb concerts
diaris, a càrrec d’organistes de relleu.
El Festival de Música d’Estiu, organitzat per Joventuts Musicals,
s’engegà a Ciutadella el 1972. Els concerts es poden sentir al
claustre del seminari i el plat fort és la música clàssica, tot i
que el certamen resta obert a altres estils. El Festival de Música
de Maó, encetat el 1973, té lloc al Teatre Principal els mesos
de juliol i agost, com l’anterior.
Des de fa anys, l’associació Lithica programa al pic de l’estiu
un festival d’actuacions musicals i artístiques que aprofita la
magnífica acústica de les pedreres de s’Hostal, descrites més
amunt. Així mateix, diversos locals que fan concerts tot l’any
intensifiquen l’activitat durant la temporada turística. A Sant
Climent funciona un local de jazz al qual acudeix un públic in-
ternacional. La música anomenada «menorquina», que aplega
sons folklòrics, havaneres i altres composicions mediterrànies,
té el seu reducte des de fa més de cinquanta anys al bar Es Cau
des Castell.
Quan arriba la calor, els ajuntaments redoblen l’activitat cul-
tural, en especial amb música a l’aire lliure. L’associació de
comerciants de Maó organitza, els mesos de juliol i agost,

les Nits de Música al Carrer, una activitat amb un èxit con-
siderable.
Pel que fa a l’art plàstic, aquesta és l’època punta de tot tipus
d’exposicions, normalment organitzades per les galeries d’art
de l’illa. Un esdeveniment que cal destacar és la Migjornale,
que té lloc al poble des Migjorn i reuneix milers de persones:
una singular mostra bianual en la qual les cases particulars
de la població s’obren al públic.
A l’estiu es duen a terme altres activitats de tipus cultural, en
especial conferències, entre les quals cal esmentar el Fòrum
Illa del Rei, les tertúlies a la fresca de l’Ajuntament des Mer -
cadal i les que programen entitats com l’Ateneu de Maó,
l’Institut Menorquí d’Estudis o el Cercle Artístic.
No podem finalitzar sense fer una referència a la gastronomia,
una activitat que durant les darreres dècades ha refermat els
lligams amb el món de la cultura. Seguint aquesta via, la cuina
menorquina ha experimentat un boom, que ha anat de la mà
de la revaloració del producte local.
Així, l’Hort de Sant Patrici, a Ferreries, a més d’un establiment
hoteler, inclou un jardí d’escultures i una sala de tast per pre-
sentar els seus productes: formatge emparat per la denominació
d’origen Maó-Menorca i vins del seu celler, acollits a la 
indicació geogràfica Vi de la Terra de Menorca. El celler
Binifadet, als afores de Sant Lluís, posseeix una sala d’expo-
sicions, organitza visites guiades i disposa d’un restaurant.
El 2014 va iniciar les seves activitats l’associació Fra Rotger,
Gastronomia i Cultura, associada a l’Institut Menorquí d’Es -
tudis, que ha impulsat un ampli programa d’activitats i publi-
cacions que han posat a la cuina de l’illa en primera línia. Un
dels aspectes més treballats ha estat la salsa maonesa, amb
estudis que apuntalen la teoria del seu origen autòcton.
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temes-4)
MARIÀ MAYANS. President de l’Institut d’Estudis Eivissencs

VIATJAR TOT FENT SENDERISME I CULTURA A
LES PITIÜSES

Amo tots els camins, fins els més aspres,
mentre siguin oberts

i posin tremolor de fruita nova
als meus sentits desperts.

ROSA LEVERONI
Poesia, 1981

Eivissa i Formentera són unes illes ideals per caminar i fer
turisme cultural.
Sabíeu que la ciutat d’Eivissa va ser fundada el segle VII a.C.?
Estau al corrent que té una murada construïda el segle XVI? I
que una part de les Pitiüses és Patrimoni de la Humanitat?
Coneixeu la seua gastronomia de marcat caràcter i sabor
illencs? Què en sabeu, dels balls i les tradicions de les nostres
illes? I de la natura?
I, creieu-me, la millor manera de conèixer Eivissa i Formentera
és caminant.
Si visitam els espais a peu, a poc a poc, introduint-nos-hi a
fons, estimant-los i respectant-los, és impossible no gaudir i
aprendre coses noves a cada passa.

Sí, ja sé que Eivissa és coneguda sobretot per les platges, l’oci
nocturn i la festa. Què hi farem! Però també té llocs excepcio-
nals per desconnectar, caminar i conèixer la natura, la cultura
i la història del país. Per fer, en definitiva, senderisme.

El senderisme
Però, què vol dir fer senderisme? Ho sabem? El Diccionari de
l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) diu que el senderisme és
la «pràctica excursionista que consisteix a recórrer els senders
de gran recorregut», i la Gran Enciclopèdia Catalana (GEC)
defineix senderisme com una «pràctica excursionista que con-
sisteix a recórrer a peu camins senyalitzats i homologats».
Hi ha grans divergències en la definició de senderisme. I si
anam a les puntualitzacions de federacions excursionistes di-
verses o a les definicions d’altres idiomes –la Real Academia
de la Lengua Española (RAE) defineix el senderisme com una
«activitat esportiva que consisteix a caminar pel camp seguint
un itinerari determinat»–, les diferències són encara majors.
Però bé, potser no cal buscar tanta definició. Si en el fons tots
sabem què és el senderisme! O no? O pot ser que cadascú ten-
gui al cap la seua definició particular? Au idò, heus aquí la
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meua: el senderisme és, per a mi, «una manera de viatjar,
tocant de peus a terra, alhora que feim cultura i esport suau».
I en dir viatjar no em referesc a visitar llocs llunyans, perquè
qualsevol caminada amb els ulls ben oberts i amb ganes 
d’aprendre, encara que sigui pels voltants de casa, pot significar
cada dia un gran viatge.
Diuen que ens agrada viatjar perquè és com tornar a néixer:
sentir noves sensacions, escoltar sons fins llavors desconeguts,
veure paisatges insospitats, assaborir menjars que ni imagi-
nàvem, olorar noves flaires, descobrir cultures diferents…
No, viatjar no és fer molts quilòmetres ni recórrer com més
ciutats i països millor; el vertader viatge és aquell que ens deixa
un record, una experiència de vida i un aprenentatge que van
ressonant al fons del nostre bagatge cultural. I això només ho
aconseguirem viatjant a poc a poc i tocant de peus a terra.

Experiències de camí
Permeteu-me, per uns instants i abans d’explicar-vos com fer
senderisme a Eivissa, contar-vos breument la meua experiència,
que esper que us sigui útil.
Potser el meu gran bateig com a caminador fora d’Eivissa va
ser, ja fa molts anys, una llarga caminada pel desert del Sàhara.
Pot semblar-vos, així de primera vista, que el desert ha de ser
un lloc avorrit i sense vida, i així és si el veiem des d’un avió
o des d’un automòbil. Però a peu és fascinant. Cada passa,
cada duna, cada pedra, cada arbre, cada planta… són especials.
La nit és espectacular. El cel, superb. L’arena en fer-se de dia
és tot un festival de petjades dels animals que la nit anterior
han sortit a buscar-se la vida: escarabats, serps, ocells, fennecs,
llangardaixos…
I els conceptes d’espai i de temps són, al desert, completament
diferents dels que estam acostumats en la nostra civilització.
Avorriment? Si ens obrim a les noves sensacions i coneixe-
ments, gens ni mica.
De llavors ençà sempre he preferit aquest tipus de viatge a
qualsevol altre. Fins i tot a les grans ciutats!
No vull dir que no hàgim de visitar els llocs emblemàtics de
cada lloc, però fugim-ne després. Fem senderisme pels carrers;
mirem-los amb ulls diferents: la gent, els racons, la roba estesa,
les finestres obertes, els bars que no surten a cap guia, les bo-
tigues on compra la gent del país, els mercats, els supermercats
fins i tot…
Sabeu quina ha set, fa poc, la meua última ruta senderista de
ciutat i que m’ha encantat? Va ser de la plaça d’Espanya de
Barcelona fins a la rambla de Badalona, costa a costa. És una
caminada preciosa i molt interessant. Com canten Joan Manuel
Serrat i Manolo Escobar: «¡Qué bonito es Badalona!».
I sabeu quina és la meua caminada preferida a Eivissa? És
des de casa fins a Santa Gertrudis (8 quilòmetres anar i tornar)

a comprar el diari, el pa…, o el que sigui, que això és l’excusa.
El que importa és fer el camí: amb pols o amb fang, amb les
basses gelades o sense basses, amb el torrent eixut o vessant
d’aigua, a quaranta graus o amb fred, amb flors o sense flors,
fins i tot un dia el vaig veure nevat, el meu camí!
El mateix camí pot ser cada dia un viatge diferent, bonic i re-
laxant. És esplèndid observar com verdeja el camp quan cauen
les primeres pluges a la tardor i com grogueja en començar
l’estiu. O veure com s’ha obert aquella flor que ahir encara
era tancada, i també com es marceix uns dies després.

Podem, idò, escriure ara un afegitó a la nostra definició par-
ticular de senderisme. Havíem dit abans que fer senderisme
era «una manera de viatjar, tocant de peus a terra, alhora que
fent cultura i esport suau» i ara podem afegir-hi: «tot mirant
la realitat amb una visió cada dia nova i positiva».

El senderisme com a font de salut
Ja veis que el senderisme és una font de cultura i plaer, però
també de salut física i mental.
L’estona que caminam, i més si anam sols, és una pausa al
nostre cervell per fer idees, ordenar-les, potenciar la concen-
tració, ser creatius, recarregar energia i, fins i tot, prendre de-
cisions més o menys importants.
Físicament té el gran avantatge que podem adaptar el camí
que recorrem als nostres gustos, necessitats i exigències. El
senderisme està clar que millora la salut cardiovascular, redueix
el colesterol i la hiperglucèmia, potencia el sistema immunitari,
enforteix els ossos, els músculs i les articulacions, i ens prepara
per dormir millor i amb un son més reparador.
Caminar suposa també una major producció i alliberament
d’endorfines, que són uns neurotransmissors que provoquen
relaxament i plaer.
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No pretenc explicar aquí exhaustivament cap estudi, sinó fer-
vos només una petitíssima introducció a alguns dels punts en
què més ens afavoreix aquesta activitat.

Abans de partir
Tampoc us diré què heu de dur per anar a caminar. Imagino
que tots tenim prou seny per no sortir a fer un camí llarg en
ple mes d’agost sense una ampolla d’aigua i un bon capell, i
que no emprendrem una etapa per la muntanya amb xancles
ni un trajecte llarg amb unes sabates acabades d’estrenar…
Don per descomptat que els senderistes tenim sentit comú i
l’usarem en anar de camí.
El que sí que us he de dir, i això per desgràcia sembla que en-
cara no ha arribat a tothom, és que pel lloc on passem no hem
de deixar-hi ni un sol rastre. Ni les restes orgàniques que con-
sideram biodegradables. Res de res. Que la nostra senda quedi
tal com era abans de passar-hi.

Caminant per Eivissa i Formentera
Bé, ara sí. Ja estam preparats per començar a recórrer Eivissa
i Formentera.
Pensau que aquestes illes són un lloc ideal per caminar, amb
un paisatge nou a cada passa, una cultura mil·lenària que ens
envolta arreu i una lliçó d’història i de natura que ens espera
a cada racó. Però el senderisme a Eivissa té les seues parti-
cularitats, i cal conèixer-les abans de partir.
En primer lloc vull dir-vos que les Pitiüses no tenen una in-
fraestructura adequada per al senderisme. Així de clar. No es-

pereu sendes ben senyalitzades i amb un manteniment exquisit.
Això no hi és.
Deixau-vos dir també que a Eivissa i Formentera tots els ter-
renys són de titularitat privada. A les Pitiüses, totes les passes
que feim fora d’una via pública –inclosos camps i boscos–,
les recorrem per propietats particulars. Siguem per tant sempre,
a més de respectuosos, discrets en els nostres camins.
I així, on, quan i com puc fer-hi senderisme, jo, a Eivissa o a
Formentera? Idò mirau, a les Pitiüses hi ha molt d’espai per
fer caminades precioses i espectaculars, tant urbanes com a
llocs inhabitats, però poc o gens senyalitzades. Opcions, però,
en teniu moltes. Depèn del vostre pla.
La primera opció, si teniu temps i voleu integrar-vos una mica
en la societat illenca, és buscar un dels nombrosos grups locals
que fan sortides. L’Institut d’Estudis Eivissencs, els Des orientats
d’Eivissa…, són associacions sense ànim de lucre a qui podreu
acompanyar en les seues caminades sense problema. Solen ser
gent de l’illa i generalment fan les activitats en català. Amb la
majoria podeu contactar-hi per Internet sense cap problema.
Una segona alternativa és apuntar-vos a grups que organitzen
sortides professionalment. N’hi ha uns quants i també és fàcil
posar-se en contacte amb ells a la xarxa. Aquests grups solen
tenir també un bon coneixement del territori, però no sempre
de la cultura illenca.
I una tercera elecció, també molt vàlida, són les pàgines web
amb indicacions publicades per altres excursionistes. Potser
la pàgina més coneguda i amb més informació és Wikiloc, on
trobareu sendes de tota mena i dificultat.
Pensau, però, que moltes de les caminades transcorren per in-
drets difícils, sense cobertura de mòbil ni cap senyalització i,M
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en algun cas, penya-segats o camins perillosos i no recoma-
nables per fer sols i sense gent coneixedora del lloc.
Cadascú que posi tot el seny necessari en les seues sortides.

Caminades recomanades
No puc fer ara i aquí una guia exhaustiva de rutes; n’hi ha
tantes! La majoria podeu trobar-les ja descrites a Internet i
particularitzar-les després segons els vostres gustos i prefe-
rències: més curtes o més llargues, més agrestes o menys…
El que sí que faré però, és aconsellar-vos, a grans trets, una
dotzena de caminades variades per Eivissa i Formentera per
als que, desconeixedors de les nostres illes, vulguin començar
a entendre-les millor.

Formentera
1. Platja de Migjorn. Sortiu d’es Copinar i, en direcció oest,
arran de mar, seguiu tota la costa fins a on us vengui de gust,
depèn de les hores i els quilòmetres que vulgueu caminar. La
tornada pot ser per la passarel·la de fusta o per algun camí
més interior.
2. La Mola. Paga la pena perdre’s pels camins que, sortint del
Pilar cap al nord, us duen fins a la punta de sa Creu i tornar
per algun camí o carrerany alternatiu. Si aquesta caminada us
sembla curta, podeu fer-la sortint des Caló i accedint a la Mola
pel camí de sa Pujada.

3. De la Savina fins es Trucadors. Des de la Savina empreneu
camí cap a l’est, sempre vora mar, fins a la punta des Trucadors.
Podeu tornar pel mateix lloc o bé per la costa de llevant fins
es Pujols i d’aquí seguir el camí que voreja l’estanc Pudent
per la riba sud.

Eivissa
1. Ciutat d’Eivissa i platja d’en Bossa. Una caminada per la
Marina i Dalt Vila és imprescindible si veniu a Eivissa. Sortiu
de la Marina i entrau Dalt Vila pel Portal de Ses Taules. Voltau
Dalt Vila tant com desitgeu i sortiu pes Soto. Seguiu cap a
ponent fins a la torre de sa Sal Rossa i tornau al punt de sortida
més per l’interior.
2. Sant Antoni i la badia de Portmany. Des del passeig de ses
Fonts, caminau vora mar cap al sud i després a ponent tot seguint
la badia de Portmany. Arribau fins al Port des Torrent, la punta
de Sa Pedrera o La Bassa. Tornau per camins interiors.
3. Santa Eulària. Sortiu de la boca del riu i, cap al nord i,
seguint el riu, pujau al puig de Missa. Baixau després fins a
s’Alamera i d’allí i vora mar cap a llevant… fins a on vulgueu.
Tornau per l’interior.
4. Santa Agnès de Corona i cala Salada. Sortiu de Santa
Agnès de Corona i travessau el pla en direcció sud-oest. Agafau
després camí cap al cap Nunó i cala Salada. Tornau pel torrent
des Forn Roig.
5. Sant Mateu i torres d’en Lluc. Sortint de Sant Mateu, tra-
vessau el pla d’Aubarca en direcció nord. Continuau fins a
les torres d’en Lluc. Podeu tornar pel mateix camí o fer-ne
un d’alternatiu.
6. Cala de Sant Vicent, s’Aigua Dolça i tornada per ses
Formigues. Sortint de la cala de Sant Vicent, pujau cap a la
urbanització Allà Dins i després cap a s’Aigua Dolça (també
anomenada cala de Jonc). Seguiu la costa cap a l’oest fins a
ses Formigues. Allí hi ha un viarany que puja al pla de ses
Formigues i des d’allí es torna a sa Cala una altra vegada.
7. Sant Josep i talaia de Sant Josep. Sortint de Sant Josep,
hi ha un camí que puja directament a sa Talaia, que és el puig
més alt d’Eivissa (475 m). Des d’allà tendreu unes vistes ex-
cepcionals.
8. Es Bol Nou i es Cap des Falcó. Sortiu des Bol Nou per
la costa en direcció a llevant. Caminau després tota la platja
des Còdols i continuau pel carrerany puig amunt paral·lel a
la mar.
9. Can Bellotera i puig des Merlet. Sortint de Can Bellotera,
agafam el camí asfaltat que va cap al nord. En arribar as Rafal
Trobat tenim, a la dreta, el començament de la pujada cap al
puig des Merlet (també anomenat puig de sa Pega). La tornada
és pel mateix camí.

Tingueu en compte, però, que els itineraris que aquí us he in-
dicat són simples suggeriments sense cap concreció. Si voleu
fer-los tots sols, cal que us informeu més sobre tots ells abans
de partir.

Molí de ca na Truia.
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patrimoni)
L’HOTEL FORMENTOR,
ENTRE LA MEMÒRIA I
LA INCERTESA

Molt s’ha parlat els darrers mesos sobre l’Hotel Formentor.
L’agost del 2020 s’estrenà a l’Atlàntida Mallorca Film Festival
el documental Formentor, el mar de les palabras, dirigit per
José Luis López-Linares, un exquisit repàs des dels orígens
de l’hotel fins a les noves pràctiques culturals propiciades pel
Grup Barceló. Enfront d’aquest referent que forma part de les
pàgines més amables de la història de la cultura a Mallorca,
a finals de desembre del mateix anys es publicà la notícia de
la seva venda al fons d’inversió Emin Capital que, juntament
amb la cadena canadenca Four Seasons, escometrà una reforma
que segons els nous gestors anirà més enllà del que havia estat
l’Hotel Formentor. Dos dies després va tenir lloc una venda
solidària dels mobles i estris: la venda d’un patrimoni que po-
dria haver estat essencial per continuar fent recerca sobre la
història de l’hotel. La pregunta és: què vol dir anar més enllà
del que havia estat Formentor? Per poder respondre, cal co-
nèixer com era l’hotel.
La seva construcció es troba lligada al poeta, col·leccionista
i mecenes argentí Adán Dihel. Interessat per les arts i la cultura,
es traslladà a París, on va entrar en contacte amb el pintor
Hermen Anglada i Camarasa i els seus deixebles llatinoame-
ricans. Quan començà la Primera Guerra Mundial, es traslla-
daren a Pollença i reberen les visites dels argentins Ricardo
Güiraldes i Alfredo González Garaño. És possible que Adán
Diehl hi hagués estat amb anterioritat a 1921, data en què sí
que podem afirmar que conegué la península de Formentor.
El 1926 s’establí a l’Horta amb la seva dona Maria Elena
Popolicio. Arran d’una excursió, pensaren adquirir aquestes
terres que des del segle XVII fins a 1928 havien estat de la fa-
mília del poeta Miquel Costa i Llobera. El 1926 compraren
la zona de Llevant, que segons la premsa s’havia de convertir
en un parc natural.1 Dos anys més tard comprà Ponent i reuni-
ficà l’antiga heretat dels Costa.
Inicialment volien construir una casa, però sembla que el pintor
Tito Cittadini li proposà la construcció d’un hotel. En tot cas,

Maria Elena Popolicio és la vertadera gestora del projecte, ja
que pensà construir un hotel i amb els beneficis convidar els
amics artistes a treballar i viure en harmonia amb la natura.2

Per a la construcció comptà amb crèdit il·limitat del banc
Crèdit Balear, ja que la seva família era prou solvent, espe-
cialment els seus cosins de la Banca Tornquist. La zona triada
inicialment va ser la de sa Teulera, prop de l’escar conegut
com sa Posada. Un incendi fortuït la va fer canviar d’opinió i
es decantà per la zona de Ponent, propera a la platja i res -
guardada dels vents del nord. El 1928 inicià la construcció
amb uns plànols projectats per ell mateix.3 L’edifici és de línies
sòbries, de planta rectangular amb un cos central que destaca
en la façana i es desplaça cap a la mar. Constava de planta
baixa i tres plantes destinades a unes cinquanta habitacions
(fig. 1). Tot amb un luxe sense precedents, ja que disposava
de llum elèctrica, telèfon i aigua calenta. De la decoració s’en-
carregà Popolicio, amb productes confeccionats a Pollença,
des dels llençols a les vànoves amb un pi dissenyat per ella
mateixa i brodat per les monges. Un altre aspecte innovador
va ser el disseny dels jardins en mans de l’argentí Felipe Bellini,
que salvà el desnivell del terreny per mitjà d’una escalinata,
de tal manera que l’hotel quedà immers en uns jardins que
barrejaven la vegetació autòctona i l’ornamental seguint els
criteris euro peistes. (Fig. 1)

El setembre de 1929 l’hotel va obrir les portes amb una total
expectació, entre altres coses perquè no existia una carretera
d’accés i l’única manera d’aconseguir arribar-hi era amb barques

FRANCISCA LLADÓ POL. Professora d’Història de l’Art de la UIB

L’Hotel Formentor abans de la inauguració el setembre de 1929.
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que sortien del Port de Pollença i arribaven a la cala del Pi de
la Posada. L’edificació de l’hotel va ser un argument per a la
construcció de la carretera, un projecte presentat per Reial de -
cret el 1918 i que havia quedat en l’aire. El 1927 la Diputació
Provincial aprovà una ordre de prelació i va encarregar l’empresa
a l’enginyer Antonio Parietti Coll; el 1929 presentà un informe
on justificà la necessitat de la construcció per l’edificació d’un
hotel de luxe que augmentaria l’internacionalisme de l’illa.

Un internacionalisme que va ser degut no a les capacitats em-
presarials de Diehl, sinó als actes i celebracions que convocaren
tant la intel·lectualitat mallorquina com els visitants forans.
Eren festes acompanyades de menús elaborats per un xef francès
i amenitzades per l’Orquestrina Formentor o l’Orquestra Crio -
lla Brusquetti. En anys successius s’instal·laren pistes de golf
i tenis, s’obrí una perruqueria i la primera boutique de Mallorca,
on aviat el modista Jean Pateau dissenyà el famós pijama
Formentor. Un luxe i un esperit propis dels feliços anys vint.
Dins el mecenatge i la filantropia, el 1931 va tenir-hi lloc la
Setmana de la Sabiduria, organitzada per Joan Estelrich i su-
fragada per Cambó, que comptà amb la participació del comte
de Keyserling, fundador de l’escola de Darmstadt.
Si bé hi ha diverses teories sobre l’arribada d’aquest darrer,
som de l’opinió que va ser gràcies a la mediació d’Alfredo
González Garaño, un amic d’Adán Diehl que havia visitat
Mallorca en més d’una ocasió. Com a membre de la directiva
de la Sociedad Amigos del Arte de Buenos Aires, el comte de
Keyserling hi havia impartit una conferència, i dos anys després
viatjà a l’Hotel Formentor. Igualment, el 1929 Le Corbusier
feu el mateix i el 1932 el trobam a Formentor. Le Corbusier
sentí una gran admiració pel paisatge, però no per Diehl i els
milionaris del seu entorn.4

Cultura, paisatge, internacionalisme, van ser les pautes que
definiren el projecte, però les bones expectatives aviat s’en-
fonsaren amb els efectes de la crisi del 29, que es van sentir a
partir de 1933. Els hostes que arribaven eren escassos, inver-
sament proporcionals a les despeses de manteniment. Es van
vendre accions i s’urbanitzà una part del terreny. El 1934 es
van haver de cedir els terrenys als creditors i el Banc de Credit
Balear es convertí en el nou propietari fins que entrà en sus-
pensió de pagaments el 1935. Adán Diehl va vendre quadres
i altres pertinences per poder tornar a l’Argentina.
Amb la Guerra Civil l’hotel romangué tancat i no va ser fins
al 1954 que la família Buadas el reobrí. Destaca Tomeu Buadas,
vertader alter ego d’Adán Diehl, home culte que decidí celebrar
actes com el I Congrés Lul·lístic Internacional i el 1959 va
propiciar el naixement de les Conversacions Literàries, un
espai de llibertat que amb l’arribada d’editors internacionals
promogué el Premi Formentor i va posar Mallorca i l’hotel al
mapa cultural internacional. Mentrestant, els visitants eren
cada cop més variats, de Churchill als prínceps de Mònaco
passant per Ava Gardener o Gary Cooper. Una realitat al marge
de la balearització que suposà l’arribada del turisme de masses
i la consegüent destrucció del territori.
El 2006 passà a mans del Grup Barceló, es recuperaren les
Converses Literàries i s’impulsà el festival Formentor Sunset
Classics, alhora que la cadena, ja des dels anys vuitanta, im-
pulsava la balearització a la zona del Carib. Ara s’obri una
etapa d’espera on haurem de veure si triomfa la formentorit-
zació o la balearització,5 és a dir, una construcció respectuosa
o la urbanització massiva.

Notes

1. «Acotaciones. Adán Diehl», El Día, 25 de novembre de 1927, p. 1.
2. Francisca LLADÓ POL, L’Hotel Formentor d’Adán Diehl.
Arquitectura, cultura i paisatge a l’entorn llatinoamericà dels anys
trenta a Mallorca. Palma: Associació per a la Revitalització dels
Centres Antics, 2004. Quadern Arca, 16, p. 10-13.
3. M. Elena. POPOLICIO, en DD.AA., Homenaje a Adán Diehl.
Palma: Fomento de Turismo, 1954, p. 16-17.
4. Francisca LLADÓ POL, «Mecenazgo argentino en Mallorca: Adán
Diehl, Carlos Tornquist y el Hotel Formentor», Revista de Ins -
tituciones, Ideas y Mercados, 59 (Buenos Aires: 2013), p. 79-99.
5. Carme RIERA, Formentor. La utopia possible. Formentor: Grupo
Barceló, 2009, p.  13.

L’hotel el 1954, moment en què passà a mans de la família Buadas



20

ressenyes)
L’aviació republicana, coneguda com La Gloriosa, i les forces
aèries de la República Espanyola són les grans desconegudes
de la Guerra Civil espanyola (1936-1939), malgrat la impor-
tància que hi van tenir. Sortosament, en els darrers anys di-
versos historiadors i l’ADAR n’han anat donant a conèixer
l’organització, els pilots i els mecànics. Aquest volum forma
part d’aquesta tasca divulgadora dels orígens de l’aviació
militar espanyola.
El llibre, que compta amb un pròleg del capità de l’Exèrcit
de l’Aire i historiador de l’aviació Rafael de Madariaga, està
dedicat a l’estudi biogràfic del pilot republicà Manuel Orozco
Rovira (Tarragona, 1914-1994). Orozco era un artista, un di-
buixant especialitzat en caricatures, però quan es produí el
cop d’estat franquista deixà l’art i es va voler fer pilot. Va
actuar com a tal en defensa de la República durant la Guerra
Civil espanyola i, posteriorment, defensant la Unió Soviètica
contra els nazis.
L’estudi s’inicia amb un context històric que ens situa en la
Tarragona republicana i l’inici de la Guerra Civil, en el marc
de la qual Manuel Orozco s’allistà per ser pilot a les files re-
publicanes. Tenia vint-i-dos anys i va ser inclòs en la segona
promoció que es formà a l’Escola de Pilots de Kirovabad a
l’antiga Unió Soviètica (actualment Ganja, a l’Azerbaidjan)
durant l’estiu i la tardor de 1937. Recordem que l’URSS va
ser el país que més ajudà el govern republicà durant la guerra.
Allà adoptà el nom de Piotr Manuílovitx Orlov [Pedro Manuel
Aguilar]. L’acompanyaven altres pilots que tindrien un paper
destacat a l’aviació republicana, com Andrés García Lacalle,
Juan Lario, Rómulo Negrín o Luis Sirvent.
Un cop tornat a Espanya, el gener de 1938, va ser nome nat
sergent pilot i destinat a la 4a esquadrilla de Polikarpov I-15
(els Xatos) del Grup 26, que llavors tenia la base a Sabadell,
comandada per Ladislao Duarte i posteriorment per Emilio
Ramírez Bravo i Miguel Castillo Puerta. Va combatre fins al
final de la guerra amb la 4ª Esquadrilla de Xatos, que actuà
pel País Valencià, Aragó i, sobretot, Catalunya. En el llibre
troben detallada tota la seva activitat i les característiques
dels aeròdroms i els avions republicans, dedicant especial

atenció als primers vols sobre la seva ciutat natal, Tarragona,
i a la batalla d’Alfambra (21 de febrer de 1938), sobre la qual
hi ha diverses visions que l’autor del llibre ens ofereix per,
posteriorment, treure’n unes conclusions (p. 93-123). També
trobem força detallada l’actuació als fronts de Llevant i de
Catalunya entre març i setembre de 1938 (p. 124-155). El se-
tembre de 1938, Orozco i altres pilots republicans foren enviats
a l’URSS per estudiar a l’Escola Superior Tàctica d’Aviació
de Lípetsk i la majoria s’hi quedaren en acabar la Guerra
Civil espanyola.
La victòria franquista i l’inici de la repressió portà la majoria
de pilots republicans a l’exili. La 4a Esquadrilla de Xatos
lliurà els aparells que els restaven a Carcassona. D’altres,
com la 2a Esquadrilla, els lliuraren als franquistes a Barajas,
i la 3a va portar els avions a Orà (sota control francès). 
Finalment, Manuel Orozco va fer cap a l’URSS, on s’integrà
a l’exèrcit soviètic, al 785 Regiment de Caça. Les purgues
de Stalin també afectaren diversos pilots republicans, però
no pas Orozco, que es mantingué fidel al PCUS i participà
en la batalla d’Stalingrad en el marc de la Gran Guerra
Patriòtica (p. 188-206). Un cop finalitzada la Segona Guerra
Mundial, Manuel Orozco ocupà alguns càrrecs de respon-
sabilitat a l’aviació de l’exèrcit soviètic, fins que fou des-
mobilitzat l’any 1948. A partir d’aleshores inicià l’activitat
acadèmica en el camp de les ciències econòmiques. Va ser
destinat a diversos països iberoamericans, especialment a
Cuba, on publicà diversos llibres d’economia del treball so-
cialista, i a Xile, on estigué al costat d’Allende els darrers
moments de la seva vida fins a l’11 de setembre de 1973.
Un cop consolidada la Transició a Espanya, tornà a Tarragona.
Aquest és un llibre altament recomanable perquè la biografia
del pilot republicà Manuel Orozco Rovira ens il·lustra sobre
el segle XX, des de la Guerra Civil espanyola, la Segona
Guerra Mundial i la Guerra Freda, i perquè és una biografia
familiar que ens permet veure les diverses trajectòries de les
persones que formaren la seva família al llarg del segle. 

RAMON ARNABAT. IEP-ISOCAC-URV

Lluís OROZCO DELCLÓS
Ales lleials 
Orozco-Orlov. 4a
Esquadrilla I-15
Lleida: Grup de Recerques de les
Terres de Ponent i ADAR, 2020. 
241 p.



Tant el paratge del Saler, associat al de l’albufera de
València, com el curs amenaçador ahir i avui domesticat
del riu Túria constitueixen dues fites indefugibles per
entendre moltes coses, especialment la dinàmica del crei-
xement urbà de la ciutat i l’aparició i consolidació del
combat veïnal. Amb aquesta aportació urgent i ja im-
prescindible, Dolç ens orienta pels revolts de les darreres
raneres de la llarga agonia del franquisme i les creixents
ambicions del desenvolupisme. Carles Dolç és un arqui-
tecte compromès des dels darreres anys de la dictadura
amb totes les lluites ciutadanes en un ampli ventall de
vessants: militant, ciutadà, arquitecte... Precisament les
dues batalles tractades en el llibre han tingut una relle-
vància històrica en l’esdevenir de la ciutat.
Així, repassarem la lluita per la preservació del vell llit
del Túria («El llit del Túria és nostre i el volem verd»)
per al gaudi de la població en un context de forta pressió
especuladora, que es mostra encara més agressiva en la
prevista urbanització del fràgil ecosistema que reuneix
l’Albufera i el Saler («El Saler per al poble»). Van ser
dues lluites en plena dictadura que convergiren en un
creixent i enfortit moviment veïnal.
Cal remarcar, però, el fet que totes dues batalles van que-
dar inconcluses. Les ferides encara són importants tot i
que el procés destructiu sembla ja descartat. Efectivament,
el nostre llibre llueix un interessant epíleg que revisa les
amenaces encara vives i que ens adverteix de la necessitat
de romandre ben atents als projectes que afecten un litoral
molt sensible a una possible ampliació del port i a la fi-
nalització del Jardí del Túria cap a la desembocadura.
És aquesta una zona d’especial sensibilitat ambiental co-
bejada pels poders financers. Per tal d’arrodonir la pers-
pectiva d’aquests dos elements definidors del paisatge
urbà, Carles Dolç proposa atendre a l’aprofitament, tan
controlat com calga, del nou caixer del riu entre Quart
de Poblet i la mar.

MANEL PASTOR. Federació d’Instituts d’Estudis del País
Valencià

El llibre, publicació 371 dels Episodis de la Història, co-
mença amb una breu introducció històrica i demogràfica
de l’època estudiada. Tot seguit, contempla com a punt
de partida els estudis pioners d’Enric Moure-Rey o de
Jordi Nadal i Emili Giralt per a continuació valorar les
fonts documentals abundants i diverses, si bé no generades
per registrar detalladament la immigració, sinó per als
afers quotidians de la població de l’època: registres par-
roquials, documents notarials, visites pastorals i expedients
matrimonials, judicials o inquisitorials, entre altres, amb
l’excepció de la Matrícula de francesos de l’any 1637.
És ben cert, com s’afirma, que els occitans van venir «per
treballar i viure la vida que presumiblement no podien
viure en el seu lloc de naixença» i no pas per ser clarament
registrats en la documentació de l’època, fet que determina
les dificultats d’identificació i comptabilització. 
A partir d’aquestes consideracions, l’estudi de Gual i
Masdéu veu, engloba i sintetitza les variades recerques
que des dels estudis pioners esmentats i les recerques
demogràfiques de Josep Iglésies s’han elaborat des d’una
perspectiva local o territorial. Així, es poden observar
les intensitats cronològiques de la immigració occitana
al llarg dels anys, els llocs de procedència o els de destí
i els percentatges d’occitans amb relació a la població
autòctona, molt diferents entre uns llocs i altres. Després
de l’establiment en llocs concrets i la possibilitat de ser
localitzats documentalment, el llibre contempla aspectes
de la vida que quedaren registrats, com ara les ocupacions
laborals dels homes, els percentatges d’homes i dones
immigrants (molt superiors els d’homes) i la concreció
d’enllaços matrimonials, amb diferències notables amb
els propis del lloc. En conclusió, és una obra que ajuda
molt a comprendre globalment la immigració occitana
de l’època moderna a partir d’una síntesi i confluèn-
cia de recerques territorials, escrita de manera entenedora
per dos historiadors especialistes en demografia històrica. 

JOSEP SANTESMASES I OLLÉ. CCEPC
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Carles DOLÇ
Del Saler al Túria
Els primers moviments
ciutadans que van
dissenyar València
València: Pruna Llibres; 
El Magnànim, 2021, 178 p. 

Valentí GUAL VILÀ;
Raimon MASDÉU I
TÉRMENS
La immigració
occitana a la
Catalunya moderna
Barcelona: Rafael Dalmau, 
editor, 2021, 93 p.
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trianovetats)DE

DD.AA.
ERA
Revista cerdana de
recerca. Núm. 4. 
Puigcerdà: Grup de
Recerca de Cerdanya;
Arxiu Comarcal de la
Cerdanya; Edicions
Salòria, 2021, 309 p., 19 €.

En el quart número de la revista ERA es recullen les aportacions presenta-
des a les IV Jornades d’Estudis Comarcals de Cerdanya, on va tenir un pes
especial la història contemporània, concretament, el tombant dels segles XIX
i XX. Així, s’hi troben articles sobre les dinàmiques culturals a Puigcerdà, els
Jocs Florals de la Cerdanya del 1908, la premsa escrita i la literatura a la
Cerdanya d’entreguerres i l’anàlisi historicoarqueològica de la Línia P, entre
altres. A més, complementen la publicació els articles sobre història medie-
val i moderna, com l’estudi sobre els comtes de Cerdanya del casal de
Barcelona o el de l’ensenyament de la gramàtica al segle XVIII a Puigcerdà i,
finalment, dos articles sobre flora cerdana. 

Vicent Josep
ESCARTÍ
La pesta a
València, 
1647-1648
València: Institució Alfons
el Magnànim, 2021, 
272 p., 14 €.

A partir de les cròniques que s’han conservat fins als nostres dies, Vicent Josep
Escartí presenta un estudi sobre l’onada de pesta bubònica que assolà la ciutat
de València i part de les terres valencianes entre 1647 i 1648. La pesta no era
un fenomen nou, ja que consten epidèmies de pesta en terres valencianes des
del 1348. Tanmateix, cada episodi va provocar crisis de grans dimensions a tot
el territori. Gràcies als testimonis escrits, aquest llibre reflecteix la visió de
grans cronistes com el pare dominic Francesc Gavaldà, el caputxí fra Pau
d’Alacant i el jesuïta Vicent Arcaina, els quals s’encarregaren de constatar el
moment més difícil per a la València del segle XVII i les terribles conseqüències
que va tenir per a la població valenciana. 

Iván FERNÁNDEZ;
Sònia ESTRADÉ;
Pere FRAGA;
Guillem X. PONS 
Manual dels
hàbitats de
Menorca
Menorca: Institut Menorquí
d’Estudis, 2020, 595 p., 
35 €.

L’Institut Menorquí d’Estudis publica el Manual dels hàbitats de Menorca, que
ofereix la possibilitat de conèixer la riquesa de biodiversitat que conforma el
mosaic menorquí. Cada hàbitat constitueix la llar d’un conjunt d’espècies espe-
cífiques adaptades al seu entorn i que s’han desenvolupat durant segles. El lli-
bre s’estructura a partir de la metodologia, la descripció, la classificació (orga-
nitzada a partir de la codificació internacional CORINE Biotopes) i les fitxes dels
hàbitats presentats. Al seu torn, aquests estan dividits en vuit blocs: ambients
litorals o salins, aigües continentals, vegetació arbustiva i herbàcia, boscos,
zones humides, roquissars, coves i arenals interiors, terres agrícoles i àrees
antròpiques. 

Xavier FERRÉ (ed.)
Miquel Tarradell i
Mateu (1920-
1995) Cicle en
reconeixement de la
trajectòria de
l’arqueòleg
Reus: Centre de Lectura de
Reus; Arola Editors, 2021,
176 p., 22 €.

Les Edicions del Centre de Lectura de Reus han recollit les conferències de
cinc ponents en el marc del cicle en reconeixement de Miquel Taradell,
arqueòleg i nom destacat de les lletres catalanes del segle XX, en el centena-
ri del seu naixement. Les conferències abasten la seva trajectòria vital mul-
tidisciplinària, tant els treballs en el camp de l’arqueologia (amb la càtedra
a València com a punt destacat), com tota l’activitat clandestina durant l’eta-
pa més repressiva del franquisme, que té la creació de la revista Ariel com a
esdeveniment cabdal. A la part final del llibre es troben reproduïts alguns
dels textos, eminentment assagístics, més importants de l’autor.

Felip GALLART;
Vicent LLADONOSA
El camí de les
tenebres
Lleida: Institut d’Estudis
Ilerdencs, 2020, 467 p., 
18 €. 

L’Institut d’Estudis Ilerdencs publica la crònica més completa presentada
fins ara sobre el coronel Antoni de Niubò Xammar (1789-1837), que és alhora
un relat de la Guerra del Francès i, sobretot, de la Primera Guerra Carlina a
les comarques ponentines. Gràcies a aquesta guerra civil, el coronel Niubò
es guanyà el reconeixement com el militar liberal de més renom a la plana
de Lleida, en episodis tan esgarrifosos com el setge de Guimerà o la defensa
de Tàrrega, entre altres. Tanmateix, tot i marcar profundament la societat
catalana, aquesta etapa és poc coneguda encara avui dia. Per això, el llibre
pretén recordar i homenatjar les víctimes dels dos bàndols, els derrotats i
els marginats per la història oficial.
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Feliu IZARD I
GAVARRÓ
Enher en 3 actes
i mig
Tremp: Garsineu Edicions,
2021, 224 p., 20 €.

Tot coincidint amb el setanta-cinquè aniversari d’Enher, l’empresa que va
transformar social i econòmicament l’Alta Ribagorça, Feliu Izard recull i
difon gràficament les seves grans obres. Amb una estructura en quatre
actes, l’autor comença presentant la urbanització del barri nou del Pont de
Suert, el barri d’Enher, en què va tenir un paper fonamental l’enginyer Victo -
riano Muñoz. El segon acte, l’artístic, analitza la construcció de la capella del
Sant Esperit a Aigüestortes del president de l’empresa, Eduardo Torroja
Miret, actualment desapareguda. El tercer acte està dedicat al fracassat pro-
jecte del Tramvia Aeri de Malpàs a Xerallo i, finalment, el mig acte final pre-
tén ressuscitar el modellino a escala 1/40 de la presa d’Escales.

Lluís OBIOLS
PEREARNAU (dir.)
Interpontes VI
La Seu d’Urgell: Edicions
Salòria, 2020, 271 p., 
18 €.

En aquest sisè número d’Interpontes, els annals de l’Institut d’Estudis Comar -
cals de l’Alt Urgell, s’incorpora com a coeditor de la publicació l’Arxiu Comarcal
de l’Alt Urgell, que celebra el desè aniversari. En aquesta ocasió es recullen un
total de tretze articles i treballs de recerca sobre la comarca de l’Alt Urgell. El
llibre presenta treballs de temàtiques tan dispars com el règim de nevades a
Sant Joan de l’Erm, de Jordi Dalmau; l’himne al gloriós Sant Miquel Arcàngel,
de Josep Espunyes; un crim de sang i la forca del firal del quadre Hèrcules i la
ciutat (1699-1700), de Carmen Xammar i Climent Miró, o els cent anys de l’en-
trada del bisbe Guitart a la Seu d’Urgell, de Daniel Fité.

Sandra ORDOÑO;
Elena PARRA
Portadores d’un
cicle sense fi. 
Dones i pràctiques
funeràries a la
Ribera d’Ebre (s. XX)
Flix: Centre d’Estudis de
la Ribera d’Ebre, 2020,
128 p., 17 €.

Sandra Ordoño i Elena Parra, autores del llibre, aprofundeixen en els cos-
tums funeraris a la comarca durant el segle xx. L’obra estudia i dona relle-
vància al paper de les dones com les encarregades històriques d’uns certs
àmbits: la seqüència ritual de la mort, des de l’agonia prèvia i les cures
pal·liatives fins al procés de dol posterior. Per al procés de documentació,
les autores han recollit els testimonis de tretze dones de la Ribera d’Ebre.
En el darrer apartat, a més, es fa una repassada dels canvis més recents en
les pràctiques funeràries juntament amb una reflexió des de la perspectiva
actual de pandèmia. En conjunt, el llibre aporta una visió nova a una matèria
tan antiga com és la gestió de la mort en la societat.

Jordi PLANAS (dir.)
Ponències
Núm. 25
Granollers: Centre
d’Estudis de Granollers,
2021, 218 p., 15 €.

El número 25 de Ponències recull quatre ponències, que tracten principal-
ment els temes de l’educació i l’ensenyament al Vallès Oriental: l’ensenya-
ment públic als municipis del Vallès Oriental entre els segles XVI i XVIII, l’art
urbà a Granollers relacionat amb el procés creatiu com a eina comunitària i
educativa, la recuperació de la tasca pedagògica dels mestres Celestí
Bellera i Rita Gibernau les dècades de 1920 i 1930, i la història del club GM
Granollers en el context de la inclusió de l’esport femení. A més, la publica-
ció presenta tres notes d’investigació sobre el patrimoni artístic de la comar-
ca i un resum del treball guanyador del darrer premi Camí Ral sobre la deve-
sa Torre Surera.

Joan ROVIRA I MIRÓ
El Catllar
passió castellera
250 anys de tradició
(1770-2020)
Valls: Cossetània
Edicions; El Catllar:
Ajuntament del Catllar,
2021, 205 p., 17,50 €.

Aquest llibre explica l’estret vincle entre la història del Catllar (i més concre-
tament, la Raval) i el fenomen casteller. D’ençà del 1770, quan es té constàn-
cia d’un ball de valencians que fou l’artífex del primer castell de sis pisos
documentat de la història, fins a les espectaculars actuacions dels darrers
anys, la diada del Catllar s’ha convertit en una data imprescindible dins del
calendari casteller. En aquest context, Joan Rovira ressegueix les cròniques
de Ramon Roca i Vilà i destaca la tasca del cronista de les grans fites caste-
lleres del segle XIX al Catllar. Així doncs, l’autor recull 250 anys d’història
castellera que converteixen el Catllar en un lloc únic. 
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CARLES BARRULL. IRMU

XI TROBADA D’ESTUDI PER A 
LA PRESERVACIÓ DEL
PATRIMONI DE LA PEDRA SECA I
L’ARQUITECTURA TRADICIONAL
ALS TERRITORIS DE PARLA
CATALANA

Del 5 al 7 de novembre de 2021, Móra la Nova acollirà La XI
Trobada d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni de la
Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional als Territoris de Parla
Catalana, que en aquesta edició organitzen APSAT-Associació
per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional, el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Ramon
Muntaner. Els àmbits de treball d’aquesta edició giraran al
voltant de la catalogació, el paisatge, la conservació i la llen-
gua, com també l’educació formal i no formal en l’art de pedra
seca, les bones pràctiques d’intervencions i exemples d’ar-
quitectura tradicional. 
La trobada s’iniciarà al Casal Municipal
de Móra la Nova la tarda del divendres
5 de novembre, amb la inauguració ins-
titucional i la ponència «Valoració, re -
sultats i reptes dels deu anys de la
Wikipedra», a càrrec de Ramon Artigas
(Drac Verd, APSAT), Joan Maria Vives
(APSAT) i Jordi Grau (Observatori del
Paisatge de Catalunya), seguida de les
primeres comunicacions. Durant la nit,
Móra la Nova serà subseu de la Mostra

Internacional de Cinema Etnogràfic de Catalunya, amb una
projecció d’audiovisuals sobre pedra seca. 
El dissabte 6 de novembre al matí, la trobada començarà amb
una taula rodona sobre restauració i aprenentatge amb la
participació de Roger Solé (Associació Gremi dels Margers de
Catalunya); Miquel Pedrós (Amics de l’Arquitectura Popular) i
Joan Roura (Grup Barracaire de Castellar del Vallès), que
moderarà Ferran Bergonyó (Escola Orígens). Després de la
presentació de diferents comunicacions, la trobada es tras -
lladarà a Riba-roja d’Ebre, per visitar-hi els forns d’oli de
ginebre i dinar; de tornada es visitaran els anjubs i el Centre
d’Interpretació de la Torre de l’Espanyol. De nou a Móra la
Nova, es visitarà l’exposició Tota pedra fa paret. La pedra seca
a Catalunya, produïda per APSAT i el Departament de Cultura,
que es podrà veure durant els dies de la trobada a la
Biblioteca Municipal. 
Més tard hi haurà la ponència d’arquitectura tradicional
«Aprendre de l’arquitectura anònima de les Gavarres» a càr-
rec d’Oriol Granyer (Consorci de les Gavarres), Olga Muñoz,
Anna Teixidor i Maribel Fuertes (Associació GRETA), i la dar-
rera ronda de comunicacions. A la nit actuarà el grup
Txalaparta. 
El matí del diumenge 7 de novembre continuaran les activitats
a Móra la Nova, amb el contacontes de cloenda de la Trobada,

la presentació de l’exposició de pedra
seca a Perpinyà, la taula rodona sobre
margers –amb la participació de Gatano
Blanch Gironès (la Fatarella), Albert
Gavaldà (Tarragona) i Ivana Ponsoda
(València) i la moderació de Roger Solé
(Associació Gremi dels Mar gers de
Catalu nya)– i la presentació de la XII
Trobada. 
La Trobada finalitzarà a la Fata re lla amb
una visita a la Funda ció el Solà i el di nar
de cloenda. Per a més informació:
www.trobadapedraseca.cat.
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Barraca de pedra seca del terme de Vila-
rodona (Alt Camp), amb els lliris blaus (lliris de
barraca) florits. Fotografia: Josep Santesmases


