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RESUM 

El període de la Menorca Britànica, moment en que Menorca va estar sota 

domini britànic durant gairebé tot el segle XVIII, és un dels períodes més 

interessants de la història d’aquesta illa i ha estat font d’inspiració per a 

nombroses publicacions. El propòsit d’aquest Treball de Fi de Màster és el de 

oferir una proposta didàctica per als cursos de 4t d’ESO per a l’estudi d’aquest 

període. I és que habitualment en les programacions que es duen a terme en 

els centres educatius no es deixa cabuda per a l’estudi de fets històrics que han 

succeït dins l’entorn més immediat dels alumnes. I és, des del meu punt de 

vista, indispensable que un alumne menorquí acabi els estudis obligatoris amb 

unes nocions bàsiques de les dominacions britàniques de Menorca. Per 

aconseguir-ho, s’ha optat per fer una sortida didàctica, que permet a l’alumne, a 

partir de les visites i activitats a les construccions més destacades d’aquest 

període, poder viure de primera mà aquest capítol de la història de Menorca. 

Aconseguint doncs, que els alumnes aprenguin a la vegada que prenen 

consciència de la necessitat de preservar el patrimoni històric i cultural. 
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1. Introducció i justificació del treball 

El present treball es centra en oferir una proposta didàctica per a treballar el 

període de la Menorca Britànica a les aules. Com sabem, el segle XVIII a 

Menorca tindrà una particularitats que no trobarem a la resta d’illes de les 

Balears. I és que Menorca, després de la firma del Tractat d’Utrecht (1713), 

posant així fi a la Guerra de Successió Espanyola (1701-1714), passarà a 

formar part de manera oficial de la corona britànica. Començarà així el segle de 

les dominacions, amb tres dominacions britàniques (1710-1756;1763-

1782;1798-1802), una dominació francesa (1756-1763) i una espanyola (1782-

1798), passant finalment a formar part d’Espanya de manera definitiva el 1802 

amb la Pau d’Amiens. 

El segle XVIII a Menorca doncs, serà un segle molt convulsiu, ja que serà 

disputat per tres potències diferents i en el que el principal atractiu de l’illa serà 

l’extensió del port de Maó, considerat un dels ports naturals més grans del 

món, que permetia que una flota pogués hivernar en el port, podent així utilitzar 

Menorca com a base naval en el mediterrani. És per aquest motiu que el segle 

XVIII a Menorca ha cridat més l’atenció als investigadors que la resta de 

períodes de la seva història, sent objecte de nombroses publicacions. Tot i així, 

és un tema que, des del meu punt de vista, a les aules ha estat poc treballat, i 

aquí radica la principal finalitat del treball, oferir una proposta didàctica per a 

suplir aquesta carència del programa educatiu. 

Intentant justificar l’elecció d’aquest tema, primer de tot ho he d’atribuir a una 

preferència personal, ja que és un tema que sempre m’ha cridat l’atenció i he 

trobat molt interessant, és per aquest motiu que vaig considerar que me podria 

resultar més fàcil i entretingut fer un treball d’aquest tema que de qualsevol 

altre. Com ja he dit però, el principal motiu per el qual he triat aquest tema i no 

un altre és el fet que considero necessari que una persona pugui acabar 

l’educació secundària obligatòria amb unes nocions bàsiques del període de 

dominació britànica a Menorca.  

Pel que fa a la forma que he optat per a treballar aquesta part de la història de 

Menorca, és la de l’itinerari o sortida didàctica. I és que si tenim en compte 
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l’enorme patrimoni d’aquest període que ens ha arribat fins els nostres dies, 

basat amb les torres de defensa, castells, edificis amb característiques 

pròpiament angleses i fins i tot una població que va ser fundada pels anglesos, 

l’actual poble de Es Castell, i que els anglesos van batejar com Georgetown. 

Aquest mètode educatiu, que més avant en parlarem, es pot considerar el més 

adient per tal d’apropar-nos a tot aquest panorama. La finalitat és que els 

alumnes puguin apreciar de primera mà tot aquest patrimoni i així, a la vegada 

que aprenen també es pot complir un altre finalitat del treball, que és el de 

conscienciar a les noves generacions de la necessitat de preservar tot aquest 

patrimoni històric i cultural, ja que es tasca de tots que es pugui seguir 

preservant i que les generacions futures també el puguin gaudir. 

Pel que fa a l’estructura del treball, després d’haver fet una breu introducció i 

justificació del treball, em centraré en exposar els principals objectius que s’han 

plantejat amb la realització d’aquesta proposta didàctica. A continuació, 

reflexionaré sobre totes les obres que s’han publicat sobre el tema, dividint 

aquest apartat amb tres subapartats diferents. Primer de tot es tindran en 

compte totes les obres de caire científic, després les obres més de tipus 

divulgatiu, i per últim, parlarem sobre que consisteix l’itinerari o sortida 

didàctica, a partir tot una sèrie d’articles especialitzats, d’autors que han tractat 

el tema. Després de treballar aquests apartats més introductoris, ens centrarem 

amb el gruix principal del treball, que és el de la sortida didàctica. Aquesta 

sortida s’ha dividit amb tres apartats. Per una banda s’explicarà el que es feria 

abans de dur a terme la sortida, per tal d’introduir als alumnes en el tema. 

Després es durà a terme la sortida, que està dividida amb tres itineraris 

diferents. Primer de tot es fa un itinerari general, que comença a Ciutadella i 

acaba a Maó i a on es treballa de manera general tot el període, des de 

l’annexió de Menorca a la corona britànica, passant per algunes de les obres  

que van construir els anglesos més importants, així com també s’expliquen els 

principals governadors britànics, entre altres coses. A continuació, es fa un 

itinerari pel poble de Es Castell, població que van construir els anglesos i que 

van batejar com a Georgetown. En aquest punt es fa un repàs de la història de 

la creació del poble i de les seves característiques i a la vegada, dona peu a 
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explicar alguns elements arquitectònics menorquins que són clarament 

d’herència anglesa, com els pastells o les finestres de guillotina. Per últim, es fa 

un itinerari a través de les torres de defensa britàniques més representatives. 

La majoria van ser construïdes durant el darrer període de dominació (1798-

1802) i van ser fetes amb l’objectiu de permetre una millor defensa de l’illa. Ja 

en el darrer apartat, s’explica el treball que es feria després de la sortida, per tal 

de concloure i consolidar els coneixements adquirits pels alumnes. Per acabar, 

es faran unes conclusions, on es podrà comprovar si s’han assolit els objectius 

principals de la proposta didàctica i s’oferirà tota la bibliografia utilitzada en la 

realització d’aquest treball. A més, a la part de l’annex s’hi podrà trobar tot el 

material didàctic necessari per a dur a terme la proposta. 

En definitiva doncs, la principal finalitat del present treball és el d’oferir un 

itinerari didàctic el més complet possible de la Menorca Britànica, per a que en 

un futur es pugui aplicar i posar en pràctica, i d’aquesta manera aportar el meu 

granet d’arena per tal de seguir innovant i millorant el món de l’educació. 
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2. Objectius del treball 

La proposta didàctica que s’ha plantejat pretén complir aquests 5 objectius 

bàsics: 

 Permetre un millor coneixement de la Menorca Britànica. 

 Entendre les causes per les quals els britànics estaven tant 

interessats en tenir Menorca baix el seu control. 

 Poder apreciar tot el patrimoni històric fruit d’aquest període i 

prendre consciència de la necessitat de preservar-lo. 

 Poder reflexionar sobre tota l’herència britànica que ens ha arribat 

fins els nostres dies (pastell anglès, finestra de guillotina, 

anglicismes, etc.). 

 Apropar-nos de primera mà i de forma física a un fet històric per 

tal de que els alumnes puguin apreciar la història no com una 

cosa llunyana sinó com una cosa quotidiana i propera i que forma 

part del nostre dia a dia. 

 

Com és evident, com a primer objectiu el que es pretén aconseguir és que els 

alumnes puguin aprendre més coses de la Menorca Britànica. Ja que es tracta 

d’un període de la història de Menorca molt important. Com ja s’ha dit, es tracta 

d’un tema poc tractat a les aules, i per tant el principal objectiu del present 

treball és el d’oferir una possible solució en aquesta carència, i aconseguir que 

els alumnes acabin els estudis secundaris obligatoris amb unes nocions 

bàsiques del segle XVIII a Menorca, que puguin entendre les conseqüències de 

la guerra de successió, les diferents dominacions britàniques, els canvis 

polítics, econòmics i culturals que suposarà la presència anglesa a l’illa, etc. 

En segon punt, i directament relacionat amb el primer, aquests itineraris els 

permetria entendre les causes per les quals els britànics estaven tant 

interessats en tenir Menorca baix el seu control. Es tracta d’entendre per quin 
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motiu Menorca es converteix amb el principal teatre d’operacions en el 

mediterrani. Que puguin comprendre que realment el que els interessava als 

britànics era poder posseir el port de Maó, la importància de Menorca radicava 

amb aquest port, ja que la seva enorme extensió permetia poder tenir hivernant 

a la flota, s’havien d’oblidar així d’haver de fer el camí de tornada a Gran 

Bretanya cada hivern, quan es tancava el període de navegació. A part, també 

es pretén que entenguin que tot i que aquesta és la causa principal, també hi 

havia altres causes per les quals els britànics estaven tant interessats en 

aconseguir l’illa. Com per exemple, el fet que l’illa era de dimensions 

relativament reduïdes i amb una població discreta, i més, si ho comparem amb 

la seva illa veïna que es Mallorca. Això feia que la població pogués ser més 

fàcilment controlable. 

Un altre objectiu que s’ha plantejat és que puguin valorar tot el patrimoni 

històric que s’ha preservat fins a l’actualitat i que entenguin que és important 

poder seguir preservant-lo. I és que són moltes les construccions britàniques 

que encara avui en dia es mantenen pràcticament intactes. Tot i així, realment 

si es mantenen intactes també és per l’esforç que han fet moltes persones per 

aconseguir-ho. En són un exemple el grup de voluntaris que s’ha dedicat a 

treballar a l’illa del rei, concretament a l’hospital militar, per tal de restaurar-lo. 

També en són una mostra els voluntaris que han volgut recuperar la part de 

Camí d’en Kane de Ferreries i han anat destapant l’antic camí que casi havia 

acabat en el oblit. Per tant, per aconseguir que en un futur totes aquestes 

construccions, tant les que són pròpiament britàniques com qualsevol altre 

tipus de patrimoni, es puguin seguir preservant, és necessari educar a les 

noves generacions en aquest sentit, sinó tota la feina s’haurà fet en va. 

Com es sabut, encara avui dia a Menorca resulta fàcil observar tota l’herència 

anglesa que encara perdura. Només fa falta mirar la pròpia arquitectura i 

estètica de les cases menorquines, on molts dels seus elements són anglesos, 

com els pastells, les finestres de guillotina i els boínders. I també amb la forma 

de parlar de la gent, ja que hi ha moltes paraules que s’utilitzen en el 

subdialecte menorquí, que provenen de l’anglès, són els anomenats 

anglicismes. És veritat que se n’han perdut molts, però alguns encara perduren. 
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Per posar algun exemple, ens trobem amb paraules que encara avui s’utilitzen 

molt com boínder (de l’angès bow window) o bòtil (de l’anglès bottle). Cal tenir 

en compte però, que molts alumnes tot i que han conviscut tota la vida amb 

aquests elements, mai sen han adonat que realment són elements molt 

distintius de Menorca, que no trobem a la resta de les balears, i que tenen una 

marcada influència anglesa. Per tant, el quart objectiu d’aquest treball és 

precisament aquest, que els alumnes puguin reflexionar sobre tota aquesta 

herència britànica que encara avui perdura i que ha fet que Menorca tingui 

unes característiques particulars. 

Per últim, com a darrer objectiu, s’ha proposat estudiar la història d’una forma 

diferent, des d’un punt de vista més personal i proper als alumnes. I és que 

moltes vegades es tendeix a estudiar els fets de la història com una cosa 

llunyana i aliena a nosaltres. I realment en molts casos no es pot estudiar de 

cap altre manera. Evidentment l’antic Egipte i tot el tema de les piràmides és 

una qüestió que ens queda molt lluny. Però en canvi, es poden estudiar fets de 

la història que formen part del nostre passat i que per tant poden ser viscuts 

d’una manera més pròxima. A més, ajudarà el fet de poder visitar molts dels 

monuments que van ser protagonistes d’aquests esdeveniments.  
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3. Estat de la qüestió 

Pel que a l’estat de la qüestió del tema de la Menorca Britànica, he vist oportú 

dividir aquest apartat amb tres subapartats diferents. Per una banda, una part 

on es tracta tota la producció científica que s’ha publicat sobre les 

dominacions britàniques de Menorca durant el segle XVIII. A continuació, es 

fa referència a totes les obres de caràcter divulgatiu referent a aquest tema, i 

per últim, es reflexiona sobre la importància de les sortides didàctiques a 

partir de distints articles especialitzats que defensen la seva utilització, per tal 

de poder tenir una base sòlida en la que construir la meva pròpia proposta. 

En definitiva, s’ha intentat abastar de manera general tota la producció ,tant 

científica com divulgativa, que s’ha publicat sobre el tema escollit. 

 

3.1 La producció científica de la Menorca Britànica. 

El tema de la Menorca Britànica és un aspecte de la història de Menorca 

que ha suscitat el interès de molts autors, tant autors autòctons com forans. 

És per aquest motiu que trobem moltes més obres bibliogràfiques d’aquesta 

època que de qualsevol altre època de la història de Menorca.  

Tot i que no és una obra exactament de caràcter científic, es podria 

considerar que el primer escrit que tracta aquest període és l’obra de John 

Armstrong, anomenada la seva Història de la illa de Menorca, escrita de 

forma epistolar entre 1740 i 1742 i publicada el 1752, l’edició que es troba 

entre les meves mans però és del 1978. Armstrong fa un estudi en 

profunditat sobre Menorca, analitzant la seva història, les diferents 

poblacions de Menorca, les seves tradicions, i fins i tot tracta aspectes de 

geologia, biologia, botànica, etc. El més interessant d’aquesta obra és que 

et permet conèixer la situació de Menorca a principis del segle XVIII i a més, 

s’observa la percepció que els anglesos tenien en aquells moments de la 

població menorquina. 

Pel que fa a les obres de caràcter científic, hem de tenir en compte que sen 

han publicat moltes i de temes molt diversos. És per aquest motiu que s’ha 

fet una divisió per temàtiques. S’ha dividit la producció científica en 5 
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apartats diferents: Obres de caràcter general, de caràcter militar, d’aspectes 

socials i culturals, de tipus econòmic i administratiu i per últim, obres que 

analitzen aspectes arquitectònics.  

Com ja hem dit, convé parlar primer de tot d’un grup d’obres més de caire 

general. Aquestes obres les podríem dividir amb dos grups. Per una banda 

ens trobem amb obres que tracten temes més globals i dediquen unes 

poques pàgines a parlar sobre la Menorca Britànica. I per un altre banda, 

ens trobem amb obres que es centren exclusivament a parlar sobre el 

període de les dominacions britàniques de Menorca. 

Del primer cas, podríem començar exposant l’exemple de l’autora Núria 

Sales, que a l’obra Història dels Països catalans (1980), en un capítol del 

llibre anomenat Les illes durant el segle XVIII, fa menció a la Menorca 

Britànica, descrivint de forma breu les diferents dominacions, les principals 

aportacions britàniques, els canvis que es produeixen a l’illa en aquests 

moments (polítics i econòmics sobretot) i fins i tot destaca el moviment 

literari i lingüístic menorquí, amb figures com Joan Ramis i Ramis. 

També ens trobem amb les obres de Miquel Àngel Casanovas (1998 i 

2005), sobre la història de les Illes Balears i sobre la història de Menorca. O 

la versió d’història de les Illes Balears que va fer conjuntament amb David 

Ginard (2002). També a l’Enciclopèdia de Menorca, concretament en el 

número XI, es dedica un apartat a tractar la Menorca Britànica (Vidal, 2011). 

El que tenen en comú aquestes obres és que són obres de caràcter més 

general i que intenten explicar el període de la Menorca Britànica d’una 

forma breu i concisa, i és que en poques pàgines fan un repàs tant polític i 

econòmic, com social i cultural  d’aquest període.   

Si ens centrem amb el segon grup d’obres, centrades exclusivament en 

tractar de manera general les dominacions britàniques de Menorca, l’obra 

més antiga és La dominación britànica en Menorca, escrita per Mario 

Verdaguer i publicada el 1952. Es tracta d’una obra molt breu, ja que amb 

poques pàgines fa un repàs general de les tres dominacions britàniques, 

comença explicant amb poques línees la guerra de successió i acaba amb 

la Pau d’Amiens del 1802. A més, fa una petita descripció del govern dels 
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principals governadors britànics que van estar a l’illa. A continuació, no ens 

hauríem d’oblidar de l’obra Menorca en el siglo XVIII, una obra molt més 

recent, escrita per José Luís Terrón Ponce (2006). Es tracta d’un dels 

autors, juntament amb Micaela Mata, que més ha contribuït en l’estudi 

d’aquest període. En aquesta obra fa un repàs del segle XVIII a Menorca 

sobretot des del punt de vista polític i també analitza alguns aspectes 

econòmics, així com també exposa la biografia d’alguns personatges 

destacats d’aquest segle, com Richard Kane o el duc de Crillón, per 

exemple. 

Sembla ser que un dels temes preferits alhora de parlar de la Menorca 

britànica és el militar, i és que ens trobem amb molts autors que s’han 

centrat en analitzar els aspectes bèl·lics, sobretot el tema de les conquestes 

i reconquestes. D’aquesta manera, des d’aquest punt de vista militar, ens 

trobarem amb obres que es centraran en analitzar la primera meitat del 

segle XVIII, i altres que es centraran amb la segona meitat del segle, 

sobretot amb la conquesta espanyola per el duc de Crillón (1782) o amb la 

definitiva incorporació de Menorca dins la monarquia espanyola (1802). 

La primera autora que hem de mencionar és Micaela Mata, que ha escrit 

nombrosos treballs d’investigació que s’han centrat en conèixer moltes més 

coses d’aquest capítol de la història de Menorca que fins aleshores es 

desconeixien. I és que recorrent a arxius fora de l’illa (Londres, París i 

Madrid), va poder treure a la llum qüestions inèdites. 

La primera obra d’aquesta autora que hem de mencionar va ser publicada el 

1974, i es va centrar de manera general en analitzar les conquestes de 

Menorca a partir de tres èpoques diferents, que són els segles XIII, XVI i 

XVIII. Micaela Mata en la seva primera obra únicament es centra en explicar 

de forma breu la conquesta anglesa de Menorca dins el marc de la Guerra 

de Successió, considerant-la com a una de les tres conquestes més 

importants de la història de Menorca, juntament amb la conquesta de Alfons 

III en el segle XIII i l’atac de l’armada turca en el segle XVI. És un poc més 

endavant en que aprofundeix més en el tema de la guerra de successió, ja 

que el 1980 va publicar una obra que es centrava única i exclusivament a 
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analitzar la guerra de successió espanyola a Menorca, traguen a la llum 

aspectes que es desconeixien. Va estudiar en profunditat el 

desenvolupament polític i militar de Menorca i la seva relació amb la història 

europea durant aquest conflicte europeu. Poc temps després, Terrón Ponce 

va voler completar l’obra de Mata, publicant un llibre (1984) en el que agafa 

la base que ja havia construït Mata per oferir una obra amb una estructura 

de base històrico-cronològica, en la qual la principal finalitat és cercar el 

motiu per el qual la major part de la societat menorquina es va posar de part 

del bàndol austriacista. Arriba a la conclusió que era degut a que es tenia 

l’idea generalitzada de que l’ascens al tro de Felip V podria suposar la 

pèrdua d’alguns privilegis dels que gaudien els menorquins. 

Mata també s’ha dedicat a analitzar de manera més general la primera 

meitat del segle XVIII a Menorca (1991). En aquesta obra analitza els 

primers cinquanta anys de dominació, és a dir, ja no només es centra amb la 

conquesta anglesa, si no que també analitza la conquesta francesa i el seu 

curt període de dominació (1756-1763).  

 Aquesta mateixa autora també va publicar una obra anomenada Menorca 

británica: pugna, pasividad y progreso (1994), on va fer un anàlisi dels 

primers anys de dominació britànica, amb les dificultats que van haver de 

suportar els menorquins, les tensions inicials que es van produir entre els 

illencs i els anglesos, la progressiva millora de les relacions i les aportacions 

britàniques a l’illa. 

Dins la mateixa línea, un altre obra que també es centra en analitzar la 

primera meitat del segle, és la de Josep Juan Vidal (2008), que amb La 

conquesta anglesa i la pèrdua espanyola de Menorca com a conseqüència 

de la guerra de Successió a la Corona d’Espanya, analitza la conquesta 

anglesa de Menorca en el marc de la guerra de Successió espanyola, amb 

l’idea què els anglesos es van quedar Menorca com a recompensa per 

haver defensat la candidatura de Carles III al tron d’Espanya. També resulta 

interessant l’estudi que fa d’una revolta austriacista que es va produir a 

Menorca en els anys previs a l’arribada de la flota anglesa. 
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Si fins ara hem vist obres que es centraven sobretot amb la primera meitat 

del segle, anem a veure ara les que se centren en la segona meitat, i més 

concretament, a partir del 1781. 

Podríem dir que l’obra més antiga d’aquest estil és la de Linderman, un 

anglès que va viure en primera persona el setge al castell de Sant Felip, que 

es va produir entre 1781 i 1782 i que va suposar la  pèrdua de Menorca per 

part dels anglesos i la reincorporació a la monarquia espanyola de la mà del 

duc de Crillón. Aquesta obra, escrita en forma de diari, ens permet 

visualitzar com era el dia a dia dels soldats britànics durant aquest llarg 

setge. A més, crida l’atenció la confiança que tenien els anglesos de si 

mateixos, ja que estaven convençuts de que l’exèrcit espanyol no podria ser 

capaç d’arravatar-los la seva apreciada illa.  

Un altre autor que també deixa enrere la primera meitat de segle i es centre 

més específicament amb la conquesta espanyola és José Luís Terrón 

Ponce, que amb La reconquista de Menorca por el duque de Crillón 1781-

1782 (1981), analitza de manera exhaustiva la reconquesta de Menorca per 

la corona Espanyola el 1782, els seus  motius, els preparatius abans de 

l’expedició, el moment de la conquesta i el seu desenvolupament posterior.  

Els anglesos però, tornarien a ocupar Menorca el 1798, que la perdrien 

definitivament el 1802. I és a l’obra de Simón Gual (1990) on es tracta 

aquest últim període de la tercera dominació britànica. Gual es dedica a 

analitzar un esdeveniment que fins aleshores havia estat poc estudiat, que 

és la pèrdua de Menorca per la monarquia espanyola el 1798,  a on l’exèrcit 

britànic no va patir cap baixa. I és que dona la sensació que la pèrdua de 

l’illa va ser vist com un fet vergonyós i per aquest motiu es va intentar 

ocultar, sent poca la documentació que en parla. Per tant, Simón Gual, a 

partir d’un document del 1798 posa solució en aquesta boira que envoltava 

la història de Menorca de finals del segle XVIII. D’aquesta manera, analitza 

la pèrdua de Menorca el 1798 i així com Espanya poc temps després, el 

1799, es va començar a preparar per fer una expedició des de Mallorca per 

a tornar a recuperar l’illa. Seran uns moments de tensió que acabaran amb 

la firma de la Pau d’Amiens de 1802. En aquest sentit, també a l’obra  
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España entre dos siglos y la devolución de Menorca (VV.AA. 2002), en els 

darrers capítols s’analitza el període final de la dominació britànica, 

concretament en el moment en que Menorca passa de forma definitiva a 

mans espanyoles, amb la pau que ja hem mencionat i ofereix les causes 

que condueixen a Espanya  a decidir quedar-se amb l’illa. 

Hem vist com totes aquestes obres es dediquen a analitzar els processos 

de conquesta i reconquesta, i és que s’ha d’entendre que és un tema que 

crida l’atenció, el fet que una illa tant petita i tranquil·la com Menorca, pateixi 

un segle XVIII tant convulsiu i sigui disputada per tres potències diferents     

(Gran Bretanya, França i Espanya). Tot i així, no totes les obres de caràcter 

militar s’han basat amb el tema de les conquestes i batalles, ja que per 

exemple, un autor que ja hem mencionat abans, Jose Luís Terrón Ponce, 

també s’ha centrat en analitzar les banderes britàniques capturades pel duc 

de Crillón (1997). En aquesta obra Terrón fa una descripció de les onze 

banderes que el duc de Crillón va capturar als Britànics, analitzant la seva 

procedència, els seus símbols, lemes, colors etc. A més, intenta esbrinar la 

seva localització. Únicament però aconsegueix descobrir la ubicació de 

quatre de les banderes, les demés set encara no sap on es troben, però 

deixa clar a les conclusions que seguirà cercant. 

 En canvi, a l’article publicat recentment per Tomàs Vidal (2014), s’ha fet un 

estudi topogràfic dels mapes anglesos de Menorca en el segle XVIII. I és 

que com és lògic, a partir del segle XVIII apareixeran tot un conjunt de 

mapes sobre Menorca, mai aquesta petita illa n’havia tingut tants. Ja que els 

anglesos necessitaven tenir un coneixement exhaustiu de la seva base en el 

mediterrani que era Menorca. De fet, aquest mateix autor ha centrat les 

seves investigacions en analitzar la evolució de la imatge cartogràfica de la 

illa de Menorca (2002 i 2007). 

Ara ens hem de centrar amb un grup d’obres que han analitzat l’època de 

dominació britànica a Menorca des d’un punt de vista social i cultural. La 

primera obra d’aquest estil és la de Demetrio Ramos (1979), que amb la 

seva obra La población de Menorca trasladada por los ingleses a Florida, en 

la época de Dominación Británica, analitza l’esdeveniment per el qual un 
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grup de menorquins es van traslladar a viure a Florida, prometent-los una 

millor vida, promesa que després no es va complir, ja que van ser obligats a 

treballar en unes penoses condicions. Encara queden avui dia a Florida 

alguns descendents d’aquests menorquins.  

També ens trobem amb altres obres que de la mateixa manera s’han centrat 

en analitzar fets anecdòtics, com ara explicar el cas del governador britànic 

Philip Anstruther (anomenat pels menorquins es Vermell) que degut a la 

seva política corrupte que agreujà als illencs fou condemnat per la Cambra 

dels Lords a indemnitzar la Universitat de Maó amb 20.000 duros 

(Montobbio, 1983). Fins i tot s’ha publicat recentment la sorprenent història 

en la que tres monges del convent de Santa Clara de Ciutadella en una nit 

del 1749 van fugir amb uns soldats anglesos per anar a viure junts a 

Anglaterra, fet que va ser vist com un escàndol dins la Ciutadella de l’època 

(Winston, 2015). 

També s’ha investigat si hi havia cap sistema per fer que els menorquins 

aprenguessin anglès (Sureda, 1993), ja que abans es donava per 

descomptat que els menorquins aprenien angles a partir d’unes escoles 

angleses que s’havien establerts a l’illa i Sureda amb la seva obra demostra 

que no era realment així i que no es van prendre les mesures oportunes per 

a què els menorquins aprenguessin aquesta llengua. De fet, els anglesos 

van permetre als menorquins seguir utilitzant el català i la majoria de 

menorquins doncs, desconeixien totalment l’anglès. Tot i així, amb el temps, 

després d’anys de dominació (més de setanta anys), s’aniran incorporant 

paraules que provenen de l’anglès a la forma de parlar menorquina, és el 

que s’ha denominat els anglicismes. Cal dir que ens trobem una publicació 

dels anys vuitanta que tracta el tema dels anglicismes (Vicent Ortells, 1983). 

En aquesta publicació, no només es fa un recull de tots els anglicismes, 

amb la seva procedència i significat, sinó que també ofereix una llarga 

estadística de matrimonis mixtes contrets per anglesos amb menorquines. 

Tampoc no ens hem d’oblidar de les obres de caràcter biogràfic que s’han 

centrat en analitzar la vida de Richard Kane, el primer governador de 

Menorca, recordat per haver fet diverses obres d’importància durant el seu 
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llarg govern i també per haver tingut més d’una disputa amb la població 

autòctona. En aquests llibres es fa un repàs de la vida de Kane, tant la 

d’abans d’arribar a Menorca, amb els disturbis religiosos i polítics d’Irlanda 

de la seva joventut i amb els conflictes militars europeus destacats que va 

participar, com la de la seva estada a Menorca. Permeten així conèixer la 

vida d’un personatge que ja forma part de la cultura popular menorquina 

(Laurie, B., 1996 i Sloss, J., 1997). 

Un altre aspecte que hem d’incloure són les obres que tracten aspectes de 

la vida quotidiana. Per exemple, a l’obra de Miquel Àngel Marquès (1996), 

anomenada La vida quotidiana de Ferreries al segle XVIII, s’analitza la 

forma de vida dels habitants de Ferreries a finals del segle XVIII a partir 

d’una font de l’Arxiu del Regne de Mallorca. Marquès arriba a la conclusió 

que la societat ferrerienca d’aquesta època era una societat fortament 

agrària i catòlica, organitzada al voltant de la parròquia de Sant Bartomeu. 

Es tracta d’un poble que estava format per cinc carrers i que va créixer de 

forma considerable en l’arribada dels anglesos. 

En canvi, a l’obra de Josep Miquel Vidal (1998), Una societat mèdica a la 

Menorca britànica, es fa un repàs de com funcionaven els metges a l’època 

de dominació britànica, els estudis que tenien que realitzar, així com es 

seleccionaven i també el seu funcionament. 

 Fins i tot s’ha analitzat la manera en que es celebraven les festes de Sant 

Joan a Ciutadella durant la primera dominació britànica (Mir i Sastre, 1999). 

A l’obra es fa un repàs de totes les juntes de caixers, que es feien de forma 

biennal. Destaca la de l’any 1716 en que no es va poder organitzar la 

“qualcada” degut a que s’havien hagut de deixar cavalls als oficials 

anglesos. 

També hem de tenir en compte les obres que s’han centrat, dins el context 

de la reconquesta definitiva de Menorca per part dels espanyols, en el fet 

pel qual els espanyols van fer tot el possible per a tallar el contacte dels 

illencs amb els britànics. Per una banda ens trobem amb l’obra de Gregori 

Mir (2000) anomenada Una conseqüència de la tercera dominació anglesa 

de Menorca (1798-1802), on es centra en el fet que després de la tercera 
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dominació britànica, l’estat espanyol va promulgar un Reial Decret pel qual 

s’establien greus restriccions als menorquins no residents i quedaven 

prohibides tant les transaccions comercials com també les comunicacions 

privades amb els menorquins residents a l’illa. En opinió de Gregori Mir, el 

decret suposava considerar tots els menorquins com a sospitosos de 

col·laborar amb els britànics. Per un altre banda, en un estudi un poc més 

recent, el fet per Maria Luisa Álvarez (2012), denominat Cuando la intimidad 

se interpreta como traición, es centra en el moment de reconquesta 

espanyola, en que qualsevol contacte dels illencs amb els britànics era 

motiu de traïció, i fins i tot es va detenir a varies dones acusades de 

mantenir contacte amb els militars de la guarnició britànica, acantonats en el 

castell de Sant Felip. 

A continuació, hem d’esmentar les obres que s’han centrat amb aspectes de 

caire administratiu i econòmic. Aquests aspectes els podem trobar per 

exemple en l’estudi de Román Piña (1981), La reincorporación de Menorca 

a la Corona Española 1781-1798. Medidas de gobierno y administración. 

Piña fa un repàs de les institucions menorquines durant la dominació 

britànica i de les mesures introduïdes per la nova administració espanyola, 

destacant el desterrament de tots els que fossin súbdits d’Anglaterra. A més, 

s’estableixen unes diferències entre les mesures que es van aplicar mentre 

van estar amb guerra amb Anglaterra i les de després, quan van firmar la 

pau. També cal dir que l’autor considera que la reincorporació de Menorca a 

la Corona Espanyola suposarà a més l’afirmació de l’absolutisme i el 

centralisme de la monarquia hispànica, tot i que respectant les lleis 

municipals de l’illa. Fins i tot exposa que dins el procés de uniformització de 

la reial hisenda s’imposaran factors de discriminació fonamentats amb el fet 

religiós, expulsant a moltes persones que no fossin de religió catòlica. 

I també en relació als aspectes econòmics, hauríem de tenir present un 

estudi un poc més recent, fet per Joan Hernández (2000), que es centra en 

analitzar les etapes per les que va passar l’economia menorquina des dels 

principis de la dominació britànica fins a mitjan segle XIX. Com a principals 

indicadors del cicle econòmic, Hernández té en compte el nombre de 
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vaixells construïts a l’arsenal de Maó, el volum de la flota maonesa i les 

dades demogràfiques.   

Per últim, per acabar aquest apartat d’estudis científics sobre la Menorca 

Britànica, no ens hauríem d’oblidar d’un grup d’obres que han anat sorgint 

aproximadament en els últims 13 anys i que han tractat aspectes 

arquitectònics. I és que el testimoni més clar de la presència britànica a l’illa 

de Menorca és l’arquitectònic, ja que ens han arribat fins els nostres dies tot 

un conjunt d’estructures construïdes per els britànics i que han cridat 

l’atenció de nombrosos autors. 

La primera que hem d’esmentar és la de Joan Enric Vilardell, anomenada La 

fundación de Georgetown, Menorca,1771 (2003). Amb la seva tesi fa un 

anàlisis tant històric com arquitectònic de la fundació anglesa d’aquest 

municipi menorquí, tot reflexionant sobre el context històric en que va ser 

construït i comparant l’estil arquitectònic d’aquesta població amb exemples 

llunyans d’altres colònies angleses on també s’havia aplicat el mateix model 

estilístic 

 Dos anys després Miquel Tries publica Els soterranis del castell de San 

Felip, espeleologia urbana a Menorca (2007). En aquest escrit, Tries 

presenta la topografia i una curta descripció dels soterranis penetrables de 

les runes del Castell de San Felip. A més, també realitza uns breus apunts 

del castell i de les circumstàncies històriques de la seva construcció.  

Per acabar, hauríem de tenir en compte l’aportació de Daniel Mesquida i 

Joan Torres, que el 2013 van publicar la Aproximació a l’estat actual de les 

torres de defensa construïdes durant la dominació britànica a Menorca 

(1798-1802). En aquesta obra els dos arquitectes realitzen un treball històric 

i arquitectònic analitzant les torres de defensa que van construir els 

anglesos durant la tercera dominació britànica de l’illa de Menorca (1798-

1802), seguint el patró de les anomenades “Martello Tower”. Situen les 

torres en el seu context històric, analitzant el perquè de la seva ubicació, els 

materials de construcció i el procés constructiu. A més, fan una proposta 

d’intervenció de la torre de Sa Mesquida. 
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En definitiva, podem veure que són molts els autors que s’han centrat en 

analitzar aquest període de la història de Menorca. A més, s’ha pogut 

observar que són obres de temàtica molt variada. I és que casi un segle de 

presència anglesa a l’illa va deixar una profunda empremta en la societat 

menorquina, empremta que ha perviscut fins els nostres dies i que ha fet 

que Menorca tingui unes peculiaritats que no trobem a les demés illes de les 

Balears, cosa que ha cridat l’atenció de diversos autors, que les han volgut 

estudiar en profunditat. 

 

3.2 Publicacions divulgatives de la Menorca Britànica. 

Com ja s’ha esmentat a l’ inici, a continuació s’ofereix un recull de distintes 

publicacions  divulgatives, és a dir, adreçades a tot tipus de públic i fetes per 

a permetre conèixer millor aquest període de la història menorquina.  

N’és un exemple el còmic que va ser creat per Toni Hernández, Diego 

Ibáñez i Ramón Vila (2001). Es tracta d’un còmic que relata de forma breu, 

senzilla i amb molt d’humor, la història de Menorca. Realment en aquesta 

obra el segle XVIII el trobem reduït a unes poques pàgines, però pot ser útil 

per els al·lots i al·lotes, que no coneguin res sobre aquest període, per 

endinsar-se per primera vegada dins la història de Menorca a la vegada que 

passen una bona estona. 

Tampoc ens hem d’oblidar de les publicacions que s’han fet a revistes 

divulgatives, com a la revista La Aventura de la Historia o a la revista Clío, 

revista de historia. Pel que fa a la primera, en una publicació del 2002, en el 

nombre 42, ens trobem amb dos articles. El primer anomenat Menorca 

recuperada (González-Arnao, 2002), el qual es centra en explicar d’una 

manera senzilla i divulgativa la recuperació de Menorca per part de les 

tropes de la corona espanyola. I el segon s’anomena La huella britànica 

(Rotger, 2002), en el que es fa un recull de les influències que van deixar els 

anglesos a Menorca. De la mateixa manera, la  revista Clío l’any 2007 va 

dedicar dos apartats del número 72 per explicar aquets període. Per una 

banda l’article Menorca, una isla muy britànica (Hurtado, 2007) en el que 
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s’explica el procés per el qual Menorca es va convertir en el segle XVIII en 

una peça clau del convulsiu panorama internacional i es fa una reflexió de la 

petjada britànica que encara avui es present a l’illa. En el següent article 

anomenat Por la Menorca de los caminos ingleses (Diversos autors, 2007) 

es segueix amb la mateixa línea que a l’anterior article i es fa un recorregut 

per alguns dels principals nuclis urbans de Menorca per tal d’observar les 

principals herències britàniques. 

Un altre cas és el tractament que s’ha fet de la Menorca Britànica d’es d’un 

punt de vista més literari, és el cas de Piedras y Viento, una novel·la de 

Mario Verdaguer (1959), en la que com és evident es relata una història 

fictícia però des d’un rerefons històric verídic. 

Cal mencionar una obra en la que s’ha fet una proposta de itinerari britànic 

per Menorca (Rita, 2002), es tracta d’una obra de divulgació on s’expliquen 

molts elements característics de la Menorca Britànica. Es fa un repàs 

d’alguns dels principals vestigis del pas dels britànics per la zona de Maó de 

Menorca, explicant de forma divulgativa algunes fortificacions, torres de 

defensa, arsenals, edificis civils, etc. 

També ens trobem en nombroses pàgines web que aporten informació 

d’aquesta període i també proposen itineraris per tal conèixer els espais 

més representatius on es pot observar la marcada influència anglesa. Per 

exemple, a la pàgina web Menorca Cultural 1 s’ofereix una ruta britànica per 

Menorca, on s’inclou informació i un recull de fotografies de gairebé totes les 

construccions més emblemàtiques d’aquesta època. A part, també s’indica 

la direcció exacte de cada element, per així poder anar a visitar el 

monument.  

Cal dir que són nombroses les pàgines web que es centren en explicar de 

manera divulgativa, els monuments més importants de la Menorca 

Britànica2. També en una plataforma mundialment coneguda com és 

                                                           
1
 http://www.menorca.es/Publicacions/Publicacions.aspx?tipo=RBR [Data de consulta: 19/02/2016]. 

2
 Per exemple: http://www.descobreixmenorca.com/es/category/menorca-britanica-es/  [Data de 

consulta: 19/02/2016]. 

http://www.menorca.es/Publicacions/Publicacions.aspx?tipo=RBR
http://www.descobreixmenorca.com/es/category/menorca-britanica-es/
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Youtube, ens trobem amb petits vídeos on tracten el tema de la Menorca 

Britànica, tant de manera general3, com també de manera específica, ja que 

també ens trobem amb un documental on tracta en profunditat la fundació 

del poble de Es Castell4. 

Dins aquesta mateixa línea d’utilitzar la tècnica audiovisual per a treballar 

aquest període ens trobem amb la pel·lícula El vent de l’illa (1988). Explica 

la vida de John Armstrong, un soldat anglès destinat a Menorca l’any 1738, 

que s’enamora de dues dones, una nativa de Ciutadella, i una pintora 

resident a l’illa, i que acaba abandonant la seva condició de militar. 

Realment, es tracta d’una història fictícia, però el verdader interès d’aquest 

treball és el intent de representar aquesta època de la forma més real 

possible, tant des del punt de vista material (roba, decorats, etc.) com des 

del punt de vista de les mentalitats de l’època. 

Si pel que fa a la producció anterior parlaven del seu caràcter fictici, diferent 

és el cas de la sèrie de documentals que ha transmès IB3 durant tot l’estiu 

del 2015. Es tracta de la sèrie El temps dels jans on es fa un repàs de tots 

els esdeveniments històrics rellevants que es van produir a Menorca durant 

el segle XVIII, així com de l’herència anglesa que encara avui es present a 

l’illa, en forma de paraules, edificis i construccions, receptes, costums, etc.     

Es fan explicacions i entrevistes amb investigadors i també recreacions i 

escenes històriques, veient així com van rebre i van conviure els 

menorquins amb les tropes angleses; com gestionava l’illa el governador 

britànic Richard Kane; els acords i desacords  entre els britànics i les 

autoritats civils i eclesiàstiques, etc. A més, a cada capítol de la sèrie 

s’expliquen alguns anglicismes  o paraules d’origen anglès que formen part 

del menorquí que i han arribat als nostres dies. 

Per acabar, s’ha de dir que des del meu punt de vista, són poques les 

publicacions divulgatives que s’han creat sobre la Menorca Britànica, tot i 

així, no hi ha cap dubte que la població menorquina en general n’és 

                                                           
3
  https://www.youtube.com/watch?v=3VPtUvHWWCM [Data de consulta: 17/05/2016]. 

4
  https://www.youtube.com/watch?v=uYQ1YcNJ34g [Data de consulta: 17/05/2016]. 

https://www.youtube.com/watch?v=3VPtUvHWWCM
https://www.youtube.com/watch?v=uYQ1YcNJ34g
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conscient de l’existència d’aquest capítol dins la història de Menorca i 

l’emissió de la sèrie documental per part d’IB3 ha fet que més gent ho 

conegui, tant dins Menorca com a la resta de les Balears. 

 

3.3 La sortida didàctica 

Tenint en compte que aquest treball es basa en un itinerari didàctic, és 

necessari explicar que són els itineraris didàctics i això es farà a partir d’un 

recull de publicacions que han tracta el tema. Es tracta d’una activitat que, 

tot i que pel que fa el seu origen, ens hauríem de remuntar a finals del segle 

XIX,  on ja es donava una rellevància cabdal a les sortides de l’aula, que 

permetia aprendre coses que no es podien fer a classe i es produeix un 

important impuls durant el primer terç del segle XX, que van donar els 

Krausistes i la Institución libre de enseñanza (Cantó i Fuertes, 2015), és 

realment en els últims anys en que els itineraris didàctics han adquirit més 

força, fruit de les noves idees pedagògiques que han anat sorgint. 

Es tracta d’activitats que es desenvolupen fora de l’aula i del centre 

educatiu. No hem de confondre aquesta sortida però, amb una simple 

excursió que es fa per a que els alumnes es diverteixin, ja que tot i que és 

evident que pot ser una activitat un poc més lúdica que la que es feria a 

l’aula, està feta amb la finalitat de que els alumnes adquireixen una sèrie 

d’aprenentatges significatius. A més, aquesta sortida didàctica ha d’estar 

relacionada amb el que s’ha treballat a classe i per tant, ha d’estar inclosa 

dins el currículum.   

D’aquesta manera, els alumnes, a la vegada que adquireixen uns 

coneixements també prenen consciència de la necessitat de preservar el 

patrimoni, tant històric, com de qualsevol altre tipus. Un exemple d’itinerari 

didàctic podria ser que en un curs determinat, després d’haver estudiat 

l’edat mitjana i haver aprofundit un poc amb l’edat mitjana a Mallorca, es fes 

una sortida per el casc històric de la ciutat de Palma per a què els alumnes 

veiessin tots els elements d’època medieval que avui dia encara 
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persisteixen. D’aquesta manera podran consolidar l’explicació que s’ha fet a 

classe i es sensibilitzaran amb la preservació del patrimoni.  

Cal tenir en compte però que la realització d’un itinerari didàctic no només 

consisteix en realitzar la sortida i prou, ja que per a què els alumnes a partir 

de la sortida puguin adquirir realment un autèntic aprenentatge significatiu, 

abans de fer la sortida s’ha de poder fer un petit treball inicial, per introduir 

als alumnes en el tema. I també s’ha de poder treballar la sortida en 

finalitzar, per tal de consolidar tot el que s’ha après.  

Abans de la sortida es recomana fer activitats que puguin estimular la 

curiositat dels alumnes i que augmentin la seva motivació, desencadenant la 

construcció de nous coneixements. Després, tots aquests nous 

coneixements s’aplicarien en el moment més important del procés 

d’aprenentatge, que seria la sortida de l’aula. Per últim, a l’aula es ferien 

activitats de conclusió i recapitulació per tal d’establir unes conclusions i 

sistematitzar tot el que s’ha après (Àvila Ruiz, 2003).  

De fet, es considera  que els alumnes només podran crear un autèntic 

aprenentatge significatiu si el professor no sols els guia en la sortida, sinó 

que, a més, després hi treballa de manera exhaustiva i profunda a classe 

(Travé, 2003). Per aquest motiu, el que s’ha de dur a terme és el que s’ha 

anomenat el mètode per descobriment guiat, on hi juga un paper molt 

important el professor, i que consisteix en que si bé l’estudiant ha d’observar 

i aprendre de manera autònoma durant la sortida, ha de ser el professor que 

l’orienti per tal de poder fer de la visita una cosa útil i significativa (Benejam, 

2003).  

Si ens centrem amb els beneficis que aporta la realització d’aquestes 

sortides didàctiques, hem de dir que a vegades els itineraris didàctics no 

són prou compresos ni prou valorats i es consideren aprenentatges de 

segon ordre, per aquest motiu molts autors s’han centrat en defensar 

enèrgicament aquestes sortides per considerar-les com uns moments 

d’aprenentatge molt rics, ja que desperten el interès dels alumnes, aprenen 

a observar i adquireixen noves destreses i valors (Garcia, 1994). A més, 

aporten a l’alumne una abundant motivació, aspecte clau en l’educació, ja 
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que t’aproximen a la realitat, et permet el desenvolupament d’un vocabulari 

precís i la capacitat d’observar, d’analitzar etc. (García, 1994). 

També es considera que com que l’estudiant s’ha de situar especialment, es 

veu obligat a fer un esforç i adquirir noves destreses de localització i 

d’aplicar també els coneixements històrics. A més, a través d’aquest 

instrument metodològic que és l’itinerari didàctic, els alumnes perceben a la 

vegada i de primera mà la geografia actual, els seus elements històrics i la 

seva quotidianitat, i permet a l’estudiant adonar-se dels canvis i 

transformacions d’un espai (Olave Farías, 2005). 

Medir (2003), considera que són el marc perfecte per a treballar qualitats 

com la de formar persones socialment crítiques, desenvolupar el 

coneixement reflexiu i el pensament crític, a més d’actituds i valors 

democràtics. Es tracta doncs, de valors que els alumnes han de poder 

aprendre, molt relacionats amb la competència social i ciutadana i a 

vegades es poden presentar dificultats per a treballar-los a classe. 

També s’ha considerat que a partir d’aquestes experiències que té l’alumne 

quan coneix el món exterior a l’escola des de la seva perspectiva cultural i 

educativa es crea un coneixement fruit de les vivències directes i en primera 

persona que sols es poden tenir d’aquesta manera i no dins del centre 

escolar. I a més, concretament en la nostra matèria, que són les Ciències 

Socials, poden tenir una major utilitat que en qualsevol altre (Molina, 2010). 

I és que una de les principals deficiències del programa educatiu és 

l’absència del medi en el que es desenvolupa l’alumne, ja que són 

programacions generals, a on s’estudien civilitzacions molt allunyades del 

medi natural de l’alumne, fent que a vegades a l’alumne li sigui més fàcil 

reconèixer un monument situat a Egipte que en un del seu propi territori. I la 

solució didàctica més apropiada per a solucionar aquesta deficiència és 

clarament la sortida didàctica, que permet que l’alumne apliqui els 

conceptes adquirits a l'entorn que l'envolta (Barruso, 1992). 

En definitiva, no hi ha cap dubte dels enormes beneficis que aporten aquest 

tipus d’activitats, si es realitza un adequat disseny de totes les activitats 
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prèvies i posteriors. De fet, hi ha indicis clars que demostren que els 

itineraris didàctics són efectius per al desenvolupament del currículum, les 

competències bàsiques, la valoració de l’entorn immediat i les actituds pro 

ambientals (López i Segura, 2013). Però per aconseguir-ho, els docents han 

de preparar les visites amb gran antelació per tal de plantejar-ho amb 

tranquil·litat i deteniment i, a més, integrar-les efectivament en el temari com 

un puntal destacat i no com a complement (Martínez i García, 1988). 

Però, tot i que no hi ha cap dubte dels enormes beneficis de les sortides o 

itineraris didàctics en els processos d’aprenentatge, fet que justifica encara 

més la necessitat d’incorporar-los dins el programa educatiu, encara hi ha 

molts docents, tant a nivell de primària com a secundària, que defugen 

d’aquestes activitats. Per a Vilarrasa (2003), els motius pels quals el 

professor pot prescindir de fer sortides didàctiques poden ser varius, des de 

la sobrecàrrega dels continguts dels temaris, a l’aparició de les TIC 

(Tecnologies de la Informació i la Comunicació), les quals ens poden oferir 

la visita de manera virtual. 

També cal dir que molts docents consideren que els resultats d’aquesta 

activitat no són satisfactoris ni per a ells ni per als alumnes, ja que 

consideren que no compensa el poc que s’aprèn fora del centre en relació 

als esforços que un professor ha de fer per organitzar i portar-se els 

alumnes amb ell. I moltes vegades el que succeeix és que es realitza una 

sortida sense haver-hi darrera una correcte preparació, i no s’hi troba relació 

entre el treball fet a l’aula i la sortida. Fins i tot, moltes vegades després 

d’haver fet la sortida el professor no la treballa a classe. Això s’ha considerat 

com una mostra de la manca de preparació teòrica dels docents (Molina, 

2010). 

Dins aquesta mateixa línea José Cantó i Carlos Fuertes (Cantó i Fuertes, 

2015) defensen la necessitat d’incloure la tècnica de l’itinerari didàctic en els 

programes de formació inicial del professorat, es tracta d’incloure 

metodologies de caràcter pràctic, en la que els futurs professors puguin 

viure l’experiència de realitzar un itinerari didàctic i sen adonin del seu valor 
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com a mètode d’aprenentatge. Això permetria doncs una millor preparació 

dels docents i una visió més positiva dels itineraris didàctics. 

En definitiva, s’ha pogut comprovar la gran utilitat de l’itinerari didàctic com a 

mètode per a que els alumnes aconsegueixin un autèntic aprenentatge 

significatiu. Tant per a que puguin consolidar l’explicació feta a classe, com 

per a que aprenguin tot una sèrie de valors que seria més difícil que 

poguessin aprendre a l’aula. És per aquest motiu que s’ha de defensar la 

realització d’aquest tipus d’activitat, com un pilar bàsic dins el procés 

d’aprenentatge. Per tant, s’ha de considerar aquesta una de les millors 

maneres per a què els alumnes coneguin l’època de dominació Britànica de 

Menorca i que puguin veure i apreciar de primera mà tot el fabulós patrimoni 

que ens ha arribat fins els nostres dies. 
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4. Desenvolupament de la proposta 

Anem a centrar-nos ara amb el punt principal del treball. Com ja s’ha dit, el que 

es farà seran diverses sortides didàctiques per alguns dels punts més 

representatius de la Menorca Britànica. D’aquesta manera, en les següents 

pàgines desenvoluparem la nostra proposta, explicarem les activitats que es 

duran a terme i els objectius que es pretenen assolir amb cada una de les 

activitats. Primer de tot ens centrarem amb explicar el que es farà abans de la 

sortida. I és que per a que la sortida didàctica pugui ser efectiva, abans s'ha 

d’haver treballat a classe. D’aquesta manera, primer de tot es faran diverses 

activitats a mode de introducció, per a que els alumnes es puguin submergir 

per primera vegada en el tema. A continuació, es faran les sortides didàctiques, 

concretament se’n faran 3. Una sortida general, que començarà a Ciutadella i 

acabarà a Maó i que servirà per visualitzar de manera general els diferents 

períodes de dominació britànica i alguns fets destacats d’aquest període. Una 

sortida per el poble de Es Castell, que començarà en el castell de Sant Felip, i 

el principal objectiu serà que puguin conèixer l’única població de Menorca 

fundada pels anglesos i que a la vegada puguin reflexionar sobre tota l’herència 

anglesa que encara és present a l’actualitat. Per últim, com ja s’ha dit, es farà 

un itinerari per diferents torres que es van construir al voltant de tota l’illa durant 

la tercera dominació britànica, en l’objectiu principal d’estudiar a fons la tercera 

dominació i a la vegada apreciar tot el patrimoni fruit d’aquest període. Per 

últim, després de la sortida es faran unes activitats finals per tal de concloure, 

consolidar i a la vegada ampliar tots els coneixements adquirits durant les 

sortides. Com ja hem dit, tot el material que s’utilitzarà per a dur a terme 

aquesta proposta didàctica es pot consultar a l’annex del treball. 

 

4.1 El treball anterior a la sortida didàctica 

Pel que fa al treball anterior a la sortida, el principal objectiu és simplement 

introduir el tema. Per tant, l’idea es fer dues activitats senzilles per a que els 

alumnes puguin començar a reflexionar i fer-se ells mateixos algunes 
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preguntes. Es durà a terme una activitat que es farà a classe i després un altre 

activitat que hauran de fer ells mateixos a casa. 

Pel que fa a la sessió a classe, primer de tot es farà una explicació magistral de 

les principals característiques del segle XVIII i després els alumnes hauran de 

fer una activitat que consistirà amb un comentari de text. Pel que fa a l’activitat 

que es farà a casa, el que hauran de fer els alumnes serà veure la pel·lícula El 

vent de l’illa, que està ambientada a la Menorca britànica, i omplir una fitxa 

sobre la pel·lícula. 

Si ens centrem amb la sessió que es farà a classe, s’ha vist convenient que els 

alumnes abans d’estudiar la Menorca Britànica, han de poder tenir una visió 

general del segle XVIII a Europa. Ja que es tracta d’un segle on es produeixen 

continus conflictes armats que després finalitzen amb tractats on es cedeixen 

territoris. D’aquesta manera, ens trobem amb molts territoris que al llarg del 

segle XVIII van passant per les mans de diferents potències europees, i se’ls 

van cedint depenent de les seves conveniències. Per tant, el cas de Menorca 

en el segle XVIII no és un cas excepcional, sinó tot el contrari, està dins la 

tònica general de les polítiques dutes a terme per les principals potències 

europees (Espanya, França i Anglaterra). A més, també s’explicarà la política 

de l’equilibri de poder (“balance power”), que es basa en que cada estat intenta 

mantenir l’equilibri amb les seves relacions amb altres estats, intentant que cap 

estat pugui obtenir més poder que els altres, i que per tant obtingui 

l’hegemonia. També és important que entenguin aquest concepte, ja que és 

una de les claus per entendre el segle XVIII i també per entendre una de les 

causes de la finalització de la guerra de successió i per tant, comprendre millor 

el procés pel qual Menorca va passar a mans britàniques. Per últim, també 

s’introduirà de manera senzilla la guerra de successió espanyola. 

Després d’haver fet doncs una explicació general d’aquest període, els 

alumnes faran un comentari de text per acabar d’assolir els coneixements 

adquirits. Es tracta d’un comentari de text sobre el Tractat d’Utrecht i de 

Rastatt5, perquè entenguin com va acabar la guerra de successió i les seves 

                                                           
5
 Extret de www.Xtec.cats [Data de consulta: 21/05/2016] 

http://www.xtec.cats/
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conseqüències. A més, es tracta d’un text on es pot observar de forma molt 

clara les característiques generals que haurem tractat del segle XVIII, sobretot 

amb el tema dels continus traspassos de territoris i la política de l’equilibri de 

poders.  

A continuació, com ja hem dit, els alumnes hauran de fer la següent activitat a 

casa. Tot i així, la visualització de la pel·lícula es podrà fer tant a classe, 

aprofitant dues sessions i que després els alumnes faixin per la seva conta 

l’anàlisi de la pel·lícula a casa. O si el docent que vol dur a terme aquesta 

proposta didàctica no disposa de més temps, podrà fer que els alumnes vegin 

ells mateixos la pel·lícula a casa i després faixin l’anàlisi de la pel·lícula a partir 

de la fitxa que se lis donarà. 

Es tracta de la pel·lícula El vent de l’illa, filmada a Menorca i estrenada el 1988. 

Tot i que el protagonista de la pel·lícula, John Armstrong, és un personatge 

real, l’argument de la pel·lícula damunt aquest personatge es fictici. Tot i així, la 

importància de la pel·lícula radica en que està ambientada d’una forma molt 

correcte dins l’època de la primera dominació britànica de Menorca. Per tant, 

amb aquesta pel·lícula els alumnes es podran començar a situar dins el context 

del segle XVIII a Menorca i es podran començar a fer preguntes i a reflexionar 

sobra com era la Menorca del segle XVIII, cosa que a lo millor mai s’havien 

plantejat. A més, tot i que l’argument de la pel·lícula, en el que el protagonista 

s’enamora d’una dona menorquina, es fictici, realment té un rerefons bastant 

verídic. Ja que s’ha demostrat històricament que seran molts els casos 

d’anglesos que s’enamoraran de dones menorquines, es casaran amb elles, i 

fins i tot tindran fills amb elles. Per tant, visualitzar la pel·lícula també els 

permetrà entendre una part important de les relacions entre els britànics i els 

menorquins. 

D’aquesta manera, després d’haver vist la pel·lícula, a classe o a casa, els 

alumnes hauran de realitzar un anàlisi de la pel·lícula. Primer de tot faran una 

fitxa de la pel·lícula (any de creació, director, argument, etc.) i després hauran 

de contestar a unes preguntes on hauran de saber situar la pel·lícula dins el 
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seu context històric i hauran de reflexionar sobra la veracitat dels fets que són 

narrats a la pel·lícula.  

En definitiva doncs, aquestes dues activitats permetrà als alumnes introduir-los 

dins el context històric en que es duran a terme els itineraris i per tant, 

disposaran d’una base sòlida que facilitarà molt el desenvolupament de les 

activitats posteriors. Tot i així, encara que s’hagin proposat aquestes dues 

activitats com a fase prèvia a la sortida, realment cada docent podria realitzar 

les activitats que trobés més convenients o que el temps li permetés. A més, un 

problema que també podrien tenir és que els resultés impossible obtenir 

aquesta pel·lícula, pel fet que va ser una pel·lícula feta amb poc pressupost i no 

va tenir molt de ressò. Per tant, en cas de que li fos impossible al docent 

disposar de la pel·lícula El vent de l’illa, un altre possible opció que es proposa 

és la de visualitzar uns documentals de la Menorca Britànica que també s’han 

mencionat a l’apartat anterior. Es tracta de la sèrie documental El temps dels 

jans, produïda i estrenada per IB3. Com hem vist abans, en aquesta sèrie es 

repassa de manera general la Menorca Britànica a partir d’explicacions, 

entrevistes, recreacions històriques, etc. I per tant, pot ser també molt útil 

utilitzar aquest material audiovisual. Tot i així, es tracta d’una sèrie documental 

llarga, ja que està formada per dotze capítols d’uns 20 minuts cadascun. Per 

tant, seria difícil poder visualitzar a classe la sèrie completa. El més adequat 

seria que cada docent utilitzés els documentals com volgués, utilitzant només 

un capítol o alguns fragments determinats que tractessin aspectes claus. Des 

del meu punt de vista, la millor opció seria, en cas que es disposés de poc 

temps, oferir als alumnes el  primer capítol, que és de tipus introductori, o com 

a mínim els primers deu minuts de vídeo, on s’exposa un breu context històric, 

s’explica la guerra de successió i els motius pels quals els britànics estaven 

tant interessats amb Menorca, entre altres coses. Per tant, després d’haver fet 

aquestes activitats i vist aquest vídeo els alumnes ja estarien prou preparats 

per a començar la sortida didàctica. 
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4.2 Itineraris didàctics per la Menorca Britànica 

En les següents pàgines s’oferirà una explicació dels itineraris didàctics que 

s’han fet per a treballar l’època de dominació britànica. Cal dir que s’ha optat 

per fer 3 itineraris degut a que era impossible, fent només un itinerari, poder 

estudiar tot aquest complex període, ja que són molts els elements per 

estudiar. Per tant, la millor opció ha estat realitzar tres sortides, dividint cada 

sortida amb els aspectes més importants que es creia convenient que els 

alumnes treballessin.  

Com ja hem dit, ens trobem per una banda amb una sortida general, on 

s’estudia de manera global el període de dominació britànica, recorrent de 

punta a punta l’illa de Menorca. Després un itinerari on es repassa un dels fets 

més destacats de la presència britànica a Menorca, que és la fundació del 

poble de Es Castell, que els britànics van batejar com a Georgetown. Poble que 

es va crear a partir del trasllat de s’Arraval del castell de Sant Felip. És per 

aquest motiu que l’itinerari comença en el castell de Sant Felip, per després 

desplaçar-se en el poble de Es Castell, on els alumnes podran estudiar la 

història de la seva fundació així com també tot una sèrie d’elements britànics 

que encara són presents avui en dia. Per últim, s’ha vist necessari fer també un 

itinerari a través de tot un conjunt de torres de defensa que van ser construïdes 

durant la tercera dominació britànica (1798-1802) amb l’objectiu de reforçar 

l’illa. 

Tot aquests itineraris, que estan disponibles a la part de l’annex del treball, 

tenen la mateixa estructura, primer s’ofereix un mapa amb la ruta a seguir i 

després una fitxa explicativa de cada ítem. A cada ítem hi podem trobar 

informació de la seva localització, l’any de construcció, una descripció amb les 

característiques principals i per últim, un context històric on es reflexiona sobre 

la relació de l’ítem amb la presència britànica a l’illa. A més, després de cada 

fitxa explicativa es realitzen activitats per tal de poder consolidar l’explicació. 

S’ha intentat fer activitats variades per tal de no caure amb la monotonia. 

Activitats que van des de analitzar mapes, plànols, comentar textos, omplir 

taules, preguntes de reflexionar i relacionar, etc. Per últim, al final de cada 
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itinerari es fa una activitat final, per veure si realment s’han assolit els 

continguts.  

Anem a veure doncs amb més profunditat el contingut de cadascun d’aquests 

itineraris i els objectius que s’ha previst assolir amb cadascun.  

 

 4.2.1 Itinerari General 

Pel que fa a l’itinerari general, els ítems que s’han escollit són aquells que s’han 

considerat més rellevants i que a més poden servir de base per a tractar altres 

aspectes relacionats amb aquest període. L’itinerari comença amb una 

introducció, on es fa un petit repàs de la guerra de successió espanyola i el 

procés de conquesta anglesa de Menorca per després introduir-se de ple en el 

tema, realitzant un total de 9 aturades. Els ítems que s’estudien són els 

següents: 

 Palau Saura Morell 

 La Universitat general de Menorca 

 El camí d’en kane 

 S’Aljub des Mercadal 

 Obelisc de Richard Kane 

 Palau del governador 

 Església de la concepció 

 Illa del Rei (Bloody Island) 

 Lloc de Sant Antoni (Golden Farm) 

A continuació s’oferirà un anàlisi més detallat de cada ítem, oferint una taula de 

cadascun, on s’inclourà els temes a tractar a cada ítem i els objectius que s’han 

pretès assolir, així com també les activitats que s’hi realitzen. A l’hora d’explicar 

els itineraris s’ha decidit utilitzar aquesta metodologia degut a que és la millor 
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manera de poder veure de forma clara i ordenada els diferents punts de la 

sortida. 

Introducció La guerra de Successió (1702-1714) 

Temes que 

es tracten 

- La guerra de Successió espanyola. 

- La conquesta anglesa de Menorca. 

Objectius - Entendre les causes per les quals Menorca va passar a 

mans britànica. 

- Comprendre per quin motius Gran Bretanya estava tant 

interessada amb Menorca. 

Activitats - Mapa de la guerra de successió i preguntes. 

- Anàlisis d’una fotografia del port de maó. 

 

 

Ítem 1 Palau Saura Morell 

Temes que 

es tracten 

- La història de la construcció del palau Saura Morell. 

- La revolta austriacista de Menorca(1706). 

Objectius - Entendre el motiu per el qual els anglesos li van construir 

aquest palau a Joan Saura. 

- Comprendre el fet per el qual els anglesos van ser rebuts 

a Menorca amb els braços oberts. 

Activitats - Text sobre la revolta austriacista amb preguntes. 
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Ítem 2 La Universitat general de Menorca 

Temes 

que es 

tracten 

- La història del sistema de govern de Menorca i les seves 

característiques. 

- El sistema de govern anglès. 

Objectius - Comprendre els canvis que introduiran els anglesos dins el 

sistema de govern de l’illa. 

Activitats - Pregunta de reflexió sobre l’antic sistema de govern. 

- Anàlisi del sistema de govern anglès a partir d’un 

esquema. 

 

Ítem 3 El camí d’en Kane 

Temes 

que es 

tracten 

- La construcció del camí d’en Kane. 

- L’oposició de la població a la seva construcció. 

Objectius - Entendre per que era necessari disposar d’un camí en 

condicions que creués l’illa. 

- Reflexionar sobre el motiu que tenia la població per a 

oposar-se. 

Activitats - Mapa del camí amb preguntes. 

 

 

Ítem 4 S’Aljub des Mercadal 

Temes 

que es 

- La història de la construcció de s’Aljub des Mercadal i el 
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tracten seu funcionament. 

Objectius - Comprendre la importància de poder disposar d’un bon 

subministrament d’aigua. 

- Reflexionar sobre les diferències entre l’obtenció d’aigua 

en el passat i a l’actualitat. 

Activitats - Imatge d’unes dones obtenint aigua de s’Aljub amb 

preguntes sobre la imatge. 

 

 

Ítem 5 Obelisc de Richard kane 

Temes 

que es 

tracten 

- La vida i les principals obres del governador anglès de 

Menorca més important. 

Objectius - Analitzar les principals aportacions de Richard Kane a 

Menorca. 

- Entendre com van ser les relacions entre aquest 

governador i la població local. 

Activitats - Inscripció dedicada a Richard Kane i preguntes a partir de 

la inscripció. 

 

Ítem 6 Palau del governador 

Temes 

que es 

tracten 

- Principals característiques de la residència dels 

governadors britànics. 

- Alguns episodis dels principals governadors anglesos de 

Menorca. 
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Objectius - Comprendre les relacions entre la població local i els 

governadors britànics. 

Activitats - Anàlisi d’una fotografia d’un element arquitectònic del 

palau. 

- Pregunta de reflexió sobre els aldarulls de la població. 

 

 

 

Ítem 7 Església de la Concepció 

Temes 

que es 

tracten 

- La construcció d’una església ortodoxa a Maó. 

- L’arribada de comerciants estrangers a Menorca i on el 

col·lectiu més important era el de grecs. 

- La llibertat de culte dels anglesos. 

- Les relacions entre el clergat menorquí (catòlic) i els 

anglesos (protestants). 

Objectius - Comprendre la principal causa de tensions entre la 

població menorquina i els anglesos. 

- Reflexionar sobre la forta religiositat de la gent en el 

passat. 

Activitats - Text sobre la religiositat a Menorca amb preguntes sobre el 

text. 

- Reflexió de les principals diferències entre catòlics i 

protestants a partir d’una taula comparativa. 
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Ítem 8 Illa del rei (Bloody Island) 

Temes 

que es 

tracten 

- Història i característiques de l’hospital militar que els 

anglesos van construir a l’illa del rei. 

Objectius - Comparar l’estil arquitectònic d’aquest hospital amb la 

d’altres construccions angleses fora de l’illa. 

- Comprendre la importància de disposar en el port de Maó 

d’un hospital. 

- Reflexionar sobre les diferències entre els hospitals del 

passat i els actuals. 

Activitats - Comparació de diverses imatges d’estructures 

arquitectòniques angleses. 

- Pregunta de reflexió a partir d’un dibuix d’un hospital del 

segle XVIII. 

 

Ítem 9 Lloc de Sant Antoni (Golden Farm) 

Temes 

que es 

tracten 

- Les principals característiques d’un edifici d’estil 

marcadament anglès. 

- La llegenda de la relació amorosa entre Lord Nelson i Lady 

Hamilton. 

Objectius - Comparar aquest edifici amb altres edificis anglesos de 

característiques semblants. 

- Reflexionar el motiu per el qual una història que 

probablement es falsa atreu tant a la gent. 

Activitats - Cerca d’informació d’altres edificis anglesos que tinguin un 
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mateix estil arquitectònic. 

- Notícia sobre la llegenda de la relació amorosa de Lord 

Nelson i Lady Hamilton i preguntes a partir de la notícia. 

 

Per a finalitzar aquest itinerari es fa una activitat final en la que els alumnes han 

de saber situar en un mapa de forma aproximada totes les construccions 

britàniques que han vist, a continuació han d’omplir una taula on han de saber 

ubicar l’any aproximat de construcció de cada obra arquitectònica, la seva 

funció i la reva relació amb el període britànic, i per últim han de fer una petita 

redacció argumentant les coses que els hi han agradat més de la sortida i les 

coses que menys. 

 

4.2.2 Itinerari a través de Es Castell 

Anem a centrar-nos ara amb l’itinerari que es realitza a través del poble de Es 

Castell. Com ja hem dit, l’itinerari s’inicia en el castell de San Felip, per després 

centrar-nos amb l’antic raval del castell de San Felip i a continuació desplaçar-

nos al poble de Es Castell (Georgetown). El que té de particular aquest itinerari 

en relació a l’anterior és que aquí no coincideix cada ítem amb una estructura 

arquitectònica, ja que ens trobem per exemple amb els ítems que es durien a 

terme en Es Castell que no tenen relació directe amb cap obra arquitectònica 

en concret. Per acabar l’itinerari, aniríem fins el fort Marlborough. Els ítems o 

aspectes a tractar són els següents: 

 Castell de San Felip 

 S’Arraval de Sant Felip 

 Es Castell- Plaça de s’Esplanada 

 Visita al museu militar de Menorca 

 L’herència britànica que encara perdura 

 Els anglicismes 
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 Fort Marlborough 

Anem a veure ara en més detall cadascun d’aquests ítems. 

Ítem 1 Castell de San Felip 

Temes 

que es 

tracten 

- Història i característiques del castell. 

Objectius - Entendre la importància de la construcció del castell per a 

permetre una millor defensa de l’illa contra els atacs 

pirates. 

- Estudiar alguns esdeveniments destacats de la història de 

Menorca des dels inicis del segle XVI fins a finals del XVIII. 

- Analitzar el procés d’ampliació i millora que els britànics 

duran a terme en el castell. 

- Reflexionar el motiu pel qual els espanyols el 1782 

decidiran demolir el castell. 

 

Activitats - Col·locar cronològicament alguns esdeveniments 

destacats de Menorca des del 1535 al 1803. 

- Fer una comparació de dos plànols diferents del castell. 

- Text amb preguntes d’una persona que va viure en primera 

persona el setge del castell de san Felip entre el 1781 i el 

1782. 
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Ítem 2 S’Arraval de San Felip 

Temes 

que es 

tracten 

- Història del desenvolupament de s’Arraval de Sant Felip. 

Objectius - Entendre el procés de sorgiment de s’Arraval. 

- Comprendre els motius per el qual s’Arraval serà traslladat 

fins a dues vegades. 

Activitats Text que parla de s’Arraval i preguntes a partir del text. 

 

Ítem 3 Es Castell- Plaça de s’Esplanada 

Temes 

que es 

tracten 

- Història de la fundació del poble de Es Castell i les seves 

característiques. 

Objectius - Entendre els motius de la fundació de Es Castell. 

- Estudiar les seves característiques principals. 

- Comparar la fisonomia d’aquest poble amb la d’altres 

pobles de Menorca. 

- Reflexionar sobre la importància de poder allotjar la tropa 

als quarters militars. 

Activitats - Text on es justifica la fundació de Es Castell i preguntes a 

partir del text. 

- Pregunta de reflexionar sobre el procés de fundació de 

quarters militars al llarg del segle XVIII. 

- Comparació del plànol de Es Castell amb el d’un altre 

poble de Menorca. 
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Ítem 4 Visita al museu militar de Menorca 

Temes 

que es 

tracten 

- Història i finalitat del museu militar de Menorca 

- El contingut de la secció Britànica del museu militar de 

Menorca. 

Objectius - Anàlisi de la finalitat i dels distints emplaçaments que ha 

tingut el museu. 

- Poder il·lustrar molt millor la Menorca Britànica a través de 

les pintures, maquetes i plànols que ofereix el museu. 

Activitats - Anàlisi de diferents il·lustracions. 

- Redacció de les coses que han agradat més de la visita. 

 

A continuació, els dos pròxims ítems està previst que es duguin a terme en el 

propi poble de Es Castell. 

Ítem 5 L’herència britànica que encara perdura 

Temes 

que es 

tracten 

- Elements arquitectònics típics de Menorca i que són 

d’herència britànica (Boínder, pastell i finestra de 

guillotina). 

- El joc dels “mèrvels”. 

Objectius - Comprendre la important influència que va fer la presència 

anglesa a l’illa al llarg del segle XVIII, influència que encara 

avui en dia es pot percebre a qualsevol població de 

Menorca. 

- Reflexionar com fins no fa massa en el joc dels “mèrvels” 

s’utilitzaven moltes paraules que provenien de l’anglès. 
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Activitats - Activitat en grup en la que els alumnes s’han de passejar 

pel poble de Es Castell i han poder visualitzar els elements 

típic anglesos de les pròpies cases. 

- Fer un dibuix d’aquests elements. 

- Jugar al joc dels “mèrvels” així com es jugava antigament. 

 

 

Ítem 6 Els anglicismes 

Temes 

que es 

tracten 

- Paraules i expressions que s’utilitzen en el subdialecte 

menorquí i que provenen de l’anglès. 

Objectius - Comprendre que la influència anglesa a l’illa fins i tot es pot 

percebre en la pròpia llengua. 

- Reflexionar el motiu per el qual de cada vegada s’estan 

deixant d’utilitzar moltes paraules que provenen de l’època 

de les dominacions. 

Activitats - Omplir una taula on apareix un llistat d’anglicismes i s’ha 

d’indicar el seu significat i de quina paraula anglesa 

provenen. 

 

Ítem 7 Fort Marlborough 

Temes 

que es 

tracten 

- Història i característiques del fort Marlborough. 

Objectius - Comprendre la finalitat d’aquest fort. 
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- Fer un anàlisis de la seva estructura i funcionament. 

- Entendre el motiu per el qual els espanyols el van voler 

demolir el 1782. 

- Reflexionar sobre les formes en que es pot atreure al 

turisme. 

- Poder visualitzar de manera general la vestimenta d’un 

soldat anglès. 

Activitats - Text d’una notícia sobre el fort Marlborough i preguntes a 

partir del text. 

- Imatge d’un soldat britànic on s’han de poder localitzar les 

parts principals de la seva vestimenta. 

 

També en aquest cas els alumnes per acabar l’itinerari han de fer una activitat 

final. Aquesta activitat consisteix, primer de tot en saber situar les tres 

construccions que s’hauran vist (Castell de Sant Felip, poble de Es Castell i 

Fort Marlboroguh), a través d’una imatge aèria. A continuació han de respondre 

verdader o fals a una sèrie d’afirmacions, per comprovar que han assolit les 

idees claus de l’itinerari. I per últim, es fa una redacció on els alumnes han de 

reflexionar sobre tots els elements britànics que han vist i si és necessari 

preservar-los. 

 

4.2.3 Itinerari a través de les torres de defensa 

Per últim, com ja s’ha dit, s’ofereix un itinerari per tot un conjunt de torres de 

defensa que van ser construïdes durant la tercera dominació britànica (1798-

1802). Cal dir, que els anglesos en aquest període construiran un total de onze 

torres, seguint el patró de “Martello Tower”, al voltant de la costa menorquina. I 

és que després de que els espanyols els hi haguessin enderrocat el castell de 

Sant Felip (1782), necessitaven protegir l’illa com fos. Tot i així, en aquest 
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itinerari no es veuen totes les torres, ja que no s’ha vist convenient, únicament 

es veuen aquelles més representatives. A més, també s’aprofita per poder 

visitar el castell de Sant Antoni, a Fornells. Es tracta d’un castell que també 

tindrà un paper fonamental en la defensa de l’illa durant aquest època. Per 

últim, també s’ha aprofitat per estudiar el camí de cavalls, un camí que donava 

la volta a l’illa i que permetia connectar totes aquestes torres i que per tant els 

anglesos es preocuparan de mantenir-lo en bon estat de conservació. Els ítems 

que s’estudiaran en el darrer itinerari seran els següents: 

 Torre des Castellar 

 Torre de Fornells 

 Castell de Sant Antoni 

 Torre de Sa Mesquida 

 Torre d’en Penjat 

 Seguint el camí de cavalls: de Torre de Alcaufar a Torre de Son Ganxo 

Anem a veure ara en més profunditat els temes que es tracten a cada punt 

de l’itinerari, els objectius que ens hem proposat i les activitats que s’han 

preparat encaminades en aquesta mateixa finalitat. 

 

Ítem 0 Introducció 

Temes que 

es tracten 

- Les dominacions de Menorca. 

- Algunes característiques de la tercera dominació britànica 

(1798-1802). 

Objectius - Visualitzar de manera general totes les dominacions que 

patirà Menorca al llarg del segle XVIII. 

- Entendre el motiu per el qual durant la tercera dominació 
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britànica es construiran tantes torres de defensa. 

Activitats - Text on es pot apreciar la preocupació dels britànics d’un 

atac espanyol i preguntes a partir del text. 

 

Ítem 1 Torre des Castellar 

Temes que 

es tracten 

- Característiques principals de la torre des Castellar. 

- La tercera dominació britànica. 

Objectius - Conèixer les parts principals de la Torre des Castellar. 

- Reflexionar sobre les diferències entre la tercera 

dominació i les anteriors. 

Activitats - Taula que s’ha d’omplir amb algunes construccions 

rellevants de cada dominació. 

- Pregunta de reflexió sobre l’accés a la torre, que es fa 

sota terra. 

- A partir d’una fotografia de la torre, saber situar les 12 

espitlleres de la torre. 

 

Ítem 2 Torre de Fornells 

Temes que 

es tracten 

- Característiques principals de la torre de Fornells. 

- Ubicació de la torre. 

Objectius - Conèixer les parts principals de la torre i la seva funció. 

- Reflexionar el motiu per el qual es va decidir ubicar la 

torre en el port de Fornells. 

Activitats - Fotografia de la torre on s’han de omplir uns requadres 
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dient el que hi havia a cada nivell de la torre i la seva 

funció. 

- Pregunta de reflexionar sobre la ubicació de la porta, que 

estava situada a la primera planta 

 

Ítem 3 Castell de Sant Antoni 

Temes que 

es tracten 

- Història i característiques principals del castell de Sant 

Antoni. 

Objectius - Conèixer les parts principals del castell i la seva funció. 

- Reflexionar els motius per els quals es va decidir construir 

el castell. 

- Visualitzar de manera general el paper del castell al llarg 

del segle XVIII. 

- Entendre per quin motiu els espanyols decidiran demolir 

el castell el 1782. 

Activitats - Relacionar la figura de Barba-roja amb la història de 

Menorca i del castell. 

- Cerca d’informació d’altres construccions de la mateixa 

època. 

- Pregunta en que s’ha de reflexionar sobre la importància 

de un aljub. 

- Pregunta de reflexionar el motiu per el qual el 1782 

Carles III va decidir demolir el castell i comparar-ho amb 

altres construccions que també van ser destruïdes. 
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Ítem 4 Torre de Sa Mesquida 

Temes que 

es tracten 

- Característiques de la Torre de Sa Mesquida. 

- Els motius de la construcció d’aquesta torre 

Objectius - Conèixer les parts principals de la torre i la seva funció. 

- Entendre per quin motiu es va decidir construir una torre a 

la cala de Sa Mesquida. 

Activitats - Text on es relata el desembarcament de tropes 

espanyoles a la cala de Sa Mesquida i preguntes a partir 

del text. 

 

 

Ítem 5 Torre d’en Penjat 

Temes que 

es tracten 

- Característiques de la Torre d’en Penjat. 

- Els motius de la seva construcció. 

Objectius - Conèixer les parts principals de la torre i la seva funció. 

- Entendre per quin motiu es va decidir construir aquesta 

torre en les immediacions del port de Maó. 

Activitats - Omplir una taula dels distints nivells que tenia la torre. 

- Poder senyalar a partir d’una fotografia aèria, la Torre 

d’en Penjat, el fort Marlboroguh i el mur que els unia. 

 

A continuació, el següent ítem es duria a terme en el tram de camí de cavalls 

que va de la torre de Alcaufar a la torre de Son Ganxo, ja que així els alumnes 

podrien comprovar com el camí de cavalls permet enllaçar totes les torres. 



48 

 

Ítem 6 Seguint el camí de cavalls: de Torre de Alcaufar a Torre de 

Son Ganxo 

Temes que 

es tracten 

- Història del Camí de Cavalls i la seva funció i 

característiques. 

Objectius - Entendre el paper que ha tingut el camí de cavalls al llarg 

de la història de Menorca. 

- Reflexionar el motiu per el qual els anglesos voldran 

mantenir a tota costa aquest camí en bon estat de 

conservació. 

Activitats - A través d’una fotografia aèria, marcar el recorregut que 

s’ha fet. 

- Pregunta on els alumnes han de saber per quin motiu els 

anglesos volien mantenir el camí en bon estat. 

- Pregunta de reflexionar sobre la utilitat que té el camí a 

l’actualitat. 

 

Igual que en les anteriors, per acabar la sortida es fa una activitat final en la 

que els alumnes han de poder situar les torres i castells que han vist en un 

mapa i han de poder ubicar totes aquestes torres dins el seu context històric i 

esmentar algunes característiques comunes d’aquestes. A més, també s’ha fet 

una pregunta de reflexionar sobre la preservació del patrimoni històric i una 

pregunta en la que els alumnes han d’exposar la seva opinió personal de 

l’itinerari que han realitzat. 

  

4.1 El treball posterior a la sortida didàctica 

Com sabem, per finalitzar l’itinerari didàctic cal fer un treball posterior a la 

sortida. És a dir, quan ja s’ha retornat a l’aula, convé acabar-lo de treballar a 

classe. El nombre de sessions que se li dediquin al treball posterior a la sortida 



49 

 

ja dependria de cada docent. Lo important és que amb aquest treball posterior 

s’haurien de poder consolidar els coneixements adquirits. A més, també podria 

servir per aprofundir en la temàtica o per aprofundir en un tema concret que 

hagués despertat l’interès dels alumnes. 

Per tal de poder consolidar els coneixements adquirits, són moltes i variades 

les activitats que es pondrien realitzar. Des del meu punt de vista, s’haurien de 

poder fer activitats diferents, intentant no repetir cap de les activitats que s’han 

fet fins ara, per tal de que els alumnes no acabin avorrint el tema. D’aquesta 

manera, es podria fer una activitat més entretinguda, com per exemple un joc, 

en la que els alumnes es poguessin divertir i aprenguessin alhora. De fet, està 

comprovat que són molts els beneficis que aporten la utilització del joc en 

l’aprenentatge, ja que pot contribuir a captar l’atenció, facilitar la capacitat de 

memorització i de retenció en l’adquisició d’habilitats i coneixements dels 

alumnes, fent de l’acció d’aprendre una activitat més experiencial (Foncubierta i 

Rodríguez, 2014).  

Una opció seria utilitzant el programa Kahoot. Es tracta d’un joc online de 

concursos en el que es fan preguntes i els participants han de saber contestar. 

D’aquesta manera, el professor podria preparar preguntes relacionades amb el 

tema, es dividiria la classe amb grups i es realitzaria aquesta competició per 

comprovar qui sap més coses de la Menorca Britànica. Seria una manera de 

que els alumnes traguessin el seu esperit competitiu, es divertissin i acabessin 

de consolidar tot el que han après. Un altre opció seria que fossin els propis 

alumnes els que preparessin les preguntes del Kahoot. El professor podria 

dividir la classe amb petits grups i que cada grup preparés preguntes d’una 

temàtica concreta. Així, els alumnes a part de saber contestar les preguntes, 

primer se les haurien de fer ells mateixos, sent així molt més enriquidor. 

Hem de tenir en compte però, que per a dur a terme aquest joc de preguntes i 

respostes, s’ha de poder disposar a l’aula d’un ordenador amb projector i cada 

grup d’alumnes hauria de tenir un telèfon mòbil per a contestar les preguntes. 

En cas de que per determinades circumstàncies no es disposés d’un d’aquests 

dispositius o la política del centre educatiu no permetés l’ús de telèfons mòbils 
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a l’aula, es podria recórrer a realitzar el joc de preguntes d’una manera més 

tradicional, és a dir sense que fos necessari cap aparell electrònic. Per 

exemple, jugant al Trivial, un joc mundialment famós. Es podria utilitzar un 

tauler de Trivial ja existent i que cada color formés part d’una temàtica 

concreta. D’aquesta manera, l’únic que caldria seria amb cartolines i retoladors 

fer de forma manual les targetes amb les preguntes i les respostes. I ja podria 

començar el joc. 

Convé ara centrar-nos a reflexionar quina activitat es podria dur a terme per tal 

d’aprofundir més en el tema. El més adequat seria realitzar un treball 

d’investigació. Aquest treball d’investigació es podria fer tant de forma individual 

com en grup. Cada alumne o grups d’alumnes escollirien un aspecte que els hi 

hagués cridat més l’atenció. Aquest aspecte podria ser algun esdeveniment 

concret, com la revolta austriacista de Ciutadella o algun dels setges al castell 

de Sant Felip, també podria ser una construcció britànica determinada, un 

governador britànic, etc. El ventall de possibilitats és molt ampli, el més 

important és que els alumnes poguessin escollir ells mateixos el tema, ja que 

això podria fer que estassin més motivats per fer el treball. Quan ja tinguessin 

el tema, el que haurien de fer els alumnes seria cercar informació, tant a través 

de llibres especialitzats i divulgatius, com a través de la xarxa i redactar un 

treball d’ampliació del tema escollit. Com és evident, se’ls hi donaria un poc de 

marge per a realitzar aquest treball, com a mínim haurien de poder disposar 

d’una setmana. A continuació, el docent escolliria un dia per a dur a terme les 

exposicions del treball. Serien exposicions curtes, de pocs minuts, en el que els 

alumnes explicarien com han fet el treball i quines coses noves que no sabien 

han descobert, sobre el tema escollit. Es donaria llibertat per a que els alumnes 

utilitzessin els mitjans que volguessin per a dur a terme l’exposició. 

Un altre possible activitat que també es podria realitzar és la de un debat. I és 

que els alumnes a part d’adquirir coneixements, també és important que 

desenvolupin la seva capacitat reflexiva i de diàleg. I la realització d’un debat 

els permetria desenvolupar aquesta competència. Pel que fa als temes que es 

podrien debatre, poden ser molt diversos. Poden anar des de temes concrets a 

generals i poden ser aspectes pròpiament del segle XVIII a Menorca o de 
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temes propis de l’actualitat i que tinguin relació amb la Menorca Britànica. Un 

possible tema a debatre seria reflexionar si la presència britànica a Menorca va 

ser negativa o positiva per la població de l’illa. Es dividiria la classe en dos 

grups i cada grup intentaria defensar a través d’arguments la seva postura. 

Per últim, caldria establir la manera en que s’hauria d’avaluar la sortida 

didàctica. Des del meu punt de vista, veig totalment necessari avaluar-la, ja  

que  el docent ha de poder valorar d’alguna manera els coneixements adquirits 

pels alumnes, l’esforç i el treball que li han dedicat, així com també l’interès i 

l’actitud que han demostrat al llarg de la sortida. D’aquesta manera, el 

professor feria un informe de cada alumne, avaluant tots aquests aspectes i 

tenint en compte també la progressió que ha tingut al llarg de la sortida, des de 

la realització de les activitats inicials fins a les activitats de consolidació, per 

poder comprovar realment que l’alumne ha adquirit uns nous coneixements i 

unes noves destreses. També cal tenir en compte que l’avaluació d’aquesta 

activitat s’hauria de guiar pels criteris d’avaluació del currículum de 

l’assignatura. Pel que fa al pes de la nota d’aquesta activitat en relació amb la 

nota global de l’assignatura, l’activitat tindria un pes important però no total, ja 

que seria complementaria a les demès activitats que s’haurien dut a terme al 

llarg del curs o del semestre.   
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5. Conclusions 

Arribats en aquest punt, ha arribat l’hora d’establir unes conclusions. Des del 

principi havíem deixat clar que la finalitat principal era el d’oferir una proposta 

didàctica per a que els alumnes de 4t d’ESO poguessin acabar els estudis 

obligatoris amb unes nocions bàsiques dels períodes de dominació britànica a 

Menorca. I això és el que s’ha aconseguit amb el present treball. A més, s’ha 

pogut comprovar que la metodologia utilitzada, a partir de l’ús de la sortida 

didàctica, ha estat la més adequada per assolir aquest propòsit, ja que et 

permet aproximar-te a tot el patrimoni fruit d’aquest període. 

Pel que fa als objectius que es pretenien assolir, crec que s’han aconseguit tots 

perfectament. Ja que al llarg dels tres itineraris els alumnes hauran pogut 

conèixer moltes coses de la Menorca Britànica que no coneixien, i si hi havia 

coses que si que coneixien, almenys hi hauran pogut aprofundir. A més, a la 

vegada hauran pogut entendre un dels aspectes claus d’aquest període, i són 

les causes per les quals la corona britànica estava tant interessada amb 

Menorca. També, de forma indirecta i al llarg dels tres itineraris, els alumnes 

hauran pogut comprovar tots els elements patrimonials que encara perviuen de 

l’època de les dominacions i s’hauran conscienciat de lo important que és 

poder-los preservar. A més, hauran pogut comprovar com el pas dels britànics 

per l’illa es pot comprovar a partir de molts aspectes diferents, tant materials 

(elements arquitectònics) com abstractes (llenguatge), i fins i tot es podrà donar 

el cas que els alumnes descobreixin que la casa allà on viuen també conté 

alguns elements de procedència anglesa (pastell, boínder i finestra de 

guillotina) i que mai se’n haguessin adonat, o que sempre alhora de parlar 

haguessin utilitzat determinades paraules i mai haurien pogut endevinar que 

aquelles paraules provenien de l’anglès. Per últim, també haurà servit per 

estudiar la història d’una forma diferent a la que l’alumnat està acostumat 

habitualment i s’haurà pogut fer entendre que la història sempre és present en 

el nostre dia a dia i la construïm tots en les nostres accions. 

Tot i que al llarg d’aquest treball s’han donat una sèrie de pautes per a dur a 

terme la sortida, la veritat és que no necessàriament aquest material didàctic 
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que s’ha preparat s’ha d’utilitzar de la manera idèntica en que aquí s’ha 

establert, sinó que es deixa llibertat per a que el docent la utilitzi com vegi 

convenient, ja que cada centre i cada tipus d’alumnat és diferent i s’ha de poder 

adaptar a les circumstàncies. A més, és evident que per a dur a terme aquesta 

proposta s’ha de poder disposar de prou temps, ja que es requereixen moltes 

sessions per a treballar-la, sense contar la tasca extra que és per el docent  

poder-ho preparar i programar-ho tot a la perfecció. Per tant, en cas de que per 

determinades circumstàncies fos impossible realitzar la proposta així com aquí 

s’ha establert, es podria fer de diferents maneres. Utilitzant únicament un dels 

itineraris, agafant els ítems que el professor trobés més importants o fent 

algunes modificacions a les activitats, depenent de les característiques i/o 

necessitats de l’alumnat. El que si però que no s’hauria d’oblidar és treballar-ho 

abans i després de la sortida, per a que fos efectiu. A més, tot i que aquí s’ha 

proposat treballar-ho en el darrer curs de ESO, també es podria adaptar la 

proposta a un altre curs, tant de ESO com de batxillerat, ja que com hem dit, 

cada docent seria lliure de fer les modificacions que trobés necessàries. 

En definitiva, amb aquesta proposta s’ha intentat suplir una carència del 

programa educatiu, i és l’estudi de la Menorca britànica a les aules, tema que 

fins ara havia estat poc tractat. No es pretén que aquest sigui el model definitiu 

a seguir per a treballar aquest període de la història de Menorca, ja que 

únicament s’ha plantejat aquí una possible solució, que pugui servir de base 

per a possibles propostes futures i que per tant contribueixi a millorar l’educació 

en general. Si aquesta proposta que aquí s’ha ofert es pot arribar a aplicar de 

forma satisfactòria en algun centre educatiu, la feina haurà estat un èxit, i si a 

més, aquest treball és el desencadenant de molts més treballs encaminats en 

aquest mateix objectiu, l’èxit encara serà més rotund. 
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8. Annex 

8.1 El treball anterior a la sortida 

INTRODUCCIÓ GENERAL AL SEGLE XVIII 

 

El segle XVIII és un segle de creixement i desenvolupament econòmic a tot Europa. Tot 

i així, els canvis econòmics no van ser seguits de transformacions en el sistema polític 

absolutista ni amb la societat estamental de l’Antic Règim. De fet, en aquests moments 

l’absolutisme monàrquic aconsegueix per tota Europa la seva màxim força i esplendor, 

serà gairebé a finals del segle quan la burgesia, havent adquirit el poder econòmic, 

s’oposi a l’Antic Règim i vulgui destruir el sistema establert. 

Podríem dir que l’esdeveniment principal que va encetar el segle XVIII va ser la guerra 

de successió espanyola (1701-1714). Aquest conflicte bèl·lic, que va enfrontar a bona 

part d’Europa, es va desencadenar per la mort sense descendència del rei d’Espanya 

Carles II. A partir d’aquí, van aparèixer dos candidats possibles per ocupar el tro 

espanyol. Per una banda Felip d’Anjou, net de Lluís XIV (rei de França) i Carles 

d’Àustria. I tant Europa com Espanya es van dividir entre els partidaris de un o altre 

candidat. Finalment aquest conflicte bèl·lic va culminar amb el tractat d’Utrecht (1713) 

i de Rastatt (1714), que va encetar un període de relatiu equilibri internacional en què es 

van generalitzar l’activitat diplomàtica i els sistemes d’aliances. Tot i així, al llarg del 

segle XVIII es produiran continus enfrontaments bèl·lics, que s’acabaran resolvent per 

mitjà de tractats. I és que aquest segle també es caracteritza per ser un segle de tractats. 

Es tracta d’acords que firmen els països per tal de finalitzar els conflictes bèl·lics a 

canvis de determinats privilegis o de cedir determinats territoris. De fet, ens trobarem 

amb molts territoris que van sent traspassats entre les potències, utilitzant-se com a 

moneda de canvi. A més, també en les relacions internacionals va aparèixer un sistema 

polític anomenat “balance power” o de l’equilibri de poder, en la que cada estat intenta 

mantenir l’equilibri en les seves relacions amb altres estats, per tal d’evitar que cap estat 

aconsegueixi la supremacia amb relació als demés estats. Serà Anglaterra la precursora 

d’aquest sistema. I és que no hi ha cap dubte que en el segle XVIII s’iniciarà la 

preponderància política d’Anglaterra, tant des del punt de vista comercial com militar. 
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ACTIVITAT 1: COMENTARI DE TEXT 

 

El Tractat d’Utrecht 

“Pel Tractat d’Utrecht, Espanya i les Índies quedaven sotmeses a la sobirania de Felip 

V qui, renunciava formalment a tots els seus drets de successió a la corona francesa. 

Anglaterra va rebre de França diverses concessions territorials a Amèrica i el 

reconeixement de la dinastia dels Hannover. D’Espanya va obtenir el dret a seient per 

a la tracta d’esclaus a Amèrica (març de 1713) i la possessió de Menorca i Gibraltar 

(13 de juliol de 1713), a l’any 1714 el Tractat de Rastatt significa el Reconeixement de 

Felip V com a rei d’Espanya per part de les potències aliades; però amb la condició de 

renunciar als seus drets al tro francès, evitant així la unió de les dues corones i perdent 

gran part dels antics dominis espanyols a Itàlia  (Milà, Nàpols, Sicília i Sardenya que 

van passar a Àustria) i als Països Baixos (Flandes). A més a més, Espanya va cedir 

Menorca i Gibraltar a Anglaterra” 

 

1. Quin és la principal idea que es desprèn del text? 

 

2. Per quin motiu es va firmar el Tractat d’Utrecht i de Rastatt? 

 

 

3. Quins territoris van canviar de sobirania? 

 

 

 

4. Pots identificar en aquest text la política del “balance power”?  
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ACTIVITAT 2: ANÀLISI D’UNA PEL·LÍCULA 

 “EL VENT DE L’ILLA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fitxa tècnica 

 

Títol:                              Any:                                       País: 
 

Director:                                                   Gènere: 

  

Actors principals: 

 

 

Argument: 
 

Qüestionari 

 

- A quin context històric situaries la pel·lícula? 

 

- Quins són els elements que apareixen a la pel·lícula que t’han permès ubicar-

la dins el seu context històric? 

 

- Creus que la pel·lícula conta un fet verídic o fictici? Raona la teva resposta. 

 

- Fes una valoració personal de la pel·lícula, tot reflexionant si la visualització 

d’aquesta pel·lícula t’ha permès aprendre coses que no sabies. 
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8.2 Itinerari 1 

ITINERARI GENERAL A TRAVÉS DE LA 

MENORCA BRITÀNICA 

 

 

 

 

Extret de: http://www.menorcaexplorer.com/menorca-britanica-del-siglo-xviii/  
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1. MAPA AMB LA RUTA 

 

Ruta general 

 

              Extret de: http://www.cime.es/Contingut.aspx?IDIOMA=2&IdPub=1648 

               A:  Ítems 1, 2 i 3 (Palau Saura Morell, Universitat General de Menorca i Camí d’en Kane). 

               B: Ítem 4 (s’Aljub des Mercadal). 

         C: Ítems  5, 6, 7, 8 i 9 ( Obelisc d’en Kane, Palau de la Governació, església de la   

Concepció, Illa del rei i Lloc de Sant Antoni). 
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Mapa de Ciutadella 

 

             Extret de: https://www.google.es/maps 

Mapa de Es Mercadal 

 

                Extret de: https://www.google.es/maps 
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Mapa de Maó 

 

Extret de: https://www.google.es/maps 
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2. INTRODUCCIÓ 

En les següents pàgines es durà a terme un itinerari didàctic a través de la Menorca 

Britànica. És tracta d’un període molt important de la història de Menorca en que 

Menorca va pertànyer a la corona anglesa. Aquest període compren bona part del segle 

XVIII fins a principis del segle XIX i es divideix en tres dominacions diferents. La 

primera dominació Britànica, que va des de que els anglesos conquereixen Menorca el 

1708 o el 1714 amb que es annexionada oficialment amb el Tractat de Utrecht, fins el 

1756 en que són els francesos que conquereixen Menorca, dins el context de la Guerra 

dels 7 anys. El següent període va des del 1763, en que es posa fi a la guerra amb la pau 

de París i els francesos decideixen tornar Menorca a Gran Bretanya, fins el 1782 en que 

el duc de Crillón conquesta Menorca per a la monarquia Espanyola. Després tindrem 

una tercera dominació britànica, però que serà molt més curta que les anteriors, ja que 

anirà des del 1798, fins al 1802, amb la firma de la Pau d’Amiens. 

La intenció amb aquest itinerari és que els alumnes puguin entendre aquesta part de la 

història de Menorca i que a la vegada aprenguin a apreciar tot el patrimoni històric que 

ens ha arribat fins els nostres dies. D’aquesta manera es farà un itinerari recorrent tota 

Menorca, començant des de Ciutadella i acabant a Maó, analitzant els elements més 

importants de la Menorca Britànica i realitzant activitats per tal de consolidar els 

coneixements. 

Es començarà amb una introducció on s’explicarà de manera general la guerra de 

successió, per tal de que entenguin com els anglesos es van arribar a fer amb Menorca. I 

seguidament després de la introducció ens centrarem amb el primer punt de l’itinerari, 

que serà el Palau Saura Morell, per tal d’entendre un fet destacat d’aquesta mateixa 

guerra, que és una revolta a favor de Carles d’Àustria que es produirà a Menorca i que 

serà encapçalada per un noble ciutadellenc, Joan Miquel Saura i Morell. Després s’anirà 

a on estava ubicada l’antiga Universitat General de Menorca, per tal d’entendre el seu 

funcionament i quins són els canvis que introduiran els anglesos. A continuació, sortint 

de Ciutadella es visualitzarà una aportació anglesa molt important, el Camí d’en Kane, 

un camí que travessava tota l’illa i després ens situarem aproximadament en el centre de 

Menorca, en el poble des Mercadal, per tal de veure l’altra aportació anglesa més 

importants que van dur a terme els anglesos, s’Aljub des Mercadal, que servia per a 
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abastir d’aigua de pluja tant als anglesos com als propis menorquins. Seguint el camí  

d’en Kane arribarem a l’obelisc que es va construir en memòria de Richard Kane, i ens 

servirà per explicar més coses sobre aquest governador, i és que és considerat el 

governador britànic de Menorca més important i per tant, és necessari estudiar-lo en 

deteniment. Després arribarem fins Maó i ens aturarem primer al Palau del Governador, 

que era l’edifici d’es d’on governaven els britànics i també a l’església de la Concepció, 

una església ortodoxa que els britànics van construir per a la població grega de l’illa, i 

ens servirà per explicar els conflictes que es van produir entre l’església menorquina i 

els anglesos. A continuació anirem a una zona on es puguin tenir unes bones vistes del 

port i que també es pugui veure la Illa del Rei, un illot molt important, ja que allà s’hi va 

construir un hospital en època Britànica. Després d’analitzar aquest hospital amb 

deteniment anirem fins al Lloc de Sant Antoni, conegut pels anglesos com a Golden 

Farm, on podrem observar un edifici amb unes característiques típicament colonials 

angleses. 

En definitiva, tot i que és impossible poder analitzar tots i cadascun dels elements 

britànics de l’illa, es farà un itinerari amb l’objectiu de poder analitzar de manera 

general el període de dominació britànica, i que com a mínim es puguin entendre les 

característiques més importants d’aquest període de la història menorquina. 
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3. ITINERARI 

 

3. Introducció: La guerra de Successió (1702-

1714) 

 

 

Extret de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Claude_Louis_Hector_de_Villars#/media/File:Villars_a_Denain1.jpg 

                   

En el següent itinerari que durem a terme ens centrarem en analitzar el període de 

dominació britànica de Menorca. Realment es tractaran de tres dominacions diferents 

(1713-1756, 1763-1782, 1798-1802) que es duran a terme durant gairebé tot el segle 

XVIII i principis del XIX, i que faran que Menorca adquireixi unes característiques 

distintives, que la faran diferent a les demés illes de les Balears. En les següents 

pàgines analitzarem, a partir de tot un seguit d’elements característiques d’aquesta 

època, aquesta part de la història de Menorca. 

Però abans d’això convé entendre per quin motiu Menorca passarà a mans angleses, i 

per a saber-ho convé explicar un esdeveniment bèl·lic que va enfrontar a diferents 

països d’Europa a principis del segle XVIII, es tracta de la Guerra de Successió 

Espanyola (1702-1714). 
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La guerra de Successió va ser un conflicte bèl·lic originat per la qüestió successòria a 

la corona hispànica després de la mort el 1700 de Carles II sense descendència. En el 

testament Carles II cedia els regnes hispànics al nét de Lluís XIV (rei de França), Felip 

d’Anjou. La guerra va començar perquè l’emperador Leopold I va reivindicar els seus 

drets a la corona espanyola, defensant al seu fill Carles com a pretendent, i altres 

potències europees com Anglaterra, Portugal i els Països Baixos van aliar-se amb 

l’Imperi per oposar-se a l’expansionisme francès. A més, la monarquia espanyola 

també es va dividir entre els qui recolzaven a Felip d’Anjou i els que recolzaven a 

Carles d’Àustria. I és que els territoris de la Corona d’Aragó van defensar a Carles 

d’Àustria, ja que consideraven que un rei francès duria a terme un govern absolutista 

que no permetria la defensa dels seus drets. 

És el 1707 amb la batalla d’Almansa en que la victòria és comença a recolzar de part 

de Felip d’Anjou, després de què l’exèrcit austriacista sofrís una dura derrota. A partir 

d’aquí varen començar tot una sèrie de conquestes borbòniques a la península que els 

va permetre recuperar grans extensions de territori de la corona d’Aragó. 

A Menorca, tot i que s’havien produït algunes revoltes a favor de Carles, s’havien 

aconseguit sufocar i es mantenia en mans borbòniques. El 1708 varen arribar dues 

flotes angleses a Menorca. Primer de tot varen anar a Fornells a bombardejar el castell 

de Sant Antoni, després es van fer amb el control de Ciutadella i finalment van assetjar 

el castell de Sant Felip, conquerint així l’illa. Els menorquins van celebrar la tornada al 

bàndol austriacista I és que cal dir que tant ells com Carles d’Àustria van creure que 

Menorca havia estat conquerida per posar-la sota la sobirania de Carles. Però realment 

la seva intenció va ser conquerir Menorca per conservar-la en mans d’Anglaterra com a 

botí de guerra, com a compensació de les inversions efectuades en defensa de la 

candidatura carolina a la corona d’Espanya durant la guerra. En la seva arribada els 

anglesos duran a terme una forta repressió antiborbònica i començaran a realitzar tot 

una sèrie de operacions i construccions per a  preparar Menorca per a que sigui la seva 

base en el mediterrani. I és que la seva situació estratègia ben enmig del mediterrani, la 

seves petites dimensions que permetia controlar a la població fàcilment i l’enorme 

extensió del port de Maó, feien de Menorca un lloc idíl·lic per a dur a terme les seves 

empreses pel mediterrani. Ja es començava a preveure que els anglesos no amollarien 

Menorca així com així. 
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Finalment la guerra va acabar amb la firma del Tractat de Utrecht (1713), en que es 

reconeixia a Felip d’Anjou com a nou rei de la monarquia espanyola i a canvi es cedien 

algunes possessions europees als àustries i també es lliurava Gibraltar i Menorca als 

anglesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Activitats Inicials 

1. A partir del mapa que tens a continuació, contesta les següents preguntes. 

 

 

Extret de: http://www.trianglegironi.cat/bloc_fitxers/selva/sant%20hilari%20sacalm.php# 

 

a) A quin conflicte bèl·lic fa referència aquest mapa? Per quin motiu es va 

produir? 

 

 

 

 

b) Quins són els dos bàndols que es van formar i a quins països va enfrontar? 

 

 

 

 

 

c) Com va acabar aquest conflicte? 
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2. A partir d’aquesta imatge, reflexiona quin va ser el principal motiu per el qual 

els anglesos es van voler quedar amb Menorca. 

 

 

    Extret de: https://buenaventuramenorca.com/2013/04/01/2a-puerto-de-mao-general/ 
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3.1 Palau Saura Morell 

 

 
Localització: Carrer Bisbe Vila, 5. (Ciutadella) 

 

Anys de construcció: Primer terç segle XVIII. 

 

Descripció: Ens trobem situats en un carrer del casc antic de Ciutadella, davant el 

palau de la família noble Saura Morell. Es tracta d’un palau pagat pels anglesos durant 

el primer terç del segle XVIII, ja que l’antic palau havia estat arrasat i regat amb sal 

perquè el cavaller Joan Miquel Saura i Morell havia encapçalat el 1706 durant la guerra 

de Successió una insurrecció antiborbònica. Els anglesos com a recompensa d’haver 

lluitat a favor de Carles d’Àustria, li pagaren un nou palau. Va ser construït per Joan 

Amorós. I és que la família Amorós durant aquesta època van dur a terme diferents 

obres arquitectòniques importants dins Ciutadella. El palau destaca per una de les 

marques distintes de la família, que són els trenats. El vestíbul d’entrada es configura 

com el nucli central de l’edifici, d’es de on parteix l’escala principal que va a la gran 

sala noble del primer pis on hi trobem els balcons que donen a l’exterior. La gran 

façana exterior és d’estil barroc i són característics els portals de la planta inferior, la 

balconada central que porta l’escut nobiliari i les columnes de mitja canya i 

entaulament que ostenten totes les obertures a l’exterior. 
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Context històric: Ens hem de situar dins el context de la guerra de Successió 

espanyola. El 19 d’octubre de 1706, els austriacistes menorquins organitzen una revolta 

antiborbònica encapçalada per el cavaller ciutadellenc i capità Joan Miquel Saura i 

Morell amb un exèrcit improvisat d’uns 550 homes, format principalment per les 

classes populars i els camperols. Aconseguiran controlar tota l’illa, excepte el castell de 

Sant Felip, que es mantenia com a únic reducte borbònic de l’illa. En el castell de Sant 

Felip aconseguiran aguantar un setge de més de 2 mesos, fins que va arribar un exèrcit 

franco-espanyol de uns 1300 homes, fent que els austriacistes de Saura es rendissin. 

Tot i que en un principi el protocol de capitulació era molt suau i s’acceptaven les 

peticions dels vençuts, es va fer una dura repressió. Joan Miquel Saura serà enviat a 

Mallorca. I el descobriment a finals de març de 1707 d’una nova conjura, per part de 

seguidors de Saura va desencadenar una nova i més forta repressió, amb algunes 

execucions. El 1708 arriben els anglesos a Menorca i això va permetre que Joan 

Miquel Saura pogués tornar a la seva illa, sent compensat pels anglesos concedint-li 

certs privilegis. 
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                                    Activitats 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) A quin context històric situes el següent text? 

  

 

 

 

b) Quin és l’esdeveniment històric que relata el text? 

 

 

 

 

c) Sabries dir com acaba? 

 

 

 

 

“El 20 d'octubre últim el molt il·lustre senyor don Juan Miguel Saura i Morell, després 

d'haver-se apoderat de les claus de les portes del cos de guàrdia de la companyia 

d'infanteria d'aquest, i de les escales de les muralles d'aquesta Ciutadella, va començar 

en alça veu a aclamar per Rei i Senyor d'aquesta illa al senyor don Carlos III (que Déu 

guardi), a les veus acudir gairebé tot el poble, el qual es va adherir a ell en vista de 

semblant exemple, i junts van recórrer totes les places i carrers d'aquesta ciutat cridant 

visca Carles III! i així armats van despertar a tots els que ocupaven destinacions reals i 

universals, demanant-los si estaven disposats i subordinats a retre obediència a l'ínclit 

monarca Carles III, els quals van respondre tots en el seu sentir (segons tenim entès) 

que aclamés per nostre Rei i Senyor: sense que s'hagi trobat cap persona, així rica com 

pobra, que en això hagi manifestat contrària opinió. Després el senyor Saura va enviar 

encàrrec als magnífics jurats de l'illa, proposant-se constituïssin a la sala de la 

General Universitat per a comunicar-los coses concernents al servei del nostre 

Monarca... Presentés el senyor Saura acompanyat de la major part de la població i en 

presencia d'aquella assemblea mana que es llegeixi per l'escrivà de la Reial 

Governació un  monitori de Sa Reial Majestat en què exhorta els vassalls de la Corona 

d'Espanya, i singularment als habitants d'aquesta illa, ens restituïm sota el suau jou del 

seu domini, per ser ell aquell a qui de justícia toca la Corona; del contrari serem 

declarats per traïdors [...] I veient que tota l'illa és d'un mateix sentir, i que queda, 

però, el castell de Sant Felip a la seva devoció de Felip V, i que està tan bé fortificat i 

proveït, amb molta tropa, el qual pogués donar algun disgust a l'illa...” Rafael Oleu i 

Quadrado, Història de l’illa de Menorca, tom 1, 1874. 
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3.2 La Universitat general de Menorca 

 

 
 

Localització: Plaça de la catedral. 

 

Anys de construcció: 1391 

 

Descripció: Estem davant un edifici on abans s’hi aixecava l’antiga universitat general 

de l’illa, que era l’òrgan de govern. En els seus inicis, després de la conquesta cristiana 

de Menorca, únicament hi havia una universitat que tenia jurisdicció a tota l’illa i 

estava ubicada a Ciutadella. Estava composta d’un òrgan executiu col·legiat format per 

sis jurats assessorats per un nombre indeterminat de consellers. La tasca dels jurats era 

ser fidels al rei i defensar els seus dominis, assegurar la pau i l’ordre públic i abastar els 

mercats interiors. L’autoritat reial estava representada a l’illa pel lloctinent i el 

procurador. El lloctinent era el representant del rei a Menorca i també ostentava 

l’autoritat militar. El procurador reial era el responsable de l’administració de les 

rendes reials. Un altre figura era la del batlle, que impartia justícia, hi havia un batlle 

per a cada terme i un batlle general que era el de Ciutadella. Cal dir que durant el segle 

XIV s’aniran constituint les tres universitats foranes (Maó, Alaior i es Mercadal). 
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Aquestes sostingueren freqüents disputes amb la general de Ciutadella. 

El 1442 es va fixar la composició de la Universitat i el Consell General en 4 jurats i 10 

consellers de la de Ciutadella, 4 consellers de Maó, 2 síndics i 1 conseller des Mercadal 

i 2 síndics i 1 conseller d’Alaior. 

Si al llarg de la curta història de Menorca, Ciutadella sempre n’havia estat la capital, és 

amb l’arribada dels anglesos en que les coses comencen a canviar. El 1722 els anglesos 

decidiran traslladar els tribunals de Ciutadella a Maó, i és que per motius pràctics, 

tenint en compte que el governador anglès de l’illa residia a Maó, era el més lògic que 

es traslladés la seu del govern central de l’illa a Maó. Això va llevar molt de prestigi a 

Ciutadella i va crear el descontent de l’oligarquia ciutadellenca. Tot i així, s’ha de 

deixar clar que realment el que es va produir no va ser un trasllat de la capital, va ser un 

trasllat de la seu de les institucions lligades al governador. Es va fer per qüestions 

pràctiques. Però realment la universitat general va continuar estant a Ciutadella i alguns 

tribunals també hi van continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

                                      Activitats 2 

1. Com s’organitzava el govern de l’illa de Menorca abans de l’arribada dels 

anglesos? 

 

 

 

 

 

2. Aquí tens un esquema de les institucions de govern durant les dominacions 

britàniques. Podries indicar quins són els principals canvis que introdueixen els 

anglesos en el govern de l’illa. 
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3.3 El camí d’en Kane 

 

 

    Extret de: http://balearsculturaltour.net/fichaespacio.php?codcss=5_2&cod=25&idioma=ca&id=30&pag=5 

Localització: De Ciutadella a Maó. 

Anys de construcció: 1712-1717 

Descripció: Es tracta de una de les obres, juntament amb l’aljub des Mercadal, més 

destacades de Richard Kane. Es va fer en l’objectiu de millorar la xarxa viària i les 

comunicacions per l’illa. Es tracta d’un camí que travessava Menorca de Ciutadella a 

Maó. La intenció era poder comptar amb un traçat que permetés que la tropa pogués 

transitar des del Castell de Sant Felip, a la bocana del port de Maó, fins a la Torre de 

Sant Nicolau a Ciutadella. Realment ja existia una carretera que creuava l’illa, però 

estava en molt mal estat i no permetia el pas de carros, per al transport de municions, 

provisions etc. 

Context històric: Ens hem de situar de nou en la primer dominació Britànica. Richard 

Kane (1662-1736), que va ser primer tinent de governador i després governador anglès 

de Menorca durant els dos primers períodes de l’ocupació anglesa a Menorca, va 

ordenar la construcció d’aquest camí el 1713. El problema és que aquesta construcció 

tenia que ser pagada i mantinguda per les arques menorquines. Això va provocar 

queixes en els municipis. I per acabar-ho d’arreglar, s’obligava als habitants de l’illa a 



83 

 

anar uns dies a treballar en el camí. Això va fer que els menorquins anessin en contra 

de la construcció d’aquest camí i va fer augmentar el malestar i les tensions entre la 

població autòctona i els anglesos. El camí, tot i que en el plànol del traçat consta com a 

“Royal Road in the Island of Menorca”, es conegut avui com a Camí d’en kane, en 

honor al més famós i carismàtic governador de Menorca de l’època britànica, que va 

ser el que va ordenar construir-lo. Actualment del camí d’en kane només en queda una 

part que comença en el terme de Maó i que acaba a la població des Mercadal, tram que 

s’ha asfaltat. També a la zona de Ferreries en queda una part del traçat, en canvi el 

camí que va a Ciutadella es va aprofitar per a construir-hi a sobre la nova carretera 

general i per tant del camí original no en queda res. 

 

 

 

 

 

.  
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Activitats 3 

 

 

Extret de: http://ib3tv.com/carta?programId=2dca69e9-395c-40c8-b684-b4892b18d18d 

1. Aquí tens un mapa del camí d’en Kane, perquè trobes que va ser tant important 

la seva construcció? Raona la teva resposta. 

 

 

2. Podríem dir que el camí va gairebé en paral·lel a un camí que travessa Menorca 

i que és més recent. Sabries dir quin és? Quan va ser construït aproximadament? 

 

 

3. Coneixes cap altre camí que d’un altre manera també abasti tota l’illa? Digues 

quin és i assenyala’l en el mapa.  

 

 



85 

 

 

3.4 S’Aljub des Mercadal 

 

                    Extret de: http://mas.diariodemallorca.es/itinerarios-historicos/cat/el-aljibe-des-mercadal/ 

Localització: Al centre de l’illa, al nucli urbà des Mercadal.  

Anys de construcció: 1733-1735 

Descripció: Es tracta d’una de les construccions més rellevants d’aquesta època, 

erigida durant la primera dominació britànica. Es tracta d’una edificació que es va 

dissenyar en l’objectiu d’emmagatzemar l’aigua de pluja que es canalitzava des de les 

terrasses de la superfície mitjançant una pendent fins als grans dipòsits del seu interior. 

Té unes dimensions d’uns 20 metres d’ample, 40 metres de llarg i uns 9 metres 

d’altura, i la terrassa superior on es filtra l’aigua compta amb una superfície d’uns 800 

metres quadrats, permetent la capacitat d’emmagatzemar fins a 273.000 litres d’aigua 

potable. Es tracta d’una construcció monumental, feta amb sòlids murs, això ha permès 

la seva conservació fins a l’actualitat, va ser obra d’un enginyer militar anglès. 

Context històric: Ens hem de situar dins la primera dominació britànica. Es Mercadal 

es troba en el centre de la illa i es va convertir en una població de pas per a aquells que 

creuaven l’illa, és a dir, el recorregut que anava de Maó a Ciutadella. És el 1733, en 

que Richard Kane, governador anglès de Menorca, per tal d’assegurar a les tropes el 

subministrament de l’aigua, que llavors escassejava, va donar l’ordre de construir 

l’actualment conegut com Aljub des Mercadal. A més, aquest aljub no només millorava 
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la vida dels soldats, sinó també de tots els habitants de l’illa, i és que també es va fer 

per abastir a tota la població. Cal dir que tant en la seva construcció com 

econòmicament hi van participar tots els habitants, i és que tothom veia clara la 

necessitat de construir aquest sistema de recollida d’aigua de pluja. 

L’aigua quedava emmagatzemada dins uns pous, i era feina de les dones, pujar a dalt 

de l’aljub amb els càntics per agafar l’aigua dels pous. Avui en dia els pous no 

funcionen, ja que s’utilitza un altre sistema, i és que recentment es va organitzar un 

sistema d’aixetes, més pràctic. L’aljub segueix en funcionament, permetent que un dia 

a la setmana es pugui anar-hi a cercar un màxim de 10 litres d’aigua. 
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Activitats 4 

1. Perquè creus que va ser tant important la construcció d’aquest aljub? Que va 

suposar per a la vida de la població menorquins? Raona la teva resposta. 

 

 

2. Aquí tenim un dibuix de l’aljub que va fer l’arxiduc Lluís Salvador a la tercera 

meitat del segle XIX.    

 

- Que s’hi pot 

observar a la 

imatge? 

 

 

 

- Perquè creus que 

eren les dones les 

que s’encarregaven 

d’anar a cercar 

l’aigua de l’aljub? 

 

 

 

- Trobes que hi ha 

moltes diferències 

entre la manera 

d’aconseguir aigua 

en l’actualitat i en 

com ho feien en el 

passat? 

Extret de: http://www.descobreixmenorca.com/es/aljibe-de-es-mercadal/ 
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3.5 Obelisc de Richard Kane 

 

 

Extret de: http://oficiodescribir.blogspot.com.es/2015/03/el-camino-de-kane-menorca.html 

Localització: Carretera Maó-Fornells (Terme municipal de Maó) 

Any de construcció: 1801 

Descripció: Es tracta d’un obelisc encarregat pel governador britànic Eduard Fox el 

1801 en honor al governador Richard Kane.. No és la primera vegada que sentim a 

parlar d’aquest personatge, de fet les dues construccions anteriors hem vist com van ser 

encarregades per aquest governador. Anem a centrar-nos ara doncs a conèixer amb un 

poc més de profunditat aquest famós governador anglès de Menorca. 

Richard Kane (1662- 1736) va ser primer tinent de governador i després governador 

anglès de Menorca durant els dos primers període de l’ocupació anglesa a Menorca. Va 

néixer a Duneane (Irlanda), però viatjaria a Anglaterra per rebre una millor formació 

militar. De jove va participar en les guerres contra els catòlics irlandesos i durant la 

guerra de successió espanyola va lluità a Flandes sota les ordres del duc de 

Marlborough. El 1713, amb el Tractat de Utrecht, Kane es quedà al comandament de 
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Menorca com a tinent de governador, ja que el governador, el duc d’Argyl, no passava 

prou temps a l’illa. El 1733 seria anomenat nou governador de Menorca i el 1735 

brigadier general. 

Entre les tasques que va tenir que dur a terme  els primers anys van ser fortificar l’illa, 

habilitar el port de Maó com a base de la Royal Navy, enfortir la disciplina de la tropa i 

procurar l’aprovisionament de queviures. Sovint va topar amb les queixes de les 

institucions polítiques i religioses de l’illa com també amb la població, que veien els 

britànics com a dominadors i heretges protestants. Una de les mesures que va prendre, 

com ja sabem, va ser traslladar algunes de les institucions centrals de l’illa de 

Ciutadella a Maó, cosa que va fer augmentar encara més les hostilitats amb els 

ciutadellencs. Els conflictes entre les autoritats civils i religioses de Menorca i els 

governadors britànics continuarien durant les dècades següents. 

Cal dir que tot i que Kane va construir 

camins, va importà bestiar, obrí el comerç 

a l’exterior, introduí noves espècies de 

fruites (les pomes i prunes d’en Kane) i 

farratges, regulà els pesos mesures etc., 

realment les seves disposicions anaven més 

encaminades a garantir l’aprovisionament 

de la guarnició i les tripulacions de la flota. 

Per tant, no introduí canvis estructurals a 

l’economia menorquina, tot i així, és 

evident que totes aquestes disposicions 

permeteren un cert creixement econòmic, 

però igualment això no es traduí en una 

major fidelitat dels menorquins als seus 

dominadors. 

Va morir el 31 de desembre de 1736 a Maó 

després de vint-i-cinc anys de servei a la corona britànica i els menorquins van 

lamentar la seva mort, per tant en els darrers anys va aconseguir millorar les relacions. 

Va ser enterrat en el castell de Sant Felip.  
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Activitats 5 

En el obelisc ens trobem amb una inscripció, incisa en marbre blanc i en llatí, que 

diu: 

 

 

 

 

 

 

1. A quin camí fa referència? 

 

 

2. Perquè creus que Eduard Fox, el 1801, va decidir erigir aquest obelisc? 

 

 

 

3. Tot i les males relacions de Richard Kane  amb els illencs, la gent acabarà 

plorant la seva mort, i en els anys següent el seu govern serà vist amb una certa 

nostàlgia, a que és degut això? 

 

 

“Aquest camí real que posa en comunicació les 

dues parts extremes de la illa va ser obert per 

primera vegada a l’any 1720,  gràcies a la 

sol·licitud de l’il·lustrat baró, general Richard 

Kane, investit per el rei amb el govern superior 

de Menorca” 
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3.6 Palau del governador 

 

 

Localització: Carrer Isabel II (Maó) 

Anys de construcció: Ampliació Britànica al llarg del segle XVIII. 

Descripció: Ens trobem davant la residència dels governadors britànics de Menorca. És 

el 1722 quan Kane decideix traslladar a Maó la residència dels governadors. Abans 

aquest edifici, que es deia Casa del rei i que era de dimensions més reduïdes, servia per 

a allotjar als governadors quan venien des de Ciutadella. Kane va començar la seva 

ampliació i transformació, que es va anar produint al llarg dels anys fins arribar a la 

seva fisonomia actual. A l’actualitat és la seu del Govern Militar de l’illa. 

Una petita plaça, que es pot veure des de l’exterior, organitza el funcionament de 

l’edifici. També es pot apreciar un porxo a la planta baixa amb contraforts, i una 

galeria correguda al primer pis, que és el passadís que dóna accés a totes les 

dependències interiors. 

Context històric: Com ja hem dit, és el 1722 quan es decideix convertir l’edifici amb 

la residència del governador. Al llarg de més de setanta anys de dominació britànica a 
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Menorca, seran molts els governadors britànics que passaran per l’illa. Ja hem vist 

abans com al principi les relacions entre Richard Kane i la població autòctona  no van 

ser del tot bones, però amb el temps aniran millorant i després de la seva mort, el seu 

govern serà recordat amb certa nostàlgia. I és que el següent governador que arribarà 

serà a l’any 1739 el general Philip Anstruther (anomenat pels menorquins es Vermell), 

que a diferència de Kane serà corrupte. També ens trobarem amb John Wynyard (1742-

1748) que haurà de sufocar un autèntic motí provocat per el intent de la Navy de fer 

una lleva de 200 homes per emportar-los a la guerra, aquell any (1744) es recorda com 

“s’any de ses pedrades”. Els aldarulls continuaran amb William Blakeney (1748-1756), 

que per a posar-hi fi, va fer patrullar les tropes per Maó. 

Cal dir, que no sempre seran problemàtiques les relacions, per exemple durant la 

segona dominació britànica (1763-1782), ens trobarem amb governadors com 

Thowshend i Moystin, que mantindran unes bones relacions amb la població i que 

duran a terme obres de gran importància, com les casernes de l’esplanada de Maó i el 

nou hospital militar de l’illa del rei, i també es durà a terme la construcció de 

Georgetown (1771). 
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Activitats 6 

1. Aquí tens una fotografia de un element arquitectònic que ens troben en el palau 

del governador, sabries dir com s’anomena i de on prové? 

 

 

 

2. Per què creus que la població menorquina a vegades va ocasionar aldarulls en 

contra de la dominació britànica? Creus que era necessari implantar a l’illa un alt 

càrrec anglès per a poder-la governar? 
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3.7 Església de la Concepció 

 

 

            Extret de: http://www.salinasjavi.com/fotografia/mao.html 

Localització: Carrer Cos de Gràcia 113 (Maó).  

Anys de construcció: 1749 

Descripció: Es tracta d’una església construïda per la nombrosa comunitat grega que es 

va establir a Maó, atrets per el comerç. Es tracta d’un temple construït per a dur-hi a 

terme la religió ortodoxa. Té planta grega i la decoració és d’estil bizantí. Destaca el 

seu espai interior de planta de creu grega, definida per quatre pilars rectangulars que 

sostenen les voltes d’arcs ogivals. El creuer està cobert per una cúpula. 

Després de ser expulsats els grecs de l’illa el 1782 amb l’ocupació espanyola, l’església 

va tenir diversos usos, fins que a l’any 1858 va ser convertida en temple catòlic, 

reformant la façana, eliminant molts dels seus elements i símbols ortodoxos i construint 

les seves dues torres de l’entrada. 
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Context històric: Com ja sabem les relacions entre els anglesos, que eren de religió 

protestant i el clergat menorquí, mai seran bones, ja que els anglesos eren vistos com a 

heretges de la religió catòlica. Cal dir però, que els anglesos van permetre l’ús de la 

religió catòlica. Tot i així, després de que el clergat menorquí protagonitzes moltes 

conspiracions en contra dels nous dominadors, els anglesos, per tal de llevar poder a 

l’església menorquina, duran a terme moltes confiscacions de béns, el desterrament 

d’alguns clergues i també la supressió del Sant Ofici de la Inquisició 

No hem d’oblidar que l’activitat marítima i comercial del port de Maó va a atreure a 

molts comerciants estrangers (grecs, italians, corsos, jueus, etc.). I els britànics 

afavoriren l’establiment d’aquests comerciants, però eren mal vistos pels menorquins 

per raons religioses. La comunitat més nombrosa era la grega i la seva pretensió 

d’edificar un temple va ser una nova causa d’enfrontament amb les autoritats religioses 

menorquines. 
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Activitats 7 

1. Llegeix el text i contesta les següents preguntes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Hem vist la forta influència que feia l’església sobre la societat menorquina, a 

través del text podries contestar a que és degut això? 

 

 

b) Si ho comparem en l’actualitat, perquè creus que la gent del passat era molt 

més religiosa que ara? 

 

 

 

“Encara que hi ha escoles en els convents per a la instrucció de la 

joventut, però la poca que hi reben és aviat oblidada. Es pot dir que la 

instrucció que es dóna en aquests Seminaris consisteix en poc més que 

aprendre de memòria la llengua llatina... El mateix clergat és 

llastimosament ignorant i estúpid, i res li preservaria del menyspreu si 

no fos l'excessiu fanatisme del poble .. . no hi ha grau de superstició al 

qual aquests habitants no hagin estat portats. Paguen grans tributs per 

rogatives per a les ànimes del purgatori; i moltes vegades alguna 

persona devota dóna el seu truja, una ovella i fins a un au, perquè es 

vengui en subhasta per tal d'aplicar diners a aquest ús piadós.” John 

Armstrong, Història de la illa de Menorca, 1756. 
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Aquí tens un quadre comparatiu entre la religió catòlica (menorquins) i protestant 

(anglesos), reflexiona sobre les seves principals diferències. 

Catòlics Protestants 

La salvació s’aconsegueix mitjançant la 

fe i les bones obres. 

La salvació s’aconsegueix mitjançant la 

fe. 

7 sagraments: baptisme, comunió, 

confessió, confirmació, matrimoni, 

ordenació i extremunció. 

2 sagraments: baptisme i comunió. 

Veneració de la verge i els sants. No creuen ni amb la verge ni amb els 

sants. 

La missa és la principal cerimònia de 

culte. 

La missa és reemplaçada per la lectura 

de la bíblia, sermons i cants. 

Cerimònies religioses fastuoses. Mantenen les cerimònies fastuoses. 

Importància de l’altar en els temples i es 

veneren imatges. 

Temples sense altar ni imatges. 

Celibat dels sacerdots. El pastor pot contreure matrimoni. 

El papa és el cap suprem de l’església. El cap suprem de l’església és el rei. 
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3.8 Illa del Rei (Bloody Island)  

 

 

Extret de: https://de.wikipedia.org/wiki/Basilika_auf_der_Illa_del_Rei#/media/File:Illa_del_Rei_(Ma%C3%B3)_2.jpg 

Localització: Port de Maó. 

Anys de construcció: Hospital de l’illa construït a partir de 1711. 

Descripció: El que tenim a davant nostre és l’Illa del Rei. Es tracta d’un illot de 41.177 

metres quadrats situat en el Port de Maó, davant el poble de Es Castell. L’illot també va 

ser conegut com l’Illa de Conills i més endavant com a Illa del Rei, ja que és el lloc on 

va desembarcar Alfons III. I durant la dominació britànica va ser anomenat Bloody 

Island, i és que aquest illot ens interessa degut a que els britànics hi van construir un 

hospital. L’edifici que feia d’hospital ocupa una gran part de l’illa i va ser construït el 

1711, ordenat per l’almirall britànic John Jennings. Es tracta d’un hospital del mateix 

estil que el Royal Hospital Chealsea i que el Greenwich Naval Hospital a Londres, de 

l’arquitecte Sir Christopher Wren. L’estil arquitectònic és molt clàssic de l’enginyeria 

anglesa. Te una estructura amb forma de “U”, mirant a l’est, amb tres ales disposades al 

voltant d’un pati. Els passadissos de l’interior connecten les 20 sales de la primera 



99 

 

planta, cobertes amb volta de canó. També destaca a la part central una capella i una 

torre, que servia de vigilància. L’hospital tenia diverses dependències, 40 sales 

d’hospitalització, habitacions per al personal, farmàcia, magatzem, cuina, sala de banys 

i en el pati hi havia tres cisternes que subministraven l’aigua. 

Context històric: Com sabem els anglesos els interessava tenir un port en el 

mediterrani per poder hivernar, per així no haver de fer tornar l’esquadra a Anglaterra 

cada hivern i troben que el port de Maó compleix les condicions. I una de les primeres 

coses que fan, abans d’aconseguir Menorca definitivament és construir un hospital, i ho 

fan devora el port perquè és el  lloc on es feia més vida. Cal dir que era un hospital més 

de malalts que de ferits, i és que en aquesta època es propagaven més ràpidament les 

malalties, moltes degut a coses tan bàsiques com la higiene o l’alimentació. I 

necessitaven tenir un hospital a l’abast per a poder traslladar els malalts ràpidament des 

dels vaixelles al llit de l’hospital  

Hem de dir que en els seus inicis disposava de 320 llits, però amb el temps s’anirà 

ampliant i el 1756 ja en disposava de 1200, era a l’època un hospital molt modern. És 

el 1782 quan Menorca passa a mans espanyoles en que l’hospital va ser desmantellat, 

tot i així el 1798 els anglesos el tornaran a utilitzar com a hospital. I funcionarà de 

manera ininterrompuda fins que a 1964 va ser trasllat definitivament a Maó. El 1979 va 

ser declarat Monument Històric-Artístic i Arqueològic i és gràcies a un grup de 

voluntaris que l’hospital, que es pot visitar, es troba amb un molt bon estat de 

conservació. 
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Activitats 8 

1. Compara aquestes tres estructures arquitectòniques, hi trobes alguna relació? A 

que és degut això? 

 

Extret de: http://menorca.info/menorca/local/2014/483952/foro-para-hoja-ruta-del-puerto.html 

 

Extret de: http://djarchitects.co.uk/projects/royal-naval-college-queen-anne-court-1.php 

 

Extret de: http://www.offtolondon.com/chelseahospital.html 



101 

 

 

 

 

2. Aquí tens una representació de així com era un hospital en el segle XVIII, creus 

que ha canviat molt dels hospitals que ens trobem avui en dia? Raona la teva 

resposta. 

 

Extret de: http://www.librosmaravillosos.com/laepopeyadelamedicina/capitulo10.html 
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3.9 Lloc de Sant Antoni (Golden Farm) 

 

 

                    Extret de: https://enmenorca.wordpress.com/tag/predi-sant-antoni/ 

Localització: Carretera de la Mola, Km 3. (Maó). 

Anys de construcció: Durant el segle XVIII (Es desconeix la data exacte). 

Descripció: Ens trobem ara a la part nord del port de Maó, coneguda com “s’Altre 

Banda”, en el lloc de Sant Antoni o la Golden Farm, com la coneixien els anglesos. Es 

tracta d’un edifici molt vistós i cridaner, d’un estil arquitectònic marcadament anglès, 

amb la seva façana, amb una perfecta simetria, el seu frontó i amb cornises i pilastres 

amb capitells dòrics que la decoren. I tampoc no ens oblidem del color vermell de les 

seves parets, típicament anglès. És tracta d’un estil neo-pal·ladià, que durant el segle 

XVIII els anglesos estendran al llarg de les seves colònies. També té una torre que 

servia per poder visualitzar l’arriba en el port dels vaixells. A més, conté algunes 

estances interessants, com la biblioteca, una petita capella, o també la seva col·lecció 
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de ceràmica, quadres, mobles, etc. 

 Aquest edifici és famós tant per les seves característiques marcadament angleses com 

per la llegenda que hi ha darrera, ja que es conta que en aquesta casa de camp es va 

produir un romanç entre l’almirall Nelson, i lady Hamilton, cal dir que els dos estaven 

casats. 

Context històric: Històricament en aquest lloc del port de Maó s’hi han produït alguns 

esdeveniments prou destacats, ja el 1287 va ser en aquesta zona en que el rei Alfons III, 

rei d’Aragó, va desembarcar per a conquistar Menorca dels àrabs, i segons sembla ho 

va fer el dia de Sant Antoni, d’aquí ve el seu nom. Però com ja hem dit, realment 

aquest lloc té fama degut en que és aquí que es va produir la famosa llegenda del 

romanç entre Lord Nelson i Lady Hamilton. Pel que sembla, Lord Nelson després de la 

batalla de Abukir (Egipte), havia de conquistar Malta, protegint així el regne de Nàpols. 

A Nàpols va fer amistat amb l’ambaixador britànic, Sir William Hamilton i més que 

amistat amb l’esposa de l’ambaixador, Lady Hamilton. Lord Nelson necessitava homes 

per dur a terme la conquesta de Malta, i el 1799 anirà a Menorca per aconseguir-los, 

però el governador no els hi va donar, ja que no volia debilitar Menorca. Segons diu la 

llegenda, els pocs dies que Nelson va està a Menorca, va residir en aquesta casa i va 

viure un romanç amb lady Hamilton. Però realment, tot i que si que s’han pogut 

demostrar les seves relacions, mai s’ha pogut demostrar que s’haguessin produït a 

Menorca, i més concretament en aquest famós lloc. De fet, és dubta bastant que Lady 

Hamilton hagués trepitjat mai Menorca. 
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Activitats 9 

1. Hem vist com aquest edifici, així com altres que trobem a Menorca, té unes 

característiques marcadament angleses, cerca informació d’altres edificis anglesos 

que tinguin unes característiques semblants. 

Edifici Característiques 

Golden Farm  
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2. Llegeix la següent notícia i contesta les següents preguntes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a) Tot i que és més que probable que la llegenda d’aquest romanç no sigui certa, 

abunden les notícies on es fa propaganda d’aquesta història, a que creus que és 

degut això? 

 

b) Creus que s’atreu més al turisme amb aquestes llegendes que no amb altres 

històries que poden ser més certes.   

 

 

Nelson i Lady Hamilton 

“Està documentat que l'almirall Nelson, famós per les seves victòries en les 

Guerres Napoleòniques i a Trafalgar, va arribar a l'illa de Menorca el 12 

d'octubre de 1799 a bord del Foudroyant. Se sap que es va allotjar al predi de 

Sant Antoni, bonica finca del port de Maó més coneguda com Golden Farm, i 

que sis dies després va salpar per Sicília i Malta. Va ser una estada breu que 

no dóna per a molt, però la llegenda popular es va encarregar d'enriquir-la 

afegint que l'almirall va tornar dues vegades a Menorca, el 1799 i el 1800, 

acompanyat del seu amant, Lady Hamilton. 

Les relacions de l'almirall i Emma Hamilton han donat molt de joc al llarg de 

la història, encara que no s'ha pogut provar ni que l'almirall tornés a Menorca 

ni que l'illa fos el seu niu d'amor. En qualsevol cas, el que sí està documentat 

és que la dominació britànica de l'illa, entre 1708 i 1802 (amb intervals), va 

marcar en diversos aspectes a l'illa...  Actualment, la Golden Farm manté tota 

la seva esplendor, encara que ha renunciat a l'elitisme d'antany. Reconvertida 

en explotació d'agroturisme, la mansió es lloga per celebrar casaments i 

esdeveniments en els quals se suposa que els convidats, especialment els 

convidats britànics, somien amb reviure la passió ardent que unia l'almirall 

Nelson amb Lady Hamilton” El periódico. com  03/08/2012 [Data de consulta: 

13/05/2015]. 
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4. Activitat final 
 

1. A través del mapa que tens a continuació, marca amb una línea el recorregut 

que hem fet. 

 

 

I  

 

2. A continuació tens una taula on apareixen tots els elements arquitectònics que 

hem vist, has de completar la taula tot indicant l’any aproximat en que van ser 

construïts, la funció que tenien i la seva relació amb l’època britànica de Menorca.  

 

Elements Anys de 

construcció 

Funció Relació amb la 

Menorca Britànica 

Palau Saura 

Morell 

 

   

Universitat 

General de 

Menorca 

 

   

Aljub des 

Mercadal 

 

   

Camí d’en Kane 
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Obelisc d’en Kane 

 

 

   

Palau del 

Governador 

 

 

   

Església de la 

Concepció 

 

 

   

Illa del rei 

 

 

   

Lloc de Sant 

Antoni 

 

 

   

 

3. Fes una petita redacció exposant les coses que t’han agradat més d’aquest 

itinerari i les coses que t’hagin agradat menys. 
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8.3 Itinerari 2 

ITINERARI DIDÀCTIC PER ES CASTELL 

 

 

 

Imatge extreta de:  Joan Enric Vilardell, La fundación de Georgetown (1771), 2003. 
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1. MAPA AMB LA RUTA 

 

 

Mapa extret de: https://www.google.es/maps/@39.5701058,2.6487098,15z 

A: Ítems 1 i 2 (Castell de Sant Felip i S’Arraval de Sant Felip). 

B: Ítems 3, 4, 5 i 6 (Es Castell/Villacarlos,  Museu militar de Menorca, herència britànica i 

anglicismes ). 

C: Ítem 7 (Fort Marlborough). 
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2. INTRODUCCIÓ 

En les següents pàgines es durà a terme un itinerari didàctic recorrent el poble de Es 

Castell, poble que van fundar els Britànics a l’any 1771. L’itinerari es començarà a les 

restes del castell de San Felip, on s’explicarà la història de la creació d’aquest castell i la 

seva funció durant l’època britànica, per després centrar-nos en s’Arraval que sorgirà 

entorn el castell. A continuació, ens desplaçarem cap a l’actual poble de Es Castell, que 

els anglesos van batejar com a Georgetown, i que van construir en l’objectiu de 

traslladar s’Arraval del castell. Després es visitarà el Museu Militar de Menorca. Es 

tracta d’un museu inaugurat a l’any 1981 en un polvorí del segle XVIII i que després es 

traslladaria al quarter de Calacorp, edifici creat el 1771. El museu exposa elements de 

distints èpoques de la història de Menorca, interessen però el que són pròpiament de 

l’època de dominació britànica.  

Després d’haver vist de manera general la història del Castell de Sant Felip i de 

Georgetown, aprofitarem la visita en el poble de Es Castell per analitzar els elements 

arquitectònic que van introduir els anglesos i que ens han arribat fins els nostres dies.  

També es farà un repàs dels principals anglicismes. Es tracta de les paraules importades 

de l’anglès que es van incorporar al dialecte menorquí al segle XVIII. 

Per últim, l’itinerari finalitzarà amb la visita al fort Marlborough, una fortalesa que va 

ser construïda amb l’objectiu de permetre una millor defensa del port de Maó. A més, 

en aquest fort es fa una recreació històrica, a través d’un muntatge expositiu que et 

permet submergir-te en el passat. Primer de tot es fa una visita a les galeries 

subterrànies, a on una sèrie de dispositiu sonors i visuals recreen com era la vida en 

aquest fort en el segle XVIII. I després es fa un recorregut per el fosso, fins arribar a la 

part superior, on es pot veure la zona històrica del port de Maó. Així, els alumnes es 

podran ficar molt més dins aquesta època. Per últim, l’itinerari acabarà amb una 

activitat final. 

Aquest itinerari es fa amb l’objectiu de que els alumnes puguin conèixer tota la història 

que hi ha darrera la població que van fundar els anglesos (Es Castell), així com altres 

construccions i elements d’herència britànica i a la vegada aprenguin a respectar tots 

aquests elements patrimonials. 
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3. ITINERARI 

3.1 Castell de Sant Felip 

 

Imatge extreta de: http://www.descobreixmenorca.com/es/menorca-britanica-2/castillo-de-san-felipe/ 

Localització: A la riba sud de la bocana del port de Maó. 

Anys de construcció: 1555-1608 

Descripció: Va ser una de les primeres fortificacions de baluard d'Espanya, dissenyant 

el seu traçat l'enginyer italià Joan Baptista Calvi, al servei del rei d'Espanya. En els 

seus orígens la fortalesa era un recinte quadrat amb quatre baluards orientats cadascun 

d'ells cap a cada un dels punts cardinals. Cada baluard tenia una terrassa superior on 

s'emplaçava l'artilleria. Per sota d'aquestes terrasses hi havia dos casamates que 

donaven al pati interior del castell. En un racó d'aquest pati hi havia la capella del 

castell. 

A l'exterior, el castell estava envoltat d'un fossat sec de entre 12 i 15 m d'amplada. El 

seu exterior estava envoltat d'un camí cobert amb el seu parapet. Un pont de pedra 

salvava el fossat davant de la porta. 

Fins al segle XVIII va romandre pràcticament sense modificacions, a excepció de la 

construcció d'unes bateries. Durant aquest segle va ser ampliat pels anglesos, que el 

van dotar de major profunditat en les seves defenses per tal de poder resistir un setge. 
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Després d'aquesta ampliació britànica el castell tenia tres parts principals: 

- Un nucli central que en lloc de quatre baluards va passar a tenir vuit. Aquest 

nucli dominava totes les obres exteriors que l'envoltaven. 

- Una línia fortificada que arribava fins la Cala de Sant Esteve. 

- Uns forts exteriors que contribuïen a la defensa conjunta del castell, del fort 

Marlborough, Sant Carles i Felipet. 

Una de les característiques d'aquest Castell / Fortalesa eren les seves galeries 

subterrànies, que permetien la comunicació d'un costat a un altre de la mateixa. 

Aquestes galeries també van ser ampliades pels anglesos que en van construir altres en 

un nivell inferior a les ja existents. 

Context històric: Hem de tenir en compte que el paper del castell de San Felip en la 

història de Menorca ha estat molt important. La construcció del castell va ser ordenada 

per Carles I el 1554 amb la finalitat, igual que passava amb el castell de Sant Antoni, 

de protegir Menorca de les invasions de turcs i barbarescs, després del saqueig que va 

patir Maó el 1535 pel pirata Barba-roja. Ja el 1558, estant encara sense acabar, va ser 

capaç de repel·lir un atac de l’esquadra turca de Piali, qui posteriorment es va dirigir a 

Ciutadella, deixant-la pràcticament en ruïnes.  

Si ens centrem amb l’època anglesa, durant la guerra de Successió espanyola, la 

guarnició del castell va romandre fidel a Felip V i amb l’arribada dels anglesos el 1708, 

aquests van assetjar el castell. Ja abans de la signatura del Tractat d’Utrecht (1713), els 

anglesos, com ja hem dit, van iniciar l’ampliació del castell. Amb l’arribada dels 

francesos el 1756, sota el comandament del duc de Richelieu, que van desembarcar 

entre Santa Andria i Sa Caleta, es posarà setge al Castell de Sant Felip tant per mar 

com per terra. Com ja sabem, el 1763 Menorca tornarà a passar a mans Britàniques, 

però no per molta estona, ja que el 1782 Menorca tornarà a formar part de la corona 

d’Espanya, després d’un cruent setge al castell de San Felip, on s’hi havien replegat les 

tropes britàniques. Aquest mateix any, Carles III, el rei d’Espanya, ordena la destrucció 

del castell. El 1798, de nou l’illa i el castell passen a mans britàniques, que comencen 

la seva restauració. Tot i així, no els donarà temps a reconstruir-lo, ja que el 1802, amb 

el tractat d’Amiens, Espanya va recuperar de nou i definitivament Menorca. El 1803 
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s’ordena una nova demolició del castell per part del rei Carles IV. 

Per acabar, cal dir que després de la primera ordre de destrucció del castell donada per 

Carles III el 1782, van quedar alguns trams de les galeries subterrànies sense destruir, 

que són el que encara resten de l’antic castell. Actualment, el castell de Sant Felip és 

visitable, si bé, després de les dues demolicions sofertes, pràcticament només resta una 

part de les seves galeries subterrànies, que van arribar a tenir més de 8 quilòmetres de 

longitud, i que avui ens ofereixen una idea de la magnitud d'aquesta imponent obra 

defensiva. 
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Activitats 1: 

1. A partir de tota la informació que s’ha exposat, completa la següent taula tot 

indicant l’esdeveniment que fa referència a cada any que hi apareix. 

 

Any                                  Esdeveniment històric 

1535  

1554  

1558  

1708  

1713  

1756  

1763  

1782  

1798  

1802  

1803  

 

2. Es tracta de dos plànols del castell de San Felip, sabries dir per quin motiu són 

diferents els dos plànols? I de quin any és cadascun aproximadament?  

 

 

           Plànols extrets de: Joan Enric Vilardell, La fundación de Georgetown (1771), 2003. 
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3. Llegeix el següent text i contesta les preguntes. 

Diumenge, 6 de gener de 1782: Aquest matí, al voltant de les 7 h., l'enemic va 

disparar tres salves de tota la seva infanteria, tant amb la estacionada a Sant Antoni, 

com amb l'apostada al voltant de la fortalesa ... Ens va mantenir sota un foc creuat 

gairebé impossible de suportar sobre les nostres bateries. Els artillers asseguraven que 

era el canoneig més potent que s'havia vist des del descobriment de la pólvora, i que 

no era comparable amb el sofert pels anglesos a Gibraltar. Això ho asseguraven 

aquells que havien estat testimonis del gran bombardeig de l'any passat. Aquesta és la 

tempesta que se'ns s'acostava des de feia temps cada vegada més amenaçadora. Les 

fletxes de la mort xiulaven al nostre voltant. L'enemic no solament llançava bales de 

canó, sinó també grans trossos de ferro que udolaven d'una manera horrible. Alguns 

xiulaven com serps Déu meu, com és possible que els homes s'acarnissin com tigres 

amb els seus germans! Oh, miserables arts, aquelles que persegueixen la mort del 

proïsme! Però, tu, misericordiós, oh senyor, el teu espelmes per nosaltres. Tenint-te al 

nostre costat, què hem de témer dels humans? A les bateries espanyoles es poden 

comptar 86 canons, i s'estima que tenen uns 36 morters. Però durant l'horrible foc 

només hi va haver un parell de ferits i quatre morts. Al vespre, l'enemic va fer una 

petita treva. Durant la nit ens va tornar a assetjar amb bombes. Enmig d'aquest foc, jo 

em trobava amb altres menjant en les estances de Sir William. Durant la nit vam 

respondre al seu foc amb afany. Christoph Friedrich Heinrich Lindemann, Diari del 

setge de la fortalesa de sant felipe a l'illa de manorca: 1781-1782, 2004. 

 

1. Quina és la idea principal que es desprèn del text?  

 

 

2. A quin esdeveniment històric fa referència aquest text? 

 

 

 

 

3. Sabries dir com va acabar l’esdeveniment que es relata en el text? 

 

 

 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christoph+Friedrich+Heinrich+Lindemann%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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3.2 S’ARRAVAL DE SANT FELIP 

 

Extret de:  http://www.aj-escastell.org/Contingut.aspx?IdPub=5089 

Localització: A la riba sud de la bocana del port de Maó. 

Any de construcció: 1555 

Descripció: Es tracta d’un assentament de caràcter dispers que sorgirà en aixecar-se el 

castell de San Felip en les seves proximitats i que acollia als operaris que treballaven 

en el castell i fins i tot a les famílies dels soldats. El 1689 aquesta petita població ja era 

de 3000 persones.  

A principis del segle XVIII, durant la guerra de successió espanyola entre austriacistes 

i borbònics, els austriacistes utilitzaran la coberta de s’Arraval per a atacar el Castell, 

això farà que a partir del 1719 es decidirà traslladar el raval 500 passes més lluny, per 

tal d’evitar que s’aprofitessin les cases com a murada per a tornar a atacar la fortalesa. 

El que es va fer va ser que cada casa que va ser derruïda durant l’ampliació del castell, 

va ser construïda de nou una mica més llunys, però dintre de les immediacions del 

castell. Això va donar al nou raval una configuració rectangular. 

El nou raval anirà creixent i durant la guerra dels 7 anys (1756-1763), en que els 

francesos envaeixen l’illa, les cases tornaran a servir com a murada per atacar el 

Castell.  

Els britànics tornaran a recuperar Menorca amb la Pau de Paris del 1763 i es posaren a 

estudiar de nou el trasllat a un nou emplaçament i va ser a partir del febrer de 1771 que 

s’ordenà la demolició del poble i es traslladarà en una plana ran de la línia del litoral 
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portuari, entre Cales Fonts i Cala Corb. 

 

Activitats 2 

1. Llegeix el següent text i contesta les preguntes. 

 

“El Arraval o suburbi de Sant Felip consisteix en allotjaments per oficials, quarters 

per a la tropa, l’església, i alguns centenars de cases habitades per espanyols. Des de 

que les obres del castell s’han estès tant, el glacis quasi arriba als edificis en alguns 

llocs, de manera que, tal com estan les coses, un enemic trobaria en aquestes cases un 

abric convenient que li facilitaria la seva aproximació, i que cobriria als treballadors 

en la construcció de les seves bateries; per lo tant les cases han de ser immediatament 

traslladades a tanta distancia que deixés una esplanada suficient entre el poble i les 

fortificacions”. John Armstrong, Història de la illa de Menorca, 1756. 

 

- Quina és la idea principal que es desprèn del text? 

 

- Per quin motiu l’autor opina que és necessari traslladar les cases de 

s’Arraval? 

 

 

 

 

- El text que has llegit va ser una carta que va escriure l’oficial anglès John 

Armstrong el 1740, creus que estava amb lo cert? Les cases de s’Arraval es 

van acabar traslladant? Quan? 
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3.3 Es Castell - Plaça de s’Esplanada 

 

Fotografia de Esteve Gallardo. 

Localització: Entre Cales Fonts i Cala Corb (Terme municipal de Es Castell). 

Anys de construcció: 1771-1777. 

Descripció: Ens trobem ara mateix a la Plaça de s’Esplanada, en el centre del poble que 

en l’actualitat s’anomena Es Castell i que els anglesos van batejar com a Georgetown, 

en honor al rei anglès Jordi III. Com ja sabem, va sorgir amb la necessitat de traslladar 

s’Arraval del castell de Sant Felip. La nova vila quedà ubicada en una plana ran de la 

línia del litoral portuari entre Cales Fonts i Cala Corb. S’aixecà amb un traçat ortogonal 

i deixant al seu centre una espaiosa plaça d’armes envoltada de casernes. D’aquesta 

manera la plaça es va convertir amb el germen del projecte urbanístic que va imposar la 

seva llei a la resta d’elements que constitueixen el conjunt urbà. La plaça és no tan sols 

el centre geomètric de la població, sinó també, el seu element generador. La plaça de 

s’Esplanada es troba en el encreuament dels dos carrers principals. A més, aquesta plaça 

central té un caràcter que no és en absolut domèstic, ja que respon a la implantació de 

les edificacions militars. Sembla evident que la plaça central de Georgetown estava 

concebuda per a escenificar el poder britànic a l’illa.  

Es sabut que els soldats sempre s’havien allotjat a les vivendes particulars, una cosa 

perjudicial per a la correcta disciplina militar de la tropa i font de conflictes amb la 

població civil. És a partir del segle XVIII i sobretot durant el XIX en que s’estén la 

necessitat de crear quarters per tal de disposar d’un major control de la tropa i de 
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mantenir-la amb millors condicions.  

L’encarregat de dur a terme el projecte de Georgetown va ser l’oficial i enginyer anglès 

Mackellar, que va preveure la construcció de quatre quarters en el centre de la població, 

per a la tropa i als oficials. Els immobles destinats als oficials es trobaven en els extrems 

i es diferencien del conjunt per les seves cobertes. El cos central s’organitza 

automàticament mitjançant 8 dependències per planta i el corredor central longitudinal 

és l’element clau de l’organització interna. A cada habitació s’hi col·locaven 4 llits. Hi 

havia un total de 8 sales a cada quarter, fent un total de 384 a cadascun d’ells, permetent 

així l’estància a 2112 soldats. 

També hem de destacar altres edificis importants que es construiran, com l’església 

catòlica, que es troba situada just a l’accés principal de la població. Hem de tenir en 

compte que les relacions amb l’església sempre van ser tenses (els anglesos eren de 

religió protestant) i en aquesta població es reflecteix una relació d’equilibri. Ja que els 

dos poders, colonial i autòctons, ocupaven els dos espais representatius de la població, 

la plaça central i l’accés a la vil·la. 

Entre altres edificis públics, també es construiran a l’extrem est del carrer Gran una nau 

de dues plantes per a provisions i a un lloc més aïllat un hospital per a la tropa, edifici 

que acabarà sent destruït. 

Context històric: Ens hem de situar dins la denominada Segona Dominació Britànica 

(1763-1782). Els britànics tornen a recuperar Menorca amb la Pau de París del 1763 i 

després de que els francesos el 1756 haguessin utilitzat s’Arraval del castell de Sant 

Felip per atacar el propi castell es veuen amb la necessitat de tornar a traslladar 

s’Arraval. Va ser a partir del febrer de 1771 que s’ordenà la demolició del poble i serà 

traslladat, batejant a la nova població com a Georgetown. Però els espanyols en tornar a 

recuperar Menorca el 1782, canviaran el seu nom a “Villa Real de Carlos III” o 

Villacarlos, en honor al rei espanyol Carles III. I a partir del 1989, recobrarà la 

denominació popular de Es Castell. 
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Activitats 3 

1. Llegeix el següent text i respon a les preguntes. 

"El lloc on sempre s'ha proposat traslladar el Raval de Sant Felip és el terreny al nord 

de Cala Font i és la millor elecció que es podia fer. La seva ubicació és seca i airejada, 

el terreny es troba una mica sobre del nivell del port i a prop seu  té llocs de 

desembarcament adequats per a qualsevol temps, està manat per algunes de les 

fortificacions i està massa lluny per danyar-les i bastant a prop per justificar el propòsit 

del lloc. (...) És una necessitat tenir una ciutat prop de les fortificacions que pugui 

subministrar homes per a les feines del Rei i comprar provisions en els seus magatzems 

que d'una altra manera estan exposades a desaparèixer". Memòries de Mackellar, a 

Joan Enric Vilardell, La fundación de Georgetown (1771), 2003. 

- A on es decideix traslladar la població de S’Arraval de Sant Felip? 

 

- Per quin motiu es trasllada en aquesta zona? 

 

- Perquè Mackellar considera important tenir una ciutat a prop de les 

fortificacions? 

 

 

2. Perquè creus que durant el segle XVIII i XIX es comença a produir un procés de 

creació de quarters per a mantenir la tropa i es comença a abandonar l’idea de 

mantenir la tropa en les cases de la població civil? Raona la teva resposta. 
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3. A continuació tens dos plànols de dues poblacions diferents de Menorca, un és 

del municipi de Es Castell i l’altre és de Maó. Sabries dir quin plànol correspon a 

cada municipi? Quines diferències observes? 

 

 

Plànols extrets de: http://www.ajmao.org/publicacions/verpub.aspx?Id=8082 i Joan Enric Vilardell, La 

fundación de Georgetown (1771), 2003. 

 

 

 

 

http://www.ajmao.org/publicacions/verpub.aspx?Id=8082
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- Hem vist com Es Castell tenia dos espais representatius, un era la plaça que 

representava el poder colonial (britànic) i l’altre era l’església catòlica, que 

representava el poder autòcton. A partir del plànol de Es Castell sabries 

localitzar aquests dos espais?  
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3.4 Visita al museu militar de Menorca 

 

Localització: Plaça de s’Esplanada (Es Castell). 

Any de construcció: 1982 

Descripció: El Museu militar de Menorca està ubicat a l’antic quarter de Cala Corp 

(Seu de l’Artilleria de Costa de Menorca), construït pels anglesos a finals del segle 

XVIII a Es Castell. El museu va ser inaugurat el 1982, tot i així, en els seus orígens va 

ocupar un vell polvorí del castell de Sant Felip, fins que una dècada més tard va ser 

traslladat a la seva ubicació actual, per tal de poder disposar de major espai. 

El museu està format per dues plantes i dinou sales que recorren tota la història de 

Menorca, fent especial èmfasi als aspectes militars. Cal dir que es presta una especial 

atenció al segle XVIII i a les diferents dominacions estrangeres de l’illa, amb una 

col·lecció de canons antics, maquetes de fortificacions de l’illa (castells, torres, etc.), 

maquetes de vaixelles, d’armes, etc. El museu es divideix en diferents sales temàtiques: 

Almirall Miranda, Regiment de Costa, Felip II, Governador Kane, Duc de Crillón etc. 

També destaquen les sales de Carles III i Isabel II, dedicades a la reconquesta de 

Menorca per a Espanya i la fortalesa de la Mola i també ens trobem amb una sala 

dedicada a les fortificacions de la Guerra Civil (1936-1939). 
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A nosaltres però, ens interessa la part del museu dedicada al segle XVIII de Menorca i 

sobretot al que fa referència als períodes de dominació Britànica. La visita al museu ens 

permetrà il·lustrar molt millor aquest període de la història de Menorca, ja que podrem 

veure dibuixos del port de Maó del segle XVIII, dibuixos dels diferents pobles de 

Menorca en aquest mateix segle, dibuixos de batalles i setges, i fins i tot retrats de 

personatges importants, com per exemple dels diferents governadors anglesos de 

Menorca. També podrem examinar els plànols dels quarters que es volien construir a 

Ciutadella, el plànol d’una planta del projecte d’ampliació de l’hospital militar, 

maquetes de les diferents torres de defensa i una impressionant maqueta del castell de 

Sant Felip i el seu arraval, entre altres coses. 
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Activitats 4 

1. En el museu hem pogut veure retrats de diferents municipis i castells de 

Menorca en el segle XVIII. Series capaç de dir que representa cada pintura? 

 

                    ..................................................................................................... 

 

 

                  ......................................................................................................... 
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                ............................................................................................................ 

 

 

                ............................................................................................................. 
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               ............................................................................................................... 

 

 

             .................................................................................................................. 
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2. A continuació tens el retrat d’un personatge molt important dins l’època de 

dominació britànica de Menorca, sabries dir qui és? 

 

                                   ..................................................................... 

3.  Una de les pintures que criden més l’atenció del museu és la que tens a 

continuació, que representa la pintura? Es tracta d’una història real o fictícia? 
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4. Fes una petita redacció exposant el que t’ha agradat més de la visita al museu 

militar de Menorca. 
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3.5 L’herència britànica que encara perdura 

 

Anem a centrar-nos ara amb tot una sèrie d’elements que van introduir els britànics i 

que encara hi són presents en la societat menorquina.  

 

Extret de: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boinder.jpg 

Boínder: És una paraula que prové dels 

anglesos, de la paraula “bow window”. Es 

tracta d’un detall arquitectònic anglès que 

fa referència a un balcó tancat amb 

finestrals. Però només ens ha arribat la 

paraula, ja que l’element arquitectònic ha 

evolucionat molt des de llavors. Passant des 

de un mirador massís amb tres finestres, a 

un boínder actual, que sol ser tot vidriat. De 

boínders d’aquella època n’hi queden dos, 

que es troben a les cases del darrera del 

carrer Isabel II, a Maó. 

 

Pastell anglès: Una herència britànica que 

ha evolucionat un poc però que en essència 

és la peça que van dur ells i que els 

menorquins utilitzem moltíssim. El trobem 

present a moltes cases menorquines. 
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Extret de: 

https://www.pinterest.com/pin/302233824967788990/ 

Finestra de guillotina: L’element més 

interessant de l’herència britànica, la 

finestra de guillotina. És una finestra que 

combina dues parts, una vidriera de 

guillotina que puja i baixa i una persiana de 

llibret, que serveix per tancar. La van dur 

els anglesos, però realment no la van crear 

ells, la van dur al segle XVII els 

Holandesos a Anglaterra i els anglesos al 

segle XVIII la repartiran a totes les seves 

colònies. 

 

 

 

Extret de: 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/18664762/Yo-te-

banco-Objetos-que-marcaron-tu-infancia-sin-dudarlo.html 

Mèrvel: Una paraula que també ve dels 

anglesos són els “mèrvels” o “mèrvils”, en 

anglès marbles. Es tracta del joc de bales, 

molt comú a gairebé tot el món. El que 

crida l’atenció és que a l’hora de jugar fins 

no fa massa a Menorca s’utilitzaven 

algunes paraules que provenien de l’anglès. 

Per exemple, quan hi havia que fer net el 

terra perquè estava brut abans de tirar el 

“mèrvil” es tenia que dir “clin” (clean en 

anglès). O quan t’havien mort una bala, per 

tornar a jugar havies de dir “plis” (please 

en anglès). També s’utilitzaven paraules 

com “estonx”, “nòquel”, “estop” etc. 
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Activitats 5 

1. Heu de fer grups de 4 i vos heu de passejar per el poble de Castell, seleccioneu 

un carrer concret i d’aquest carrer heu de contar totes les cases que vegeu i també 

tots els pastells anglesos, finestres de guillotina i boínders que trobeu, a 

continuació heu de omplir la taula que teniu més a baix. 

Nombre de Cases Pastells anglesos Finestres de 

guillotina 

      Boínders 

  

 

  

 

2. A continuació heu de fer un dibuix de cadascun d’aquests elements. 

                      Pastell anglès                                           Finestra de guillotina 

 

 

 

 

                                                            

                                                               Boínder      
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3. A continuació amb els mateixos grups es subministraran mèrvels i es jugarà 

una partida de la manera en que es jugava antigament: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Extret de: http://ib3tv.com/carta?programId=2dca69e9-395c-40c8-b684-b4892b18d18d 

 

 

Recorda! Heu de col·locar els mèrvels dins un cercle a la posició de sortida (o 

“estonx”). Llavors consisteix en colpejar i fer rodar la bala amb el dit, a fi de 

tocar el mèrvel d’un altre jugador i fer-lo sortir del cercle, i guanyar el major 

nombre de mèrvels possible. Quan un jugador en treu un, ha de llençar fins que 

falli. Llavors, una vegada fora, queda dins del camp, exposant la seva bala a ser 

ferida per la bala d’un altre jugador, i en aquest cas perd tot el que ha guanyat. 

Si el jugador vol fer un poc net l’enterra abans de tirar el mèrvel ha de dir 

“clin”. Si un jugador és eliminat, pot tornar al joc posant un altre cop els 

mèrvels acordats. Cal tenir en compte però que per afegir un altre mèrvel s’ha 

de dir “plis”, ja que si no ho dius i continues jugant perds el mèrvel. El joc dura 

fins que no hi queden mèrvels dins el cercle o fins que queda un únic jugador 

que ha eliminat tots els altres. ENDAVANT! 
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3.6 Els anglicismes 

 

                            Extret de: http://www.menorcabritannia.org/ 

Un dels aspectes més importants heretats de la presència britànica  a Menorca és, sens 

dubte, la influència que es va imprimir sobre la llengua dels menorquins. Els quasi 

setanta anys de presència anglesa a la illa van deixar en el parlar tot una sèrie 

d’anglicismes, la major part dels quals, malauradament, avui en dia ja no s’utilitzen. 

Així i tot, hi ha alguns anglicismes molt vius a la parla de cada dia com són, per 

exemple, la paraula “xoc” (chalk) per designar el guix per escriure a la pissarra, la 

paraula “boínder” (bow-window), que designa, com ja hem vist, a un balcó tancat amb 

finestrals i també la paraula “bòtil” (bottle), que com és evident serveix per a designar 

una botella. També s’utilitzen, encara que de cada vegada menys paraules com “xenc” 

(Shank), que és el nom de la carn d’una determinada part de la vedella, “ull blec” 

(black) per indicar un ull negre, i l’expressió “quatre jans i un boi” (jans prové de 

johns, el nom que es donava als britànics, i boi probablement prové de boy) i 

s’utilitzava per indicar que en un lloc hi havia anat poca gent. 
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Activitats 6 

1. A la taula que tens a continuació tens tot un conjunt d’anglicismes, has 

d’emplenar-la tot indicant de quina paraula anglesa prové l’anglicisme i que 

significa. 

Paraula menorquina Paraula anglesa Significat 

Blèc   

Boi   

Boinder   

Bòtil   

Clin   

Escrèpel   

Estornscrú   

Estop   

Gin   

Grevi   

Jan   

Mèrvel   

Mòguin   

Plis   

Púdin   
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Xàquens   

Xoc   

Xuméquer   
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3.7 Fort Marlborough 

 

       Extret de: http://menorcaticket.com/fort-malborough/ 

Localització: Cala de Sant Esteve (terme municipal de Es Castell). 

Anys de construcció: 1710-1726 

Descripció: El fort Marlborough és una fortalesa situada al costat de la bocana del port 

de Maó i servia per a protegir la seva entrada. Una bona part de la fortificació està 

excavada a la roca. Està format per una galeria d’entrada, una galeria de contraescarpa 

que rodeja el fossat i unes contramines que surten radialment d’aquesta i tenien 

l’objectiu de protegir el recinte central i les seves quatre peces d’artilleria.  

Context històric: Va ser construït pels britànics entre 1710 i 1726, durant la primera 

dominació britànica, i li van donar el nom d’un general destacat de l’època, Sir John 

Churchill, duc de Marlborough. Va tenir una especial importància en la defensa contra 

els francesos i contra els espanyols durant tot el temps que els britànics van estar a 

l’illa. La guàrdia del castell estava formada per uns 15 artillers, 50 soldats d’infanteria i 

un capità. Va sofrir dos grans setges importants, un el 1756 contra les tropes francesos, 

comandades pel duc de Richelieu, i un altre el 1781, amb una flota espanyola 

comandada pel duc de Crillón, que va fer perdre el domini de Menorca als britànics. 

Durant el segon domini britànic, el 1781, es decideix reforçar i reestructurar per a 

millorar la seva defensa. Malauradament però, l’any 1782 va ser parcialment destruït 

pels espanyols i va haver de ser reconstruït, amb algunes modificacions, durant l’últim 

període britànic (1798-1802). 
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Activitats 7 

1. Després d’haver fet la visita en el Fort Marlborough, on s’ha fet una recreació 

històrica de la vida en el fort durant el segle XVIII i a través de la notícia que tens 

a continuació, respon a les preguntes. 

 

EL FORT MARLBOROUGH ES MODERNITZA I 

PERMET INTERACTUAR MÉS AMB EL PÚBLIC 

El Consell acaba les obres de millora i museïtzació de la fortalesa 

d'època britànica, amb un cost de 355.000 €, i augmenta les 

recreacions històriques. 

Més interacció, més autonomia i una major posada en escena. Són les tres claus en què 

se sustenta un renovat Fort de Marlborough, la fortalesa d'època britànica situada a la 

Cala de Sant Esteve (Es Castell), que ha estat objecte d'una profunda remodelació per 

part del Consell. 

La Conselleria de Turisme ha dut a terme un conjunt de millores, amb un cost de 

355.000 euros, finançats amb els fons del Pla de Desenvolupament Turístic de 

Menorca. 

Les obres han consistit d'una banda en la consolidació de l'estructura de la fortificació i 

per l'altre en impulsar un projecte de museïtzació més modern i d'acord amb els temps 

actuals. En aquest sentit, s'han introduït audioguies i s'han instal·lat més pantalles que 

expliquen la vida social i econòmica dels britànics a Menorca, així com el context 

europeu. 

El Consell destaca que amb els equips audiovisuals i les guies multimèdia, «el visitant 

pot tenir una major interacció amb la fortalesa, alhora que gaudeix d'una major 

autonomia i llibertat en el recorregut». Així mateix el visitant també es trobarà més 

recreacions històriques de la vida quotidiana dels soldats. 

Per donar a conèixer la reforma de la fortalesa, el Consell ha organitzat per als propers 

12 i 13 d'abril unes jornades de portes obertes. 

Extret de: www.Menorca.info.com (31/04/2014) 

 

http://www.menorca.info.com/
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- Que t’ha semblat la visita? T’ha permès ficar-te en la pell d’un soldat de 

l’època? 

 

 

- Creus que és necessari destinar més doblers per tal de fomentar aquest 

tipus de turisme? O l’únic turisme important és el de sol i platja? 

 

 

 

2. És a partir del segle XVIII en que apareix la idea d’equipar a la tropa d’un 

uniforme militar, series capaç, a partir de la següent imatge, d’enumerar i 

senyalar els elements principals de l’uniforme de un casaca roja? 

 

 

Extret de: https://es.wikipedia.org/wiki/Casacas_rojas 
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4. Activitat final 

1. A través d’aquesta imatge aèria, series capaç de distingit les tres construccions 

que hem vist (Castell de Sant Felip, Georgetown i Fort Marlborough)? 

 

2. Respon verdader o fals les següents afirmacions, en cas de que l’afirmació sigui 

falsa, justifica perquè. 

- El castell de Sant Felip va ser construït pels anglesos per a defensar-se dels atacs 

pirates. 

 

- Quan els espanyols recuperen Menorca el 1782 decideixen ampliar el castell de Sant 

Felip . 

 

- S’arraval de Sant Felip es un assentament de caràcter dispers que sorgirà en aixecar-se 

el castell de Sant Felip. 

 

- La població de Georgetown va ser construïda pels anglesos en el moment en que van 

decidir traslladar la població de Maó en un lloc més tranquil i segur. 

 

- Aquesta nova població s’aixecà amb un traçat octogonal i deixant al seu centre una 

espaiosa plaça d’armes envoltada de casernes. 
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3. Fes una petita reflexió de tota l’herència britànica que ens ha arribat fins els 

nostres dies, creus que és important conservar-la? 
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8.4 Itinerari 3 

ITINERARI DIDÀCTIC A TRAVÉS DE LES 

TORRES DE DEFENSA DE MENORCA DURANT 

LA DOMINACIÓ BRITÀNICA 

 

 

 

Imatge extreta de: http://www.menorca.es/Publicacions/Publicacions.aspx?TIPO=RFT&PAGINA=1 
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1. MAPA AMB LA RUTA 

 

Mapa extret de: http://menorcadiferente.com/mapas-de-menorca/ 

1. Es Castellar. 2. Torre de Fornells. 3. Castell de Sant Antoni. 4. Torre de Sa Mesquida. 5. Torre 

d’en Penjat. 6. Tram de Camí de cavalls. 
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2. INTRODUCCIÓ 

En les següents pàgines es durà a terme un itinerari didàctica a través de les torres de 

defensa de Menorca construïdes durant el segle XVIII, època de presència anglesa a la 

illa. A més, a cada ítem de l’itinerari, format per una torre, es realitzarà una explicació 

didàctica del monument, basada amb les seves característiques arquitectòniques i la 

història de la seva construcció, així com la seva relació amb la història general de 

l’època de dominació britànica. A continuació, es farà una activitat per tal de consolidar 

l’explicació. Tot això amb l’objectiu que els alumnes puguin aprendre a apreciar i 

respectar una part del patrimoni històric de Menorca i que coneguin un poc més aquesta 

època de Menorca, caracteritzada per la presència anglesa a l’illa, ja que a vegades es 

passa per alt a les aules.  

A més, en aquest itinerari també es recorrerà un tram del Camí de Cavalls. Es tracta 

d’un camí rural que permet recórrer tota l’illa a través de la costa i que es té constància 

que es feia servir bàsicament per a la defensa de l’illa, ja que amb aquestes torres es 

construïa una xarxa de comunicació per a tota la illa. De fet, dalt cada torre es permet 

divisar altres torres, comunicant així tota la costa menorquina. 

 D’aquesta manera, es farà un recorregut a través d’algunes de les torres que van 

construir els anglesos, per tal que els alumnes entenguin per quin motiu es construïen i 

s’utilitzaven aquestes construccions i de quina manera es feien servir.  

De cada punt d’interès es fa una breu fitxa on es plasma la seva ubicació i els seus anys 

de construcció, una descripció de la construcció i la seva col·locació dins el seu context 

històric. Després, es realitza una activitat per tal que l’alumne consolidi l’explicació. Els 

monuments que es visiten són: la torre d’es Castellar, la torre de Fornells, el castell de 

Sant Antoni, la torre de Sa Mesquida i la Torre d’en Penjat. A més, com ja hem dit, 

també es farà una activitat específica referent al camí de cavalls, anant del tram que va 

de la Torre de Alcaufar a la Torre de Son Ganxo. Per acabar l’itinerari, es farà una 

activitat final per tal de saber que han après els alumnes i per tant de poder comprovar la 

utilitat d’aquest itinerari didàctic. 
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3. ITINERARI 

Introducció 

 

Extret de: http://www.menorcabritanica.menorca.es/ 

Com ja sabem, el segle XVIII a Menorca és un segle molt convulsiu, està ple de setges, 

batalles, canvis de domini, pas de personatges il·lustrats... I és que Menorca es 

converteix en un dels eixos de la política mediterrània de les grans potències europees 

de l’època: Espanya, França i Anglaterra. Com ja sabem, la corona britànica es farà 

amb Menorca en el 1708, dins el marc de la guerra de successió espanyola, firmant el 

Tractat d’Utrecht, fent-se així oficial la sobirania Britànica de l’illa de Menorca. 

Aquesta primera dominació britànica es perllongarà fins el 1756 en que els francesos 

envairan Menorca, dins el marc de la guerra dels set anys. Començant així el breu 

període de dominació francesa, que durarà fins el 1763 en que es firmarà el Tractat de 

París, pel qual Menorca tornarà a mans dels britànics. Aquesta segona dominació 

durarà fins el 1782, en que el duc de Crillón s’apodera de Menorca, tornant així 

Menorca dins la sobirania espanyola.    

Finalment, els britànics, tornaran a conquerir Menorca el 1798, amb una flota de 3.900 
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homes comandada pel general Sir Charles Stuart, que va desembarcar a Addaia i Cala 

Molí. Les tropes espanyoles no hi van oposar gaire resistència, i de ben prest els 

britànics es tornaran a fer amb el domini de Menorca, sense perdre ni un sol home. La 

tercera dominació britànica (1798-1802) va ser una ocupació breu però densa en 

esdeveniments i en la qual la principal preocupació del governador va ser de tipus 

militar, es cercava posar a Menorca en estat de defensa. Per aquest motiu es va iniciar 

així la reconstrucció del castell de San Felip i d’un seguit de torres artillades que 

havien de servir tant per a la vigilància com a la defensa puntual del litoral. En aquest 

període Menorca servirà de base naval i d’escala dels cossos expedicionaris que eren 

desplaçats als diferents teatres d’operacions a la Mediterrània.  

En aquest itinerari doncs, podrem veure algunes de les torres de defensa que es 

construiran durant la tercera dominació britànica, així com alguns altres elements que 

també seran fonamentals per els britànics en el intent de defensar l’illa de Menorca 
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Activitat inicial: Comentari de text 

“...y nosaltres tenim una gran extensió d’obres que requereixen més de 800 homes per a 

defensar-les: després s’han de descomptar els destacaments necessaris per servir en les 

plataformes, reparar els danys fets per l’enemic i altres circumstàncies imprevistes; a més 

d’una considerable disminució diària probable, per malalts, morts i ferits, sense contar els 

desertors. Tenint això en consideració temo que si no fóssim sobtadament socorreguts per la 

nostra esquadra, un enemic poderós, ben proveït per a tal empresa, molt prest es feria amo de 

la plaça.  

Però no pot sospitar-se que, mentre nosaltres siguem amos del mar, els espanyols poden reunir 

prou nombre d'embarcacions per subjugar Menorca, amb tal diligència i reserva que pugui 

escapar al coneixement del nostre Ministeri i a la vigilància i obstrucció de la nostra 

esquadra. Realment, suposant una sèrie de desgràcies per a nosaltres, i d’èxit per a ells, i que 

el curs de la guerra, contra tota esperança i probabilitat, els concedís el domini del mar, no hi 

hauria cap altre remei sinó que la illa caigués en el seu poder, a conseqüència de tanta 

calamitat”. John Armstrong, Història de la illa de Menorca, 1756. 

1. Quina és la idea principal que es desprèn del text? 

 

 

2. Perquè creus que els britànics sospitaven que en qualsevol moment els 

espanyols els podrien tornar a atacar? 

 

 

3. Per quin motiu creus que estaven tant interessats en tenir Menorca baix el seu 

control aquests dos països? (Gran Bretanya i Espanya). Raona la teva resposta. 
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3.1 Torre des Castellar 

 

Localització: Caleta d’en Gorries (Terme municipal de Ciutadella) 

Anys de construcció: Entre 1799 i 1802. 

Descripció: La torre des Castellar disposa d’una planta circular i un cos troncocònic. 

Està envoltada per un fossat d’uns 6 metres d’amplada i per un terraplè construït a base 

de pedres sense lligar. A més, està folrada després amb un parament exterior de blocs 

regulars de marès. A diferència d’altres torres de defensa, el seu accés es realitza a 

través d’un corredor situat sota terra que uneix la planta baixa amb la galeria de 

contraescarpa situada sota el terraplè. Per últim, cal dir que la torre disposa de 12 

espitlleres situades a la planta baixa que s’havia d’utilitzar per defensar la construcció 

davant un possible atac enemic per terra. 

Context històric: Com ja sabem, hem de situar la construcció de la torre durant la 

tercera dominació britànica (entre 1798 i 1802). Es tracta d’una ocupació totalment 

militar i per aquest motiu no es van comprometre aquesta vegada a respectar els 

privilegis i furs dels menorquins ni l’estatut del clergat catòlic. A més, la principal 

preocupació que van tenir els britànics va ser la millora de les defenses de l’illa, davant 

l’amenaça del atac d’una flota espanyola. Per aquest motiu es va iniciar la 

reconstrucció del castell de San Felip i la construcció d’un seguit de torres de defensa, 

entre elles Es Castellar. 
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Activitats 1 

1. Situa en el següent requadre durant quina dominació britànica va ser 

construïda la torre d’es Castellar. A més, de cada dominació has d’afegir la seva 

cronologia i cercar informació d’altres construccions britàniques. 

 Primera dominació Segona dominació Tercera dominació 

Cronologia    

 

Construccions       

rellevants 

 

   

 

 

2. Per quin motiu creus que l’accés a la torre es realitza a través d’un corredor 

situat sota terra? Raona la teva resposta. 

 

 

 

 

3. Hem vist que la torre disposa de 12 espitlleres situades a la planta baixa, 

podries senyalar on són les espitlleres a partir de la imatge que tens a continuació? 

Sabries dir per a que servien? 
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3.2 Torre de Fornells 

 

                          Extret de: http://www.esmercadal.es/Contingut.aspx?IdPub=8779 

Localització: Al nord del poble de Fornells. 

Anys de construcció: Entre 1801 i 1802. 

Descripció: Aquesta torre té una forma troncocònica i està construïda de paret seca i 

amb l’exterior reforçat per blocs de marès. Es creu que la porta d’entrada original es 

trobava a la primera planta i el seu accés es feia a través d’una escala de fusta que 

pogués ser retirada en cas d’atac. La paret exterior presenta un talús de reforç fins a 

mitjana alçada de la torre.  

Consta de quatre nivells: una cisterna excavada al subsòl impermeabilitzada amb 

morter, una planta baixa on s’emmagatzemaven les armes, les municions i els aliments, 

la primera planta on s’allotjava la guarnició i la planta superior, que era la plataforma 

de l’artilleria, on hi havia un petit forn per a escalfar les bales de canó fins a posar-les 

roents amb l’objectiu que incendiessin els vaixells enemics. 

Context històric: Igual que l’anterior, l’hem de situar dins la tercera dominació 

britànica. Es va fer amb l’objectiu de vigilar l’entrada del port de Fornells, impedir el 

desembarcament de vaixells enemics i protegir el Castell de Sant Antoni. 
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Activitats 2: 

1. Hem pogut veure com la torre de Fornells estava constituïda per 4 nivells 

diferents, a partir de la següent imatge, omple els requadres escrivint el que hi 

havia a cada nivell i la funció que tenia. 

 

2. Per quin motiu creus que es decidiria posar en el seus inicis la porta d’entrada a 

la primera planta? 
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3.3 Castell de Sant Antoni 

 

     Extret de: https://www.autosvivo.com/blog/el-castell-de-sant-antoni-los-origenes-de-un-pueblo/ 

Localització: Dins el terme municipal de Fornells. 

Anys de construcció: 1637-1680 

Descripció: Es tracta d’un castell construït amb l’objectiu de protegir la badia de 

Fornells. Va ser construït seguint les tècniques més avançades del segle XVIII, amb 

baluards de perfil rebaixat per defensar-se de l’artilleria del moment, comptant amb 12 

canons i un gran nombre de mosquetes. A més també s’hi va construir un aljub de 130 

tones per a poder disposar de l’aigua de pluja. El centre de la vida del castell era el pati 

d’armes, que s’arribava a través d’un pont llevadís, sobre el fossat, l’accés posterior 

estava construït en ziga-zaga per poder defensar-se millor en cas d’atac. Per últim, ens 

trobem amb els magatzems i les estances de la guarnició, que es situaven a la planta 

baixa. La guarnició del castell estava formada per un capità que tenia al seu càrrec a 

uns 57 homes. 

Context històric: Hem de situar la construcció del castell en un període en què 

Menorca havia rebut les contínues incursions de pirates provinents del nord d’Àfrica, i 

ja en els inicis del segle XVII Felip III s’havia plantejat l’idea de construir un castell en 

el port de Fornells, ja que es trobava totalment desprotegit. Hem de dir que el castell 

ens interessa pel fet que en la conquesta anglesa de Menorca durant la guerra de 
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Successió, aquest serà un dels fronts de combat a batre per a fer-se amb el control de 

l’illa, per això el castell serà bombardejat amb l’arribada de l’esquadra anglesa. A més, 

durant la dominació britànica els anglesos el seguiran utilitzant. Serà el 1782, en què la 

Corona Espanyola va recuperar el domini de Menorca, quan el rei Carles III va ordenar 

la inutilització del Castell, fet que significar la destrucció de gran part de la seva 

estructura. Tot i així, el castell va seguir funcionant després de la seva quasi total 

destrucció i l’any 1799 els britànics hi van instal·lar bateries. 
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Activitats 3: 

1. Sabries dir qui és aquest personatge i quina relació té amb Menorca i el castell 

de San Antoni? 

 

                              Extret de: https://es.wikipedia.org/wiki/Jeiredd%C3%ADn_Barbarroja 

 

2. Cerca informació d’altres construccions que també fossin construïdes a la 

mateixa època que el castell de San Felip. 

 

 

 

 

3. Hem vist que un dels elements del castell era l’aljub, sabries dir per a que 

servia? Perquè creus que era tant important? Raona la teva resposta. 

 

 

 

4. Perquè creus que Carles III va decidir el 1782 demolir el castell? Coneixes cap 

altre construcció que també fos demolida pels espanyols a la mateixa època? 
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3.4 Torre de Sa Mesquida 

 

Extret de: http://www.descobreixmenorca.com/es/playas-de-menorca/playa-de-sa-mesquida/ 

Localització: Cala de Sa Mesquida (terme municipal de Maó) 

Ans de construcció: 1798/1802 

Descripció: La torre de Sa Mesquida està situada sobre una elevació rocosa per tal de 

poder disposar d’una bona panoràmica de la costa. Té un matacà molt reforçat per 

rebutjar atacs terrestres des de l’oest. Té dues plantes; a la planta baixa té tres obertures 

de ventilació i dues finestres una mica més amunt. La porta d'accés està a la planta 

baixa, però com sol passar en aquest tipus de torres, la seva construcció va ser 

posterior, ja que normalment les portes d'entrada solien estar en alt per a la seva millor 

defensa. La porta original es troba actualment mig paredada i convertida en finestra. 

L'espai interior és de planta circular i a la part de llevant hi ha una cisterna subterrània. 

Destaca el seu color fosc, a causa del tipus de pedra del lloc. 

Context històric: Igual que amb la torre des Castellar i la torre de Fornells, també hem 

de situar la torre de Sa Mesquida dins el context de la tercera dominació britànica. Hem 

de tenir en compte que en el 1781, a la platja de Sa Mesquida hi havien desembarcat 

tropes franco-espanyoles del duc de Crillón per conquerir l’illa, que van prendre per 

sorpresa als anglesos. És per aquest motiu que els anglesos quan van recuperar 

Menorca el 1798, van decidir escollir aquest lloc per aixecar-hi una de les torres 

costaneres de defensa per tal d’evitar noves incursions. 
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Activitat 4 

1. Llegeix el següent text i contesta les preguntes. 

“Era cabdill de la jornada el duc de Crillón, general francès, de crèdit i experiència en el setge de 

places forts, de les que deia haver rendit 14 de les principals d'Europa, entre elles el castell de Milà, 

Friburg, Ostende, Tournai , Mons, etc., a l'oferir-se en 1766 a dirigir el setge de Gibraltar. Trobant-se 

el present a Madrid va ser consultat, i va acontentar al Rei el pensament, per al qual no creia necessaris 

més de sis a vuit mil homes posats en terra, donades les intel·ligències amb els habitants del país... 

Distribuint-se  tots, separant tres divisions, destinades: primera, a les ordres D. Diego Quevedo, a 

bloquejar el port de Maó; segona, al de Fornells, comandant D. Pedro Cañavera; tercera, al de 

Ciutadella, dirigida per D. Antonio Ortega. Havien d’anticipar-se al comboi i impedir la sortida 

d'embarcacions que poguessin comunicar notícies. El desembarcament havia de fer-se simultàniament 

en els voltants dels tres punts, i tot i els obstacles oposats per la mar gran, es va verificar el 19 d'agost 

el d'una part de la tropa a la cala anomenada de la Mesquida. Avançant a la cursa es va entrar a la 

ciutat de Maó el mateix dia i es va allotjar el duc de Crillon a la casa del Governador, on va trobar la 

taula parada per menjar” Reconquesta de Menorca, Instituto de Historia y Cultura Naval. 

- A quin esdeveniment històric fa referència el text? 

 

- A que creus que es refereix quan diu: “no creia necessaris més de sis a vuit 

mil homes posats en terra, donades les intel·ligències amb els habitants del 

país...”? 

 

 

- Podries fer un breu resum de l’estratègia que es pretenia dur a terme en la 

conquesta? 

 

 

- Quines conseqüències tindrà l’esdeveniment que es relata en el text? 
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3.5 Torre d’en Penjat 

 

                             Extret de: http://viajar.elperiodico.com 

Localització: Cala Sant Esteve (terme municipal de Es Castell)  

Anys de construcció: 1798 

Descripció: Es tracta d’una torre tipus Martello, molt repetida pels anglesos. La torre 

tenia dues plantes i una terrassa superior. La planta baixa a nivell del sòl es dividia en 

diferents estances: un recanvi de pólvora, un magatzem de queviures, un recanvi 

d’armes i un aljub soterrat. L’accés a la primera planta es feia des de l’exterior i es 

dividia en dos allotjaments: un per l’oficial i l’altra per a la tropa. Des d'aquest nivell 

s'accedia mitjançant una escala de cargol a la terrassa situada prop de la porta principal. 

A l'extrem oposat hi havia una escala que duia a la planta baixa. La terrassa superior 

era la plataforma artillera i des de on es defensava. 

Per la part de terra la torre estava protegida per un fossat i per dos murs que es 

perllongaven cap a la mar. El mur que partia cap al nord arribava al Fort Marlborough. 

Context històric: Hem de situar la torre en el context de la darrera dominació britànica 

(1798-1802). El seu nom oficial, en ser construïda, va ser torre Stuart, que va ser el 

governador britànic que va ordenar fer-la. Poc després va adoptar el nom popular 

menorquí d’en Penjat, que fa referència al puig sobre el qual es troba. 

Es va fer en l’objectiu de protegir molt més el port de Maó i les seves immediacions. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fossat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fort_Malborough
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D’aquesta manera en la construcció d’aquesta torre, el port disposaria de tres elements 

defensius: La torre d’en Penjat , el fort Marlborough i el castell de Sant Felip. 
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Activitats 5: 

1. Omple el següent requadre a partir dels distints nivells que tenia la torre i les habitacions 

de cada nivell. 
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2. Hem parlat de l’existència d’un mur que unia la torre d’en Penjat amb el Fort 

Marlboroguh. Series capaç a partir de la següent fotografia de localitzar la torre d’en Penjat 

i el Fort Marlborough i d’intentar dibuixar amb una línea el mur que els unia? 
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3.6 Seguint el camí de cavalls: De Torre de Alcaufar a 

Torre de Son Ganxo 

 

Extret de: http://www.panoramio.com/photo/88225692                    Extret de: http://imatgesdemenorca-magda.blogspot.com. 

 

Localització: Municipi de Sant Lluís 

Descripció: El camí que uneix aquestes dues torres, així com la resta de torres que hem 

vist és l’anomena’t Camí de Cavalls. Es tracta d’un camí rural que rodeja l’illa seguint 

la costa. Té una llargada de 185 km i s’ha dividit en vint etapes. Es tracta d’un camí 

d’accés ràpid i fet per tal de vigilar la costa i mantenir la comunicació.  

Context històric: Pel que fa l’origen del camí de cavalls, és realment incert. Hi ha un 

acord unànime de que el Camí de Cavalls era un viarany costaner molt deteriorat que 

tenia una funcionalitat estrictament militar, la de vigilar la costa i mantenir la 

comunicació i el servei de les talaies, les bateries i altres fortificacions costaneres fetes 

al llarg del segle XVIII. Tot i que s’havia dit que eren els francesos que l’havien 

construït, després se li va donar una major antiguitat, ubicant-lo en el segle XIV i 

relacionant-lo amb el sistema de defensa de l’illa basat amb les “cavalleries”. També 

s’ha relacionat amb la construcció de talaies a partir del segle XVI per la defensa de 

l’illa contra els atacs pirates. També se sap que en època britànica, als anglesos els 

interessava mantenir en bon estat el camí de cavalls, sobretot en moments de perill. De 

fet, se sap que el 1736 el governador anglès Richard Kane recomanarà senyalar el camí 

amb branques verdes. 

http://www.panoramio.com/photo/88225692
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En definitiva, tot i que no està clar si foren o no els anglesos els que el varen construir, 

es tractarà d’un camí que s’utilitzarà per vigilar la costa, que connectarà a totes les 

torres i que els anglesos voldran mantenir en bon estat, en ser de gran utilitat per a ells. 
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Activitat 6: 

1. A través de la següent imatge podries marcar el recorregut que hem fet? 

Assenyala el nom de les dues torres que hem vist. 

 

 

2. Com sabem, els anglesos utilitzaran aquest camí i els interessarà mantenir-lo en 

bon estat de conservació, per quin motiu trobes que és? Raona la teva resposta.  

 

 

 

3. Creus que avui en dia el Camí de Cavalls té la mateixa utilitat que abans?  
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4. A través d’aquesta fotografia d’un tram del Camí de Cavalls, sabries dir perquè 

es va fer el camí amb aquesta amplada determinada i no amb un altre? 

 

 

 

Extret de: http://menorcadiferente.com/excursiones-por-el-cami-de-cavalls-con-transporte-y-alojamiento/ 
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4. ACTIVITAT FINAL 

1. A partir del mapa que tens a continuació, localitza de manera aproximada totes 

les torres i castells que hem visitat. Localitza també altres construccions que també 

siguin d’època britànica. 

 

2. Digues quan van ser construïdes la majoria de torres i per quin motiu. Anomena 

també algunes característiques comunes de les torres que hem vist. 

 

 

 

 

3. Creus que és important conservar tot el patrimoni històric que ens ha arribat 

fins els nostres dies? 

 

 

 

4. Exposa la teva opinió personal sobra la visita, que has après? t’ha agradat? 

 


