
 
 

 

 

 

 

 

Títol: Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats       

           (1851-1983) 
 

NOM AUTOR:   Jaume Munar Arrom 

 

Memòria del Treball de Final de Màster 

 
 

Màster Universitari de Patrimoni Cultural 
(Especialitat/Itinerari d’ Història) 

de la  

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS  

 

Curs Acadèmic  2018 - 2019 

 

 

 

Data  3 de setembre de 2019                   

 
 
 
 
 
 

Nom Tutor del Treball:  Dr. Sebastià Serra Busquets    

 
 
 
 
 
 

 

 



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

1 

 

ÌNDEX 

1.  INTRODUCCIÓ. HIPÒTESIS I FONTS 5 

   

2.  MODEL ASSOCIATIU DENOMINAT “CASINO” 10 

   

3.  HISTÒRIA DEL CÍRCULO. UNA VISIÓ TRANSVERSAL 20 

   

4.  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 115 

 4.1. Reglament 115 

 4.1.1. El primer reglament 115 

 4.1.2. Reformes i evolució del Reglament.   115 

 4.2. Òrgans de Govern 120 

 4.2.1. Junta Directiva 120 

 4.2.1.1. Funcions i funcionament de la Directiva 120 

 4.2.1.2    Càrrecs de la Junta Directiva 122 

 4.2.1.2.1. El President  124 

 4.2.1.2.2. Els altres càrrecs de la Junta 127 

 4.2.2 Junta General 130 

 4.2.2.2. Funcions i funcionament de la Junta 

General 

130 

   

5.  ELS SOCIS 133 

 5.1.     Evolució 134 

 5.2.     Tipologia de socis. Drets i deures 137 

 5.2.1. Socis de Número 137 

 5.2.2. Socis de Mèrit 139 

 5.2.3. Socis Eventuals 140 

 5.2.4. Socis Propietaris 141 

 5.2.5. Socis Transeünts 143 

 5.2.6. Socis “Forenses” 144 

 5.2.7. Socis Honoraris 144 

 5.2.8. Socis Juvenils  144 



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

2 

 

 5.2.9. Socis Femenins 145 

 5.3.     Alguns socis “especials” 145 

  5.3.1. Joan March Ordines 145 

 5.3.1.1.    Llegenda 145 

 5.3.1.2.     Realitat 147 

 5.3.2. Emili Darder Cánovas 152 

 5.3.2.1. Bibliotecari 152 

 5.3.2.2. Judici sumaríssim   157 

 5.4.     El paper de la dona 157 

 5.4.1. En l’activitat del Círculo 158 

 5.4.2. Sòcia de Mèrit. El reconeixement 159 

 5.4.3. 1981, es crea la categoria de soci femení 159 

   

6.  ACTIVITATS 162 

 6.1.     Introducció 162 

 6.2.     La biblioteca del Círculo 163 

 6.2.1. Fonts 163 

 6.2.2. Antecedent i origen  165 

 6.2.3. Organització i càrrecs 165 

 6.2.4. Ubicació i estructura 167 

 6.2.5. Fons de la biblioteca 169 

 6.2.6. Responsables  173 

 6.2.7. Usuaris il·lustres  174 

 6.3. El joc. Pervivència de la societat 175 

 6.3.1. Fonts i documentació 175 

 6.3.2. El joc en el model “casino” 175 

 6.3.3. Antecedents del joc en el Círculo 176 

 6.3.4. El joc en el Círculo Mallorquín 176 

 6.3.5. L’explotació dels arbitris 183 

 6.3.6. La visió d’un treballador del casino 184 

 6.4.      El billar i els escacs  185 

 6.4.1. Billar 186 

 6.4.2. Escacs 188 



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

3 

 

 6.5.      Les seccions. Entreteniment reglamentat 190 

 6.5.1. Introducció 190 

 6.5.2. Antecedents i evolució reglamentària 190 

 6.5.3. Seccions instaurades 193 

 6.5.3.1.     Secció d’Armes 193 

 6.5.3.2.     Secció de Declamació 196 

 6.5.3.3.     Secció Filharmònica 198 

 6.5.3.4.     Secció d’Idiomes 205 

 6.5.3.5.     Secció de Lawn-Tennis 206 

 6.5.3.6.     Seccions de Literatura 210 

 6.5.3.6.1. Secció de Literatura de  

                    1894 

211 

 6.5.3.6.2. Secció de Literatura “Juan   

                 Alcover” 

216 

 6.5.3.7.      Secció de Pintura 218 

 6.5.3.8.      Secció de Taquigrafia       220 

 6.6. La vida social. Balls, festes i tes 220 

 6.6.1. Introducció 220 

 6.6.2. Tipus de balls i festes 221 

 6.6.2.1.       Balls i festes en general 222 

 6.6.2.2.       Ball de las debutantes 229 

 6.6.3. Els tes 236 

 6.7. Activitat cultural. Concerts i exposicions 238 

 6.7.1. Introducció 238 

 6.7.2. Concerts  238 

 6.7.3. Exposicions 240 

   

7.  L’ACTUAL CÍRCULO MALLORQUÍN (1983 - 2019) 245 

 7.1. Introducció 245 

 7.2. Esdeveniments més importants 246 

 7.3. Organització. El Reglament de 2016 246 

 7.3.1 Òrgans de Govern 246 

 7.3.1.1    Assemblea General d’Associats 247 



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

4 

 

 7.3.1.2.   Junta Directiva 247 

 7.3.2.   Socis 247 

 7.3.3.  Categoria de socis i quotes 248 

 7.4.       Activitats 249 

 7.4.1.   Festes 249 

  7.4.2.   Altres activitats 250 

   

8.  CONCLUSIONS 251 

   

9. FONTS 255 

   

10. BIBLIOGRAFIA 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

5 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Tradicionalment s’ha definit el Círculo Mallorquín com una societat recreativa-cultural 

fundada el 1851, al servei de l’alta burgesia i l’aristocràcia local. El seu edifici original, 

(l’actual seu del Parlament de les Illes Balears), era el lloc on els associats fan tertúlies, 

juguen a cartes, i gaudeixen d’una biblioteca subscrita a un gran nombre de diaris i 

revistes. Aquests socis, juntament amb les seves famílies, podien instruir-se en les 

diverses seccions constituïdes i participar en els balls, festes i concerts, entre altres 

activitats, que s’hi organitzen.  

Ara bé, és evident que no ens podem quedar tan sols amb aquesta definició. Tant la 

història de l’entitat, com la seva organització, com les activitats que si duen a terme durant 

més de 130 anys, tenen un punt més de complexitat. El Círculo és molt més que un lloc 

d’entreteniment, de festes, de joc, de reunions i tertúlies, és molt més que un espai 

restringit a les famílies benestants i adinerades. És l’espai de trobada entre l’alta burgesia 

i la noblesa, un espai acotat per a les persones més influents en l’aspecte social, econòmic, 

cultural i, encara que teòricament (segon dicta el reglament) no se’n vulgui tenir relació, 

també del món de la política. És on conflueixen els poders fàctics en tota la seva extensió, 

un espai on el vessant econòmic, social, cultural i polític, en el seu màxim nivell, 

s’entremescla.  

Els límits cronològic d’aquest treball abasten els 132 anys d’història del Círculo en el seu 

emplaçament originari, és a dir, engloba els anys que van des de la construcció de seu 

edifici el 1851 (amb els seus antecedents), fins que aquest és adquirit pel Parlament el 

1983, encara que, per a completar alguns quadres de recerca, es dona informació fins a 

l’actualitat.   

Durant aquest espai de temps, el Círculo no té una pervivència lineal i regular, tot el 

contrari. Combina èpoques d’esplendor amb etapes  de decadència, anys en que l’activitat 

en el seu sí és frenètica, amb temporades en que aquesta és pràcticament nul·la, períodes 

en que la pertinença al Círculo és símbol de distinció i d’elitisme, i altres que deixà de ser 

un fet diferenciador. Amb tot, és una entitat que ha estat protagonista directe i activa de 

la història del seu temps i de la seva terra.  

El Círculo és una entitat dual, amb premisses que semblen contradictòries però que 

realment són complementàries, és a dir, la Societat és un espai tancat i privat però en 
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multitud d’ocasions es converteix en la “sala bona de Mallorca”, lloc mereixedor per a 

rebre a reis, caps d’estats, personatges il·lustres i actes diversos. És una societat que viu 

gairebé sempre instal·lada en una crisi econòmica permanent, però no deixa de fer grans 

festes, ni obvia els seu vessant benèfic i caritatiu. El Círculo és una entitat independent, 

influent, amb autonomia organitzativa i financera pròpia, però sempre fa el que s’espera 

d’ell, encara que això vagi contra els seus propis interessos, aparentant el seu estatus 

preeminent. 

Per a l’estudi del Círculo Mallorquín m’he basat en 6 tipus de fonts 

1. Actes.  

1. Llibres d’actes de les sessions de les Juntes Directives i de les Juntes 

Generals del Círculo Mallorquín. El que es pot denominar la part oficial de 

l’entitat. He treballat les actes com a documents partidistes i, encara que no és 

la meva intenció posa dubtes ni males intencionalitats, és obvi que les actes 

són escrites pels secretaris dels equips rectors de la societat, la qual cosa 

suposa una mínima càrrega de subjectivitat a l’hora de donar fe del que s’ha 

dit i del que ha passat a les reunions. Comentar que en moltes ocasions les 

actes inicien un tema del que posteriorment no es torna a parlar dificultant en 

gran mesura manera el seu seguiment. Dir també que les actes estan 

incompletes, es a dir, hi ha etapes en que no s’han escrit. 

2. Actes de les sessions de la Mesa del Parlament de les Illes Balears. 

Únicament aquelles que fan referència a l’adquisició de l’edifici per part 

d’aquesta institució. 

3. Actes de l’Acadèmia de San Fernando. Les que ofereixen informació sobre 

la declaració de l’edifici com a Monument Històric i Artístic.    

4. Premsa. S’ha consultat en la mesura del possible i en dates específiques. És més que 

evident la dificultat de fer un seguiment exhaustiu de tot el que ha dit la premsa sobre 

el Círculo Mallorquín durant els 132 anys que inclou aquest treball, és a dir, del 1851 

fins el 1983 per la qual cosa s’ha optat per acotar la consulta a dates concretes i per a 

esdeveniments i situacions rellevants per a l’entitat. També s’ha intentat consultar 

diaris i revistes de diferent tendència política i cultural amb la finalitat per copsar 

visions i interpretacions diverses. De la mateixa manera, s’ha fet un seguiment del 

que s’ha publicat en premsa escrita i revistes sobre el Círculo Mallorquín en els 
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darrers 36 anys. Sobre tot en els diaris locals: Ultima Hora, Diario de Mallorca, El 

Mundo (en el seu moment El Dia), Diari Balears i Ara. 

   

2. Discursos. Es una font que inicialment passa desapercebuda perquè realment tan sols 

ofereix uns petits comentaris o breus informacions. Els discursos emprats han estat 

pronunciat en actes i auditoris molt diversos. Per esmentar-ne un quants senyalaré el 

realitzat per Miquel Batllori, en el centenari de Societat Arqueològica Lul·liana, el de 

José Ensenyat en l’homenatge pòstum a Pedro Dezcallar Tacón, president del Círculo, 

el del doctor Miquel Duran a la lliçó inaugural del curs universitari 2000-2001 o la de 

Llorenç Huguet, com a president de “Sa Nostra”, a l’acte d’agraïment que el 

Parlament de les Illes Balears va retre a “Sa Nostra” per la cessió del drets de compra 

que tenia l’entitat bancària sobre l’edifici del Círculo Mallorquín.  

 

3. Bibliografia diversa. Hem estructura la biografia emprada en diferents tipus, encara 

que alguna publicació, per les seves característiques, pot estar enquadrada en apartats 

diferents:  

1. Específica. Composta per estudis realitzats sobre matèries concretes totalment 

extrínseques al Círculo però que recullen part de la seva activitat o 

idiosincràsia. Així s’han consultat estudis generals que fan referència al teatre, 

a la pintura, a la música, a l’arquitectura, als esports, al carnaval, a l’esbarjo i 

a l’educació, etc. 

2. De memòries, records o viatges. Els llibres de memòries o de records són un 

altre punt important de fonts emprades. Hélène Chousset, Ramon Médel, 

Bartomeu Ferrà, Arxiduc Lluis Salvador, Leonardo Siquier, José Orlandis, 

Ignaci Roca, Ernest Gaubert, Josep Pla, etc. són alguns exemples de 

publicacions biogràfiques que aporten informació. 

3. Novel·lística. Bàsicament Mort de Dama de Llorenç Villalonga. 

4. Generals. Llibres i articles de temàtica històrica que d’alguna manera tenen 

referències directes al Círculo, com poden ser els dedicats a Emili Darder, al 

caciquisme, a la dona, al món cultura i social del s. XIX i XX, etc. En aquest 

apartat queden inclosos també les consultes realitzades a diverses 

enciclopèdies. 
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4. Bibliografia sorgida arran del 100 aniversari del Círculo. Fer relació a dos llibres 

que es publiquen amb motiu del centenari de la institució. Los cien años del Círculo 

Mallorquín de Julio Sanmartín Perea, soci de l’entitat i periodista afí a la Falange. 

Publicat el 1951. És encarregat a l’autor per la Junta Directiva del Círculo Mallorquín. 

Segueix les actes de la Junta General i en certs punts, ens ofereix informació partidista 

dels fets. La ciudad desvanecida de Màrius Verdaguer és l’altre llibre sorgit del 

centenari. Publicat el 1953, és l’obra guanyadora del Concurs de Novel·la convocat 

per Círculo Mallorquín el 1951, amb motiu dels actes del centenari de la Societat. És 

bàsicament un relat de vivències que l’autor  recorda del Círculo abans que aquest fos 

reformat entre els anys 1913-18. Ens informa sobre els personatges que freqüenten el 

Círculo i l’activitat de la institució.  

 

5. Fonts orals. Entrevistes a Miquel Pastor i a Joaquim Jaume. La conversació 

mantinguda amb aquestes dues persones relacionades amb el Círculo ofereixen punts 

de vista diferents. Per una part Miquel Pastor ens conta la visió d’un treballador del 

Círculo, per l’altre, Joaquim Jaume rememora la seva experiència com a fill de soci 

de l’entitat i les prerrogatives que això suposa.  

En el projecte del treball de fi de màster presentat hem assenyalat un seguit de punts com 

a objectius i on l’intent de compliment dels mateixos en aquest estudi té un notable 

protagonisme i incidència en el seu desenvolupament. Així, la verificació que el Círculo 

Mallorquín forma part d’un model associatiu estès per bona part d’Europa i per a tota la 

geografia espanyola en el s. XIX, es tractat particularment en un punt concret, com també 

ho és l’anàlisi de l’organització de l’entitat (funcionament intern i òrgans de decisió).  

El tipus de socis, amb els seus drets i deures, així com l’activitat que organitza el Círculo, 

són estudiats de manera general, però íntegre. Es fa una relació de les seccions que s’han 

posat en marxa durant l’existència del casino i es detallen des d’aquells esdeveniments 

socials més quotidians (tertúlies, balls, tes, etc.) fins aquells més significatius (visites 

il·lustres, concerts, homenatges,...). La revisió i desmitificació d’alguns d’aquests darrers 

episodis també formen part dels objectius marcats i sobre els que, en el transcurs del 

desenvolupament del treballs, es fa incís.     

Per altra banda, el patrimoni històric i artístic llegat pel Círculo mereix, per ell sol, un 

monogràfic propi i especial, un treball de fi de màster específic. Ara bé, aquest és un 
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estudi general del Círculo, adreçat a conèixer la seva història, la seva organització, el seu 

funcionament i les seves activitats. Per aquest motiu, s’ha optat per deixar constància del  

patrimoni artístic propi de l’entitat, en el decurs del desenvolupament del punt de la 

història del Círculo, i no en un apartat concret. Així, el treball dona protagonisme a 

l’important patrimoni històric i artístic que ajuntà el Círculo Mallorquín, però en el seu 

context històric i no en un punt específic apart.   

La informació emprada per al desenvolupament del treball sorgeix de la recerca realitzada 

als següents centres: l’arxiu del Círculo Mallorquín, arxiu del Parlament de les Illes 

Balears, Arxiu del Regne de Mallorca, arxiu del Consell Insular de Mallorca, Arxiu de la 

Societat Arqueològica Lul·liana, Arxiu de l’Ajuntament de Palma (Can Bordils), la 

Biblioteca March, la Biblioteca Lluis Alemany i la Biblioteca Can Salas.  

La metodologia emprada per a l’elaboració del treball és basa, per una banda, en l’estudi 

de les sessions de les actes de la Junta Directiva i Junta General i la contrastació de la 

informació que aquestes ofereixen amb la resta de fons analitzades. Per altra part, i encara 

que no es correspongui exactament amb l’estructura de l’índex del treball, hi ha dues parts 

diferenciades però totalment complementàries: la primera és la història dels 132 anys del 

Círculo i la segona és com es duu a terme aquesta història, és a dir, com s’organitza 

l’entitat (reglament i òrgans de govern) i quines, com i quan es fan les activitats i les seves 

conseqüències o repercussions. 

Per aquest motiu, durant el desenvolupament de la història de la Societat, les activitats no 

són analitzades al moment i sí s’aprofundeix en elles en el punt destinat al seu 

coneixement.  

Per acabar, dir que els noms de les persones apareix escrit segons surten a la font 

consultada. A les actes de la Junta Directiva i/o de la General sempre es troben escrites 

en castellà, motiu pel qual apareixen en aquest idioma.  
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2. MODEL ASSOCIATIU DENOMINAT “CASINO” 

Primerament dir que no es pot entendre el Círculo Mallorquín com una institució aïllada 

que sorgeix a Mallorca fora d’un context general molt més ampli. Molt al contrari, el tipus 

de societat constituïts baix la forma o model “Casino”, s’inicià a Itàlia just a la fi de 

l’Antic Regim i s’instituïren a Espanya, com així ens diu Pere Solà1, en el primer terç del 

segle XIX.  

Aquest autor, analitza el model associatiu “casino”. Diu aquests neixen com a espais 

reservats, (a diferència dels cafès on, en principi, hi accedeix tothom). Així, els casinos 

són espais privats però de titularitat col·lectiva dels associats. De manera general “al 

casino s’hi juga, es conversa, es discuteix, s’hi escolten concerts i s’hi llegeix el diari”. 

El seu objecte es garantir i assegurar l’esbarjo i la diversió dels seus membres o socis.  

Per a Solà, els casinos són “espais d’intercomunicació principalment”, encara que no 

exclusivament masculins. Actuen sovint com a grups de pressió política al servei de les 

elits locals i nacionals. Una gran quantitat dels casinos però, té prohibida l’acció partidista 

i feien explícita professió de neutralisme, com és el cas del Círculo Mallorquín que en el 

seu primer reglament2, article núm. 87 diu: “esta sociedad excluye de si cuanto dice 

relación con la política”. 

Per altra banda, Manuel Santana Moro3 defineix els casinos “com entitats recreatives o 

lúdiques centrades majoritàriament en conversar, llegir i jugar” definició pràcticament 

exacte del que es fa en el Círculo Mallorquín. Segueix Manuel Santana dient que el model  

“casino” es tracta d’un patró associatiu propi de l’època contemporània que apareix i es 

desenvolupa de forma paral·lela al naixement de la burgesia, tot i que també es troben 

casinos amb una composició marcadament aristocràtica (com podria ser el cas a Mallorca 

del Casino Palmesano, conegut més popularment com el Casino dels Cavallers creat a 

Palma el 1840).  

 
1 SOLÀ I GUSSINYER, Pere. ”Esbarjò i educació en l’Espai i el Temps (segles XIX i XX). Anàlisi del 

model Casino”. XI Jornades d’Estudis Locals Espai i temps d’oci a la història. Institut d’Estudis Baleàrics. 

Palma. 1991. Pàg. 223- 235 
2 Reglament General. Círculo Mallorquín. Aprovat el 12 de desembre de 1851 
3 SANTANA MORRO, Manuel. “Els casinos i ateneus: esbarjo, política, educació i cultura a Mallorca a 

finals del segle XIX” Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. n. 855. Palma. 2001. Pàg. 221-236 
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Per a Santana, els inicis dels casinos, es remunten a les tertúlies que es realitzaven a les 

cases particulars en el segle XVIII. Aquestes tertúlies, en el segle XIX, donen pas als 

casinos com a punts de reunió i d’entreteniment bàsicament de la burgesia, opinió que 

també recullen Villena i López-Villaverde4 que consideren que freqüent que la fundació 

dels casinos “arrancase a iniciativa de los integrantes de una tertulia constituida 

informalmente en los salones de un café”. 

Retornant a Solà i Santana, ambdós autors coincideixen en assenyalar que a l’Estat 

Espanyol, el procés de creació de casinos es posterior al d’altres estat i que es comencen 

a crear casinos a molts de punts de la geografia Espanyola entre el 1835 i el 1850 i que, a 

més a més, sorgeixen amb una voluntat classista i diferenciadora, adreçada als sectors 

benestants. Tenim els exemples, entre molts d’altres, del Casino de Madrid fundat el 

1836, el Casino Saragossa o el Casino de Santa Cruz de Tenerife del 1850 o els ja 

esmentat Casino dels Cavallers del 1840 al que podem afegir el Casino Balear també de 

1840 (a la seva creació s’anomenava Asociación Patriótica Balear) i el Liceu Mallorquí 

de 1847, entitats de les que parlaré en el proper punt.  

Aquests casinos elitistes donen cabuda a un ampli ventall d’activitats. Des dels jocs 

permesos, o no, per la llei, fins a l’organització de vetllades musicals, recitals poètics, 

conferències, etc.  

Posteriorment, i seguint novament l’estudi de Manel Santana, entre el 1861 i 1867,  

segons les informacions del Anuaris Estadístics, els casinos o societats semblants de 

caràcter recreatiu són la modalitat associativa mes nombrosa, amb dos terços del total 

d’associacions existents. Jean–Louis Guereña5, assenyala que d’entre les províncies 

espanyoles amb més casinos a Espanya destacaven Girona, Navarra, Barcelona, 

Saragossa, Cadis, Guipúscoa, Sevilla, Jaén Logronyo i les Illes Balears i que els delegats 

espanyols al Congrés Internacional d’Estadística de La Haya el setembre de 1869 

assenyalaven el següent: “Un hecho que entre otros denota el cambio favorable en las 

costumbres de nuestras poblaciones, pues la mayor parte de estas asociaciones no sólo 

 
4 LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis; VILLENA ESPINOSA, Rafael. “Espacio privado, dimensión 

pública: hacia una caracterización del casino en la España contemporània”. Hispania, LXIII/2, núm. 214. 

2003. Pàg. 443-466 
5GUREREÑA, Jean Louis “La sociabilidad en la España Contemporànea” a SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 

Isidoro; VILLENA ESPINOSA, Rafael. Sociabilidad fin de siglo. Espacios asociativos en torno a 1898. 

Ediciones de la Universidad de Castilla – La Mancha. Cuenca. 1999. Pàg. 30-31. 



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

12 

 

ofrecen a sus miembros esparcimientos honestos, sino además los medios para instruirse, 

ya poseen bibliotecas y algunas cuentan incluso con lecciones literarias y científicas”. 

Pere Solà6, per la seva part, realitza un esquema general marcant, les característiques dels 

seus socis i les seves regles. Ens diu que la seva selecció és molt restrictiva i molt ben 

definida, amb una quota d’entrada i mensual que, de per sí, implanta una selecció 

automàtica. A banda de les regles explícites d’acceptació n’hi ha d’altres de caire implícit 

com la selecció de minories rebutjades, com els jueus.  

Alguns casinos, al llarg del temps, conserven de vegades el seu caràcter diferenciador i 

socialment elitista. Altres en canvi perden el seu segell i es converteix, durant les primeres 

dècades del s. XX, en espais de les classes mitjanes. Allà on hi ha una forta ruptura del 

que havien estat els casinos és després de la Guerra Civil. En alguns casos la seva 

decadència comença a la dècada de 1950 – 1960 “amb l’arribada del turisme de masses 

i el sorgiment d’una nova classe mitjana”. En aquests anys pertànyer al Casino deixà de 

ser un símbol de classe, un símbol diferenciador.  

En altres casos els casinos passen a ser casals al servei de la comunitat a les ciutats. De 

totes maneres, l’administració del règim franquista imposà les seves condicions en els 

reglaments dels casinos que canvien i s’adapten. Amb l’arribada de la democràcia, 

aquests centres i els seus estatuts queden baix la legislació vigent sobre associacions i 

reunions.  

Pel que fa referència al local social dels casinos, Solà ens diu que generalment comptaven 

”amb saló de lectura, sales de tertúlia, de ball, menjador i serveis, sales per jugar a 

cartes, billar i altres jocs. A més a més, taules apropiades, mobiliari divers, llibreries, 

piano, telescopis i llums de sostre”. El gabinet de lectura és un espai bàsic. Els principals 

casinos del s. XIX estan subscrits a la premsa local, nacional i estrangera. Incorporen, per 

a satisfacció dels socis, els nous avenços tècnics (gas, electricitat, telèfon, etc.) Els casinos 

més selectius socialment tenen empleats, ordenances i també cuiner. 

 
6 SOLÀ I GUSSINYER, Pere. ”Esbarjò i educació..., pàg. 226-227. 
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El Casino tradicional disposa i arranja els seus espais i mobiliari per a representar la 

imatge que vol donar: l’aparador de l’elit social. L’aparença fastuosa de l’edifici val pel 

seu interior com pels seus exteriors.  

Les activitats que es realitzen dins el casino són definides per Solà com polivalents i 

polifuncionals i la principal és el joc. El seu caràcter privat permet als casinos jugar a jocs 

permesos per la llei, però també fer timbes no autoritzades i al marge de la legalitat vigent. 

Altres jocs són les dames, els escacs i el billar.  

Els casinos organitzen conferències, activitats de seccions de dibuix i pintura, recitals 

poètics i audicions musicals. També els casinos desenvolupen activitats d’educació no 

formal, és a dir, cursos d’aprenentatge concrets: música, dibuix, educació física, esports, 

etc. i promouen activitats d’esbarjo infantil.   

En aquest aspecte, Pere Solà considera que la vida en el casino és el banc de proves d’una 

sociabilitat i urbanitat burgesa, a la participació i a la responsabilitat entre iguals (, així 

com a l’auto-govern a través d’un sistema d’acceptació pràctica de drets i deures. El 

casino proporciona informació i ajuda. El casino ajuda a criticar i debatre la informació 

dels mitjans de comunicació de masses disponibles, ajudant a la conformació d’una 

opinió pública.  

El casino forma el gust literari i musical, el gust artístic. Ensenya a ballar i a divertir-se. 

Vehicula modes i estils. Comunica l’afició al teatre, a l’òpera i a la sarsuela. També el 

casino burgès entrena a la manera de viure capitalista–burgesa, inicia a les operacions 

d’especulació (paper central en la vida dels casinos de la pràctica del joc) 

També, dins l’estructura de casino es important comentar la transformació del casino 

elitista al casino popular. Així com un sector de casinos manté el tarannà exclusivista, 

elitista i restrictiu, d’altres van assumint un to popular i més interclassista que no tenien 

al principi i altres ja néixer populars i interclassistes de bon principi. Amb activitats 

filantropes i d’animació local.  

Com a conclusió, segon Solà, els casinos apareixen com a elements de satisfacció de les 

noves necessitats del règim liberal-burgés del primer terç del segle XIX, creant un nou 

marc de sociabilitat y de comunicació burgesa. La seva formació és espontània i no 

induïda pel poder. Després de la seva època gloriosa, entre 1840 i 1900 els casinos resten 
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com a institucions aglutinadores de la sociabilitat local i comarcal, sovint amb un 

patrimoni social ben respectable i que si inicialment són creats pels burgesos o per l’elit 

social, la seva fórmula amb el temps és adoptada pels republicans, els maçons, els obrers, 

els carlins i, fins i tot, per una part de l’Església amb intencions socials. 

Els casinos a Palma  

De com s’introdueixen els casinos a Palma tenim diverses visions i opinions. Una 

primera, i aquesta coetània a la creació de primer casino a Palma, ens l’ofereix Hélène 

Choussat7, testimoni directe del naixement del Casino dels Cavallers que, en les seves 

memòries8 comenta que: “els senyors de la ciutat, que no s’acontentaven amb la vida de 

cafè, on un s’ha de conformar bevent i jugant, varen tenir la idea de fundar una societat o 

casino on poder rebre alguns diaris, formar un petit gabinet de lectura i fins i tot, pel 

carnaval, poder oferir a les seves famílies unes trobades ben organitzades”. Choussat, en 

cap moment té en compte elements externs per a la implantació del model “casino” a 

Palma i ofereix una visió totalment localista del fet.       

Per altra banda, Julio Sanmartin Perea9 ens explica com les tertúlies, els jocs i els balls de 

l’alta societat en el s. XVIII i principis del XIX, es realitzen dins cases particulars, però 

que la política ”plantó la cizaña en lo que antes fueran inocentes reuniones de amistad y 

lizas” motiu pel qual minven les tertúlies en salons privats apareixent els casinos on, els 

homes, mitjançant una quota mensual, mantenen un establiment on es proporcionen els 

mitjans necessaris per divertir-se i adquirir coneixements comuns.  

Una altra interpretació és la que ofereix el Dr. Roman Piña Homs10. Aquest considera que 

l’arribada a Mallorca de gran quantitat de refugiats que fugien de la dominació 

napoleònica, entre el 1808 i el 1813, propicien les bases d’un gran canvi de mentalitat que 

es confirma dècades després. Amb l’arribada de comerciants catalans i d’aristòcrates 

madrilenys es produeix un canvi de mentalitat tan a nivell d’elit social, com a nivell 

 
7 Hélène Choussat va ser una dona francesa, nascuda l’any 1800, a Castres (Occitània -França). D’educació 

burgesa, el 1830 passà a viure a Mallorca. El seu pare era el vicecònsol de França a Mallorca. A partir del 

1875 començà a escriure les seves memòries, descrivint la vida de la Palma que conegué. Segons comenta 

Pere Fullana, autor del pròleg del llibre de memòries publicat, Hélène Choussat observa la realitat 

mallorquina amb un punt de vista especial.   
8 CHOUSSAT, Hélène. Memòries Hélène Choussat. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma. 2010. Pàg. 122-

123 
9SANMARTIN PEREA, Julio. Los cien años del Círculo Mallorquín. Palma. 1951. Pàg. 4-5  
10 AA.DD. El Parlament. Parlament de les Illes Balears. Palma. 2000. Pàg. 105-106.  
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popular, la qual cosa provoca modificacions en els costums, hàbits socials i, en general, 

en la vida quotidiana. Aquests nouvinguts proporcionen el coneixement de les modes 

europees i amb ella, una empenta a l’hora de la creació de clubs, baix el nom 

d’associacions patriòtiques, de casinos o círculos d’oci.  

Retornant a mitjans de s. XIX, l’escriptor Ramón Médel, que residí a Mallorca entre els 

anys 1847 i 1850, en el seu llibre Manual del viajero en Palma de Mallorca11, ens 

enumera i descriu els “puntos de recreo” que es troben a Palma el 1849 i ens diu que són 

el Casino Palmesano, el Casino Balear i el Liceo Mallorquín. Per la seva part, Julio 

Sanmartín Perea12 repeteix i còpia fidelment a Médel quan estableix la relació de casinos 

en funcionament abans de l’establiment del Círculo Mallorquín. 

És important ressenyar les particularitats d’aquestes tres societats perquè són el model en 

que posteriorment el Círculo Mallorquín basarà la seva organització i estructura interna.     

El Casino Palmesano 

Es fundat el 19 març de 184013 com a societat recreativa. Està situat al carrer Sant Feliu, 

fent cantonada amb el carrer de les Carasses a l’edifici dels Burgues.  

Joan Cortada14, el 1845, descriu la distribució i activitat del Casino amb aquestes paraules: 

“Compónese de una sala de lectura, tres salas para mesas de juego, una con dos billares, 

otra de descanso, un cuarto de juntas que en las noches de baile sirve para tocador de las 

señoras, y un gran salón de baile, de gusto árabe, y por cuyos costados corren dos filas de 

canapés muy bajos…” 

Médel15 explica que l’activitat d’aquest casino té com a base els concerts, els balls, els 

jocs permesos i de moderat interès, la lectura de diaris nacionals i estrangers i que hi ha 

la intenció d’establir una biblioteca. Els balls es fan a la temporada d’hivern, especialment 

per carnaval i els concerts tots els dissabtes de quaresma. 

 
11 MEDEL, Ramón. Manual del viajero en Palma de Mallorca. 1849. El Drac editorial. Palma. 1989. 
12 SANMARTIN PEREA, Julio. Los cien años…, pàg. 5-9 
13 MEDEL, Ramón. Manual del viajero..., pàg. 148-149. 
14 CORTADA, Juan. Viaje a la Isla de Mallorca en el estio de 1845. Miquel Font Editor. Palma. 2008. Pàg. 

11 
15 MEDEL, Ramón. Manual del viajero..., pàg. 148-149. 
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L’Arxiduc Lluís Salvador16, en les descripcions que realitza dels diferents edificis de la 

ciutat de Palma, inclou referències a la Casa de Burgues. Inicialment diu que, a més de 

ser una de les cases més belles de Palma, en ella “se hospedó el emperador Carlos V en 

ocasión de su primera visita a Mallorca”, el 26 d’octubre de 1541. Posteriorment, 

l’Arxiduc fa l’observació que aquesta casa, propietat del Marqués de la Romana, fou 

llogada al casino dels nobles. 

Bartomeu Ferrà17, per la seva part, quan descriu com eren les “grans cases” de Palma, 

explica que hi havia pocs pisos enrajolats i fa una referència a la sala de ball del Casino 

Palmesano dient que “els del pis de la gran sala del Casal, en el carrer de Sant Feliu, 

convertit en Casino Palmesano era de rajoles vuitevades ordinàries, amb quadredetes que 

mostraven els minvants dels Burgues i altres llinatges”. 

Sanmartín Perea18 ens diu que el Casino Palmesano era conegut popularment com el 

Casino dels Cavallers perquè els seus membres pertanyien a classes socials benestants, 

“...siendo inasequible a cuantos no formasen en las filas de la aristocracia” i afegeix que 

aquesta casa, en el moment que ell escriu la història dels 100 anys del Círculo Mallorquín, 

el 1951, és coneguda com la Casa Montenegro. 

Intencionadament he deixat en darrer lloc la descripció que fa Hélène Choussat que, com 

he mencionat abans, viu personalment la fundació del Casino Palmesano. Tant l’Arxiduc, 

com Julio Sanmartín deixen entreveure que es crea una entitat amb, més o menys, 

recursos i exclusivament per a la noblesa. Choussat en canvi, recordant el naixement de 

la societat, li atorga uns inicis més austers i mesurats i ho explica així: “... varen llogar la 

casa del marquès de la Romana, al carrer de les Carasses, per al futur casino. Els 

subscriptors i fundadors es varen reunir i, després de deliberar varen nomenar president 

honorari l’ancià comte de Montenegro. Bazile [Canut] com a segon president, va 

prometre fer-se càrrec de la instal·lació, tenint com a consellers el comte i una junta, que 

va ser escollida in situ. Els salons es varen netejar i es varen posar uns pocs guarniments, 

ja que la societat era ben pobra! Aquells senyors varen començar a trobar-se a les tardes, 

per tal de llegir, escalfar-se i jugar amb moderació: quan va arribar l’hivern, també varen 

 
16 ARXIDUC, Luis Salvador. La Ciudad de Palma. Las Baleares descritas por la palabra y el grabado. 

Imprenta Mossèn Alcover. Palma. 1954. Pàg. 123 
17 FERRÀ PERELLÓ, Bartomeu. Ciutat a seixanta anys 1850 – 1900. Miquel Font Editor. Palma. 1996. 

Pàg. 107 
18 SANMARTIN PEREA, Julio. Los cien años…, pàg. 5-9 
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voler engegar una breu sessió setmanal de ball, a fi de donar una mica d’embranzida al 

casino i atreure’n més subscriptors”.  

També és Chousset qui ens diu que el 1843, el Casino Palmesano guanya a la Loteria 

Nacional 50.000 francs, “dels quals vint-i-cinc mil eren per al conserge i d’altres, la resta 

per a la societat”19. Sens dubte, aquest fet ajuda en gran mesura a donar un altre aire a la 

societat perquè permet decorar els salons, posar catifes, comprar butaques, adquirir un 

piano, duplicar el nombre de socis, amb la qual cosa “les vetllades esdevingueren molt 

brillants, potser una mica massa, car tot plegat va allunyar aquells que no poden gastar 

tant com els altres,...”, la qual cosa dona a entendre que no tots els associats tenen un 

poder adquisitiu elevat. Per ampliar breument aquesta notícia, Sanmartín Perea, comenta 

que el Casino Palmesano ”fue favorecido con diez mil duros, gastándose seis mil en 

mejoras de la sociedad y repartiendo los cuatro mil restantes entre las casas de 

beneficencia, retirados y viudas pobres”20.  

El Casino Balear   

Uns mesos més tard de l’establiment del Casino Palmesano, concretament el 24 de 

desembre de 1840, s’instaura una altra societat amb les mateixes característiques i al 

mateix carrer de Sant Feliu (més concretament a la Casa O’Ryan) anomenat Asociación 

Patriótica Balear que poc després passa a denominar-se Casino Balear. La finalitat del 

casino és, segons ens diu Ramon Mendel21 “el solaz y recreo de sus socios por medio de 

juegos de villar y de naipes, no prohibidos por la ley; y por la lectura de periódicos de 

todas las fracciones políticas, suscribiéndose al mayor número posibles de estos. Para 

completar su divisa determinó dar anualmente y durante la época de Carnaval algunos 

bailes de máscaras”.  

L’admissió dels socis es verifica per proposta de la junta directiva a petició dels 

interessats o d’un dels associats davant la junta general. La proposta és votada en la 

primera sessió després dels vuit dies d’haver estat presentada. Mitjançant bolles blanques 

i negres es decideix, per majoria, si la proposta d’acceptar el nou soci es duu a terme. Les 

qualitats que ha de tenir el nou soci són “la honradez, la buena conducta y una decente 

 
19 CHOUSSAT, Hélène. Memòries Hélène..., pàg. 124 
20 SANMARTIN PEREA, Julio. Los cien años…, pàg. 17 
21 MÉDEL, Ramón. Manual del viajero..., pàg. 149 
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posición social”22. Inicialment la quota d’entrada és de 30 reals, però augmenta en poc 

mesos fins a 120 reals. La quota mensual de 10 reals.  

Ramon Médel escriu que el Casino Balear té un saló espaiós23,  decorat amb columnes 

entre les que hi havia col·locades banquetes forrades de tela de color rosa florejada de 

blanc. Al fons del saló i havia una galeria destinada a l’orquestra. A més, el Casino 

Balear, tenia dos billars, un gabinet de lectura i una biblioteca.  

Entre altres activitats, el Casino Balear organitza partides de billar, jocs de cartes (alguns 

d’ells prohibits) i balls de màscares i de confiança. A la biblioteca es llegeixen els diaris 

editats a Palma, premsa peninsular i estrangera. Sanmartín Perea24, per la seva banda,  

descriu la vida tranquil·la que succeïa en el Casino Balear encara que els seus socis 

tinguessin opinions polítiques diferents.  

A mesura que es consolida el Casino Balear apareixen queixes sobre el local que s’està 

emprant. Els motius, segons comenta el mateix Sanmartin Perea són diversos i passen per 

l’alt cost del lloguer, que el local estigui situat en un primer pis, que l’escala no és 

exclusiva dels socis o que el carrer de les Carasses no estigui empedrat.  

Com es veurà en el punt referent a la història del Círculo Mallorquín, es constata que el 

Casino Balear és l’antecedent directe del Círculo Mallorquín, per la qual cosa s’iniciarà 

cronològicament en aquest punt.  

El Liceo Mallorquín 

Segons ens diu Ramón Médel25, el tercer establiment d’aquesta categoria és el Liceo 

Mallorquín. La societat es funda el 1847, per la unió de les societats Filharmònica i 

Esgrima y Gimnasia. La seva seu està situada al carrer Concepció. Reuneix a la burgesia 

 
22 MEDEL, Ramón. Manual del viajero..., pàg. 151 
23 La fotografia d’aquesta sala del Casino Balear apareix en diverses publicacions com a salò de ball, però 

no sempre fa referència a la mateixa entitat. Al llibre de Sanmartín Perea, Los cien años del Círculo 

Mallorquín (pàg. 29) i a la GEM (volum III, p, 206) apareix com el saló de ball del Casino Balear. Per altra 

banda, Bartomeu Ferrà a Ciutat ha seixanta anys. 1850 – 1900, apareix la mateixa fotografia però com a 

sala de ball del Casino Palmesano. Altres autors com Ramón Medel a Manual del viajero en Palma de 

Mallorca, descriu, i sembla que ho fa “in situ” el saló de ball del Casino Palmesano i també el del Casino 

Balear. Comparada les descripcions amb la fotografia aquesta pertany al Casino Palmesano. 
24 SANMARTIN PEREA, Julio. Los cien años…, pàg. 16-17. 
25 MÉDEL, Ramon. Manual del viajero…, pàg. 152–154. 
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que no està inclosa en els Casinos Palmesano i Balear i precisament aquest és un dels 

motius de la seva fundació.  

Per ser soci del Liceo Mallorquín es paga una quota inicial de 40 reals de velló i una 

mensual de 16 reals de velló. En el seu reglament s’estableix els dos tipus de socis que hi 

ha, per una part els de mèrit (persones que a instàncies de la junta directiva, rebien aquest 

reconeixement, respecte a la música, la pintura, les armes i la literatura) i per l’altre els 

socis de número. 

El Liceo Mallorquín està dividit en sis seccions: música, literatura, francès, pintura, 

esgrima i gimnàstica. Els socis poden apuntar-se a qualsevol d’aquestes seccions sense 

augmentar la quota mensual, a més totes les seccions són dirigides per socis de mèrit. Hi 

ha un saló destinat a la lectura amb diaris de la província.  

També hi ha un billar i diverses taules per jugar al tresillo i altres jocs de cartes autoritzats. 

Ramon Medel ens diu que la seva sala de ball és molt espaiosa, tant que els dies de ball i 

de concert té una capacitat per a 600 persones. També disposa d’una sala d’esgrima. 
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3. HISTÒRIA DEL CÍRCULO. UNA VISIÓ TRANSVERSAL  

Introducció 

Com ja s’ha comentat a la introducció del treball, és evident que els més de 132 anys 

d’història del Círculo Mallorquín en el seu emplaçament originari, no transcorren de 

manera regular i uniforme. Multituds de fets, circumstàncies i condicionants marquen 

l’esdevenir de la societat i el seu desenvolupament en el temps.  

Amb aquest apartat vull donar una visió àmplia i general del Círculo, relacionant aquells 

fets més importants organitzats per l’entitat amb aquells que li són sobrevinguts i, encara 

que alteren el seu ritme, gairebé mai modifiquen la seva idiosincràsia.  

La intenció d’aquesta síntesi és connectar els diferents esdeveniments i evitar que aquests 

es vegin, com penso que és el cas, com episodis aïllats, és a dir, algunes de les activitats 

i actuacions que passen en el Círculo han estat comentades per altres autors en estudis 

específics. 

Crec oportú puntualitzar que des de la seva creació, el Círculo Mallorquín posa en marxa 

el gabinet de lectura, amb la subscripció a tots els diaris locals, a un bon grapat de diaris 

nacionals i també a alguns diaris i revistes de tirada internacional. El gabinet de lectura, 

que amb el temps esdevé biblioteca i el joc, són el fonament clau del Círculo. La biblioteca 

no interromprà mai el seu servei, no així el joc que en certes èpoques es prohibit per 

l’autoritat, la qual cosa posa en perill l’existència de l’entitat. Així doncs, quan durant el 

treball es diu que l’activitat del Círculo és mínima, sempre s’ha de tenir en compte que la 

biblioteca està en funcionament, com també ho estan les seccions de billar, d’armes o 

d’escacs. Les activitats que generalment minven són les que tenen un caràcter més social, 

com ara els balls, les festes, els concerts, els tes o les que depenen de la secció de 

declamació, la secció filharmònica, etc.     

Antecedent: El Casino Balear, embrió del Círculo 

En el punt anterior, s’ha comentat que entre l’associat del Casino Balear hi ha queixes 

sobre el local social motivades per l’alt cost del lloguer, la seva situació en un primer pis, 

la manca d’exclusivitat de l'escala o les males condicions del carrer de les Carasses.  
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Davant aquesta situació, el 1846 es comença a parlar de la possibilitat d’adquirir uns 

terrenys i de construir una seu en propietat. Concretament un grup de socis proposa26 

directament la compra d’uns solars sorgits arran de la demolició del convent de Sant 

Domingo27 provocada per la Desamortització de Mendizábal el 183628 (tot i la pena 

d’excomunió per aquell que adquirís terrenys sagrats de l’església) i la construcció d’un 

edifici pensat exclusivament per l’esbarjo i oci de l’associat.  

Julio Sanmartín29 explica que es crea una comissió per presentar unes bases per a la 

fundació del nou casino formada per “... don Agustín Sorá, Presidente del Casino Balear, 

don José Coll, don Pedro Feliu Perelló, don Antonio Jordá y Serra y don Pedro Miguel 

Bonafé”. L’idea de la compra d’uns solars i de la posterior construcció de la nova seu en 

propietat del casino, rep una empenta important ja que, el novembre de 1847, el Casino 

Balear guanya amb la loteria nacional, mil cinc-cents duros (7.500 pessetes – 45 €), 

encadenant-se tot un seguit de successos. El 31 de gener de 1848, la comissió presenta els 

estudis30 realitzats, que són aprovats per Junta General el 26 de febrer i 10 de març del 

mateix any. En aquesta darrera Junta, es designa també una nova comissió31 per iniciar la 

compra dels solars i la construcció de l’edifici. El 14 d’abril de 1848, el Casino Balear 

 
26 SANMARTIN PEREA, Julio. Los cien años…, pàg. 18. Literalment la proposta diu: “Sentadas estas 

bases, los proponentes creen que con el mencionado capital podría adquirirse la propiedad de terreno 

suficiente en los solares del extinguido convento de Dominicos y construir un edificio que reuniera todas 

las ventajas que son de desear, pues que siendo desde un principio destinado a este objeto y construido bajo 

un plan arreglado, fueran todas sus piezas análogas al uso a que se destinaran. Las ventajas con respecto a 

la localidad son tan grandes, evidentes y palpables, que creen los autores del proyecto inútil hacer mención 

de ellas; tanto en invierno como en verano pudiera ser punto de reunión que de once a una ordinariamente 

se tiene en la plaza de Cort y estarían al abrigo de la intemperie, lo cual, indudablemente contribuirá a 

mayor concurrencia, y por tanto se aumentarían las relaciones que ya existen entre nosotros”.  
27 El Convent estava situat entre els actuals carrers del Palau Reial, del Conquistador, de la Victòria, la 

costa de Sant Domingo i les escales de la Seu i es veu afectat per la llei de Desarmortització de Mendizábal 

(1836). Es enderrocat el 1837, malgrat els intents de per part de la societat mallorquina i d’entitats, com la 

Reial Societat Econòmica d’Amics del País, de salvar-lo. El ràpid enderrocament del conjunt ve motivat, a 

part de qüestions polítiques, per interessos especulatius i per la relació que havia tingut l’orde dominicana 

amb la Inquisició. Segons RIPOLL, Luis. El convent i l’Església de Sant Domingo. Palma. 1984. Pàg. 14, 

en el moment de l’exclaustració, la comunitat constava de vuitanta-sis religiosos. 
28 Segons Joana Ferragut aquesta desamortització fou poc important des del punt de vista econòmic, però 

molt rellevant des de l’urbanístic, ja que l’enderrocament d’alguns dels convents desamortitzats donà lloc 

a una nova fisonomia urbana, sobretot a Palma. Alguns convents enderrocats foren substituïts per finques 

d’habitatges, com Sant Domingo. Altres esdevingueren places, com el dels mínims (ara plaça de la Reina) 

i, en alguns casos el seu enderrocament era necessari perquè significaven una oposició al progrés. A: 

FERRAGUT, Joana. “La desarmortizació de Mendizábal en Mallorca (1836 – 1848)” BCOCIN. Palma. 

1974. Pàg. 157. 
29 SANMARTIN PEREA, Julio. Los cien años…, pàg. 19 
30 Presenten un pressupost estimatiu per a la construcció de l’edifici de 15.000 lliures i un temps necessari 

de 18 mesos per aixecar-lo. També presenten unes bases on les 15.000 lliures es distribuirien entre 200 

associats, amb aportacions de 75 lliures cada un al 3 % d’interès. 
31 Presidida per Fernando Cotoner, mariscal de camp. 
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comprà a l’Ajuntament de Palma, els solars 11, 12 i 13 procedents del derruït convent de 

Sant Domingo, per 2.000 lliures mallorquines, essent l’extensió dels solars de 1.914 m2.  

Per a la construcció de l’edifici, la comissió es posa en contacte amb l’arquitecte Antonio 

López, però el projecte que presenta no agrada a causa del seu desenvolupament excessiu 

i l’elevat cost econòmic. Conseqüentment la junta del Casino Balear dona el vist i plau 

als plànols presentats per l’arquitecte Antoni Sureda i Villalonga, amb qui ja s’havien 

contractat les obres.  

El 2 de maig de 1848, es signa l’escriptura per la que es confia la construcció del nou 

edifici a l’arquitecte Antoni Sureda pel preu de 15.500 lliures. El diari El Balear32 de dia 

26 de juny es fa ressò d’una nova reunió de la Junta General i de l’aprovació dels plànol 

definitius: “Sabemos que en Junta General que celebraron los señores socios del Casino 

Balear el dia 23 del actual quedo aprobado el plano, presentado por una comisión especial, 

del nuevo edificio que va á levantarse en una parte del área del demolido convento de 

Dominicos, para ser trasladado á él dicho Casino”. 

A finals d’agost de 1848, s’anuncia en premsa33 que qui vulgui “entender y tomar parte 

en el destajo de la nueva casa-Casino, que ha de construirse en el demolido convento de 

Dominicos de esta ciudad, acuda en el Casino Balear, donde estaran de manifiesto el 

plano y plan de condiciones desde hoy hasta el 4 de septiembre próximo” 

Sanmartín Perea34 ens diu que les obres comencen el cap de poc temps, però s’han de 

suspendre perquè les aportacions dels socis no arriben, motiu pel qual s’acorda, emetre 

un nou emprèstit de 6.000 lliures (60 accions hipotecàries de 100 lliures cada una) a un 

interès del 6%.  

Novament és el diari El Balear35 de dia 28 de febrer de 1849 qui fa referència a les obres 

del Casino anunciant que “Al fin parece que va á empezar las obras para la construcción 

del edificio que hace ya mucho tiempo tenia proyectado la sociedad del casino Balear.”  

 
32 El Balear, de dia 26 de juny de 1848. 
33 El Genio de la libertad, de dia 25 d’agost de 1848. També a: El Balear, de dia 28 d’agost de 1848. 
34 SANMARTIN PEREA. Julio. Los cien años..., pàg. 22. 
35 El Balear, de dia 28 de febrer de 1849. 
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El ja esmentat escriptor i viatger Ramon Medel36, finalitzant la seva estada a Mallorca 

(1850) dona notícia de la situació del Casino Balear i més concretament de la construcció 

de la nova seu. Així, Mendel diu que “su establecimiento recibirá dentro de poco 

variaciones de consideración, pues está construyendo un nuevo edificio en los solares del 

demolido Convento de Santo Domingo”. També comentà que “este edificio, atendiendo 

las circunstancias locales podrá rivalizar con los de su clase y será regular que promueva 

la creación de algunas secciones que faciliten mayor instrucción a sus socios. El salón de 

baile podrá ser de más extensión que el que tienen hoy día; las diversas dependencias, en 

perfecta armonía con su objeto, serán dignas de visitarse, y todo del edificio 

corresponderá dignamente al objeto que se ha propuesto la sociedad que lo dirige” 

Julio Sanmartín exposa que un grapat de socis del Casino Balear37, el 10 d’agost de 1851, 

presenten un escrit al president de la mateixa institució comentant que, mitjançant 

negociacions, les institucions Casino Balear i Liceo Mallorquín es poden fusionar en una 

i, per facilitar i agilitzar la unió, és convenient la convocatòria d’una junta general 

extraordinària que doni la confiança a la junta directiva i a quatre socis “para que traten, 

arreglen y concluyan cuanto sea concerniente a la unión de las dos sociedades”. 

La Junta General accepta la proposta i es designen dos socis de cada casino38 que 

juntament amb les directives de cada entitat, duran les negociacions de la fusió.  

Les negociacions s’acaben el dia 21 d’agost de 1851 i la signatura de l’acord es realitza 

el 25 d’agost a càrrec dels presidents de les dues entitats, un individu de cada una de les 

comissions i els secretaris de les mateixes. Les dues juntes directives y les comissions 

acorden per unanimitat les bases39 que han de regir la unió de les dues societats i per les 

 
36 MEDEL, Ramon. Manual del viajero…, pàg. 151-152 
37 SANMARTIN PEREA. Julio. Los cien años... pàg. 30–32. Els socis eren Fernando Cotoner, Jaime Puig, 

Antonio Pujol, José Reus, Francisco Pujol, Pedro Antonio Marroig, Sebastián Sabater y Pol, Antonio 

Manresa, Antonio Cañellas, Jaime Rosselló, Sebastián Pierrar, Domingo Prats, Jaime Mir, Bartolomé 

Verger i Jose Rosselló. 
38 Pel Casino Balear: Juan Rubert i Juan Socías; pel Liceo Mallorquín Antonio Cañellas i Antonio 

Carbonell. 
39Bases acordadas para la unión del Liceo Mallorquín y Casino Balear cuyas sociedades forman 

actualmente la del Círculo Malloquín. Imprenta de Pedro Jose Gelabert. Palma, 1852. Les bases tenen 15 

punts, entre els que es poden destacar els següents: L’objecte de la societat és facilitar als socis els mitjans 

d’adquirir coneixements útils i proporcionar-los entreteniment i diversió, per la qual cosa es constituiran 

seccions. La nova societat és l’única propietària de l’edifici i dels mobles. Els socis del Casino Balear són 

creditors hipotecaris. Tot soci pagarà cada mes 16 reials de velló. Per dissolució de la societat es procedirà 

a la venta de tot el que tingui la mateixa societat. Es reconeix, per part del Casino Balear, els títols de Socis 

de Mèrit donats pel Liceo Mallorquín i per tant la nova societat expedirà els corresponents diplomes. 
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que, entre d’altres, els membres del Liceo Mallorquín han de desembutxacar la mateixa 

quantitat que els del Casino Balear. El primer president de l’entitat és Fernando Cotoner 

i Chacón. 

Joan Llabrés Bernal40 recull la notícia de la fusió i dona els noms de tots el signants: “Por 

fusión de las sociedades Casino Balear, de la calle San Felio (casa O’Ryan) y el Liceo 

Mallorquín, de la calle de la concepción (frente al convento) quedó constituido la 

asociación recreativa y cultural denominada Círculo Mallorquín. Por el primero 

suscribieron las bases de unión D. Agustín Sorá, presidente, el socio D. Eulogio Peña, de 

la comisión formada al efecto, y D. Miquel Vidal, secretario, por el segundo D. Pedro Le 

Senne, presidente, D. Antonio Carbonell, de la comisión y D. Francisco Rosselló, 

Secretario”. 

Inicialment s’acorda que la nova entitat es denomini Liceo Balear, fent referència a una 

part del nom de cada una de les dues societats, ara bé, aquesta designació no té continuació 

ja que, quan es redacta el reglament definitiu de la nova societat no apareix per cap banda, 

en canvi la denominació Círculo Mallorquín sí apareix en el primer llibre d’actes de les 

juntes directives i generals.  

La societat Círculo Mallorquín obri per primera vegada les seves portes el dia 18 de febrer 

de 1852 amb “una función de canto y baile en el espacioso y magnífico salón 

recientemente construido […]. La concurrencia fué muy numerosa, viéndose 

agradablemente confundidas en aquel local todas las clases de la sociedad. Presentaba el 

nuevo salón una perspectiva brillante, no por el estado en que hoy se encuentra, que es 

tan solo el de una simple habilitación provisional; sino por su grandiosidad, por la 

elegancia de su forma, por la idea […]. El gran salon del Círculo ha demostrado á cuantos 

lo vieron en la noche del miércoles la indispensable obligación en que se hallan los socios 

de hacer un nuevo sacrificio para ponerlo en estado de ser uno de los mejores y mas 

elegantes adornos de la capital de las Baleares”41. Aquesta crònica es reproduïda 

literalment al Diario de Palma42 uns dies més tard. Per tant, quan el Círculo inaugura 

l’edifici aquest encara no està, ni molt manco, del tot enllestit.  

 
40 LLABRÉS BERNAL, Juan. “Noticias y Relaciones Históricas de Mallorca. S. XIX”. Vol. III (1841 – 

1860). Pàg. 493–494. 
41 El Balear, de dia 20 de febrer de 1852. 
42 Diario de Palma, de dia 24 de febrer de 1852. 
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Els inicis 

Les primeres passes de la recent inaugurada societat es dirigeixen bàsicament a la 

contractació del personal (conserge i criats), posar en marxa les seccions, revisar els 

comptes i a la resolució dels problemes que sorgeixen per la petició d’alguns socis 

accionistes que demanen escriptura pública de les 100 lliures aportades a l’emprèstit 

hipotecari realitzat per acabar les obres de l’edifici43.   

Discussions sobre el Reglament, dimissions de presidents i membres de la Junta 

Directiva, dimissions de directors i professors de seccions, etc., són el reflex del difícil 

inici del Círculo que en el mes de maig de 1852, tan sols 3 mesos després de la inauguració 

de l’edifici, veu com la Junta Directiva44 dimiteix en ple i es crea una comissió per a la 

reforma del Reglament45. Els problemes interns per una banda i la inactivitat46 per l’altra 

són la característica més rellevant d’aquests primers anys. Així i tot, a partir del 1854 la 

secció filharmònica es converteix en l’element més dinàmic de l’entitat oferint alguns 

concerts i qualque vetllada musical, seguida amb atenció per la premsa local47, com ho 

foren també els balls de carnaval organitzat.   

El Coliseo (1855) 

El 1855 comença també amb certa activitat de la secció Filharmònica (amb dues vetllades 

de cant, un ball i un concert48) però aquesta inèrcia es veu interrompuda per un 

esdeveniments externs a la entitat. Joan Mas i Vives49 ens diu que el terratrèmol que sofrí 

Palma el 1851 afecta l’edifici de la “Casa de las Comedias” (antic Teatre Principal) fins 

al punt que el 1853 és enderrocat per raons de seguretat. Aleshores, Palma s’ha quedat 

 
43 Acta de la Junta General de dia 5 de març de 1852. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de gener 

de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
44 Acta de la Junta General de dia 5 de maig de 1852. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de gener 

de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
45 Acta de la Junta General de dia 8 de maig de 1852. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de gener 

de 1852 al 10 de febrer de 1894. El nou reglament incorpora una esmena que diu que la societat no pot 

acordar “derramas que ascendieran de 20 reales de vellón al año”, s’aprova en Junta General Extraordinària 

de 30 de juny de 1852. 
46 El Genio de la Libertad, de dia 7 d’octubre de 1853. 
47 El Genio de la Libertad, de dia 20 de gener de 1854; Diario de Palma, de dia 7 de febrer, 8 de març, 28 

de març, 11 d’abril, 18 d’agost i 30 de desembre de 1854.  
48 Diario de Palma, de dia 3 de febrer de 1855; i a: LLABRÉS BERNAL, Juan. Noticias y Relaciones 

Históricas de Mallorca, s. XIX.  Vol. III (1841 – 1860). Pàg. 687. 
49 MAS I VIVES, Joan. El teatre a Mallorca a l’època romàntica. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

Barcelona. 1986. Pàg. 49. 
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sense teatre públic i, per tant, sense representacions teatrals i operístiques, fet que provoca 

que trenta quatre socis del Círculo, a principi de 1855, proposin a la Junta General50 de la 

societat “que se construya un teatro en la forma y por los medios que en la misma se 

indica”, qüestió que es deixa damunt la taula i que es reprèn posteriorment a la següent 

Junta General51 on, per 65 vots, en contra de 21, s’aprova “darse óperas en este 

establecimiento” i s’anomena una comissió per redactar unes bases “bajo cuyo 

cumplimiento debía obrar el que fuese empresario” que bé podria ser la mateixa entitat o 

un particular. El que sembla clar, pel que comenta el vicepresident, Sr. Eduardo Infante, 

és que l’entitat es troba “en mal estado por falta de fondos”.   

De totes maneres, no ens ha d’estranyar aquesta proposta perquè s’ha de tenir en compte, 

que l’aristocràcia i les classes dirigents (que en aquest cas evidentment són socis del 

Círculo) són els que tenen arrelat el costum d’assistir al teatre i prendre la major part dels 

abonaments52. 

Així doncs, la comissió que ha de redactar les bases, en Junta General53, dictamina que la 

societat construeixi “por su cuenta el escenario y se encargue del arreglo ornato del salón” 

però que “la contratación de los cantantes, orquesta, vestuario, partituras y en una palabra 

cuanto tenga relación con las representaciones y el servicio de la escena [...] se entregue 

al interés privado”, la qual cosa és aprovat per aclamació. Així, s’aprova que la 

contractació dels artistes i tot el que tingui a veure amb les representacions vagi a càrrec 

de Sr. César Augusto Casella54 qui s’encarrega de “la empresa de una Compañia lírica 

que de ochenta funciones en el Salón del establecimiento desde primero de octubre 

próximo hasta el último día de Carnaval de mil ochocientos cincuenta y seis; y por su 

parte se compromete en entregarle los seis mil duros que pide de la manera que en la 

proposición se indica, siempre que se complete la suscripción necesaria para ello”. 

Aquesta qüestió aviat té el seu ressò en la premsa. Així, El Genio de la Libertad55 avança 

 
50 Junta General extraordinària de dia 30 de gener de 1855. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894.  
51 Junta General extraordinària de dia 22 de juny de 1855. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
52 MAS I VIVES, Joan. El teatre a Mallorca..., pàg. 84. 
53 Junta General extraordinària de dia 28 de juny de 1855. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
54 Concertista italià de violoncello a: LLABRÉS BERNAL, Juan. Noticias y Relaciones Históricas de 

Mallorca. S. XIX. Vol. III (1841 – 1860). Pàg. 697-698. 
55 El Genio de la Libertad, de dia 18 de juliol de 1855. 
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que “está pronto a realizarse el proyecto para contar una compañía de ópera que funcione 

en dicho establecimiento”. Uns dies més tard, en Junta General56 s’aproven els darrers 

detalls (entrades, bonus, preus, controls d’entrada, etc.).  

A finals d’agost, el Diario de Palma publica que s’estan executant les obres en el Círculo 

per ubicar en el saló de balls el projectat teatre57. Aquest diari també fa un seguiment de 

les gestions que el Sr. Casella realitza en la contractació d’artistes58.  

El teatre, denominat “El Coliseo” es construït per Jaime Puig y Ros en 66 dies, emprant-

se moltes restes de l’enderrocat teatre Casa de les Comèdies. Disposa de 900 seients i la 

decoració va a càrrec de Julio Virenque.59 El dia 9 d’octubre de 1855, aniversari de S.M. 

La Reina s’inaugura el teatre, la primera temporada d’òpera amb l’obra Il Trovatore60 i 

també la il·luminació de gas.61 Gairebé tots els diaris del moment fan una crònica 

d’aquesta primera representació.62 

En el teatre del Círculo Mallorquín es duen a terme cinc temporades d’òpera i uns 

denominadors comuns: pèrdues econòmiques, incidents, desavinences i problemes 

diversos. Per citar-ne uns quants dir que just tres mesos de l’inici de la primera temporada, 

el Sr. Casella, responsable de les representacions, comunica a la Junta del Círculo la seva 

impossibilitat de complir amb el comprimís de pagar els 6.000 duros i donar les 80 

funcions degut a que s’ha errat amb el pressupost i s’ha excedit en la contractació 

d’artistes la qual cosa recull l’acta de la Junta General63: “no puedo llevar a cabo mi 

compromiso si la sociedad no acude en mi auxilio llevando el déficit que precisamente 

resultará por la falta de medios me imposibilita para poder seguir adelante y tendré 

necesariamente que declararme en quiebra”. Per cobrir el dèficit s’aprova64 una derrama 

de 70 reals per a cada soci. Aquest acord serà deixat sense efecte en la posterior Junta 

 
56 Junta General extraordinària de dia 23 de juliol de 1855. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
57 Diario de Palma, de dia 27 d’agost de 1855. 
58 Diario de Palma, de dia 31 d’agost i de dia 30 de setembre de 1855. 
59 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años...,pàg. 18. 
60 Diario de Palma, de dia 10 d’octubre de 1855. També a: LLABRÉS BERNAL, Juan. Noticias y 

Relaciones Históricas de Mallorca. S. XIX. Vol. III (1841 – 1860). Pàg. 697-698. 
61 El Palmesano, de dia 10 d’octubre de 1855 
62 Diario de Palma, de dia 11 d’octubre de 1855. També a: El Palmesano, de dia 15 d’octubre de 1855. 
63 Junta General extraordinària de dia 15 de desembre de 1855. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 

de gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
64 Junta General extraordinària de dia 15 de febrer de 1856. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
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General65 substituint l’arbitri per un préstec de 20.000 reials, a l’interès corrent, durant 2 

anys que tampoc cristal·litza66.  

Davant la greu situació econòmica de l’entitat, la junta directiva eleva a la general67 “el 

plan que a su juicio podria contribuir a salvar la Sociedad del cataclismo que la amenaza”, 

El pla consisteix en augmentar la mensualitat 20 reials i crear accions de 50 reals entre 

els socis, proposta no és presa en consideració, en canvi, sí que es crea una comissió per 

tal d’estudiar la proposta d’un grup d’artistes que “trabajan en este coliseo” i que formen 

una companyia de Zarzuela. Conseqüència de la negativa de la general a la proposta de 

la directiva és la dimissió en ple d’aquesta.  

Entre una cosa i l’altra, i malgrat tots els entrebancs, es duu a terme la funció a benefici 

de l’Hospital General de Palma que aconsegueix un benefici de 909 reals.   

En la següent Junta General68 considera que la proposta “puede en beneficio de la 

Sociedad llevarse á efecto” i marca 12 condicions. La proposta i les condicions69 son 

aprovades per unanimitat. 

La segona temporada d’òpera comença el 25 de març de 185670 i segons recull Joan 

Llabrés71, l’empresa encarregada sofreix “perdidas y quebrantos, plácemes y rechiflas, 

 
65 Junta General extraordinària de dia 22 de febrer de 1856. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
66 Joan Mas i Vives a El Teatre a Mallorca a l’època romàntica. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

Barcelona, 1986, pàg. 57-58, seguint a Julio Sanmartín Perea a Los cien años del Círculo Mallorquín, 

afirma que l’entitat demana un préstec de 20.000 reals hipotecant la seva seu. Llegint l’acta on es fa la 

proposta queda clar que aquesta no es va prendre en consideració. Literalment l’acta diu: “Después de 

discutida y haber la sociedad declarado no haber caso de tomarla en consideración por haberse ya tratado 

de ella en la anterior Junta, ...”  
67 Junta General ordinària de dia 7 de març de 1856. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de gener 

de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
68 Junta General ordinària de dia 12 de març de 1856. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de gener 

de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
69 Resumint, la proposta dels artistes especifica que es comprometen a donar 22 representacions de sarsuela, 

que totes les despeses van a càrrec de la companyia, que els socis paguen menys de la meitat per 

l’abonament i es cedeix a la societat 6 reals per cada subscripció. Per altra banda, la comissió modifica 

alguns punts de la proposta, entre d’altres són, que es deixaran en dipòsit l’import de tres funcions i que 

s’han de cedir 10 reals per abono i per altra banda, estableix algunes condicions, com per exemple que s’ha 

de crear una comissió formada per tres individus (un de la junta directiva) que s’encarregaran del depòsit, 

de la intervenció i de l’escenari i la devolució de l’abono en cas de que no es dugui a terme una funció.  
70 Diario de Palma, de dia 23 de març de 1856 
71 LLABRÉS BERNAL, Juan. Noticias y Relaciones Históricas de Mallorca. S. XIX. Vol. III (1841 – 1860). 

Pàg. 731. 
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antagonismos y rivalidades, impertinencias, del público y de los actores, que dejaron en 

todos un infeliz recuerdo” 

Per a la tercera temporada, s’aprova el projecte72 de José María de Salvany (amb algunes 

modificacions i esmenes) pel qual es forma una companyia de música i una altra 

dramàtica, amb una secció de ball que actua del setembre del 1856 al maig de 1857. 

Aquesta temporada tampoc està mancada de conflictes, per exemple, el 26 de desembre 

de 1856, “hubo un pequeño alboroto en el teatro del Círculo originado por dos individuos 

de la compañia lírica que querían sacudir al representante de la empresa señor Salvany. 

Al ruido que con este objeto se movio, acudieron muchos socios que no pudieron calmar 

á los furiosos cantantes ni menos impedir que profirieran graves insultos contra personas 

dignísimas, las que nos han asegurado han acudido á los tribunales”73.  

El 8 de febrer de 185774 es posa en escena l’obra La cabaña del tio Tom a benefici de 

l’Hospital General que produeix una sanefa de 2.528 reals. De la mateixa manera, el 3 

d’abril del mateix any es realitza una altra funció benèfica, aquesta a favor dels nins 

expòsits, on es canta l’Stambat Mater, de Rosini.75 La darrera funció d’aquesta temporada 

1856-57 és el 31 de maig de 1857, acabant amb 252 representacions. 

El juliol de 1857, la Junta Directiva del Círculo76, aprova la proposta del Sr. Cavaletti, 

per donar 11 funcions de sarsuela. La primera de les funcions es aplaçada “per a más 

adelante cuando el calor haya mitigado sus rigores”77.  

El novembre de 1857, s’inaugura el nou teatre públic de Palma, amb el nom de Teatro de 

la Princesa amb l’assistència de la Reina Isabel II. Un any després, el 12 de juny de 1858, 

un incendi destrueix totalment el nou teatre78 i el Círculo Mallorquín programa una nova 

temporada d’òpera de 103 funcions que va d’octubre de 1858 a març de 1859, en el 

transcurs de la qual es succeirà, com ja es pertinent, amb incidències, com és l’ocorregut 

 
72 Junta General ordinària de dia 16 de juny de 1856. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de gener 

de 1852 al 10 de febrer de 1894.  
73 El Palmesano, de dia 28 de desembre de 1856. 
74 El Palmesano, de dia 10 de febrer de 1856. 
75 LLABRÉS BERNAL, Juan. Noticias y Relaciones Históricas de Mallorca. S. XIX. Vol. III (1841 – 1860). 

Pàg. 790. 
76 Junta General extraordinària de dia 8 de juliol de 1857. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
77 Diario de Palma, de dia 17 de juliol de 1857 
78 A: https://www.teatreprincipal.com/ca/historia/   

https://www.teatreprincipal.com/ca/historia/
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a la funció de dia 22 de febrer de 1859, en la que “… tuvo que suspenderse la función en 

el Círculo Mallorquín, a causa de la desaparición repentina del segundo tenor”79.  

La següent temporada es duen a terme 60 funcions, d’octubre de 1859 a febrer de 1860.80 

La funció, en aquest cas, a benefici “de los heridos del ejército de África”, oferta el 10 de 

març de 1860, produeix la quantitat de 15.111 reals81 i rep l’agraïment de S.M La Reina 

Isabel II82.  

Acabada aquesta temporada, la vida en el teatre del Círculo continua amb algunes 

funcions de teatre que van de “la primera pascua hasta 31 de Mayo” i entre 4 0 5 funcions 

al mes83.  

Per concloure aquest punt, dir que el Círculo Mallorquín durant cinc anys es converteix 

en l’autèntic teatre de Palma, programant les temporades d’òpera i també alguna de 

sarsuela. Segons Joan Mas84, el Círculo aguanta i dona el to del teatre culte durant els 

anys en que es duen a terme les obres de l’enderrocat teatre de Palma.  

Ara bé, aquesta activitat té diverses conseqüències internes i és que durant aquest temps 

hi ha hagut 8 president, 5 dels quals han dimitit abans d’hora i també han presentat la 

dimissió molts de càrrecs de la junta. Econòmicament, l’entitat, per cobrir el seu 

endeutament (calculat en unes 7.000 lliures) aprova el març de 186085 les bases d’un nou 

un emprèstit de 12.000 lliures (ja que pensa invertir el sobrant amb reformes).  

Una altra conseqüència important és que amb el Teatre Principal a punt d’inaugurar-se, 

els espais destinats al Coliseo perdran importància i protagonisme i, malgrat encara són 

emprats per la secció filharmònica, de mica en mica se’ls voldrà donar un altre ús i, per 

tant s’han de reformar.  

 

 
79 El Isleño, de dia 23 de febrer de 1859. 
80 MAS I VIVES, Joan. El teatre a Mallorca..., pàg. 58. 
81 El Diario de Menorca, de dia 22 de març de 1860. 
82 El Isleño, de dia 28 d’agost de 1860. 
83 Junta General extraordinària de dia 23 de març de 1860. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
84 MAS I VIVES, Joan. El teatre a Mallorca..., pàg. 58. 
85 Junta General extraordinària de dia 9 de març de 1860. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
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Inauguració del Teatre i visita de la reina Isabel II 

Sense pràcticament interrupció en el temps, és precisament la nova inauguració del teatre, 

però sobretot la visita de S.M La Reina, el que ocupa durant uns mesos l’activitat de la 

Junta Directiva del Círculo Mallorquín i per suposat, de la vida social de l’entitat i de tot 

Palma.  

La premsa local, el juliol de 1860, dona la notícia que Isabel II ha de visitar Palma durant 

4 dies, concretament, del 13 al 16 de setembre, per la qual cosa, el Governador Civil de 

la província86, juntament amb la Diputació Provincial i l’Ajuntament de Palma, es posen 

al davant de l’organització i programació dels actes.    

En aquest context, el Círculo Mallorquín és convidat a participar de la “comisión de 

festejos” i a assistir a la reunió preparatòria dels actes en honor de la Reina a les oficines 

del Governador Civil, el dia 14 d’agost de 1860. Per aquest motiu, l’entitat anomena una 

comissió formada per Cayetano Socias i Juan Palou y Coll perquè la representi.  De l’ofici 

del Governador i del nomenament de la comissió s’informa a la Junta General87 que dona 

el seu vistiplau i elegeix a Miquel Fons com a membre de l’esmentada comissió i li 

confereix “todos los poderes necesarios”. Per fer front als preparatius de la visita de S.M. 

La Reina, el Círculo Mallorquín aprova una despesa de 4.000 duros88, autoritzant 

posteriorment a la Junta Directiva per a que dels  “… doce mil duros que se acordo tomar 

a préstamo se reciban por ahora cuatro mil”89.  

A partir del 24 d’agost, la premsa local dona detalls del programa i l’activitat que hi ha 

entorn a la visita reial i, per tant, també de la participació del Círculo Mallorquín en la 

mateixa. El diari El Mallorquín90, per exemple, diu que es durà a efecte “un brillante y 

acertado proyecto de ofrecer en la playa que da frente a los balcones del Real Palacio, una 

serenata marítima, al estilo veneciano, en el que tomaran parte los músicos de los 

regimientos de guarnición en esta plaza, a cuyo efecto a sido invitada la sección 

 
86 José Fernández del Cueto. 
87 Junta General de dia 17 d’agost de 1860. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de gener de 1852 

al 10 de febrer de 1894. 
88 El Isleño, de dia 23 d’agost de 1860. 
89 Junta General de dia 6 de setembre de 1860. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de gener de 

1852 al 10 de febrer de 1894. 
90 El Mallorquín, de dia 24 d’agost de 1860. 
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filarmónica del Círculo Mallorquín, que en unión de todos los aficionados cantaran un 

himno alusivo...” 

Indubtablement la visita de la Reina és un esdeveniment de primer ordre, per la qual cosa 

la façanes de l’edifici s’engalanen amb més de sis mil llums de gas i “todos los balcones 

ostentaran lujosos cortinajes de rico damaso y terciopelo, de los colores nacionales”91. De 

la mateixa manera, els socis del Círculo també ho consideren així, motiu pel qual, alguns 

d’ells proposen a la Junta General92 la construcció d’un pal·lio en els pòrtics, encarregant 

aquesta obra a la comissió.   

Segons deixà constància el cronista Juan Llabrés93, el dia 8 de setembre de 1860, el 

governador publica un telegrama que anuncia que S.M. La Reina Isabel II, avança un dia 

la seva arribada a Mallorca, essent aquesta el 12 de setembre. També publica el programa 

que s’ha preparat per a la seva rebuda que és difós en els diaris locals. El diari El 

Mallorquín ho publicà el dia 10 de setembre94 i el Círculo és protagonista en dues 

activitats del programa, el vespre de dia 13, amb la serenata marítima veneciana i el vespre 

del dia 14, amb la inauguració del teatre. 

La visita d’Isabel II a Mallorca es realitzà segons el programa previst i, del que fa un 

exhaustiu seguiment el diari El Mallorquín. Així, a la narració que fa de la serenata a “la 

veneciana” que el dia 13 s’ofereix a S.M. diu95: “... salieron a la galería del Real Palacio 

SS.MM., desde donde debían presenciar tan hermoso espectáculo [...]. Ambas piezas 

fueron alternadas con los fuegos, tomando a su cargo con suma habilidad la parte de canto 

de la sección filarmónica del Círculo Mallorquín. Concluidos aquellos se dirigió la 

música y los individuos de dicha sección debajo de los balcones del Real Palacio en el 

jardín de la muralla, despidiéndose de SS.MM. con el canto del himno citado”. 

Qui ens dona encara més detalls d’aquesta serenata a la veneciana és Antonio Flores, 

cronista96 dels viatges de S.M. Isabel II que escriu el següent: “[...] mientras una elegante 

 
91 El Diario de Menorca, de dia 2 de setembre de 1860. 
92 Junta General de dia 3 de setembre de 1860. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de gener de 

1852 al 10 de febrer de 1894. 
93 LLABRES BERNAL, Juan. Noticias y relaciones históricas de Mallorca. S. XIX. Vol. III (1841 – 1860). 

Pàg. 999–1018 
94 El Mallorquín, de dia 10 de setembre de 1860; Diario de Palma, de dia 10 de setembre de 1860. 
95 El Mallorquín, de dia 14 de setembre de 1860. 
96 FLORES, Antonio. Crónica del viaje de SS.MM. y AA.RR a las Islas Baleares, Cataluña y Aragón en 

1860.  Imprenta La Correspondencia. Madrid. 1862. Pàg. 99. 
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góndola veneciana, de la que partían los acordes ecos que oíamos en lontananza, atracó 

debajo de la regia galería para continuar allí su música y sus cantos. Los gondoleros que 

tripulaban ese barco eran todos individuos de la Sección Filarmónica del Círculo 

Mallorquín y cantaron un precioso himno con letra del Sr. Palou y música del Sr. Capó”.  

El vespre de dia 14 la secció filharmònica del Círculo, torna a tenir el seu protagonisme 

quan, la Reina Isabel II surt del Palau de l’Almudaina i es dirigeix cap el Teatre Príncipe 

de Asturias, per inaugurar-lo novament. El diari El Mallorquín, com també el Diario de 

Palma97 fan la crònica de l’acte “La sección filarmónica del Círculo Mallorquín dió 

anoche otra prueba relevante del amor que profesa a nuestros soberanos, con la feliz 

determinación que se llevó a cabo de acompañarles con hachas de cera al Teatro, acto que 

repitieron cuando su regreso al Real Palacio. La llegada de SS.MM. a aquel lugar fue 

anunciada por un himno alusivo al objeto, que cantó dicha sección”, eactuació que també 

descriu Antonio98. Així doncs, la primera actuació que es fa en el nou teatre és la dels 

membres de la secció filharmònica del Círculo Mallorquín.  

Com es pot comprovar tant pel programa que regeix la visita de S.M. La Reina Isabel II 

a Mallorca, com per la inexistència de qualsevol referència en les actes tant de la Junta 

Directiva com de la Junta General, així com a la premsa consultada, Isabel II no entrà 

dins la seu del Círculo Mallorquín i molt menys se li oferí un ball en el seu honor, com 

moltes vegades s’ha publicat99, és més, s’ha de recordar que la sala de ball està ocupada 

pel Coliseo i per tant no hi ha espai suficient per a la seva organització.  

Uns anys de transició i poca activitat (1861-79) 

A partir del 1860, l’activitat en el Círculo minva considerablement i és la secció 

filharmònica i la secció dramàtica les que duen tot el pes de l’entreteniment que si realitza. 

Les senyores i senyoretes components d’aquestes seccions seran nomenades sòcies de 

mèrit de l’entitat, qüestió de la que parlaré en el punt referents als socis de la Societat. 

També s’ha de comentar que durant els següents anys s’organitzen concerts de músics i 

 
97El Mallorquín, de dia 15 de setembre de 1860; Diario de Palma de dia 15 de setembre de 1860. 
98 FLORES, Antonio. Crónica del viaje de SS.MM..., pàg. 109. 
99 FÀBREGUES, Joan. “Círculo Mallorquín. Un club social y cultural con más de 150 años de história”. 

Revista Nfer. Revista informativa de Grup Fer. Núm. 22. Palma. 2006. Pàg. 21-23. En aquesta entrevista, 

Guillermo Dezcallar, president del Círculo comenta que “El Círculo gozó de gran prestigio durante muchos 

años y recibió a personalidades como la reina Isabel II a la que brindaron un “Gran Baile” en su honor” 
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compositors100 importants que visiten Palma i que moltes vegades són acompanyats en 

les seves actuacions per la secció filharmònica. 

Alguns socis del Círculo, davant la poca activitat que organitza i produeix la Societat i 

considerant “que el teatro no reporta la menor utilidad al Círculo” proposen a la Junta 

General101 “la restauración de los salones en que estan el escenario y las galerías 

desocupando ambos locales de cuanto impida que queden en el estado en que estaban 

antes de la construcción del teatro.” La proposta és aprovada, creant-se la pertinent 

comissió per dur-la a terme. Així hi tot, l’activitat no augmenta, tot el contrari, minva, i 

per diversos són els factors que ho determinen: 

1. Per una banda, el 1865, Mallorca no s’allibera de la pandèmia de colera on, des de 

l’agost fins l’octubre moren, únicament a Palma, 2175 persones102 i les famílies amb 

possibilitats surten de Palma per allunyar-se del perill de contagi. Així hi tot s’ha de 

mencionar que una vegada passada la pandèmia, el març de 1866, 11 socis del Círculo 

proposen103 a la Junta Directiva la creació de la Sección de Armas , és a dir, la secció 

d’esgrima, petició que és acceptada per la Junta Directiva. 

2. Els aldarulls polítics del 1868 són una altra factor d’inestabilitat social que 

indubtablement afecta al desenvolupament del Círculo i que es veu reflectit en la Junta 

General104 de dia 1 d’octubre on “los pocos concurrentes a élla manifestaron deseos 

de que se suspendiera la junta hasta tanto que se restableciera la tranquilidad pública 

alterada por las ocurrencias políticas y así se acordó”.  

Concerts benèfics i els tradicionals balls de màscares rompen la monòtona inactivitat del 

Círculo, encara que a partir del 1870 hi ha una petita recuperació que permet, entre els 

 
100 El 4 i el 8 de setembre concert a càrrec de la pianista Eloisa d’Herbil a: LLABRES BERNAL, Juan. 

Noticias y relaciones históricas de Mallorca. S. XIX. Vol. III (1841 – 1860). Pàg. 998. 

Concert a càrrec del violinista Luigi Ponzeti a: Diario de Palma, de dia 4 de maig de 1861. 

Concert a càrrec del violinista Joaquin Casella; a: Diario de Palma, de dia 2 de setembre de 1861. 

Concert a càrrec del violinist,a Camilo Guayta; a: LLABRES BERNAL, Juan. Noticias y relaciones 

históricas de Mallorca. S. XIX. Tom IV (1861 – 1870). Pàg. 91. 

Concert a càrrec del pianista Lorenzo Arguimbau. A: Diario de Menorca, de dia 23 de juliol de 1864. 
101 Junta General extraordinària de dia 22 de juliol de 1864. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
102 Enciclopèdia pràctica de Medicina i Salut de Balears. Promomallorca edicions. Palma. 1995. Vol. I. Pàg. 

378-379. 
103 ARM. Carpeta CM 55. Correspondencia y documentación (classificada por años y por asuntos 1860-

1866).  
104 Junta General de dia 1 d’octubre de 1865. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de gener de 1852 

al 10 de febrer de 1894. 



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

35 

 

anys 1873 i 1874, haver “satisfecho una considerable cantidad de intereses vencidos de 

acciones amortizadas” així com extingir els deutes flotants105. Prova d’aquesta inactivitat 

és que, entre els anys 1875 i 1876 tan sols es duen a terme les reunions de la Junta General 

ordinàries (3 cada anys) i en les que s’aproven els comptes, s’admet e1 soci de número i 

s’escull nova directiva.  

La visita d’Alfons XII (1877)  

Dos anys després de la seva proclamació, el Rei Alfons XII visita Mallorca durant dos 

dies, el 12 i 13 de març de 1877. Aleshores és president del Círculo Gabriel Reus. 

El 13 de febrer de 1877, El Isleño106 es fa ressò de la notícia apareguda en un diari de 

Madrid que publica que S.M. El Rei Alfons XII, farà un viatge que passarà per les 

províncies marítimes espanyoles i visitarà Maó i Palma.  

El cap d’uns quants dies, el dia 19, El Isleño deia: “Las noticias que se reciben por el 

correo de hoy confirman que S.M. saldrá de Madrid esta noche o mañana para comenzar 

su viaje á las provincias marítimas de España”107 i, al día següent108, exposa que 

segurament no hi haurà inconvenients per celebrar una gran exposició de productes del 

país i que aquesta es podria dur a terme a la Llonja “así se cumpliría con dos objetos, con 

el de tener un local apropósito para la Exposición y el de ofrecer al Monarca ocasión para 

admirar uno de nuestros más bellos edificios.” 

Seguint amb el diari El Isleño109 el 21 de febrer de 1877 publica que davant la dificultat 

de trobar un lloc adequat per celebrar l’Exposició Provincial que es pretén muntar, 

considera que aquesta es podria fer als locals del Círculo Mallorquín ja que “entre los 

escasos locales capaces para este objeto que existen en Palma, indudablemente el del 

Círculo ocupa un lugar céntrico y cuenta con grandes salones en donde pueden muy bien 

lucir los efectos expuestos” i que els socis110 de la Societat estaven convocats a una reunió 

el dia 23 de febrer per resoldre damunt un ofici que la Junta Provincial de Agricultura, 

 
105 Junta General de dia 1 d’octubre de 1874. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de gener de 1852 

al 10 de febrer de 1894. 
106 El Isleño, de dia 13 de febrer de 1877. 
107 El Isleño ,de dia 19 de febrer de 1877. 
108 El Isleño, de dia 20 de febrer de 1877. 
109 El Isleño, de dia 21 de febrer de 1877. 
110 El Isleño, de dia 22 de febrer de 1877. 
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Indústria y Comercio els havia enviat, demanant la cessió del local per a realitzar 

l’Exposició esmentada i afegia que tots els socis del Círculo votarien d’una manera 

unànime la cessió del local “porque todos ellos hacendados, comerciantes, agricultores, 

fabricantes e industriales tienen relación directa o indirecta con la expresada exposición 

que pueden considerar como cosa propia, [...] pues los productos que allí se ostente, 

principalmente de Mallorca serán propios de los socios dueños de edificio y, por tanto 

podrá considerarse como un acto privado y particular de la sociedad. Del resultado no 

dudamos será satisfactorio”. 

Res més lluny de la realitat. A la Junta General extraordinària de dia 23 de febrer111 es 

discuteix aquest punt. Alguns socis fent ús de l’article 88 del  reglament112, que prohibeix 

deixar l’edifici i els seus mobles, rebutja la proposició de la Junta Provincial 

d’Agricultura. Malgrat la claredat de l’article es produeix un “sostenido debate” que 

provoca la votació d’una altra proposició, la de derogar l’article en qüestió. Votat aquest 

punt el resultat és que no es deroga l’article i en conseqüència el president “manifestó que 

se contestaria a la Junta de Agricultura, Industria y Comercio que habiendo acordado la 

Junta General no derogar ningun art. del Reglamento, se hallaba en el caso de manifestarle 

que no podia acceder a sus deseos”, fet que era recollit pel diari El Isleño113 el dia següent. 

La Junta de Agricultura, Industria y comercio no celebra l’Exposició per no trobar un 

local en condicions114. 

El que sembla més que evident és que el Círculo Mallorquín no vol tenir cap tipus de 

protagonisme en la visita del Rei Alfons XII i Julio Sanmartín Perea115 ens diu que el 

motiu principal del poc entusiasme del Círculo Mallorquín es que “con seguridad que 

quienes regían sus destinos (las del casino) por aquel entonces, militaban en las filas 

carlistas” i afegeix que tota la despesa que realitza el Círculo Mallorquín és el pagament 

de 290’4 reals per dues quartanes d’oli per a la il·luminació de la façana de la societat i 

“ni un baile, ni un concierto; nada”  

 
111 Junta General de dia 23 de febrer de 1877. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de gener de 1852 

al 10 de febrer de 1894. 
112 Reglamento General del Círculo Mallorquín: “Art. 88. Se prohibe el prestar bajo pretesto alguno el 

edificio ó sus muebles”. 
113 El Isleño, de dia 24 de febrer de 1877. 
114 El Isleño, de dia 27 de febrer de 1877. 
115 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años..., pàg. 49-51 
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En aquest cas, cal dir que el president del Círculo és en aquest moments Gabriel Reus, 

polític liberal i el vice-president, Miquel Socias y Caymari, del partit liberal de Sagasta, 

per la qual cosa, i contradient la versió de Julio Sanmartín, els que regien el Círculo en 

aquells moments no militaven en el partit carlista, ara bé, com sembla que ha demostrat 

Marta Gutiérrez116, l’electorat que dona suport al carlisme està compost, en la seva 

majoria per la noblesa hisendada mallorquina i en els centres urbans els professionals 

liberals, industrials i comerciants. També donen suport al carlisme en segons quins 

moments, els conservadors descontent amb les candidatures que es formaven entre les 

seves files. Així doncs, i per matisar el que diu Julio Sanmartín Perea, els que regeixen el 

Círculo en aquells moment no són carlistes, però si ho que ho és una bona part del seu 

associat. 

Cap a les primeres reformes. La sala de els Cariàtides. 

Els propers anys són una època de bonança econòmica per a la societat, bàsicament per 

tres raons: un augment moderat de socis; uns majors ingressos derivats del arbitres 

procedents del joc i, per la manca de despeses resultat de la falta d’animació tan recreativa 

com cultural.  

Aquesta estabilitat econòmica deriva cap a la pretensió d’iniciar alguna reforma en 

l’edifici de la societat i les primeres passes es dirigeixen cap a la sala principal, on s’havia 

ubicat, com ja he explicat anteriorment, el teatre. Aquesta sala, desmantellada des del 

1864, és una de les peces a les que es vol donar prioritat i la intenció és retornar-li l’antic 

ús de sala de balls per la que havia estat dissenyada inicialment.  

José M. Pardo Falcó és sens dubte, com a responsable de la restauració del conjunt 

pictòric de la sala ball (que serà coneguda posteriorment com a Sala de les Cariàtides), 

qui més ha aprofundit en el coneixement i estudi sobre la creació i decoració de 

l’esmentada sala i creu que els primers plantejaments per iniciar la nova decoració de la 

sala de ball, provenen del fet que el Rei Alfons XII ha visitat Mallorca el març de 1877117 

i s’ha trobat a faltar un espai d’aquest tipus a Mallorca, per la qual cosa es presenta el 

primer avantprojecte de decoració de la Sala. 

 
116 GUTIÉRREZ BALZÁTEGUI, Marta. La gran victoria del carlismo en Baleares. Las elecciones de 

1871. Editorial Actas. Madrid. 2013. Pàg. 175-176. 
117 PARDO, José M. La Sala de les Cariàtides. Ricard Anckermann. Parlament de les Illes Balears. 1994. 

Pàg. 48 
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Aquesta però no és l’única interpretació. Sanmartín Perea ens diu que la societat del 

Círculo Mallorquín ha tingut un temps d’inactivitat i “una vida pobre y lánguida”, per la 

qual cosa era important i “razonable pensar en seguir dando espectáculos de importancia 

que atrajeran muchos socios y con ellos nueva vida y empuje a las manifestaciones de las 

bellas artes” 118. Cert és que tant la interpretació de Sanmartín Perea com la de José M. 

Pardo no són excloents, sinó més bé, complementaries.  

El cas és que, sense que consti a cap acta de la Junta Directiva, però segons sembla per 

encàrrec d’aquesta, Ricard Anckermann presenta al president del Círculo, una memòria119 

amb projecte, plànols i pressupost dels treballs a realitzar a la sala de ball, amb data de 23 

de març de 1877 “que la sociedad ha visto con gusto”120. Ara bé, el temps va passant i ni 

en Junta Directiva, ni en Junta General es torna a parlar de la reforma de la sala de ball 

fins el 1881, concretament a la sessió de la Junta Directiva del 22 d’abril d’aquest any en 

que s’acorda “practicar los estudios concurrentes para realizar el arreglo y decorado del 

salón destinado a reuniones y bailes, y á este fin, despues de haber examinado la memoria 

presupuesto y planos que D. Ricardo Anckermann confeccionó y presento en 20 de marzo 

de 1877 [...] se acordó nombrar al efecto dos comisiones: una artística121 y otra 

económica”122  

El 4 de juliol es reuneix la comissió artística i una de les primeres mesures que estableix 

és la d’obrir un concurs per tal “de evitar toda clase de compromisos y obrar con lealtad 

y justicia”, motiu pel qual es crea una nova comissió perquè procedeixi a l’estudi de com 

realitzar-lo, tenint en compte que ja hi ha el projecte presentat per Anckermann123. En una 

segona sessió, la comissió es reuneix amb Anckermann i li comenta la resolució d’obrir 

un concurs pel decorat del saló, a la qual cosa, l’artista contesta que si ell formés part de 

la comissió hagués actuat de la mateixa manera i que presentarà un projecte totalment 

diferent al que disposa la societat. S’acorda també que el Sr. Pavia redacti les bases pel 

 
118 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años…, pàg. 98-100 
119 PARDO, José M. La Sala de les Cariàtides..., pàg. 48 
120 Junta Directiva de dia 9 d’abril de 1877. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 26 de gener de 1877 

a 26 de març de 1887. 
121 La comissió artística es composta per Juan Sureda y Villalonga, Antonio Villalonga Pérez, Juan Palou 

y Coll, Joaquin Fiol y Pujol, Ernesto Canut, Jaime Sancho y Mas, Antonio Fuster, Joaquín Pavía, Antonio 

Sastre y Mas, Juan Alcover y Maspont, Francisco Mestre y Font i Antonio Fornás. 
122 Junta Directiva de dia 22 d’abril de 1881. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 26 de gener de 1877 

a 26 de març de 1887 
123 Acta n. 1. Sessió del dia 4 de juliol de 1881. Llibre d’actes de la comissió artística del Círculo Mallorquín. 
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concurs124 qui, al cap de poc dies presenta un avantprojecte a la comissió que és aprovat. 

També es resol que es contactarà amb els arquitectes Juan Guasp i Bartolomé Ramis i 

amb l’artista Ricard Anckermann “por si les place presentar a concurso un ante-proyecto 

de decorado”125   

 

El 26 d’agost és reuneix novament la comissió artística i es llegeixen les comunicacions 

rebudes pels arquitectes Ramis i Guasp on manifesten que “debido a las crecientes 

ocupaciones que les imponen los cargos que desempeñan no les es posible presentar los 

Trabajos requeridas”. Per altra banda, Anckermann presenta un avant-projecte que segons 

la comissió reuneix totes les condicions artístiques, per la qual cosa es recomana “de un 

modo especial” a la Junta Directiva126. En aquest punt s’ha de revisar, en un petit detall,  

el text de Sanmartín Perea que explica que l’avantprojecte és premiat per la Junta amb 

mil pessetes, quan en realitat es premiat amb 250 pessetes127. 

La retirada de Guasp i Ramis va permetre suposar en el seu moment, que aquesta 

convocatòria només compleix amb una formalitat i que no pressuposa un concurs 

vertaderament obert128. Aquest fet provoca que alguns socis no estiguin conformes en 

l’adjudicació. De totes maneres s’ha de dir que sembla que la protesta és gairebé 

anecdòtica, ja que dins l’àmbit insular poques persones reuneixen les condicions 

artístiques d’Anckermann, considerat la persona més adient per aquest encàrrec. 

La comissió artística es reuneix dues vegades més, el 3 i el 18 de setembre i és en aquesta 

darrera sessió que es resol comunicar oficialment a Anckermann que el seu projecte ha 

estat aprovat per unanimitat, anomenant-lo director de l’obra en el seu vessant artístic 

“encargándose del desarrollo de dibujos como creyera más conveniente y designarle la 

cantidad de mil pesetas como gratificación á dichos trabajos” 

 
124 Acta n. 2. Sessió del dia 6 de juliol de 1881. Actes de la comissió artística del Círculo Mallorquín. 
125 Acta n. 3. Sessió de dia 12 de juliol de 1881. Llibre d’actes de la comissió artística del Círculo 

Mallorquín. 
126 Acta n. 4. Sessió del dia 26 d’agost de 1881. Llibre d’actes de la comissió artística del Círculo 

Mallorquín. 
127 L’art. 9 de les bases del concurs estableix: “Los ante-proyectos deberán entregarse para el quince de 

Agosto próximo al Sr. D. Heriberto Granell secretario de la Comisión artística del Circulo Mallorquín y 

siempre que dichos trabajos se ajusten al abjunto programa la sociedad “Circulo Malorquin” entregará á 

cada uno de los autores la cantidad de doscientas cincuenta pesetas quedando los ante-proyectos de 

propiedad esclusiva de la citada Sociedad”. Com veurem més endavant, Ricardo Ankermann sí rep 1.000 

pessetes quan s’ha d’encarregar del desenvolupament dels dibuixos del projecte. 
128LADARIA, Dolores. De Círculo Mallorquín a Parlament de les Illes Balears. Parlament de les Illes 

Balears. Palma. 1990. Pàg. 10. 
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Per la seva part, la comissió econòmica129, presenta les “Bases del proyecto económico 

para levantar los fondos necesarios para el arreglo, decorado y mobiliario del salón de 

bailes y conciertos del Círculo Mallorquín”  en el transcurs de la sessió de la Junta General 

ordinària de dia 25 de juny de 1881. Les bases presentades, amb alguns canvis, són 

aprovats en la mateixa Junta General, on també s’obri una subscripció entre els socis per 

reunir 50.000 pessetes, dividides en obligacions de 125 pessetes cada una, a un interès 

del 0%. Per a la seva amortització s’augmenta 1 pesseta la quota mensual130 a cada un 

dels socis.  

El projecte presentat per Anckermann és exposat en el mateix Círculo. El diari El 

Balear131 de dia 4 de gener de 1882 fa una ressenya extensa de les característiques del pla 

de decorat de la sala gran del Círculo que adjectiva com una reforma radical.    

Malgrat tota aquesta agitació l’entitat segueix amb les seves activitats habituals, tant és 

així que el Círculo organitza els seus balls de màscares tradicionals132 i que la secció 

filharmònica inicia els seus assaigs per poder oferir durant la quaresma el també 

tradicional concert sacre compost per l’Stabat Mater de Rosini i las Siete Palabras del 

mestre Mercadante133.  

I prova de que les obres de reforma de la sala gran s’inicien és l’anunci publicat a la 

premsa local subhastant les obres de fusteria, escultura, talla i ornaments diversos134. Es 

presenten 9 propostes i, una vegada oberts els plecs, la fusteria és adjudicada a Francisco 

Pons, l’escultura i talla a Miguel Serra i els decorats a Pedro Llorens. La pintura anirà a 

càrrec d’Anckermann.135 

El 2 d’abril de 1882, amb altres petits canvis introduït i amb el finançament aconseguit, 

s’arribà a un acord definitiu, Anckermann realitzarà: “... los tres óvulos del techo y los 

tres lunetos del salón principal de dicha sociedad, dentro del plazo que finaliza el 31 de 

 
129 Formen l’esmentada comissió: José Cáceres y Aguirre, Luis Alcover, Rafael Blanes, Jacinto Feliu , 

Manuel Guasp Pujol, Pedro Alomar y Femenias, Miguel Bauló, Heriberto Granell, Luis Piña, Miquel Ripoll 

y Palou, Miguel Salvá, y Juan Cerdó. A: Sessió de la Junta General de dia 22 d’abril de 1881. 
130 Junta General ordinària de dia 25 de juny de 1881. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de gener 

de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
131 El Balear, de dia 4 de gener de 1882. 
132 El Balear, de dia 25 de gener de 1882. 
133 El Balear, de dia 27 de febrer de 1882. 
134 El Balear, de dia 4 de març de 1882.  
135 El Balear, de dia 17 de març de 1882. 
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enero del año de 1883, todo ello sujeto a los planos y proyectos aprobados [...] dirigiendo 

todas las demás obras de ornato del referido salón, por lo cual y [...] en pago de lo referido 

y de la formación del proyecto definitivo aprobado y de la organización de trabajos que 

lleva ya practicados le será abonada por el Círculo Mallorquín la cantidad de diez mil 

pesetas” 136 

La obres de reforma són seguides per la premsa local, per exemple, el diari La Autonomia 

comenta que: “Para decorar el gran salon del Círculo Mallorquín acaban de recibirse del 

estrajero unos espejos de cuyo tamaño colosal podran juzgar nuestros lectores con 

decirles que su altura es de unos cinco metros. Para dicho salón se ha recibido también 

una araña de bronce y cristal que vale siete mil quinientas pesetas y otras dos más 

pequeñas de dos mil quinientas cada una”137. 

És precisament el diari La Autonomia, diario republicano democrático 

federalista, amb qui el Círculo Mallorquín entrarà en conflicte a finals de 1883. 

Aquest periòdic rep la censura eclesiàstica per uns comentaris escrits sobre la 

Verge Maria considerats ofensius per l’església, per aquest motiu, la Junta 

Directiva del Círculo Mallorquín decideix convocar a la General “para resolver 

una consulta relativa al Gabinete de lectura”138. Aquesta consulta no té altra 

finalitat que demanar a la Junta General si expulsa o no a La Autonomia del seu 

gabinet de lectura. Evidentment la premsa se’n fa ressò i són bastants els diaris 

que publiquen alguna ressenya referent al tema139.  

A la sessió de la Junta General extraordinària140 de dia 22 de novembre de 1883, 

el president formula la consulta en els següents termes: “Dada la práctica 

constante de estar suscrita esta Sociedad a todos los periódicos de la localidad, 

¿considera la Junta general que debe interrumpirse la costumbre cuando alguno 

de dichos periódicos fuesen objeto de censura eclesiástica? Si ó no?. Després de 

 
136 Contracte definitiu entre el Círculo Mallorquín i Ricard Anckermann de dia 2 d’abril del 1882. Firma el 

contracte per part del Círculo, el seu president Miquel Socias i Caimari. 
137 La Autonomia, de dia 4 d’octubre de 1883. 
138 Junta Directiva de dia 18 de novembre de 1883.  Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 26 de gener 

de 1877 a 26 de març de 1887. 
139 La Autonomia, de dia 19 de novembre de 1883; El Ancora, de dia 20 de novembre de 1883; El Liberal, 

de dia 22 de novembre de 1883.  
140 Junta General ordinària de dia 22 de novembre de 1883. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
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diverses intervencions a favor i en contra es passa a votació. El resultat de si: 84 

vots; no: 50, per la qual cosa el diari La Autonomia es donat de baixa en les 

subscripcions del gabinet de lectura. 

La conseqüència d’aquest fet és que La Autonomia quan parla del Círculo ho fa 

referint-xe al “Círculo neo-católico, antes Mallorquín”141 i, com no podia ser 

d’altra manera, li dedica a la qüestió bastants d’articles o comentaris que deriven 

en una controvèrsia moral i religiosa. Altres diaris entren a debatre el que La 

Autonomia escriu, provocant forta controvèrsia entre ells que ressorgirà novament 

amb força amb motiu de la inauguració de la sala de ball de la Societat142 i que 

acabarà amb l’expulsió del diari El Ancora de la biblioteca del Círculo per les 

crítiques que fa de la sala i del ball d’inauguració que son considerades ofensives 

cap a l’entitat.143 

Gairebé dos anys després de l’inici dels treballs per a la reforma de la sala de ball, 

concretament el 21 de febrer del 1884, i anul·lant els tradicionals balls de màscares144, 

s’inaugura oficialment la Sala de Ball, Festes i Concerts del Círculo Mallorquín, 

anomenada també Sala de les Cariàtides. L’endemà el Diario de Palma145 descriu el 

treball realitzat dient que “bajo la dirección del distinguido artista Don Ricardo 

Anckermann, acaba de ser decorado de una manera lujosísima, en términos que pocos 

casinos de la Península pueden presentarlo igual. Seis colosales espejos en dos lados de 

la sala, cuatro esbeltas cariátides que sostienen las galerías, tres hermosas arañas, 

infinidad de pinturas de reconocido mérito, en el techo y en las paredes, y otros objetos 

que sería prolijo enumerar, forman el principal adorno del salón. Además ha sido 

arreglado otro salón contiguo que contribuye a dar más realce al principal”.  

 
141 La Autonomia, de dia 24 de novembre de 1833. 
142 La Autonomia, de dia 4 de febrer de 1884. Literalment escriu: “El Ancora se lamenta de que en algunos 

aparadores de tiendas de esta ciudad se exponen láminas lascivas y, como siempre, en vez de fiar al triunfo 

de sus ideales á la razón y á la bondad de sus causa, impreta el auxilio de la fuerza de la autoridad. ¡Bonito 

sistema! Y sobre todo cómodo. Y ya que de cosas lascivas hablamos no fuera malo que El Ancora se fijara 

en las desnudas figuras y semidesnudas estátuas del salon del CÍRCULO CATÓLICO MALLORQUÍN 

capaces de tentar al mismísimo San Antonio. ¡Que pechos y que muslos de mujeres! El señor Anckermann 

ha echado el resto en eso que llaman realismo. Bien están esas manifestaciones plásticas en un Cisno que 

se levanta sobre el solar del que fue Convento de Predicadores de lo lascivo y que se vé frecuentado por lo 

más CATÓLICO de Palma que no lee LA AUTONOMIA porque se ocupó de la Virgen Maria”.  
143 Junta Directiva de dia 26 de febrer de 1884. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 26 de gener de 

1877 a 26 de març de 1887. 
144 El Bien Público, de dia 5 de febrer de 1884. 
145 Diario de Palma, de dia 22 de febrer de 1884. 
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La reforma de la sala de ball del Círculo no suposa únicament l’arranjament d’un espai 

dedicat a festes i balls, sinó que, la seva sumptuositat comporta un excel·lent atractiu per 

aquell integrant de l’alta societat mallorquina que encara no és soci fer la petició per ser-

ho146 i no quedar-se fora de les festes i balls de societat que s’hi organitzaran, de la 

mateixa manera que s’espera que la reforma impliqui un augment en l’activitat recreativa 

i cultural de l’entitat.      

Sembla però, pel contingut de les actes del Círculo i de les poques notícies que es veuen 

en els diaris de l’època, que l’animació no s’incrementa gaire, encara que el joc, l’activitat 

de la secció filharmònica, la secció d’armes i la sala de lectura, entre d’altres, mantenen 

la seva activitat. La secció filharmònica segueix organitzant el concert sacres del 

diumenge de Pasqua i es té molt en compte la part de beneficència donant un donatiu pel 

còlera147 i organitzant vetllada literària musical148 a benefici dels afectats pels 

terratrèmols d’Andalusia. 

La loteria de Nadal de 1886 

L’aparent placidesa i quietud que viu en el Círculo es veu alterada el 23 de desembre de 

1886 amb el guany de la grossa de Nadal i aquest és possiblement un dels esdeveniments 

més curiosos i simbòlics de la Societat, recollit evidentment per Julio Sanmartín en el seu 

llibre commemoratiu dels cent anys del Círculo Mallorquín149 i per la premsa de l’època.   

El Círculo Mallorquín, com era tradicional150, juga a la loteria de Nadal per la qual cosa 

adquireix 10 dècims del número 6.695 (encara que segons l’acta de la sessió de la Junta 

Directiva, “interesa dos décimos en el próximo sorteo nacional que debe verificarse el 23 

del corriente mes”. Dels 10 dècim un és propietat de la Societat i els altres nou pertanyen 

a diversos socis. El cas és que aquest número és agraciat amb el primer premi. Així són 

2.500.000 dels que el casino ingressa 250.000 pessetes.  

 
146 A la sessió de la Junta directiva de dia 18 de febrer de 1884, 10 dies abans de la inauguració de la sala 

de Ball són admesos com a socis eventuals 21 persones.  
147 Junta Directiva de dia 21 de juliol de 1884. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 26 de gener de 

1877 a 26 de març de 1887. Donatiu de 500 pessetes. 
148 Junta Directiva de dia 10 de gener de 1885. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 26 de gener de 

1877 a 26 de març de 1887. 
149 SANMARTIN PEREA, Julio. Los cien años..., pàg. 72-73 
150 Junta Directiva de dia 2 de desembre de 1886. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 26 de gener de 

1877 a 26 de març de 1887.  
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Com he dit abans, aquest fet és tractat per la premsa local, entre ells el diari El Isleño, qui 

al dia següent recrea la suposada manera en que va ser rebuda la notícia del premi a la 

seu del Círculo Mallorquin. Aquesta crònica relata alguna cosa més que el fet d’haver 

guanyat a la loteria, ja que explica indirectament com és la mateixa societat, les activitats, 

els socis,... motiu pel qual la transcric literalment. La crònica de El Isleño151, es titula 

6695, el número premiat de la loteria. 

“6.695. EN EL CÍRCULO MALLORQUÍN. A las tres y media de la tarde no ocurre nada 

de particular. Poco á poco van llegando los primeros tertulios, los abonados cotidianos á 

café y peninsular, los que mañana fumarán habanos riquísimos y olorosos, y algunos 

invictos jugadores que taco en mano disparaban estrepitosamente las bolas de marfil de 

los billares ... Entran varios socios. 

 Socio 1º.- ¡Abrazadme! Henos sacado la gorda... 6.695. 

 Socio 2º.- No puede ser... 

 Id. .- Que se calle! A la cárcel! 

Confusión. Se discute de un modo bastante animado. Uno ha visto el telegrama, otro la 

copia en el Café Oriente, el de màs allà viene de una redacción. Un recado que llega de 

la de El Isleño añade fuego à la pira. Las mamparas se abren y cierran sin interrupción y 

la sala de los billares queda convertida en salón de conferencias. Se presenta varias 

proposiciones. 

- A los que tengan duda les doy tres duros por cada duro que jueguen. 

La cosa vá pareciendo cierta. Lo es sin duda porque acaba de llegar un telegrama y dà fé 

y se acoge con muestras de calurosa aprobación la palabra del Espíritu Santo.  

- Champagne! 

- Todavía no. Mas tarde, cuando no haya duda. 

Y después los dialogos más animados, las ocurrencias más peregrinas un desbordamiento 

del regocijo y de la sorpresa causada por ese bendito número 6.695 .- ¿Cuánto juegas? 5 

duros .- ¿Me cedes  50 reales? …Todo en vano. Se leen las listas de los afortunados y de 

los desgraciados, pero la alegría es comunicativa y no se vé por allí asomo de tristeza del 

bien ajeno. La sociedad tiene un décimo premiado, es decir, tiene cincuenta mil duros y 

los nueve décimos restantes estan repartidos entre los socios. El Teatro, La Taurina, Pons 

 
151 El Isleño, de dia 24 de desembre de 1886. 
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y Bonet, Puigvert, Aguiló, Frasquet y otros han salido premiados, por lo tanto, 

indirectamente. 

Por todas partes se extiende la noticia y se comenta la fortuna del importante casino ò de 

sus habituales concurrentes – A este doce mil, à ese seis mil, à estotro dos mil duros.-“  

Per la seva part, el Diario de Palma, a més de donar la notícia, preveu en que es gastaran 

els diners que ha tocat al Círculo Mallorquín. Així, aquest diari diu152: “El premio ha 

alcanzado a muchas personas por estar muy dividido el billete, y también parte del él ha 

tocado al mismo Círculo, en cuyos fondos ingresarán 50.000 duros que podrá aplicar a 

obras de mejora, o a extinguir parte de la deuda que pesa sobre aquella numerosa 

sociedad” 

La primera decisió que pren la Junta Directiva del Círculo és deixar “en suspenso la 

adminisión de sócios de número hasta nuevo acuerdo”. L’article 52.5 del Reglament del 

Círculo estableix, com a dret exclusiu dels socis de número, l’obtenció, en cas de 

dissolució de l’entitat, d’una part igual en el repartiment dels valors de la societat, per la 

qual cosa la suspensió garanteix a l’associat de número en aquell moments tots els seus 

drets.   

Pocs dies després, concretament el 28 de desembre de 1886, dia dels sants innocents, el 

diari El Isleño fa broma sobre la sort que ha tingut el Círculo Mallorquín i a la crònica 

local diu que: “Dàse por muy seguro que los sócios del Círculo Mallorquín agraciados 

con el premio gordo de la lotería de Navidad, deseosos de que los demás jugadores de 

Palma à quienes no ha tocado premio alguno ni siquiera el reintegro, han resuelto 

devolverles el dinero que jugaron para que de este modo participen de la alegría que ellos 

siente. Bien pensado”. 

El diari El Isleño, com es pot comprovar, segueix amb atenció tot el que envoltava  la 

grossa de Nadal i donava de manera regular, notícies relacionades amb aquest fet. Així, 

el dia 8 de gener de 1887153, publica que “Los favorecidos con el premio mayor de la 

lotería de Navidad se quejan de que aun no se les ha satisfecho, ni saben cuándo lo 

alcanzaran”, la crònica segueix i critica la posició del Govern Espanyol, considerant que 

aquest ha de tenir “más actividad” per tal de pagar amb més rapidesa. 

 
152 El Diario de Palma, de dia 24 de desembre de 1886. 
153 El Isleño, de dia 8 de gener de 1887. 
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El dia 10 de gener, El Isleño154, dona la notícia de que l’ordre de pagament ja s’ha rebut 

a la Delegació d’Hisenda, començant la crònica amb un ¡Aleluya!, Aquesta mateixa 

crònica segueix dient: ”Se ha recibido en esta Sucursal del Banco de España, la orden 

para que se entreguen á la delegación de Hacienda los 2.500.000 pesetas, importe del 

primer premio de la lotería de 23 de Diciembre. Para cumplimentar aquella, se han 

recibido de la Sucursal de Barcelona 2.000.000 en plata gruesa y 1.000.000 en billetes.”   

El dia 11 de gener, es reuneix la Junta Directiva155 i decideix la destinació de part dels 

guanys que ha de rebre i resol “cancelar la cuenta corriente deudora abierta en el Cambio 

Mallorquín, las obligaciones creadas para el arreglo del salón de fiestas y el préstamo 

hecho al Sr. Jorge Aguiló Cetre”.  

L’11 de gener, el Diario de Palma156 dona la notícia que “El vapor Lulio ha traído hoy 

de Barcelona el importe del premio. […] las monedas son todas de plata, van dentro de 

cien cajones, que pesan todas juntas 11.000 kilogramos, é importan 400 mil duros. Lo 

restante hasta 500 mil duros, son billetes del mismo banco”. El 12 de gener, El Isleño157 

donava dues notícies: la primera diu que uns dels primers acords que prendrà el Circulo 

Mallorquín quan cobri serà destinar una part ”nada despreciable a un acto de caridad que 

ha de redundar en beneficio de las  clases menesterosas”, la segona notícia és que els 

diners han arribat a Mallorca i que s’ha fet lliurament dels mateixos a la Tresoreria 

d’Hisenda.  

Els trasllat dels doblers des del port fins al Banc d’Espanya és una qüestió també ben 

comentada i curiosa. El Diario de Palma158 ens dona la notícia del trasport i El Isleño 

comenta que el diners del premi “fueron conducidos en carros custodiados por guardias 

civiles desde el muelle hasta la sucursal del banco de España”159. També Sanmartín 

Perea ens dona informació i escriu que “Cuentan personas que aun viven y lo vieron, 

como quedaban asombrados los transeúntes al contemplar el paso de catorce carros 

 
154 El Isleño, de dia 10 de gener de 1887. 
155 Junta Directiva de dia 11 de gener de 1887. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 26 de gener de 

1877 a 26 de març de 1887. 
156 El Diario de Palma, de dia 11 de gener de 1887. 
157 El Isleño, de dia 12 de gener de 1887. 
158 El Diario de Palma, de dia 12 de gener de 1887. 
159 El Isleño, de dia 13 de gener de 1887.  
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cargados con talegos repletos de monedas de a duro, subiendo cansadamente la cuesta del 

Conquistador, camino de la sucursal del Banco de España”160  

Els dies 16 i 17, en Junta General extraordinària161 primer i en Junta Directiva162 després, 

el Círculo acorda destinar a beneficència 5.000 pessetes dels guanys obtinguts en la grossa 

de Nadal. Aquesta quantitat es divideixen en bonos de 0’50 pessetes cada un “repartibles 

por iguales partes entre los socios de número y eventuales y que dichos bonos, fueran 

únicamente cangeables por uno de los cinco artículos que se acordo: a saber, pan, arroz, 

aceite, tocineta y legumbres”. El Isleño de dia 19 de gener163 detalla els establiments on 

canviar els bonos “... diez mil bonos, los cuales serán cangeados por pan en la panadería 

de D. Antonio Forteza, arroz y tocino, en el colmado de los Sres. Hijos de D. Rafael 

Pomar”. L’article segueix dient que els bonos es repartiran el dia 25 de gener i que seran 

vàlids fins el dia 31 de gener de 1887.   

També, Sanmartín164 ens diu que la junta de govern obsequià a Juan García de Paredes, 

encarregat de l’Administració de Loteria que els havia venut el premi, amb 1.000 

pessetes, diners que aquest retorna al Círculo, per la qual cosa en Junta Directiva de dia 

24 de gener de 1887165, s’acorda donar sortida a les 1.000 pessetes distribuint-les entre 

diverses cases de beneficència, asils, monges pobres166 i 100 pessetes al dependent de 

l’administració de loteria. 

Per acabar aquest apartat, fer referència a la crònica del Diario de Palma 167 de dia 27 de 

gener que donà la seva visió de com es va a dur a terme el repartiment: “Tenemos noticias 

muy satisfactorias del proceder de los dueños de la tienda de comestibles llamada 

Colmado y del horno de la Plaza Eulalia en la distribución del aceite, legumbres y pan à 

los pobres que se presentan con bonos del Círculo Mallorquín.”.  

 
160 SANMARTIN PEREA, Julio. Los cien años..., pàg. 72-73. 
161 Junta General extraordinària de dia 16 de desembre de 1887. Llibre d’actes de la Junta General de dia 

15 de gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
162 Junta Directiva de dia 17 de gener de 1887. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 26 de gener de 

1877 a 26 de març de 1887. 
163 El Isleño, de dia 19 de gener de 1887. 
164 SANMARTIN PEREA, Julio. Los cien años..., pàg. 72-73. 
165 Junta Directiva de dia 17 de gener de 1887. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 26 de gener de 

1877 a 26 de març de 1887. 
166 La Junta Directiva de dia 17 de gener acorda els centres destinataris de les 1,000 pessetes. Aquest són: 

“conferencias del Stº Vicente de Paul de ambos sexos, Asilo del Temple, Obreras de Stº José, Escuela de 

niños de San José y de niñas, Hermanitas de los pobres, Hermanas de la Caridad Carmelitas, y Piedad “ 
167 Diario de Palma, de dia 27 de gener de 1887.  
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Aquesta és la crònica del succeït durant el primer mes després d’haver guanyat la grossa 

de Nadal i, en alguns aspectes, com ja hem vist, els efectes han estat immediats. A més a 

més de la beneficència, econòmicament es cancel·la el compte corrent deutor obert en el 

Cambio Mallorquín, es paguen les obligacions creades per a la reforma de la sala de festes 

i es liquida el préstec de 12.000 duros fet a Jorge Aguiló. La biblioteca, per la seva part, 

també es veu afavorida amb l’adquisició d’un bon grapat d’obres168. 

Ara bé, a nivell estructural, i amb la intenció de garantir els drets dels socis de número, la 

Junta Directiva presenta a la General169 un projecte de bases d’un nou Reglament per a la  

reorganització de l’entitat amb la incorporació d’un nou tipus de soci: el propietari. Els 

punts del projecte referents a qui corresponia la propietat de l’edifici abans dels guanys 

de la loteria i a qui havia de correspondre en un futur, és discutit amplament i el projecte 

presentat per la Junta Directiva es rebutjat per la majoria de la Junta General, la qual cosa 

provoca la dimissió de tota la Directiva que no és acceptada. Com no pot ser d’altra 

manera, es crea una comissió per formular unes noves bases.  

Al cap de 5 dies, el president i la Junta Directiva tornen presentar a la Junta General170 la 

dimissió, aquesta vegada però, de manera irrevocable. El 2 d’abril els socis que 

conformaven la comissió per a les noves “bases de reconstitución” dimiteixen i se’n 

elegeix una de nova171, que també dimitirà posteriorment172.  

Entre dimissió i dimissió, la Junta Directiva173 constitueix les següents 

comissions: de “Reforma de la biblioteca”, de “Reforma del edificio”, de 

“Reforma del mobiliario” i una altra de “Reforma de Juegos de entretenimiento”. 

És important assenyalar que la comissió de “Reforma del edificio”, formada per 

 
168 A la Junta Directiva de dia 6 de març de 1887 s’acorda “adquirir de la casa Fabre de Barcelona las obres 

siguientes: Acs Somptuaires – 4 tomos Ptas 900- Collection Lacrois -9 tomos 630 ptas- Classiques francais 

64 tomos- Y del Sr. Luís Martí, la coleción de “Clásicos espanyoles de Rivadinera”. 
169 Junta General extraordinària de dia 17 de març de 1887. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
170 Junta General extraordinària de dia 23 de març de 1887. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
171 Junta General extraordinària de dia 2 d’abril de 1887. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
172 Junta General extraordinària de dia 8 d’abril de 1887. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
173 Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1887. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1887 al 

9 de juny de 1892. 
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Ernesto Canut i Antonio Sastre, presenta pocs dies després174 de la seva 

constitució, uns esbossos per dur a terme una àmplia reforma de l’edifici. La Junta 

Directiva designa al mestre d’obres Gaspar Reynés per a que “con arreglo al plano 

presentado forme su proyecto completo par la reforma del edificio”. Malgrat la 

iniciativa d’Ernesto Canut, partidari d’una reforma d’envergadura de l’edifici, les 

obres que es duran a terme són molt puntuals i s’allarguen fins el decenni del 1890.  

Definitivament les bases són aprovades per la Junta General ordinària i extraordinària el 

dia 28 de juny de 1887175 i resumint el seu contingut, aquestes especifiquen que l’edifici 

“Círculo Mallorquín” s’inscriurà en el Registre de la propietat per “indiviso y en partes 

iguales a nombre de los que eran socios de número el 23 de diciembre” i són aquests socis 

els que cedeixen l’ús de l’edifici al Círculo. El condomini és transferible i els socis 

propietaris pagaran un 20 % manco en la quota mensual. En aquestes bases es concreta el 

paper de cada tipus de soci (propietaris, de número i eventuals, dels de mèrit tan sols es 

diu que se’ls dona cabuda, és a dir, que formen part de l’associat del Círculo).  

Per acabar aquest punt dir que queden clars els beneficis econòmics que l’entitat obté amb 

el guany de la grossa de Nadal i que permet al Círculo, en un primer moment, eliminar 

els seus deutes, destinar una part beneficència (bonos i cases de caritat) i visualitzar un 

projecte de futur en diferents alternatives (reforma de l’edifici i projectes d’activitats)  

A nivell social, la loteria té dos vessant clarament diferenciats. Per una banda, els socis 

del Círculo (els de número en aquest cas) durant 5 mesos debaten, discuteixen i 

s’enfronten verbalment en les Juntes Generals la qual cosa provoca la dimissió d’un 

president, de diversos membres de la directiva i de les comissions conformades per 

elaborar les bases, deixant a qui llegeix les actes, la sensació de constant contesa 

institucional interna que es confirma amb la crònica del diari El Liberal176 de dia 14 de 

juny de 1887 que diu que la Societat “ha entrado en una laboriosa crisis desde que fue 

favorecida con el premio mayor de Navidad”, la qual cosa no impedeix que hi hagi un 

augment de personal al servei de la casa i de les activitats. Així, les festes i els balls 

comencen a tenir un caràcter més revitalitzador i copiós, que juntament amb les millores 

 
174 Junta Directiva de dia 21 d’abril de 1887. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1887 al 

9 de juny de 1892. 
175 Junta General ordinària i extraordinària de dia 28 de juny de 1887. Llibre d’actes de la Junta General de 

dia 15 de gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
176 El Liberal, de dia 14 de juny de 1887. 
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que es realitzen en el gabinet de lectura, motiva un increment considerable en el nombre 

de socis, sobretot de socis eventuals. 

No puc deixar passar per alt un fet rellevant que de ben segur trastoca un dels 

pilars de l’entitat. Faig referència a una batuda contra el joc duta a terme en el 

Círculo i de la que  no hi ha referència en cap de les Juntes Directives ni Generals 

de l’entitat. Sabem d’aquesta batuda per la notícia que publica el diari El Bien 

Publico177 el 26 de juliol de 1887, i que literalment diu així:“El segundo jefe de 

Policia en Palma, auxiliado de un agente del orden público, sorprendió anteayer 

en el “Círculo Mallorquín” una partida de juego al monte, entregando al Juzgado 

el banquero y el dinero y las barajas ocupados. El hecho ha sido muy comentado 

en Palma, por ser el Círculo el punto de reunión de la sociedad más escogida de 

aquella capital”. La noticia apareix també publicada a la premsa madrilenya178.  

Aquesta actuació policial en contra del Círculo és una acció sorprenent ja que els 

diferents presidents i juntes directives de la Societat, treballen una bona relació 

amb les autoritats locals, provincials i estatals, fent-los socis honorífics i 

convidant-los a les activitats que l’entitat organitza, donat suport als actes de 

beneficència que organitzen les institucions, etc, per tal que els organismes 

pertinents en matèria de joc mirin cap a una altra banda i el Círculo quedi exclòs 

de batudes i vigilància, la qual cosa permet a l’associat del Círculo que fa ús del 

casino, jugà en certa tranquil·litat a jocs prohibits per llei.   

Isaac Albèniz. El primer concert.   

Immersos dins la crisi interna, la Junta Directiva del Círculo, ara amb l’economia de 

l’entitat sanejada, reprèn una antiga necessitat, la d’adquirir un piano que s’havia posposat 

l’abril de 1885 per “falta de fondos disponibles”179. Així, el 24 de maig de 1887180, 

s’acorda que el president de l’entitat, juntament amb el president de la secció filharmònica 

inicien les gestions per a la seva compra, que comptarà posteriorment amb 

 
177 El Bien Público, de dia 26 de juliol de 1887. 
178 La Lucha, de dia 27 de juliol de 1887. 
179 Junta directiva de dia 3 d’abril de 1885. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 26 de gener de 1877 

a dia 26 de març de 1887. 
180 Junta directiva de dia 24 de maig de 1887. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1887 

a dia 9 de juny de 1892. 
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l’assessorament del professor de l’esmentada secció Bartomeu Torres. Així, el 30 d’agost, 

la Junta Directiva181 acordà la compra d’un piano Steinway pel preu de 1.250 duros i una 

gratificació de 250 pessetes pel professor Torres. 

La casualitat va fer que el concertista Isaac Albéniz182 es trobés a Palma, just en els dies 

que el piano havia de ser rebut per l’entitat, per la qual cosa la Junta Directiva183 decideix 

convidar-lo perquè ofereixi una matinée musical i inaugurar el gran piano de cua americà. 

Així, el concert es duu a terme el 18 de setembre a les onze del matí i, juntament amb 

Albéniz toca el violinista Pablo Sarasate.  

El dia següent, i davant el brillant concert realitzat, la Junta Directiva184 acorda gratificar 

al concertista en 250 pessetes i proposar-lo com a soci de mèrit a la següent Junta General, 

la qual cosa s’aprovà el 15 d’octubre de 1887185, no sense polèmica ja que hi hagué socis 

que consideraren que haver rebut la gratificació l’inhabilitava per obtenir aquest 

reconeixement honorífic.   

D’aquest concert també en parlen Antoni Mir i Joan Parets al seu llibre Isaac Albéniz a 

Mallorca186 i fent-se ressò dels diaris de l’època (El Isleño187 o el Diario de Palma188), 

relacionen el programa del concert. Aquests autors també mencionen que el Diario de 

Palma lloava el piano i d’Albèniz destacava la interpretació de totes les peces “siempre 

de memoria y sin descansar, prueba que el señor Albéniz es un consumado pianista, el 

mejor que hemos oido y que tal vez oiremos. Conoce todos los géneros y les son familiares 

todos los maestros desde Beethoven, Bach, Schubert, Mozart, Mendelsson, Weber y otros 

 
181 Junta directiva de dia 30 d’agost de 1887. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1887 

a dia 9 de juny de 1892. 
182 Isaac Albèniz (Camprodom 1860 – 1909). Compositor i pianista català. Des que era jove fou, a París 

deixeble de Marmontel i efectuà llargues sortides per Europa i Amèrica. Després prosseguí els seus estudis 

a Leipzig i Brussel·les i rebé els consells de Liszt. Durant aquesta època escriví un nombre considerable de 

petites obres de caire romàntic. Després tornà a París, on continuà perfeccionant-se de mica en mica. A 

aquest període pertany la seva celebrada Rapsòdia Espanyola. L’any 1896, a Barcelona, compongué l’òpera 

còmica Pepita Jiménez. El 1899 estrenà a París el poema simfònic per a orquestra Catalonia. Seguiren 

diverses peces per a piano: Serenata espanyola, granada i Sevilla, entre d’altres.  
183 Junta directiva de dia 15 de setembre de 1887. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 

1887 a dia 9 de juny de 1892. 
184 Junta directiva de dia 19 de setembre de 1887. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 

1887 a dia 9 de juny de 1892. 
185 Junta General ordinària de dia 15 d’octubre de 1887. Llibre d’Actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
186 MIR MARQUÉS, Antoni i PARETS SERRA, Joan. Isaac Albéniz a Mallorca. Consell Insular de 

Mallorca. Palma. 2004. Pàg. 33 – 35. 
187 El Isleño, de dia 19 de setembre de 1887.  
188 Diario de Palma, de dia 19 de setembre de 1887. 
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reputados por verdaderos clásicos en el arte musical a Chopin, Scartlatti, Schuman, que 

son tenidos por autores dificilísimos y de gran ejecución”. 

Aquesta no és la darrera vegada que el nom d’Albéniz es relaciona amb el Círculo 

Mallorquín, però d’això ja se’n parlarà en el moment cronològic pertinent.   

Temps de reformes, millores i activitats 

Des de mitjans del 1887 i durant tot el 1888, el Círculo realitza petites millores i reformes 

en diverses estàncies de l’edifici: a la biblioteca s’hi col·loquen dues prestatgeries per a 

la seva millor organització189; es situa una bústia per a la correspondència; es construeix 

una secretaria al segon pis190; a la sala de billar i del Tresillo si col·loca més lluminària; 

es reformen els pisos superiors per destinar alguna habitació a menjadors els vespres de 

ball; es repara la teulada del carrer Palacio “que se halla ruinoso”, pel mateix motiu 

s’arregla el sòtil de la Sala Verda que es derruït i reconstruït amb bigues de ferro191; 

s’adquireix una cuina nova de ferro192 i, entre d’altres,  es col·loca una xemeneia a la sala 

d’esgrima193. També s’ha de tenir en compte l’adquisició de mobiliari i complements de 

decoració (escultures, canelobres, rellotges,...). 

Senzillament, la Societat aprofita la bonança econòmica proporcionada pels guanys de la 

grossa de Nadal per executar aquelles obres ineludibles, cobrir necessitats i canviar el 

decorat d’algunes sales. També s’ha d’esmentar l’augment considerable de socis 

eventuals que es produeix  (32 en el primer trimestre de 1888) i que la biblioteca es 

subscriu a més revistes i diaris, aprovant-se l’adquisició d’obres d’autors mallorquins “ó 

que se refieran a Mallorca”194. 

Senyalar també que a més del concert d’Isaac Albéniz, el desembre de 1888 es duu a 

terme el del pianista Miguel Camplloch i el gener de 1889, el del violinista Brindis de 

 
189 Junta directiva de dia 30 de desembre de 1887. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 

1887 a dia 9 de juny de 1892. 
190 Junta directiva de dia 10 de gener de 1888. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1887 

a dia 9 de juny de 1892. 
191 Junta directiva de dia 26 de juliol i 2 d’agost de 1888. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 5 

d’abril de 1887 a dia 9 de juny de 1892. 
192 Junta directiva de dia 6 de setembre. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1887 a dia 

9 de juny de 1892. 
193 Junta directiva de dia 17 d’octubre de 1888. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1887 

a dia 9 de juny de 1892. 
194 Junta directiva de dia 6 de juny de 1888. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1887 a 

dia 9 de juny de 1892. 
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Sala195 i repetirà el dia 1 de febrer de 1889. Aquests concerts són amplament comentats i 

seguits pels diaris de l’època, sobretot pel diari El Isleño196.  

Important senyalar una nova actuació contra el Casino pel tema del joc. Aquesta vegada 

és el nou governador civil de la província , el Marquès de Mirasol, que envia un “plantón” 

al Círculo per assegurar-se que dins l’edifici no s’hi duen a terme jocs prohibits, la qual 

cosa, segons la premsa197 provoca la dimissió en ple de tota la junta directiva, afirmació 

incerta i que no es confirma en les actes de la Junta directiva o de la General.  

Segons l’acta de la sessió de la Junta directiva de dia 21 de març de 1889, l’actuació del 

governador es considerada  d’injustificable per la qual cosa “se acordo excluirle de la 

lista de invitaciones para las fiestas”, decisió que, a proposta del president i després 

d’escoltar les seves explicacions, és revocada a la sessió de la Junta Directiva de dia 8 

d’abril “por considerarlo conveniente a los intereses del Círculo, por lo que tiene esta 

junta el encargo de velar”.  

Per situacions posteriors que es donaran sobre el tema del joc, no és gens aventurat pensar 

en una possible conversa entre el governador civil i el propi president de la societat per 

solucionar el conflicte sorgit i que aquesta situació no es torni a repetir.    

També és interessant esmentar que a la sessió de la Junta Directiva de dia 8 de maig de 

1889, s’acorda “el abono al teléfono” i que segons el diari El Liberal198 el Círculo 

Mallorquín té el número 50. 

2n concert d’Albéniz al Círculo.   

Com ja s’ha mencionat anteriorment, els camins entre el Círculo Mallorquín i Albéniz es 

tornen a creuar.  Uns quants socis de l’entitat proposen a la directiva que el pianista Isaac 

Albéniz doni una “audición musical retribuïda con acompañamiento de orquesta en los 

salones de esta sociedad”199 instància que s’aprova i s’estableix el 19 de maig de 1890 

 
195 Junta directiva de dia 25 de gener de 1888. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1887 

a dia 9 de juny de 1892. 
196 El Isleño, de dia 7, 8, 26, 29 i 30 de gener de 1889 i de dia 2 i 15 de febrer de 1889. 
197 El Isleño, de dia 23 de març de 1889; El Bien Público, de dia 25 de març de 1889. 
198 El Liberal, de dia 7 d’agost de 1889. 
199 Junta Directiva de dia 16 de maig de 1890. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1887 

a dia 9 de juny de 1892. 
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com a dia per realitzar l’esmentada funció. Es remeten les invitacions pertinents als socis 

i els diaris200 donen la notícia. 

El cas és que Albéniz no es presenta al concert i El Isleño201, al dia següent escriu que 

“Hemos de lamentar y deplorar hondamente las desagradables ocurrencias que dieron 

resultado el que no se celebrase anoche la audición musical de Albéniz en el Círculo 

Mallorquín. Sin achacar a nadie en particular la culpa de lo ocurrido, damos el más 

sentido pésame a los entusiastas del arte y del eminente pianista”. El diari La opinión202  

es limita a l’objectivitat del fet dient que “Por indisposición del notable pianista y 

compositor Sr. Albéniz, se suspendió anoche la audición musical que debía celebrarse en 

los salones del Círculo Mallorquín”. 

El Círculo Mallorquín, convoca una Junta Directiva extraordinària i acorda “oficiar al 

Sr. Albéniz manifestándole el sumo disgusto con que ha visto su proceder, ocasionando, 

por motivos que la misma considera infundados, la supresión del concierto que con su 

beneplácito y por iniciativa de sus amigos se había anunciado”. No fa falta dir que és 

més que evident el malestar de la Societat amb el pianista. 

Sanmartín Perea203, per la seva banda, explica que “aquello representaba algo como una 

catástrofe social y un descrédito para el establecimiento” i veu dos possibles motius 

perquè Albéniz, persona de fort caràcter, decidís anul·lar el concert: el primer pot ser per 

l’oposició d’un soci del Círculo 204 (Gabriel Mas) en que Albéniz fos designat soci de 

mèrit per la seva actuació en la inauguració del piano de cua, i l’altre que darrera del 

programa del concert i hagués propaganda de la tenda d’instruments i material de música 

d’Agustí Banqué, persona encarregada d’imprimir el programa.  

Albéniz, amb data de 20 de maig, el dia següent de l’anul·lació del concert, presenta al 

Círculo la renúncia del títol de soci de mèrit de l’entitat, renúncia que es “vista con 

gusto”205 per la Junta.   

 
200 El Isleño, de dia 17 de maig de 1890. 
201 El Isleño, de dia 20 de maig de 1890. 
202 La Opinión, de dia 20 de maig de 1890. 
203 SANMARTÍN PEREA,  Julio. “Los cien años..., pàg. 79 – 90. 
204 Junta general de dia 15 d’octubre de 1887. Llibre d’Actes de la Junta General de dia 15 de gener de 1852 

al 10 de febrer de 1894. 
205 Junta Directiva de dia 7 de juny de 1890. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1887 a 

dia 9 de juny de 1892. 
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Aquest fet ha estat tractat, de manera general, en diverses publicacions dedicades al 

pianista Albéniz com són Isaac Albéniz a Mallorca d’Antoni Mir i Joan Parets, Les tres 

estades del pianista Albéniz a Mallorca segons la premsa de Ramon Rosselló, o l’article 

d’Antoni Pizà titulat “Un abdomen fenomenal... (S’ho va passar bé Albéniz a Mallorca” 

publicat en el llibre La Dansa de l’arquitecte. ____- 

Els següents anys de vida del Círculo transcorren sense ensurts ni grans esdeveniments. 

Hi ha un augment de l’associat amb més inquietuds, es manté l’edifici realitzant millores, 

es participa amb aquelles qüestions benèfiques206 o de salut207 que les autoritats 

organitzen, manté, donant-les un caire més luxós, les seves festes i concerts tradicionals 

i les seccions constituïdes (esgrima, filharmònica, billar, etc.) funcionen a ple rendiment.  

Però el més important, és que comença a desenvolupar-se una activitat cultural que es 

tradueix en audicions musicals i vetllades poètiques, en l’adquisició d’obres per a la 

biblioteca i la subscripció a més diaris i revistes, la qual cosa fa que personatges com 

Josep Maria Quadrado o Francesc Mateu (més conegut com a UETAM) s’impliquin i 

participen en diverses activitats i l’entitat organitza concerts amb músics i compositors 

d’alt nivell.  

És una de les èpoques més esplendoroses de la Societat, amb activitats culturals i socials 

de primer ordre encapçalades per personatges rellevants i destacats. L’entitat per la seva 

part no té problemes econòmics, les seves sales estan arranjades i a punt per ser emprades 

i, entre altres qüestions, la directiva dona suport a les iniciatives dels seus associats. En 

aquest cas, és molt il·lustratiu el comentari que fa un periodista del diari Las Baleares208 

que la Societat compta “entre sus socios la aristocracia del talento, la de la sangre, y la de 

la bolsa” la qual cosa no sempre ha estat i serà així, sobretot en el tema cultural.  

La conjunció d’activitats culturals i la rellevància dels personatges que en formen part, 

dona peu a la constitució d’una de les seccions que més distinció i renom donarà al 

Círculo, la secció de Literatura, no tant per la transcendència de la seva activitat, sinó més 

bé pels noms que la conformen.  

 
206 Tómbola a benefici de l’asil de Palma.  
207 Per exemple, a la subscripció oberta amb l’objectiu d’obtenir recursos pel ca d’una invasió colèrica.  
208 Las Baleares, de dia 1 de febrer de 1894 
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Creació de la secció de Literatura del Círculo. 

El 20 de febrer de 1894, la Junta Directiva209 acorda crear una secció de literatura que, on 

el soci es pot inscriure.  

Per la seva part, José María Quadrado i Francisco Mateu són nomenats, socis de 

mèrit del Círculo, ja que “han tomado parte diferentes veces en las funciones 

literarias y artísticas que se han dado en esta Sociedad”210 

El dia 9 de març de 1894211, queda constituïda la Secció de Literatura del Círculo 

Mallorquín amb cinquanta-tres socis de l’entitat i són elegits Joan Alcover com a 

president; Miquel dels Sants Oliver com a secretari i, Josep Maria Quadrado com a 

president honorari212. 

De l’organització i activitat de la Secció de Literatura se’n fa extensa referència, 

desenvolupant i comentat la seva actuació, al punt que analitza les diferents seccions de 

l’entitat per la qual cosa, en aquest punt tan sols faré una breu relació esquemàtica de 

l’activitat. Aquestes són les activitats dutes a terme per la Secció:  

 El 30 d’abril de 1894 s’inicià d’un cicle de conferències amb Alexandre Rosselló.  

 El 22 de maig, conferència de Joan Alcover.  

 11 de juny de 1894. conferència a càrrec de l’advocat Ramon Obrador.  

 El 30 d’octubre, conferència dedicada a homenatjar a Alvaro Campaner, Josep Lluís 

Pons i Gallarza i Joan Gelabert Gordiola.  

 19 de novembre213, conferència, a càrrec del metge militar Bernat Riera. 

 El 14 de gener de 1895, vetllada literari-musical amb conferència de Miquel dels 

Sants Oliver.214 

 
209 Junta Directiva de dia 20 de febrer de 1894. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 20 de juny de 

1892 al 14 d’octubre de 1905. 
210 Junta General Extraordinària de dia 28 de febrer de 1894. Llibre d’Actes de la Junta General de dia 28 

de febrer de 1894 al 6 de novembre de 1909. 
211 Junta Directiva de dia 12 de març de 1894. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 20 de juny de 

1892 al 14 d’octubre de 1905 i també a: POU MUNTANER, Juan. “Noticias y relaciones históricas de 

Mallorca. S. XIX”. Vol. VIII. Pàg. 320. 
212 POU MUNTANER, Juan. Noticias y relaciones históricas de Mallorca. S. XIX. Vol. VIII. Pàg. 320. 
213 POU MUNTANER, Juan. Noticias y relaciones históricas de Mallorca. S. XIX. Vol. VIII. Pàg. 384. 
214 PONS I PONS, Damià. Ideologia i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886 – 1905). Lleonard 

Muntaner. Palma 1998. Pàg. 266. També a POU MUNTANER, Juan. “Noticias y relaciones históricas de 

Mallorca. S. XIX”. Vol. VIII. Pàg. 402.  
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 El 3 de març Antoni Noguera és qui imparteix una conferència.  

El 25 d’octubre de 1895, Joan Alcover i Miquel dels Sant Oliver són reelegits en els seus 

càrrecs amb la intenció de un nou impuls a l’activitat de la secció. 

 El desembre de 1895, es fan dues conferències, ambdues a càrrec d’Enric 

Alzamora.215 

 El 5 d’abril de 1896, vetllada literària amb conferència de Joan Alcover.216  

 El darrer acte documentat d’aquesta secció es celebra l’11 de desembre de 1896 i és 

una vetllada en homenatge pòstum a Josep Maria Quadrado.  

La manca d’activitat de la Secció Literària del Círculo Mallorquín, com ja s’explicarà ve 

donada per la manca de salut de Josep Maria Quadrado i per la dificultat de trobar 

persones amb capacitat i voluntat per a pronunciar una conferència.217 _____ - 

Com ja s’ha dit, aquests anys de funcionament de la secció de Literatura (1894-96) són 

anys d’una forta activitat cultural i social en el Círculo però, en cap cas, s’ha d’entendre 

com una qüestió exclusiva i pròpia de l’entitat sinó que també ve provocada pels 

moviments culturals que es viuen a l’illa . 

Per altra banda, des de la seva fundació, el Círculo sempre ha mantingut relació amb la 

música i el teatre (secció filharmònica, secció de declamació, temporades d’òpera i 

sarsuela i multitud de concerts), amb la literatura (biblioteca i la creació de la secció de 

literatura) però no amb la pintura (exceptuant clar, la decoració de la sala de les Cariàtides 

a càrrec d’Anckermann que s’ha de emmarcar dins el pla de millora de la sala i no com 

un acostament a l’art pictòric). A partir d’aquests moments, la pintura també tindrà la 

seva consideració en la programació d’activitats de la Societat, la qual cosa evidentment, 

també ve provocat per l’impuls externs i el moviment de popularitzar la pintura. 

Segons explica Miquel Alenyar218, Ricard Anckermann, juntament amb Emili Pou i un 

grup d’artistes, i amb la Sociedad para las Exposiciones de Bellas Artes de Barcelona 

 
215 La Ultima Hora, de dia 19 de desembre de 1895. 
216 PONS I PONS, Damià. Ideologia i cultura ..., pàg. 268. També a POU MUNTANER, Juan. “Noticias 

y relaciones históricas de Mallorca. S. XIX”. Vol. IX. Pàg. 18. 
217 PONS I PONS, Damià, La tertulia literaria de Can Joan Alcocer. El Mirall, núm. 148. Desembre 2003. 

Pàg. 6-8. 
218 Gran Enciclopèdia de Mallorca. Vol. 12. Pàg. 219-220. 
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com exemple, creen a Palma el Foment de la Pintura i Escultura que compta amb el suport 

de l’Acadèmia Provincial de Belles Arts, la Diputació Provincial de Balears i 

l’Ajuntament de Palma. Aquesta societat es converteix en un centre d’exposicions, duu a 

terme exposicions col·lectives, es convoca certàmens, i s’organitza sorteigs d’obres a 

preus populars, possibilitant un mercat més obert, assequible i dinàmic, promovent al 

mateix temps, un increment de la demanda d’obres d’art i que la producció entrés “directa 

y libremente, en contacto con el público”. Així, i segons comenta Catalina Catarellas219, 

a finals del s. XIX, “progressivament es passa del sistema d’encàrrecs al de lliure comerç 

[...]. Continuen els clients tradicionals, aristocràcia, Església i institucions oficials i en 

sorgeix un de nou: la burgesia” 

Com es podrà veure, és important per a la corrent de renovació modernista de la pintura 

illenca l’activitat expositiva de produïda pel Círculo Mallorquín, ja que, aquestes, com 

diu Miquel Alenyar “constituyeron un revulsivo para el mundo del arte insular, al que 

pusieron en comunicación con las nuevas tendencias de la plástica europea. La influencia 

de estos hechos sobre los pintores mallorquines fue importante”220. Tant Cantarellas com 

Alenyar, coincideixen en la importància de la fundació del Salonet Beethoven (amb un 

associat que també ho era del Círculo) que desenvolupa trobades literàries, concerts, 

exposicions, tertúlies i que arreplegar destacats intel·lectuals, escriptors, artistes i músics 

mallorquins.  

Malgrat el context econòmic és el de crisi econòmica arran de la pèrdua dels territoris 

d’ultramar que condueixen a un col·lapse del comerç amb les Antilles i a una reducció de 

l’activitat industrial, les actuacions de beneficència no decauen (explosió de Revellín, 

nàufrags, junta de protecció al soldat de Cuba, als orfes de la guerra, familiars de personal 

de la casa, etc.) i, les entrades per arbitris sobre el joc i l’augment en el nombre de socis, 

permeten a l’entitat mantenir una certa tranquil·litat econòmica.  

No cal repetir que la biblioteca segueix augmentant el seu nombre de volums i manté la 

subscripció a diaris locals, estatals i estrangers així com a revistes nacionals i 

internacional. També és interessant veure com a periodistes locals, com per exemple un 

 
219 CANTARELLAS, Catalina. La pintura a les Balears en el segle XIX. Quaderns d’Història 

Contemporània de les Balears. Edicions Documenta Balear. Palma. 2005. Pàg. 55-56. 
220 ALENYAR FUSTER, Miquel. La pintura moderna a Mallorca (1830-1970). Ses Voltes. Ajuntament 

de Palma. Palma. 1996. Pàg. 74-75. 
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de La Unión Republicana, que aprofita la lectura dels diaris que rep el Círculo per fer 

alguna crònica i talment ho expressa: “Anoche, en un periódico francés, del gabinete de 

lectura del Círculo Mallorquín, leimos un chascarrillo curioso” . 

El concurs de pintura de 1897 

Com ja s’ha esmentat, just després d’haver guanyat a la loteria de Nadal de 1886, el 

Círculo inicia, en primera instància, tot un seguit d’obres de reforma urgents de l’edifici 

i posteriorment dedicarà part dels seus esforços a decorar les sales reformades i a 

substituir mobiliari en algunes altres.  

A la sessió de la Junta Directiva de dia 25 de maig de 1897221, Pedro Martínez Rossich222, 

vicepresident de l’entitat, considera que el Círculo té el deure de protegir “el arte de la 

pintura en Mallorca”, per la qual cosa, desitja que s’aprova l’adquisició de quadres 

d’autors mallorquins. La Junta li dona un vot de confiança per tal que realitzi un estudi 

per dur endavant la seva idea.  

A la següent Junta Directiva223, Pedro Martínez exposa el projecte “de certamen para la 

adquisición de cuadros al óleo y que al mismo tiempo sirva para concurrir esta Sociedad 

al fomento y desarrollo de la pintura en Mallorca” desenvolupant les bases del mateix. 

Després d’algunes petites modificacions, aquestes bases són aprovades per unanimitat i 

es decideix publicar-les als diaris de Palma per donar coneixement de les mateixes als 

artistes i públic en general. Les bases del Concurs són publicades als diaris La Ultima 

Hora, La Almudaina i al Liberal Palmesano224. Aquesta és la versió “oficial” que 

transmeten les actes de la Junta Directiva, però que, com a continuació es podrà 

comprovar, no és l’única.    

Julio Sanmartín, ens relata que els motius pel qual el Círculo Mallorquín decideix 

realitzar el concurs és perquè els mateixos socis adverteixen que es dispensa un tracte 

 
221 Junta Directiva de dia 25 de maig de 1897. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 20 de juny de 1892 

al 14 d’octubre de 1905. 
222 Pedro Martínez: Polític i escriptor. Milità en el partit Liberal i fou elegit senador (1898) i batle de Palma 

(gener-agost 1918). Va col·laborar en el diari La Ultima Hora. Escriví diversos llibres de viatges i sobre 

agricultura. 
223 Junta Directiva de dia 3 de juny de 1897. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 20 de juny de 1892 

al 14 d’octubre de 1905. 
224 Segons queda reflectit en l’acte de la sessió de la Junta Directiva de dia 28 de juny de 1897, les bases no 

es publiquen en altres diaris per no haver presentat “cuenta alguna”. L’anunci de les bases del concurs es 

publica els dies 9, 10 i 11 de juny de 1897.  
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discriminatori als pintors envers a músics, actors i escriptors i a la poca decoració que 

tenen les parets de la seu de la Societat, ja que tant sols es compta amb uns senzills 

tapissos francesos, de poc mèrit i adquirits a París225. Els tapissos senzills a que fa 

referència Sanmartín Perea, son 4 tapissos de temàtica mitològica de 315 x 205 cm 

comprats per 10.000 francs226 just abans de convocar-se el concurs.  

Les bases del concurs contemplen els següents punts: 

“Deseando la sociedad Círculo Mallorquín concurrir al fomento del arte de la pintura, 

aun cuando para lograrlo no cuenta sino con recursos muy contados que la imposibilitan 

de realizar su pensamiento con razonable largueza, ha resuelto encargar por concurso 

la ejecución de cuatro cuadros al óleo, para el adorno de sus salones, á otros tantos 

artistas, de acuerdo con las siguientes condiciones. 

1ª- Los asuntos de dos cuadros, cuyo tamaño será cada uno de tres metros y medio de 

largo por dos metros de altura, representarán hechos notables de la historia de Mallorca, 

ocurridos al aire libre; el tamaño de los dos restantes será de un metro 75 centímetros 

de largo por dos metros 50 centímetros de altura y representaran paisajes ó marinas, con 

figuras de género de la tierra mallorquina. 

2ª- Los artistas que desean concurrir á este certamen presentaran en la secretaría del 

Círculo Mallorquín dentro del plazo de tres meses, á contar desde la fecha bocetos de 

los asuntos que hagan de pintar en el caso de ser éstos premiados, los cuales medirán 

una cuarta parte próximamente de los lienzos definitivos, á saber: 90 centímetros por 55 

los de historia y 45 centímetros por 65 los demás. Para la presentación de los lienzos 

definitivos se concederan seis meses de plao á correr desde la fecha en que sean 

aceptados los bocetos. 

3ª- No se podrá aceptar de ningún autor más de un boceto. Tampoco se encargará a 

nadie que pinte más de un cuadro. La ejecución de éstos de acuerdo con la base primera, 

será encomendada á los autores de los cuatro bocetos escogidos por el Jurado. 

4ª- Si algún boceto de los no premiados, hasta el número de cuatro, dos de historia y dos 

de paisaje, mereciera especial mención, será adquirido por el Círculo Mallorquín previa 

 
225 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los Cien año..., pàg. 95–97. 
226 La Unión Republicana, de dia 7 d’abril de de 1897. 
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conformidad de su autor, por el precio máximum de pesetas 60 ó pesetas 40 

respectivamente, ó menos según justiprecio del Jurado. 

5ª- Para la aceptación y premio de los bocetos se nombrará por la Junta Directiva del 

Círculo Mallorquín, oportunamente un jurado de cuatro individuos, que será presidida 

por el Presidente de dicha sociedad. Este Jurado obrará con entera libertad, quedando 

facultado para rechazar ó admitir los bocetos que se presenten, elegir aquellos que hagan 

de servir para pintar los lienzos definitivos y en su día, aceptar o rechazar éstos y 

justipreciar unos y otros a razón de mil pesetas cada uno de los dos cuadros históricos y 

de quinientas cada uno de los otros dos, como máximum; o menos si á juicio del Jurado 

no merecieran aquella recompensa; pero en este último caso tendrán facultad los artistas 

de retirar sus obras. 

Palma 6 de junio de 1897. Manuel Villalonga, Presidente.- Damián Serra, Secretario”. 

El 6 de setembre, en una sala del Círculo Mallorquín es col·loquen227 els esbossos rebuts 

al certamen obert per la Societat i es realitza un sorteig per determinar quin lloc ocupen 

els esbossos a l’exposició228.  

El Diario de Palma229 i baix el títol de ”Los cuadros del Círculo”, publica un llarg article 

relatiu als esbossos dels pintor que han respost al concurs convocat pel Círculo 

Mallorquín. La crònica diu que Antonio Ribas presenta un paisatge i una marina; 

Francisco Rosselló una pagesa venent fruita; Juan Fuster “una señorita sorprende a su 

amante en amena conversación con una campesina” i  Lorenzo Cerdá un quadre que 

representa una dona pasturant una guarda de cabres. Entre les obres de composició figuren 

la de Ricard Anckermann titulat Entrega del palacio de la Zuda y del hijo del Walí de 

Mallorca al Rey Jaime I; la de Juan Bauzá que presenta Entrada de Carlos V en Palma i 

la de Pedro Càffaro el titulat 31 de Diciembre en Palma. Comentar que al certamen també 

s’ha presentat un anònim amb el títol Caridad. 

 
227 POU MUNTANER, Joan. Noticias y relaciones històricas de Mallorca. S. XIX. Vol. IX (1896 – 1900). 

Pàg. 93. 
228 El Isleño, de dia 6 de setembre de 1897. 
229 Diario de Palma, de 13 de setembre de 1897.  



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

62 

 

El 15 de setembre230 la Junta Directiva accepta la proposta de Pedro Martínez que 

determina que els  “Sres. D. Gabriel Maura, D. Juan Alcover, D. Ernesto Canut y D. 

Julián Álvarez, para que, presididos por D. Manuel Villalonga, formen el Jurado del 

Certamen”. La proposta és acceptada per unanimitat.  

Dos dies després231, en el Círculo Mallorquín es reuneix el jurat encarregat de resoldre el 

concurs de pintura on s’han presentat 9 esbossos. Els quadres elegits d’assumpte històric 

foren l’Entrega de la Zuda i l’Entrada de Carlos V d’Anckermann i Bauzá 

respectivament. Entre les obres de paisatge les guanyadores foren  l’Idilio d’Antonio 

Ribas y Recolección de Francisco Rosselló232. El fallo del jurat lamentava no poder 

premiar l’esbós de Llorenç Cerdà, perquè les condicions econòmiques no permetia 

“comprenderle entre los agraciados”, però la Junta, fent cas al suggeriment del jurat, es 

dirigeix al pintor proposant-li realitzar el quadre amb les mateixes condicions 

econòmiques que els premiats, a la qual cosa Cerdà accedeix.  

S’ha de comentar que no tothom està d’acord amb el resultat del jurat creant-se una 

polèmica en el diari La Correspondencia233 entre partidaris dels artistes joves i els 

partidaris dels artistes consagrats  

El cap de poc més de mig any, concretament el 2 d’abril de 1898, el pintor Antonio Ribas 

entrega al Círculo Mallorquín el seu quadre, conforme amb les condicions del certamen 

anunciat. Poc després, el dia 7 del mateix mes234 el Círculo ha rebut tots el quadres 

encarregats, són admesos pel jurat i el dia 9 la Junta235 “acuerda satisfacer su importe á 

los artistes”.  

Totes aquestes obres, exceptuant-ne la de Rosselló (que va ser venuda pel Círculo l’any 

1892) juntament amb els 4 tapissos, formen part de l’actual patrimoni historicoartístic del 

Parlament de les Illes Balears. 

 
230 Junta Directiva de dia 15 de setembre de 1897. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 20 de juny de 

1892 al 14 d’octubre de 1905. 
231 POU MUNTANER, Joan. Noticias y relaciones históricas de Mallorca. S. XIX. Vol. IX (1896– 1900). 

Pàg. 95. 
232 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los Cien años..., pàg. 95–97 
233 La Correspondencia, de dia 23 d’agost de 1898. 
234 POU MUNTANER, Joan. Noticias y relaciones históricas de Mallorca. S. XIX. Vol. IX (1896–1900). 

Pàg. 123. 

235 Junta Directiva de dia 9 d’abril de 1898. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 20 de juny de 1892 

al 14 d’octubre de 1905. 
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La gran reforma de l’edifici. Primeres passes. 

Paral·lelament a l’activitat del certamen del Concurs de Pintura, el Círculo Mallorquín, 

malgrat les moltes petites reformes realitzades des de l’obtenció dels guanys de la loteria, 

no deixa de banda la idea d’Ernesto Canut exposada l’abril de 1887, d’efectuar una gran 

reforma de l’edifici i pal·liar, d’una vegada, les seves necessitats. És per aquest motiu que 

el juliol de 1897236, la junta directiva decideix aixecar uns plànols de l’immoble per 

concretar els seus estudis, tasca que s’encomana als delineants Coll i Antoni Garau. 

Aquests, uns mesos després comuniquen a la Junta que es veuen impossibilitats 

d’acomplir l’encàrrec237, per la qual cosa és Guillem Puig qui finalment els aixeca i 

presenta el juny de 1898.        

La Junta Directiva, en sessió celebrada el 3 de juliol de 1899238 designa els enginyers 

civils (i socis de l’entitat) Eusebio Estada, Juan Malberti i Pedro Garau, assessors per a 

dur endavant una gran reforma de l’edifici amb l’encàrrec d’elaborar el “Programa que 

ha de regir en el concurso de proyectos de modificación y mejora del edifico ocupado 

por la sociedad instructiva y de recreo titulada Círculo Malloquín”, projecte que és 

aprovat per Junta239 vuit dies després. En la mateix Junta s’aprova “que de dichas bases 

se tiraran 300 ejemplares y su publicación por medio del Boletín Oficial de esta 

provincia, de los periódicos de la localidad y de los de mayor circulación de Madrid, 

Barcelona y Valencia, así como también remitiendo ejemplares  a las Sociedades y 

revistas técnicas para su inserción” 

Les bases marquen una reforma integral de l’edifici amb dos espais exclosos: la sala de 

Festes, reformada per Anckermann entre els anys 1882-84, i el pòrtic del carrer de 

Palacio. Per altra banda, l’objectiu de la mateixa és ampliar les dependències de la 

biblioteca amb una sala que pugui comptar en 10.000 volums i una altra sala de lectura 

de premsa i revistes, dedicar diverses sales a tertúlia, construir banys, proveir l’edifici 

d’un restaurant amb cuines i servei corresponent, instal·lar sistema de calefacció, 

 
236 Junta Directiva de dia 23 de juliol de 1897. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 20 de juny de 

1892 al 14 d’octubre de 1905.  
237 Junta Directiva de dia 26 de gener de 1898. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 20 de juny de 

1892 al 14 d’octubre de 1905. 
238 Junta Directiva de dia 3 de juliol de 1899. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 20 de juny de 1892 

al 14 d’octubre de 1905. 
239 Junta Directiva de dia 11 de juliol de 1899. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 20 de juny de 

1892 al 14 d’octubre de 1905. 
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muntacàrregues i ascensor. També es pretén la creació de diverses dependències a la 

planta baixa de la primera crugia, corresponent al carrer del Conquistador, desmuntar el 

terreny natural que es necessiti i embellir la façana. Les bases possibiliten construir una 

planta sobre els pòrtics del carrer de Palacio. 

El 31 de gener de 1900,240 dia de finalització del termini de la convocatòria del pla de 

reforma que estableixen les bases, es presenten 9 projectes, cada un amb un nombre 

diferent de plànols241: Tots els projectes van acompanyats de la corresponent memòria 

descriptiva, l’avanç del pressupost i un plec tancat amb el nom de l’autor. Els plànols dels 

projectes presentats s’exposen durant 15 dies a les sales de la societat, tal com estipula 

l’art. 6 de la convocatòria. 

El pas següent fou el nomenament de la Comissió Tècnica242 que ha de dictaminar sobre 

el projecte de reforma de l’edifici i que queda format pels enginyers Eusebi Estada, Joan 

Malbertí, Pere Garau, Bernart Calvet, el mestre d’obres Gaspar Reynés i el pintor Antoni 

Fuster. Com a suplents queden Pere Llorenç, pintor i decorador, i Ricard Anckerman, 

director de l’Escola de Belles Arts. Aquesta Comissió assessora té els seus detractors 

entre els socis del Círculo per la inclusió de persones no especialitzades, com Antoni 

Fuster i Ricard Anckermann. 

Un altre punt de conflicte243 és que una part dels socis considera que les bases del 

programa estableixen per a la reforma de l’immoble el màxim d’aprofitament de tot el 

que hi ha i que els projectes presentats amb el nom Almudaina i Cid no compleixen les 

indicacions de les bases (art. 7 i 8 del programa) i pretenen una reconstrucció de l’edifici. 

Aquests associats consideren que els projectes esmentats s’extralimiten i van en perjudici 

de la resta de projectes. Pres a consideració de l’assemblea si s’accepten que tots els 

projectes s’ajusten al programa de reforma, el resultat de la votació, mitjançant les 

 
240 Junta Directiva de dia 31 de gener de 1900. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 20 de juny de 

1892 al 14 d’octubre de 1905 
241 Almudaiyna (11 plànols), L’es gualló d’el Turreyó (1 plànol de tela), CID (8 plànols), Palma (9 plànols), 

De dios depende la vida del hombre – De la higiene depende nuestra salud (3 plànols), Edissero (7 plànols), 

Estudio y Recreo (10 plànols), Fiat Luxe (9 plànols) i Pro domo Tua (17 plànols). 
242 Junta General ordinària de dia 21 de febrer de 1900. Llibre d’Actes de la Junta General de dia 28 de 

febrer de 1894 al 6 de novembre de 1909. 
243 Junta General extraordinària de 28 de maig de 1900. Llibre d’Actes de la Junta General de dia 28 de 

febrer de 1894 al 6 de novembre de 1909. 
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tradicionals bolles blanques i negres, és de 49 vots a favor de la seva admissió per 48 vots 

en contra.  

Aquest punt, però, no és l’únic en què hi ha discrepàncies a la Junta General. El dictamen 

emès per la Comissió Tècnica també és fortament discutit i, davant la manca d’acords, 

els membres de la Comissió presenten la dimissió, que no s’acceptà, però aquest fet 

provocà la variació de la composició de la comissió, que és ampliada i quedà constituïda 

pels tres enginyers civils que ja en formen part (Malbertí, Garau i Calvet), pels arquitectes 

Joan Guasp i Bartomeu Ramis, pels enginyers civils Miquel Massanet i Guillem 

Carbonell, pel l’enginyer militar Venanci Fuster i per l’enginyer industrial Josep Barceló.    

La Junta General244 de dia 15 d’octubre de 1900 aprova el dictamen presentat per la nova 

Comissió Tècnica, que proclama projecte guanyador, dotat amb 2.500 pessetes, l’exposat 

amb el lema «Almudayna», realitzat pels arquitectes Miquel Madorell Rius i Lluís Callén 

Corzán, ambdós residents a Barcelona. 

Segons el dictamen de la Comissió Tècnica,245 s’atorga el premi al projecte «Almudayna» 

principalment per la creació d’un pati amb vidrieres que aconsegueix reunir les dues 

entrades de l’edifici, gràcies a l’escala per la qual s’accedeix al pis principal des del carrer 

del Conquistador. També destaca, segons M. À. Ortolà,246 la bona situació del guarda-

roba i la conservació íntegra de la Sala Verde com avantsala del gran Saló de Festes. 

Catalina Cantarellas,247 per la seva part, considera la proposta de Madorell com la més 

avançada estilísticament dins el conjunt dels projectes coneguts, és una obra nova dins 

l’arquitectura de Palma i es troba a mig camí entre la tipologia de l’habitatge i 

l’arquitectura oficial. 

El segon projecte premiat, aquest amb 500 pessetes, és el que duu el lema «El Cid» de 

l’arquitecte Pasqual Sanz, també de Barcelona. Altres autors de projectes presentats són 

 
244 Junta General ordinària i extraordinària de dia 15 d’octubre de 1900. Llibre d’Actes de la Junta General 

de dia 28 de febrer de 1894 al 6 de novembre de 1909. 
245 Dictamen de la Comissió Tècnica de valoració dels diversos projectes presentats al concurs de la 

reforma, Arxiu dels Serveis Tècnics del Parlament de les Illes Balears. 
246 ORTOLÀ CASTAÑO, Miquel Àngel. “L’edifici del Parlament, des dels orígens fins a la reforma de 1913” 

a La Sala de les Cariàtides. Ricard Anckermann. Parlament de les Illes Balears. Palma. 1994. Pàg. 26.  
247 Catalina CANTARELLAS, “Una nova definició: l’edifici actual (1900-1918)”. El Parlament. Parlament 

de les Illes Balears. Palma. 2000. Pàg. 170. 
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l’arquitecte Gaspar Bennasar, arquitecte municipal des del 1901, i Guillem Puig, 

delineant que ha aixecat els plànols de l’edifici emprats per presentar els projectes. 

Amb tot, cal dir que si a l’octubre de 1900 s’atorguen els premis als millors projectes de 

reforma, no és fins a l’octubre de 1913 quan s’inicien les obres de millora de l’edifici i 

on reprendré el fil de la gran reforma de l’edifici.____ -  

Així, els anys 1901, 1902 i 1903 l’entitat gaudeix socialment de bona salut, amb un 

augment del nombre de socis, però sense gairebé activitats lúdiques i d’esbarjo i les 

culturals es centren bàsicament en algunes vetllades musicals que la reconstituïda secció 

de música organitza i en les exposicions de pintura realitzades pel belga Degouve de 

Nuncques i la de Santiago Rusinyol (gener i octubre de 1902, respectivament) que 

constitueixen, segons Miquel Alenyar, “un revulsivo para el mundo del arte insular, al 

que pusieron en comunicación con las nuevas tendencias de la plástica europea”.  

En aquests anys l’entitat cau dins una crisi econòmica i revisant les actes de la Junta 

Directiva i la Junta General, un se’n adona també de la seva inactiva rutina que es veu 

trencada per l’organització dels tradicionals balls de màscares i les exposicions abans 

esmentades, la qual cosa no l’impedeix, l’abril de 1903, la instal·lació i inauguració de 

l’enllumenat públic per a tot l’edifici.  

L’any 1904 s’inaugura amb l’exposició del pintor Gelabert, però, sens dubte, 

l’esdeveniment més important és la recepció que la societat ofereix al rei Alfons XIII, 

episodi que a continuació es comenta. 

Visita del Rei Alfons XIII al Círculo 

El dia 21 de març, el diari La Almudaina248 confirma la visita de S.M. El Rei a Palma 

acompanyat del president Maura. El dia 24 de març el Governador Civil de Balears, 

Gonzalo Cedrún de la Pedraja, envia un saluda249 al president del Círculo, convidant-lo a 

la reunió del dia següent, a les dotze hores, al mateix despatx del governador. El motiu 

de la convocatòria és “tratar de asuntos relacionados con el próximo viaje de S.M. el 

Rey”.  

 
248 La Almudaina, de dia 21 de març de 1904.  
249 ARM. Carpeta CM71. Saluda del Governador Civil de Balears al President del Círculo Mallorquín. 24 

de març de 1904. 
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En aquesta reunió i segons el diari La Almudaina de dia 26 de març250, hi assisteixen 

“presidentes de las sociedades políticas y de recreo y algunos representantes de la 

prensa”. Els presidents d’institucions polítiques expliquen els acords presos en les seves 

institucions, les entitats social proposen reunir les juntes directives respectives per 

prendre acords i tornar-se a reunir el dia 27 de maig, a la mateixa hora, per exposar els 

convingut i anomenar una comissió encarregada de redactar el programa.  

El dia 26 de maig, la junta directiva del Círculo Mallorquín es reuneix en sessió 

extraordinària251 per tractar “de como debe concurrir la Sociedad a los festejos que se 

preparan con motivo de la venida a Palma de S.M. Alfonso XIII”. El president Zaforteza 

és de l’opinió de mirar els antecedents de la visita del rei Alfons XII, l’any 1876 i fer 

exactament el mateix, és a dir, il·luminar les dues façanes i adornar-les durant el dia amb 

colgadures. El vicepresident Oliver, proposà per la seva part, il·luminar i decorar les 

façanes durant els dies que el rei estigui a Palma, que els criats es vesteixin amb els trajes 

de gala i flotar uns dels vapors de La Isleña, per anar fins a Cala Figuera a rebre a S.M. 

A tota aquesta proposta el president s’hi oposà per dues raons: la primera perquè l’estat 

de comptes del Círculo no permet aquesta operació i la segona per considerar que aquesta 

actuació revesteix un caràcter polític, la qual cosa no es pot permetre conforme l’article 

89 del reglament252. La resta de vocals de la junta directiva reunits (Blanes, Moner, Salvà, 

Montis i Ferrer) opinen el contrari i per tant, aproven, en la seva totalitat, el plantejament 

del vicepresident, que, després del pertinent debat, queda aprovat amb tots els vots 

afirmatius dels presents menys el del president.  

La manca de suport a les propostes del president i l’homenatge que el Círculo vol fer al 

Rei amb ell al cap davant de la societat, fa que aquest, en sessió de dia 12 d’abril manifesti 

la seva impossibilitat, durant alguns temps, de seguir en el càrrec, per la qual cosa demana 

al vicepresident Oliver que el substitueixi al front de la presidència de l’entitat. Tots els 

presents estan conformes amb Zaforteza, menys el mateix Oliver qui considerà que, 

 
250 La Almudaina de dia 26 de març de 1904. 
251 ARM. Carpeta CM 71. Acta manuscrita de la sessió extraordinària de dia 26 de març de 1904. També a 

l’acta de la Junta Directiva de dia 26 de març de 1904. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 20 de juny 

de 1892 al dia 10 d’octubre de 1905. 
252 Art. 89 del Reglamento del Circulo Mallorquín aprovat en sessió del 16 de juny de 1856, amb les 

reformes realitzades en el mateix en sessió del 27 de gener de 1886, diu “Esta sociedad excluye de sí todo 

cuanto dice relación con la política”.  
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segons el reglament no és possible substituir al president, i molt menys en tant poc temps 

per a la vinguda de S.M. El Rei a Palma. Zaforteza contesta que en aquest cas, si així es 

considera adient, presentarà la renuncia, considerant que d’aquesta manera hi haurà temps 

suficient per elegir, en junta general, la persona que l’ha de substituir.  

S’oposen a la renúncia tots els assistent, ara be, Blanes, Moner, Salvà, Montis i Ferrer 

consideren que les raons donades pel president per deixar temporalment el càrrec (algunes 

finques que té al camp reclamaven urgentment la seva presència) estan ben fonamentades, 

per la qual cosa el vicepresident ocupa el càrrec de president accidental durant un temps.    

Segons ens diu Sanmartín Perea, la impossibilitat del president Zaforteza, no és realment 

l’expressada a la Junta Directiva, sinó que ve donada per la forta convicció d’aquest pel 

moviment carlí253. Mariano Zaforteza és un conegut militant carlista254. Sanmartín Perea 

ens diu també, que el president Zaforteza fa notar la seva “caballerosidad” presidint totes 

les reunions de la Junta Directiva del Círculo fins una setmana abans de l’arribada de 

S.M. el Rei Alfons XIII, ara bé, fent cas a tota la documentació examinada, podem establir 

que Zaforteza es retira d’una manera definitiva de la presidència del Círculo, i que la 

persona que representa al Círculo en tot moment és Oliver com a president accidental. 

Encara que a l’acta de la reunió de la Junta directiva del Círculo Mallorquín de dia 26 de 

març no consta que aquesta acordés celebrar cap tipus de ball, el diari La Almudaina de 

dia 27255 de març informa que es diu “que el Círculo Mallorquín dará un gran baile de 

gala”. 

A la reunió al despatx del Governador Civil de dia 27 cada un dels assistent exposà el que 

ha acordat la seva institució, per exemple, el Governador Civil davant la falta de recursos 

del Govern Civil, posa de la seva butxaca una quantitat no inferior a 250 pessetes per a 

beneficència. El president de la Societat Caja de Ahorros y Monte de Piedad indica el seu 

desig que el Monarca col·loqui la primera pedra del nou edifici que s’ha de construir. La 

Cambra de Comerç, pretén aixecar un arc de triomf, el batle diu que l’Ajuntament 

destinarà 2.500 pessetes “para el socorro de los pobres”, i entre altres institucions, el 

 
253 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años..., pàg. 109.  
254 Mariano Zaforteza: Polític. Regidor de l’Ajuntament de Palma, president de la Junta Provincial 

Tradicionalista de Mallorca, Cap Delegat Regional del Partit Carlista. 
255 La Almudaina, de dia 27 de març de 1904. 
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Círculo Mallorquín, representat en aquest cas per Ramón Montis, adorna i il·lumina les 

dues façanes de l’edifici i nolieja un vapor per anar a esperar a S.M. El Rei256.  

A la mateixa reunió es forma la composició de la Comissió Organitzadora i s’estableix 

que el governador, amb el batle i el president de la Diputació anomenaran a les persones 

que han de constituir la citada Comissió Organitzadora. 

En el diari La Almudaina de dia 1 d’abril, surt la notícia ja esmentada que el Círculo 

il·luminaria les façanes de l’edifici i a més, segons afegeix la notícia, la persona 

encarregada del projecte d’il·luminació és l’arquitecte Gaspar Bennasar257. 

Totes les societat recreatives de l’època, les institucions civils i militars, les autoritats i 

també la població en general s’involucren d’una manera entusiasta en els preparatius de 

la visita reial i els diaris aporten tota la informació sobre els detalls que sorgien en 

l’organització de la rebuda a Alfons XIII. Així, el diari La Almudaina de dia 3 d’abril258,  

concreta el preparatius que realitzava el Círculo Mallorquín  per obsequiar a S.M. Segons 

el diari, aquests preparatius consisteixen, davant la impossibilitat de comptar amb un 

vapor per anar a la trobada del Rei, en “alfombrar de flores el piso de la calle de Palacio, 

en el trecho que comprende la fachada de Palacio... Las señoras y los señores que 

concurran á dicha sociedad arrojaran al Monarca bonitos ramos de flores”. La notícia 

segueix dient que s’adornaran i il·luminaran “con profusión” les dues façanes mitjançant 

el sistema de gas i d’electricitat. A més s’adornaran les diferents sales pel cas que el 

Monarca visiti el local. Com es pot comprovar en aquesta notícia, la visita de S.M. al 

Círculo no era un punt probable del programa.  

En aquesta mateixa edició del diari de dia 3 d’abril, es dona a conèixer definitivament la 

composició de la Comissió Organitzadora de la rebuda a S.M. El Rei Alfons XIII que 

quedava composta per: governador civil, batle de Palma, president Diputació Provincial, 

1 representant del Capità General i 1 representant del Bisbe, 2 diputats a Corts, 1 

representant de La Protectora, 1 de Las Minas, 1 del Real Club de Regatas, 1 de la 

Societat de Crèdit i Indústria, 1 per les societats econòmiques i com no, 1 representant 

 
256 La Almudaina, de dia 28 de març de 1904. 
257 La Almudaina, de dia 1 d’abril de 1904.  
258 La Almudaina, de dia 3 d’abril de 1904. 
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del Círculo Mallorquín. També en aquesta mateixa notícia es pressuposa un programa 

que estableix l’arribada de S.M a Palma el dia 19 d’abril.  

Ara bé, l’organització encarregada de la rebuda a S.M. Alfons XIII, rep un bon ensurt 

quan el dia 9 d’abril, la Almudaina259 dona la notícia del rumor de de la defunció de la 

Reina Isabel II, padrina d’Alfons XIII i que per aquest motiu el Rei suspèn el viatge. En 

la mateixa edició de dia 9 d’abril es dona el programa oficial aprovat per S.M. 

En aquest programa es detalla que el dia 17 el Rei visitaria Ciutadella, el 18 Maó i el dia 

19 arribà a Palma. Més o manco es segueix el programa provisional esmentat abans i no 

hi ha cap punt que faci referència a que Alfons XIII visitarà la seu del Círculo Mallorquín. 

La notícia de la mort de la Reina Isabel II, que el diari La Almudaina de dia 9 d’abril 

donava com a “rumor infundado” es converteix en realitat a l’edició del dia següent (10 

d’abril)260 on es transcriu el telegrama rebut que informava de la mort de la reina Isabel 

II. També es diu que es suspenen tots els treballs preparatoris de la visita reial fins a rebre 

noves notícies, encara que, donat al dol que el Rei portarà, la comissió organitzadora 

suspén, d’una manera definitiva, la funció de gala que es té prevista realitzar en el Teatre 

Principal, la qual cosa tindrà una gran repercussió en la història del Círculo Mallorquín. 

Al dia següent, i seguint amb les cròniques del diari La Almudaina261, aquest informa que 

la visita de S.M. El Rei Alfons XIII, es retarda dos dies i que l’arribada del Rei és el dia 

21 d’abril i l’única variant en el programa és la suspensió de la funció de gala al Teatre 

Principal i la proposta de que el rei visiti les coves d’Artà “para que conozca algún tanto 

el interior de nuestra Isla” segons explica el Diario de Palma262.  

Els preparatius per a la visita es tornen a reprendre però un altre fet posa en perill la visita 

reial, el President del Consell de Ministre Espanyol, el mallorquí Antoni Maura, el dia 

següent (el 12 d’abril) és víctima d’un atemptat a Barcelona. En una edició especial, el 

diari La Almudaina263 explica que “un individuo que llevaba oculto un puñal en un paño 

negro y después de saludar al señor Maura, le asestó una puñalada al grito de Viva la 

 
259 La Almudaina, de dia 9 d’abril de 1904.  
260 La Almudaina, de dia 10 d’abril de 1904.   
261 La Almudaina, de dia 11 d’abril de 1904.  
262 Diario de Palma, de dia 12 d’abril de 1904.  
263 La Almudaina, de dia 12 d’abril de 1904. 
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República”. Antoni Maura surt il·lès de l’atemptat i poques hores després, parla per 

telèfon amb el Governador Civil de Balears i li assegura la seva presència a Mallorca. 

Retornant al programa previst per a la visita reial, no he trobat cap document ni acta de la 

Junta Directiva on proposa la possibilitat de la visita de S.M. El Rei a l’entitat. Tampoc 

la premsa es fa reso de la manera i el moment en que es produeix aquest fet, la qual cosa 

permet a Sanmartín Perea especular amb aquesta qüestió quan diu que el Circulo 

Mallorquín envia un telegrama al president Antoni Maura perquè intercedeixi davant el 

Rei perquè aquest “se dignara honrar los salones del casino”264.  

La possibilitat de l’enviament d’un telegrama al president Maura és probable, entre altres 

coses, perquè Antoni Maura té amb el seu germà Gabriel, un dels socis destacats del 

Círculo i, a més, aquest, viatja a Barcelona amb motiu de l’atemptat anarquista i és 

possiblement que Gabriel Maura intercedeixi perquè el Rei visiti el Círculo. 

Fugint de suposicions, es té constància documental de que el 17 d’abril de 1904, el 

president accidental del Círculo Mallorquín envia dos models de saludas265. El primer 

convidant a les senyores sòcies de mèrit a assistir a la tribuna construïda per presencia 

l’entrada de S.M. i també a la visita que el Rei realitzaria a la seu del Círculo. El segon 

model, dirigit  als socis, els convidava a assistir a l’acte que corresponia a la visita 

d’Alfons XIII a la seu del Círculo. 

A més, el diari La Almudaina266, comunica el dia 18 d’abril que el Sr. Oliver ha tingut 

l’amabilitat de donar a conèixer a la premsa el telegrama enviat pel Consell de Ministres, 

comunicant-li que el Rei visitarà el Círculo Mallorquín. La mateixa notícia diu que 

segurament tots els socis hi aniran “como es de suponer en traje de etiqueta” i que les 

senyores hi podran assistir però que en aquest cas, encara no s’ha decidit com han d’anar 

vestides. 

El dia 21 d’abril de 1904, el Rei arriba a Mallorca i desembarca a les tres menys quart del 

Giralda al Club de Regates de Palma. La comitiva es dirigeix cap al carrer Palacio (carrer 

on està ubicat el Círculo), on el Rei és rebut pel Bisbe i després de l’adoració al Vera–

 
264SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años..., pàg. 107 
265 ARM. Carpeta CM 71. Saludas enviats a les sòcies de mèrit i als socis del Círculo Mallorquín el dia 17 

d’abril de 1904. 
266 La Almudaina, de dia 18 d’abril de 1904. 
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Cruz es desplaça cap a la Catedral. Quan arriba davant el Círculo Mallorquín, segons diu 

el diari La Almudaina “dos elegantísimas niñas, hijas del vicepresidente de dicha 

sociedad, se dirigieron al Monarca ofreciéndole unos elegantísimos bouguets que recibió 

D. Alfonso con cariño”267 

En el carrer de Palacio, hi ha col·locades les tribunes de la Isleña Marítima, del Crédito 

Balear i del Círculo Mallorquín i estan ocupades ”en su mayor parte por elegantes 

señoritas, que sin cesar arrojaban flores y aclamaban al Monarca, eran de efecto 

deslumbrador”. 

El programa es compleix fidelment en la seva totalitat, Te Deum a la Catedral, recepció 

pública al Palau de l’Almudaina, col·locació de la primera pedra del nou edifici de la Caja 

de Ahorros y Monte de Piedad i desfilada militar en honor a S.M. A la nit, visita al Centro 

Militar i després al Círculo Mallorquín. 

De la visita al Círculo Mallorquín, tenim la crònica que realitza el diari La Almudaina i 

publicada el dia 22 d’abril. Aquest crònica és la font que utilitza el propi Julio Sanmartín 

Perea268 quan escriu, per encàrrec de la societat, la història del Círculo Mallorquín. Tant 

pel fet històric (el més important de la seva existència), com pel llenguatge utilitzat a la 

crònica, com pels detalls que descriu el periodista, transcric, gairebé en la seva totalitat, 

la crònica que diu: “Con seguridad la nota más calurosa, más entusiasta, más ardiente, 

de cuanto hemos presenciado, la dio anoche la sociedad Círculo Mallorquín. 

Cuanto encierra Palma de valía, de significación, de hermosura, de elegancia, allí 

estaba. No recordamos haber visto el Gran Salón de fiestas del casino como lo vimos 

anoche, con tanta esplendidez de luz, de bellezas, de ricas “toilettes”, de uniformes 

vistosos. Lleno estaba aquello de distinguidos estrajeros y turistas, de marinos de la 

esquadra inglesa, de visitantes y forasteros. 

Más de seiscientos socios, multitud de invitados, un número extraordinario de damas y 

señoritas llenaban todos los salones de la casa. Cuando se aproximaba la hora de recibir 

la visita de S.M. El Rey todo el mundo se puso de pie y dejó una estrecha calle por donde 

pudiese pasar el Monarca. 

 
267 La Almudaina, de dia 22 d’abril de 1904. 
268 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años..., pàg. 106-116. 
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Minutos después de las diez de la noche llegó hasta el interior del Círculo Mallorquín, 

un lejano rumor de la muchedumbre inmensa que llenaba las calles del Conquistador y 

Palacio. Casi enseguida S.M. era recibido en la entrada de esta última calle por el 

presidente accidental del Círculo Don José Oliver Bauzá y por toda la Junta directiva. 

La orquesta tocó la Marcha Real. Penetró el Rey en el salón, entre vivas atronadores y 

aplausos que ensordecían; los vivas al Rey y á Maura eran continuos. El señor Maura, 

para expresar su vivísima emoción, prorrumpía en grito de ¡Viva Mallorca! 

En esta forma recorrieron el Rey y su séquito todos los salones de aquella sociedad entre 

dos vivientes murallas de espectadores. Accediendo a la invitación de la Junta Directiva 

el Rey pasó al Salón del Tresillo, convertido en magnífico buffet donde estaba preparado 

y deliciosamente servido por el Grand Hotel, el siguiente lunch: 

  

Buffet froid 

Sandwichs variés 

Jambon de York 

Saumón au beurre de Montpellier 

Galantine de Dinde trouffe 

Mortadela de Bologna 

Aspic de foie-gras en Rellevue 

Husse de Sanglier 

Vins: 

Ichannis berger. .Deinhard 

Chateau Monton. .Rostchild 1893 

Chateau Iquem. .C. Griffeuille et Cº 1896 

Oporto 1ª. C. Griffeuille et Cº 1881 

Cordon Rouge. .C. H. Mumm et Cº 

Jerez Tío Pepe. .González Bías et Cº 

 

Glaces 

 

Biscuit glacé a la Reine 

Sorbet d’Abricots 

Creme vainille 
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Glacé aux fraises 

 

Pastisserie 

 

Don Alfonso tomó un sandwich, una copa de Rhiu y un poco de champagne. A la salida 

del buffet S.M. habló un momento, afectuosamente, con una de las hermanas y con las 

sobrinas de Maura. 

Después y con igual entusiasmo fue acompañado el Rey hasta la salida. Los socios 

salieron a los balcones para aplaudirle frenéticamente cuando pasaba por la calle de 

Conquistador. La ovación fue continua hasta el embarcadero á donde llegó á eso de las 

once regresando inmediatamente al Giralda” 

El que no trobem a la crònica del diari La Almudaina, és un fet descrit per  Sanmartín 

Perea269 i protagonitzat per la senyora del president accidental, Josep Oliver. La suposada 

escena és que la Sra. d’Oliver, quan arriba el Rei al Círculo, tira al terra el “mantón de 

manila” que porta perquè serveixi d’estora a Alfons XIII. El Rei inicialment es resisteix 

a trepitjar-lo però davant la insistència de la Sra. d’Oliver, es veu obligat a complir el seu 

desig. Sanmartín acaba el relat dient que es produeix un gran aldarull i gran quantitat de 

comentaris i que aquest fet provoca, a més, que un membre de la Junta Directiva, uns dies 

més tard convidi al president accidental a dimitir del càrrec, com així va ser270, de la qual 

cosa no hi ha constància a cap acta de l’entitat.  

Aquesta mateixa crònica de La Almudaina continua explicant altres detalls de la visita 

reial al casino, detalls com la decoració o la il·luminació que s’oferí en la visita de S.M.  

“Adornos e iluminaciones 

Del Círculo Mallorquín no hay que hablar. Puede decirse que esta sociedad ha hecho un 

verdadero derroche de riqueza y de gusto. El frontis que da á la calle de Palacio aparece 

hermoseado por francas de terciopelo granate sobre las que se leía con letras de gas, 

 
269 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años..., pàg. 112-113. 
270 ARM. Carpeta CM 71. El 30 d’abril de 1904, presentava la dimissió Mariano Zaforteza y Crespí de 

manera irrevocable.  El 3 de maig, el vice-president J. Oliver Bauzá també presentava la seva dimissió. En 

la Junta General celebrada el dia 9 de maig, és elegit president del Círculo Mallorquín Guillermo Moragues 

Bibiloni i com a vicepresident el Juan Socias y Clar. La notícia surt publicada al diari La Almudaina de dia 

21 de maig de 1904. 
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Círculo Mallorquín. En la parte superior de esta inscripción y debajo el escudo real, 

contorneado por bombillas de luz eléctrica, rojos, blancos y amarillos, que remataba el 

adorno, aparecía el lema: A Alfonso XIII. La Sociedad Mallorquina de Electricidad ha 

hecho allí una verdadera maravilla. 

La parte de pórticos correspondiente a la Sociedad Círculo Mallorquín estaba 

elegantemente adornada por cortinas de terciopelo granate y las columnas que sostienen 

los arcos, contorneados de lucecillas de gas, veíanse escudos de Aragón, León y Castilla. 

La fachada que da á la calle del Conquistador presentaba un golpe de vista en extremo 

lucido. La mayoría de las ventanas y puertas presentaban festoneadas por luces de gas 

que serpenteando ofrecían hermoso espectáculo. 

En la parte superior leíase: Círculo Mallorquín y debajo del escudo de España, adornado 

como las ventanas: A Alfonso XIII. A ambos lados de la puerta dos grandes flores de lis, 

como lo demás iluminadas, producían un efecto sorprendente.” 

Fins aquí arriba la crònica del diari La Almudaina, un diari molt lligat a les capes més 

altes de la societat mallorquina i al Círculo però que ens és molt útil per a tota la 

informació que ens dona i molt més si es compara aquesta crònica amb la del Diario de 

Palma271 del mateix dia 22 d’abril que diu senzillament i textualment: “El Rey que 

después de terminado el desfile se había embarcado yéndose al Giralda, volvió de allí, 

por la noche y visitó el Centro Militar y el Círculo Mallorquín, regresando después al 

vapor, para pernoctar a bordo del mismo” 

La visita de S.M. El Rei al Círculo té dues conseqüències immediates, la primera és que 

la Societat amplia el seu reconeixement social com a primera institució recreativa cultural 

de Palma i la segona és un fort endeutament de l’entitat que ha de fer front a una despesa 

molt elevada.  

A l’Arxiu del Regne de Mallorca es troba un document manuscrit272 amb la relació 

detallada de totes les despeses que realitzà el Círculo Mallorquín  per rebre la visita de 

S.M. El Rei. La transcripció de relació de despeses és la següent: 

 

 
271 Diario de Palma, de dia 22 d’abril de 1904.  
272 ARM. Carpeta CM 753. Venida de S.M. el Rey en el año 1904. 
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Honorarios a 33 criados. 247’50 

Alumbrado eléctrico interior i exterior 1.270’72 

Ramilletes, flores y alquiler de plantas 1.141’63 

Orquesta en la noche de la visita 265’00 

Servicio de guardarropía 18’00 

Instalación de 2.166 lámparas eléctricas. 3.604’00 

Albañil tribuna.  1.454’00 

Llorens, trabajos de pintura. 124’00 

Marroig, carpintería. 239’00 

Bennasar, arquitecto, proyectos de iluminación 

 y dirección tribuna.  

375’00 

 Consumo de gas.  1’050’00 

Lunch. 3423’00 

Buades, lampista.  3.275’42 

Pedro Juan Morey, mil helados, mil barquillos,  

mil cuartos. 

950’00 

 

Madera para la tribuna.  330’60 

Antonio Planas, herrerías.  218’00 

Pedro A. Cetre, fleco, agramans dorados, borlas, etc. 766’80 

 

El dia 3 de maig de 1904, a les 6 de l’horabaixa, es reuneix la Junta General273 del Círculo 

per tractar la manera en que s’ha de pagar el deute i la despesa ocasionada per la visita de 

S.M. El Rey Alfons XIII. Una vegada aprovat el cost total de les factures relacionades 

(18.752,07 pessetes), s’acorda, per unanimitat, realitzar un emprèstit de 25.000 pessetes, 

dividides en 500 obligacions de 50 pessetes cada una a un interès d’un 5%, amortitzables 

en el termini de 5 anys. Julio Sanmartín274, diu que aquest emprèstit és ràpidament cobert 

pels socis en el moment es va saber la notícia. 

Miquel dels Sants Oliver (director del diari La Almudaina i a més, soci i persona 

vinculada a l’activitat cultural que es desenvolupa en el Círculo) valora la visita reial 

 
273 Junta General extraordinària de dia 3 de maig de 1904. Llibre d’actes de la Junta General de dia 28 de 

febrer de 1894 al 6 de novembre de 1909. 
274 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años..., pàg. 113. 
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d’Alfons XIII a Mallorca en un article publicat en el Diari de Barcelona de dia 7 de maig 

de 1904275 i posteriorment al diari La Almudaina276 el dia 8 de maig. Aquest autor fa una 

reflexió des de l’òptica política de la visita de S.M. al Rei a Mallorca, analitzant el papers 

jugat pels seguidors dels partits més contraris a la monarquia, en aquest cas els 

republicans i carlistes que marca també l’evolució de l’associat del Círculo.  

Per una banda, Miquel dels Sant Oliver diu que no hi ha dubte de que “entre la 

muchedumbre”  que aclamà a S.M. pels carrers de Palma, hi ha els dos mil o tres mil vots 

de que disposen els republicans. Per altra banda, i fent referència al partit carlista també 

diu que a la visita al Círculo no hi anaren els homes “más conspicuos de la pasada 

generación y del tradicionalismo mallorquín”  però si els seus fill i fins i tot les seves 

dones com és el cas de Mariano Zaforteza president del Círculo Mallorquín en el moment 

en que el Rei Alfons XIII visita la seva seu. 

La “impressió” de Miquel dels Sant Oliver, que és així com es titula l’article, és que 

considera que tota l’aristocràcia del país (i per tant bona part de l’associat del Círculo) 

s’havia adherit a la causa de D. Carlos però que en aquests moments, aquell antic 

entusiasme queda reduït a l’afecte personal d’aquelles persones que l’han conegut 

personalment o d’aquelles persones que han jurat als seus majors la lleialtat a la causa 

carlista._____- 

Passat el que, sens dubte, és un dels esdeveniments més rellevants en la vida del Círculo, 

aquest torna a la seva habitual activitat i a partir d’aquests moments, els anys van 

transcorrent amb els tradicionals balls de màscares i de gala, algun concert i conferència. 

Les mesures contra el joc prohibit són cada vegada més fortes i el Círculo rep el plantó 

“del cuerpo de orden público”277 i alguna multa de 500 pessetes de part del Governador 

Civil per “haberse infringido las Circulares de 4 de julio de 1903 y de 25 de septiembre 

últ,imo, dictadas para la evitación ó represión de juegos prohibidos”278 la qual cosa 

complica l’estabilitat económica. El nombre de socis, encara que no d’una manera 

dràstica, decau i la minva en el nombre d’alumnes de la secció d’idiomes i d’esgrima, per 

exemple, fa rebaixar el sou dels seus professors.  

 
275 Diari de Barcelona, de dia 7 de maig de 1904. 
276 La Almudaina, de dia 8 de maig de 1904. 
277 Junta General extraordinària de dia 2 d’octubre de 1905. Llibre d’actes de la Junta General de dia 28 de 

febrer de 1894 al 6 de novembre de 1909. 
278 La Tarde, de dia 6 d’octubre de 1905. 
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El 1909, l’entitat té un deute de 24.469 pessetes i la Junta Directiva, per evitar “perjuicios 

a los Industriales y proveedores de la sociedad” decideix presentar una proposta a la 

General279 per aprovar les bases d’un nou emprèstit entre els socis “por la cantidad de 

veinte mil pesetas al interés de 5 por ciento anual” fraccionat en 400 obligacions i, a més 

a més, el 28 d’octubre de 1910, la Junta Directiva acorda demanar un préstec de 7.000 

pessetes (amb garantia del president de l’entitat).       

El cas és que ja han passat 26 anys des de les obres de reforma de certs espais de l’edifici 

propiciats pels guanys de la grossa de Nadal de 1896 i, més de 10, des que s’elegí el que 

projecte “Almudayna” com a guanyador del concurs de projectes de modificació i millora 

de l’edifici dut a terme el 1900 i la necessitat de millorar l’immoble és cada vegada més 

ineludible. 

En una carta manuscrita de Gaspar Bennazar en data de 28 d’octubre de 1911, aquest 

explica que durant més 8 anys, i sempre per encàrrec de la Junta, ha treballat en diversos 

projectes de reforma de l’edifici, reformes sempre posposades i, sobretot a partir del 1904. 

Malgrat tota la tasca feta per Bennazar i la deficient situació econòmica de l’entitat, el 13 

d’agost de 1911, la Junta General280 del Círculo acorda la reforma de l’edifici i adoptant 

novament el projecte “Almudayna”.  

Abans de començar les obres, el Círculo rebrà una nova visita il·lustre, en aquest és la 

Infanta Isabel que visita Mallorca de manera oficial 

Visita de la Infanta Isabel  

Coneguda la notícia de la visita de la germana del Rei Alfons XIII a les nostres illes les 

autoritats locals i provincials es posen a fer feina per tal confeccionar un ampli i variat  

programa d’activitats i visites. 

La primera actuació és una reunió281, el 2 de juliol, a l’Ajuntament de Palma, amb 

l’assistència del Batle de Palma, Governador Civil de la Província, President de la 

Diputació i quatre regidors de l’Ajuntament i es fa esborrany de programa provisional on 

 
279 Junta General extraordinària de dia 17 de juliol de 1909. Llibre d’actes de la Junta General de dia 28 de 

febrer de 1894 al 6 de novembre de 1909 
280 Junta General extraordinària de dia 13 d’agost de 1911. Llibre d’actes de la Junta General de dia 26 de 

febrer de 1910 al 15 d’octubre de 1931. 
281 La Almudaina, de dia 3 de juliol de 1913. 
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hi consta una festa marítima, una cursa de braus, un cotilló al Círculo Mallorquín i una 

funció de gala en el Teatre Líric. En aquesta reunió no es pren cap acord definitiu sinó 

que es convoca una nova reunió a les 10 del vespre en el Govern Civil, on hi seran presents 

els presidents de les diferents societat recreatives.  

A la reunió del vespre a la seu del Govern Civil hi assisteixen, com està previst, totes les 

autoritats i presidents de les diferents entitats i associacions que han de prendre part en 

els actes de commemoratius de la visita de la infanta. D’aquesta reunió sort un primer 

programa que s’inicia el dimarts dia 8 de juliol amb l’arribada de la Infanta a port de 

Palma i acaba el dia 15 amb la sortida de la infanta cap a Barcelona. El programa, en el 

que s’aniran fent canvis, inclou una festa cotilló el dia 14 en el Círculo. 

Les institucions, entitats i associacions diverses involucrades en la visita de la infanta van 

perfilant i polint els detalls. Pel que fa referència al Círculo Mallorquín, els mitjans de 

comunicació publiquen les persones que han de dirigir el cotilló. Així, el diari 

l’Almudaina282 diu: “Vemos que las distinguidas y bellas señoritas que juntamente con 

los señores Gual de Torrella y Pérez Guzman han de dirigir el cotillón del Círculo 

Mallorquín, son Doña Maria Luisa Molins y Doña Antonia Moyá”. 

També és notícia al mateix diari La Almudaina283 l’arribada a Palma, en el vapor de 

Barcelona, de les joguines i objectes artístics que s’han de fer servir pel cotilló que s’ha 

de ballar en honor a la Infanta. El diari també diu que aquest objectes procedeixen d’una 

important casa de Madrid i que segons les notícies que es tenen “el Círculo ha echado el 

resto como vulgarmente se dice”. 

Com estava previst, la Infanta Isabel inicia la seva visita oficial a les Balears el dia 9 de 

juliol. Després de la seva arribada al Port de Palma i de les pertinents salutacions de les 

autoritats i comissions, la Infanta i la comitiva es dirigiren cap a la Catedral i quan passà 

davant el Círculo Mallorquín el seus socis li tributen una calorosa ovació284.  

Com ja s’ha comentat, el programa sofreix modificacions a petició de la mateixa Infanta 

i entre els canvis si troba el dia en que s’havia de realitzar el cotilló al Círculo que passa 

de dia 14 de juliol a dia 17 i la visita oficial de la Infanta s’allarga fins el dia 18 de juliol.  

 
282 La Almudaina, de dia 4 de juliol de 1913. 
283 La Almudaina, de dia 10 de juliol de 1913. 
284 La Almudaina, de dia 9 de juliol de 1913.  
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Poques coses sabem dels preparatius que es realitzaven des del Círculo, perquè no hi ha 

cap referència ni a les actes de la Junta Directiva, ni a les de la General, però si sabem, 

gràcies també al diari La Almudaina285, que el vicepresident del Círculo, en aquells dies 

Guillem Dezcallar, és rebut en audiència per la Infanta en el Gran Hotel i tracten sobre la 

celebració del cotilló. 

Un dia abans de la festa, el diari La Almudaina286 torna a fer referència al cotilló dient 

que els assajos han començat el dia 15 i avisa que el ball comença a les 9.30 del vespre.  

El cotilló es duu a terme el dia 17 de juliol i el diari l’Almudaina287, el 18, fa una crònica 

extensa de la festa on explica, entre altres detalls, la decoració de la sala de ball; els vestits 

i complements que llueixen les senyores; les autoritats i personalitats assistents; la rebuda 

a l’infanta per part de la Junta Directiva; els balls i les parelles; el buffet; el cotilló i dels 

objectes que el formaven i que la Infanta abandona “una de las fiestas brillantes que ha 

organizado la sociedad”, a les tres i quart del vespre.  

Amb les cròniques de cada un dels actes i de les visites a pobles, entitats o institucions 

que realitzà la Infanta Isabel durant el seu viatge oficial a les Balears, el diari La 

Almudaina publica el llibre titulat Crónica del viaje de la Infanta Isabel a Baleares288 i, 

evidentment, inclou la festa cotilló celebrada en el Círculo. 

Aquesta vegada, les despeses de la visita d’un membre de la Casa Reial Espanyola a 

l’entitat no ha suposat cap dispendi extraordinari i l’organització no ha anat molt més 

enllà del que suposa els preparatius d’un ball o festa important. 

Com ja s’ha dit, que l’organització d’aquest cotilló s’ha dut a terme per una comissió 

independent de la Junta Directiva que té més esment  al vessant econòmic i a l’imminent 

inici de les obres d’ampliació i reforma de l’edifici. 

 

 

 
285 La Almudaina, de dia 13 de juliol de 1913. 
286 La Almudaina, de dia 16 de juliol de 1913.  
287 La Almudaina, de dia 18 de juliol de 1913.  
288 Crónica del viaje de la Infanta Isabel a Baleares. Tipo-litografia de Amengual y Muntaner.  Palma. 

Juny de 1913.  
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La gran reforma de 1913 

El 10 de setembre de 1911 la Junta Directiva289 encarrega la direcció de les obres a 

l’arquitecte Miquel Madorell, autor del projecte “Almudayna”, essent els seus honoraris 

són del 4 % del valor de la reforma i durant el temps que estigui a Mallorca, Madorell té 

la dieta de 25 pessetes, més l’import de les despeses dels viatges. El mes d’octubre de 

1912 Madorell presenta diverses rectificacions al seu projecte inicial i tot queda pendent 

de l’emissió d’un nou emprèstit amb garantia hipotecària sobre l’immoble.  

El 29 de març de 1913, la Junta Directiva290 dona per amortitzat l’emprèstit de 20.000 

pessetes de l’any 1909 i procedeix a l’emissió d’un emprèstit nou de 250.000 pessetes, a 

l’interès del 5 %, amortitzables en el termini de 25 anys. El diari La Almudaina291 es fa 

ressò del resultat de l’operació i el 17 de juliol informa que s’havia cobert “dos veces, 

teniendo inscritas 500.000 pesetas, cuando solo se pedían 250.000”. 

A la introducció del catàleg Fons de pintura i dibuix del Parlament de les Illes Balears292, 

s’ha publicat una extensa ressenya sobre l’edifici del Círculo i la seva evolució en el temps 

(des de la seva construcció fins a l’actualitat com a seu del Parlament de les Illes Balears). 

En aquest preàmbul s’explica que l’execució de les obres, amb un pressupost de 

244.701’79 pessetes i un termini d’execució de 18 mesos, es treu a concurs públic que es 

publicat en el “Boletín Oficial de esta provincia” i són adjudicades293 a Juan Mir y Jaume 

per ser qui reuneix majors garanties i avantatges i afavoreix “al propio tiempo la 

compatibilidad de dichas obras con la vida normal del Círculo”. La llicència d’obra se 

sol·licita el 20 d’octubre de 1913 i poc després comença la tasca de reforma de l’edifici. 

Molt resumidament, les obres consisteixen en el desmunt del terreny per la part del carrer 

Conquistador, on es construeix una nova façana de tres cossos. En la planta baixa s’hi 

ubica l’entrada principal amb un ascensor, a l’esquerra d’aquesta, el restaurant i, a la 

 
289 Junta Directiva de dia 10 de setembre de 1911. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 3 de gener de 

1910 al 24 de març de 1918. 
290 Junta Directiva de dia 29 de març de 1913. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 3 de gener de 1910 

al 24 de març de 1918. 
291 La Almudaina, de dia 17 de juliol de 1913. 
292 AA.DD. (Coord. Carbonell Buades, Marià) Fons de pintura i dibuix del Parlament de les Illes Balears. 

Col·leccions Museogràfiques de Mallorca. Gresol 7. Consell Insular de Mallorca. Palma. 2015. Pàg. 16-46. 
293 Junta Directiva de dia 15 de setembre de 1913. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 3 de gener de 

1910 al 24 de març de 1918. 
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dreta, la Sala de Billar. L’escala d’accés a la planta noble es modifica i s’hi col·loca una 

barana de ferro amb ornaments vegetals de llautó. 

A la planta noble, quedava fora de qualsevol reforma el saló de festes i les sales adjacents 

(Salón Encarnado i Salón Verde), per la qual cosa les obres es centraven en el vestíbul 

d’entrada del Carrer Palacio, que és cobert per una claraboia de vidre amb estructura de 

ferro. Es manté l’estructura de la primera planta canviant-ne l’ús i sobre la terrassa dels 

pòrtics, s’hi construeix la Biblioteca. La segona planta es de nova concepció.  

El 1918 les obres finalitzen i amb elles l’emprèstit emès el 1913, motiu pel qual se n’emet 

un altre “para poder atender al total pago de los gestos que ha ocasionado la completa 

realización del proyecto de reforma del edificio social”294 de 250.000 pessetes cobert 

novament per l’associat, a un interès del 6%, amortitzable en el termini de 33 anys. La 

justificació295 d’aquest nou emprèstit ve donat per l’augment en el preu de tot el material 

necessari per a la reforma provocat per la primera Guerra Mundial. Una altra 

conseqüència de les obres és l’augment de la quota mensual (amb caràcter extraordinari 

i transitori) de 2 pessetes i 50 cèntims.  

El 14 de setembre de 1918, l’arquitecte Miquel Madorell, com a director de les obres, 

verifica la recepció general de les mateixes i explica que el retard en la seva finalització 

ha estat provocat bàsicament per dos motius: perquè la Junta Directiva havia volgut que 

no s’interrompés la vida pròpia del Círculo (es manté i s’augmenta l’activitat a la 

biblioteca amb la subscripció a més diaris nacionals i estrangers i el joc segueix essent la 

font d’ingressos principal de l’entitat)  i per la carència de diversos materials necessaris.   

Verificades les obres per par de l’arquitecte director, queda encara pendent la finalització 

de la sala Montenegro. Ricardo Montenegro, pintor Mexicà que arriba a Mallorca des de 

París el 1914, acompanyant a Anglada Camarassa, és contractat pel Círculo el 1916296 per 

a decorar la sala que finalment duu el seu nom. El 1917 ha complert l’encàrrec i ha pintat 

quatre grans escenes a la part superior de la sala en conjunt titulades Al·legoria de 

 
294 Junta Directiva de dia 15 d’abril de 1918. Llibre d’actes de la Junta Directiva del 10 d’abril de 1918 al 

8 d’octubre de 1920. 
295 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los Cien años..., pàg. 121. 
296 La Vanguardia, de dia 18 de febrer de 1916.  
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Mallorca. El 1919297, rep una nova comanda, que és la de decorar el sòtil de la mateixa 

sala, treball que finalitza el maig del mateix any. Amb aquest arranjament final de la sala 

és donen per acabades les obres d’ampliació i reforma de l’edifici.  

Catalina Cantarelles298 escriu que el resultat de l’actuació de l’arquitecte Madorell és una 

creació situada a mig camí entre l’arquitectura representativa i la de la gram mansió 

senyorial. Cantarelles, també considera que l’edifici s’allunya tant de l’estricte 

eclecticisme com del modernisme.  

El cas és que, amb la reforma i malgrat a la difícil situació econòmica de l’entitat amb 

dos emprèstits en marxa, com de la societat illenca en general per la crisi de subsistència 

provocada per la primera Guerra Mundial, el Círculo gaudeix d’un edifici emblemàtic 

que potencia la diferenciació social de principi de s. XX i confereix a l’entitat un marc 

proper al luxe i a la magnificència.____- 

L’entitat manté, mes o manco, el mateix nombre de socis però, els seus ingressos es veuen 

greument malmesos per la repressió contra els jocs prohibits que duu a terme el 

Governador Civil299 de la Província, amb qui la Junta Directiva del Círculo té un conflicte 

per mantenir suspès definitivament el joc en el Casino generant una greu inestabilitat 

econòmica que provoca primer la petició per part de la Junta Directiva de mediació dels 

diputats i senadors a Corts de la província. Sembla que la situació retorna a la normalitat 

quan és substituït el governador el gener de 1919.   

A banda del joc, les activitats més general que manté l’entitat en aquesta nova fase, són 

els balls de carnaval, els tes i s’introdueixen la festa dels Reis, la de Noël i la Festa de la 

“Uva”. A nivell cultural es realitzen un bon grapat d’exposicions de pintura d’artistes de 

reconegut prestigi (Roberto Montenegro, Alexandre de Riquer, Francesc Rosselló i 

Antonio Brussotto, Bartomeu Ferrà, Faust Morell, Antoni Gelabert, Emili Pou). Per la 

seva part, la biblioteca, en la seva nova ubicació, és inaugurada el maig del 1918, oferint 

els serveis que li són habituals. No es deixa de banda les actuacions de la secció 

filharmònica, sobre tot en la interpretació de l’Stabat Mater el dia de Rams. 

 
297 Junta Directiva de dia 26 de març de 1919. Llibre d’actes de la Junta Directiva del 10 d’abril de 1918 al 

8 d’octubre de 1920. 
298 CANTARELLAS, Catalina. “El Parlament: Bé d’Interès Cultural”. El Parlament de les Illes Balears. 

Parlament de les Illes Balears. Palma. 2011. Pàg. 147-148. 
299 Ubaldo de Rivas Cano (4 de maig de 1918 – 2 de desembre de 1918). 
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El casino d’estiu (1921) 

La bona marxa econòmica i social del Círculo entre els anys 1919 i 1921, anima a la Junta 

Directiva a presentar a la General la proposta d’instal·lar un casino d’estiu. Després d’un 

extens debat s’accepta la seva instal·lació i es passa a discutir les diferents propostes de 

lloguer de terrenys per a la seva ubicació300. Guanya a votació els terrenys de Corp Marí 

dels Srs. Torrella.  

S’ha de tenir en compte que les actes de la Junta Directiva entre els anys 1920-26 s’han 

perdut o no apareixen, per la qual cosa l’activitat que es realitza en el casino d’estiu l’he 

trobada en els diaris i revistes locals del moment. La informació que si he trobat en les 

actes de la Junta General del Círculo són les dates d’inici (juliol de 1921) i fi del contracte 

d’arrendament dels terrenys (7 d’octubre de 1923). Així, en aquests terrenys s’hi 

organitzen verbenes301, si duu a terme tornejos de tennis302 i es té constància de tirades de 

“pichón”303. 

Mentrestant, la Junta General extraordinària del Círculo aprova, el 24 de febrer de 

1922, l’adquisició de la finca veïnada, per obtenir nous ingressos amb el seu 

arrendament.  El cost de l’operació és de 90.000 pessetes i la junta queda delegada 

per trobar les solucions més pertinents pel seu pagament (hipoteca, emprèstit,..). 

La Junta Directiva emet un nou emprèstit de 100.000 pessetes en 200 obligacions 

hipotecàries de 500 pessetes cada una.  

El 1923, i degut la implantació d’una nova campanya de supressió del joc duta a terme 

pels governadors civils de les províncies, iniciada en aquest cas el desembre de 1922304 

provoca una nova crisi econòmica a l’entitat, rescindint el contracte de lloguer amb la 

propietat dels terrenys de Corp Marí. La rescissió del contracte en aquest cas, és més una 

cessió d’aquest a la secció de Tennis de Círculo que es fa càrrec del mateix gràcies a 

l’acord arribat a la Junta General extraordinària de dia 7 de novembre de 1923, amb la 

 
300 Junta General extraordinària de dia 19 de maig de 1921. Llibre d’actes de la Junta General de dia 26 de 

febrer de 1910 al 15 d’octubre de 1931. 
301 Revista Baleares, de dia 15 d’agost de 1921.  
302 Revista Baleares, de dia 31 de maig de 1922. 
303 Revista Baleares, de dia 30 de juny de 1922. 
304 ABC, de dia 22 de desembre de 1922. 
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condició que el Círculo subvencioni  “mensualmente a la sección con 250 ptas para así 

ayudar al sostenimiento de aquel útil campo”305       

Segona visita d’Alfons XIII al Círculo.  

Mentre el Círculo es troba involucrat en la seva enèsima crisi econòmica i en la manera 

de reduir despeses (com la recent rescissió del contracte del casino d’estiu en el terrenys 

de Corp Marí), el rei Alfons XIII prepara la segona visita a Mallorca, 19 anys després de 

la primera.  

En el diari La Almudaina306 de dia 27 de novembre, s’informa als lectors del programa 

oficial preparat per a la visita de SS.MM. i on ja es disposa la celebració d’un te en el 

Círculo Mallorquín, motiu pel qual surten aquell mateix dia les invitacions 

“rigurosamente personales a los señores socios y familiares” convidant-los a la visita del 

Rei a la seva Societat.  

El dia 28, el mateix diari publica la notícia explicant com serà el protocol de l’acte i 

esmenta que les famílies de l’aristocràcia de Palma, entre elles la família Rosselló 

Alemany i el Marqués de Palmer, oferiren el servei de vaixella i de coberts que s’ha 

d’utilitzar en el Círculo. Així, la notícia ens documenta que els coberts serien tots de plata 

i les tasses pel te “una vagilla antigua de gusto chino”. 

De la mateixa manera, s’informa que s’ha encarregat “a las comunidades religioses 

establecidas en Mallorca, la confección de pastas exclusivamente mallorquines que de 

tanto privilegio gozan, a cuyo afecto las religiosas de la Concepción suministrarán sus 

famosas “mantecadas”, las de San Jerónimo “bizcochos” y las de Inca los “concos”. 

Además las pastelerias y hornos de renombre en etas especialidades suministraran los 

“cuartos” y demás pastas”307.  

Al dia següent el mateix diari308 puntualitzava la informació que havia donat el dia abans. 

Així, explicava que s’havia disposat que els concurrents a l’acte del Círculo no tendrien 

accés al saló menjador fins que els Monarques no haguessin sortit del mateix, és a dir, 

 
305 Junta General extraordinària del dia 7 de novembre de 1923. Llibre d’actes de la Junta General de dia 

26 de febrer de 1910 al 15 d’octubre de 1931. 
306 La Almudaina, de dia 27 de novembre de 1923. 
307 La Almudaina, de dia 28 de novembre de 1923. 
308 La Almudaina, de dia 29 de novembre de 1923. 
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fins que SS.MM haguessin acabat de prendre el te. La persona encarregada de facilitar el 

llistat de persones que podien entrar al saló menjador i que havien d’asseure a la taula 

dels Reis era el Majordom de Palau, Marqués de Torrejilla.  

També el baró de Pinopar cedí els canelobres de plata, el marqués de Ferrandell donà una 

fina cristalleria de Venècia i Apol·lònia Burguera les tovalles i el servei de te309. Segueix 

la notícia explicant que s’havia encarregat a les comunitats religioses de Mallorca, la 

confecció de pastes exclusivament mallorquines.  

Els preparatius en el Círculo per rebre a SS.MM. Alfons XIII i la seva esposa Victòria 

Eugènia segueixen a bon ritme. A La Almudaina de dia 29 de novembre310, s’informa que 

Lluis Despuig ha cedit al Círculo “dos hermosos y valiosos sillones de gala, procedentes 

del Cardenal Despuig bordados en oro sobre raso granate... y otros sillones estilo Luis 

XVI que se colocarán en el salón de fiesta, para ser ocupados por SS.MM. y séquito en 

la fiesta”. A més també s’esmenta que Juan Burgues Zaforteza cedeix “otra rica silleria 

que ya utilizaron las augustas personas doña Isabel II y Alfonso XII, que serán ocupadas 

por SS.MM. y séquito en el salón-comedor al tomar el te”  

El dia 30 de novembre, SS.MM. desembarcaren a Alcúdia procedents de Nàpols. El 

viatge, segons les cròniques havia estat espantós degut a un fort temporal que els 

acompanyà durant quasi tot el camí. El mal temps no va fer desistir els ciutadans 

d’organitzar la benvinguda a SS.MM. El cuirassat Jaime I, on viatjava la família Reial, 

va ancorà a Alcúdia i el Rei baixà a terra amb una falua. A més de Primo de Rivera, 

acompanyaven a SS.MM. els ducs de Medinaceli i San Carlos i l’ambaixador d’Itàlia, 

entre altres personalitats. 

D’Alcúdia van cap a Palma aturant-se únicament a Inca, on es fa una petita recepció. A 

primera hora de l’horabaixa, la comitiva arriba a Palma, entrant per la Porta de Sant 

Antoni. Els Reis assisteixen als actes preparats i les visites habituals (plaça de Cort, Te 

 
309 AA.DD. Els Reis de Mallorca. Promomallorca. Vol. I. Pàg. 163. 
310 La Almudaina, de dia 29 de novembre de 1923.  
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Deum a la Catedral311, recepció a la Capitania General, ...). L’únic destacat són les visites 

al palau Vivot on dinaren i al Círculo Mallorquín 312. 

El diari La Almudaina de dia 1 de desembre313, ens relata com succeïen els esdeveniments 

dient que després de dinar al Palau Vivot i de la recepció a la Capitania General, es realitzà 

l’acte d’imposició de braçals a les infermeres de la Creu Roja a càrrec de la Reina Maria 

Eugènia. Una vegada acabat aquest acte van directament cap al Circulo Mallorquín.  

La notícia segueix dient que el Monarca arriba al Círculo a les cinc i mitja acompanyat 

pel General Primo de Rivera i són rebut per la Junta Directiva fora de l’edifici. Es 

dirigeixen desprès fins a la sala de festes, moment en que arriba La Reina, acompanyada 

del seu seguici i passen al menjador petit on se’ls ofereix el te.  

En aquest menjador, juntament amb SS.MM. s’hi troba el President del Directori, les 

autoritats eclesiàstiques civils, militars, municipals, el president del Círculo i diversos 

personatges dels seguici i distingides senyores de Palma. Acabat el te el Rei passa al 

menjador gran on conversa amb algunes persones i que després, acompanyat de la reina,  

abandona el local més o manco a les sis i quart de l’horabaixa. 

La crònica de la segona visita d’Alfons XIII al Círculo Mallorquín acaba aquí, però 

segueix detallant la reunió que manté el General Primo de Rivera amb Manuel Bonet, 

Fernando Alzamora i Juan Urgellés i que aquest “les alentó a todos para que siguieran 

con actividad y firmeza, pues este viaje por España le confirmaba en la necesidad de 

cambio de sistema que comprende todos desean”  

L’estada al Círculo Mallorquín és el darrer acte d’aquesta curta segona visita de S.M. 

Alfons XIII a Palma ja que, en sortir de la societat recreativa, empren camí cap a Alcúdia, 

on embarca al Jaume I, per anar cap Barcelona. 

Evidentment, la visita de SS.MM els Reis a Mallorca es seguida per la premsa nacional i 

diaris com l’ABC o La Vanguardia es fan ressò dels actes programats, per la qual cosa, el 

nom de l’entitat es difós per tota la geografia espanyola.  

 
311 COMPANY MATAS, Arnau. De la Dictuadura de Primo de Rivera a la Guerra Civil (1923 – 1939)”. 

Grup d’estudi de la cultura, la coïetat i la política al món contemporani (UIB). Els Ullals 4. Govern de les 

Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura. Palma. 2000.  
312 AA.DD. Els Reis de Mallorca. Vol. I, Pàg. 162. Entre Joan Alcover i la Dictadura. 
313 La Almudaina, de dia 1 de desembre de 1923. 
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Una de les anècdotes que Sanmartín Perea explica en el seu llibre és que degut a les 

dificultats econòmiques per les que passa el Círculo, quan es confirmar que el rei serà 

rebut per la societat, el president de la institució digué allò de “Se hará lo que se deba y 

se deberá lo que se haga”314 ______-  

Els següents anys no depara cap esdeveniment de gran rellevància. Els mandataris de la 

Societat tenen la preocupació de la subsistència de Círculo i les Juntes Generals són un 

constant debat cercant alternatives per la pervivència de la societat que gairebé sempre té 

com a primera solució l’augment de les quotes mensuals, fet que divideix a l’associat.  

Així hi tot, durant els hiverns es segueixen fent els tes cada dimarts i les esquadres 

estrangeres també són obsequiades amb un te en el seu honor. El 75 aniversari del 

Círculo (1926) és commemorant amb un banquet per a tot l’associat i un ball d’etiqueta. 

i pel 20è aniversari de la mort de Ricard Anckermann, el Círculo organitza una exposició 

de les seves obres i pel primer aniversari de la mort de Joan Alcover l’entitat organitza 

un homenatge (1927).  

Prova del deficient estat econòmic, la premsa315 es fa eco dels rumors que diuen que 

l’edifici es vendrà per traslladar-se a un altre al carrer del Born, notícia que la mateix 

Junta Directiva s’encarrega de desmentir. Aquest mateix any, i per eixugar el deute 

flotant, s’obri una inscripció entre els socis de cèdules d’aportació voluntàries de 500 

pessetes, sense interès, com a via per a mantenir el Círculo i es proposa, encara que no 

s’accepta “admitir a las señoras en las listas de socios de la casa”316, però sí es crea el 

soci juvenil317. 

El setembre de 1929, el Círculo torna a rebre la visita d’un membre de la Casa Reial, 

l’infant Jaime de Borbón, acompanyat pel General Primo de Rivera, a qui se li 

ofereix un ball en el seu honor318 i del que no hi ha cap referència ni a les actes de la Junta 

Directiva ni de la Junta General.  

 
314 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años..., pàg. 113; Palma Ciutat. Diario de Mallorca. Editora 

Balear S.A. Pàg. 45. 
315 La Vanguardia, de dia 31 d’agost de 1928. 
316 Junta General extraordinària de dia 30 d’octubre de 1928. Llibre d’actes de la Junta General de dia 26 

de febrer de 1910 al 15 d’octubre de 1931. 
317 Junta General ordinària de dia 15 d’octubre de 1929. Llibre d’actes de la Junta General de dia 26 de 

febrer de 1910 al 15 d’octubre de 1931. 
318 La Ultima Hora, de dia 10 de setembre de 1929. 
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A nivell cultural encara es duen a terme concerts però sense la transcendència d’èpoques 

anteriors i sense intervenció de l’associat i familiars. Per altra banda, el Círculo inaugura, 

amb una exposició de Meifrèn, un saló d’exposicions (1928) i deixa en mans de 

l’Associació per a la Cultura de Mallorca la realització un seguit d’exposicions, 

conferències i recitals poètics com el de Maria Antònia Salvà (1930), Llorenç Riber i 

Emilia Bernal (1931) i dels que la Revista Sa Nostra Terra,  en dona compta puntualment.  

La implantació de la República no transmuta en cap cas ni la idiosincràsia de l’entitat, ni 

el seu modo de vida. Es manté la mateixa activitat i s’organitzen les mateixes festes 

tradicionals, amb un petit incident que ens relata Sanmartín Perea319 de la nit de cap d’any 

de 1931, que s’intenta rebre l’any nou, amb l’himne de Riego envers de la Marxa Reial 

com era costum. La biblioteca de la Societat, amb Emili Darder al cap davant es revitalitza 

estant subscrita a 32 diaris de totes les tendències (8 eren de Madrid, 7 de Barcelona, 5 

d’altres províncies, 7 de Balears i 5 d’estrangers).  

Visita de Niceto Alcalà Zamora, president de la República (1933) 

Com ja és habitual, el Círculo Mallorquín pren part en l’organització de la visita de 

membres de la Casa Reial Espanyola i personatges il·lustres a Mallorca, motiu pel qual 

el president de l’entitat és reclamat pel Governador Civil per formar part de la comissió 

de festes i preparar el programa provisional320 per a la visita oficial de tres dies que ha de 

fer Niceto Alcalá Zamora, president de la República, l’abril de 1932. 

En el primer programa s’accepta una excussió a l’interior de l’illa, una funció de gala en 

el Teatre Principal i un ball en el Círculo Mallorquín, que es confirmat per la Junta 

Directiva321 en sessió celebrada el 19 de març: “Con motivo de la próxima venida a 

Mallorca del Excmo. Sr. Presidente de la República, acordose la celebración de un baile 

de gala en su honor. Igualmente, siguiendo la tradición de este Casino, se acordó 

ofrecerle, así como a su sequito y autoridades, un lunch”. Com succeí amb la visita de 

l’infant Jaime de Borbón i el General Primo de Rivera, el 1929, no es troba cap altra 

referència de l’acte en qüestió, en cap acta de la Junta Directiva ni de la Junta General i 

 
319 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los Cien años..., pàg. 136. 
320 La Vanguardia, de dia 13 de març de 1932. 
321 Junta Directiva de dia 19 de març de 1932. Llibre d’actes de dia 10 d’octubre de 1926 al 14 d’octubre 

de 1933. 
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com ha passat amb les anteriors visites, el ball d’honor al President, el 2 d’abril de 1932, 

és notícia en tots els diaris nacionals.  

La nefasta situació econòmica persisteix i augment. A més dels emprèstits hipotecaris, el 

deute, a 19 de maig de 1933 és de 32.000 pessetes322 i no es poden amortitzar les 

emissions d’obligacions hipotecàries, duent el Círculo “una vida lángida y penosa”. Les 

mesures que es prenen per a pal·liar la situació és posar en venta la casa adossada 

adquirida el 1922 (que no es ven fins el 1935) i el lloguer dels baixos de l’edifici (que no 

es duu a terme fins el 1939) 

El setembre de 1933 és elegit president de l’entitat Luis García Ruiz. Amb ell hi ha un 

augment considerable de l’associat i un rígid pla econòmic que estabilitza la crisi 

econòmica en la que està immers l’entitat. És també el protagonista de la denúncia que es 

posa contra ell perquè a la nit de cap d’any de 1934, en el Círculo Mallorquín “no se 

interpretó a media noche el himno de Riego, interrumpiéndose la costumbre de años 

anteriores. Augmenta la importancia al ser el presidente del Círculo el encargado de la 

Comandancia Militar, teniente coronel de ingenieros, señor García Ruiz”323. Durant el 

seu mandat s’elabora un nou reglament que entrarà en vigor el 1936. 

Es mantenen els balls i festes més tradicionals, conferències i exposicions i l’escacs agafa 

certa popularitat ja que el Círculo, organitza en la seva sala de Festes, dues vetllades amb 

Alekhine, campió mundial d’escats, qui juga diverses partides simultànies amb els socis. 

També es constitueix una nova secció d’esgrima324 que havia deixat de funcionar el 1926. 

La Guerra Civil (1936) 

Si el darrer decenni ha estat dificultós per a la supervivència del Círculo (just atenuat per 

la venta de la casa adossada), la guerra Civil Espanyola suposa un fort entrebanc per a la 

seva subsistència.  

 
322 Junta General ordinària de dia 19 de maig de 1933. Llibre d’actes de la Junta General de dia 27 de febrer 

de 1932 al 16 de desembre de 1950. 
323 La Vanguardia, de dia 5 de gener de 1934. 
324 Junta Directiva de dia 12 de febrer de 1936. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 21 d’octubre de 

1933 al dia 11 de gener de 1941. 
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És evident que la gran majoria de l’associat del Círculo Mallorquín està posicionat amb 

l’aixecament. El mateix 18 de juliol, segons ens diu Josep Massot Muntaner325, “l’única 

reacció violenta dels partidaris de la República fou un intent d’assaltar el Círculo 

Mallorquí, considerat un focus de militars rebels i de paisans feixistes”. És oportú 

recordar que les forces militars a Mallorca s’alcen contra el règim republicà i Luis García 

Ruiz, Tinent Coronel d’Enginyers, ha estat president del Círculo fins dos mesos abans de 

l’aixecament i que la majoria de l’associat de l’entitat pertany a les capes més 

conservadores i antirepublicanes de l’illa.  

Una primer conseqüència de la guerra és un fort augment de baixes en el llistat de socis, 

la qual cosa també suposa una forta disminució dels ingressos econòmics per aquest 

concepte, a més de l’augment de la morositat. Aquesta qüestió posa en perill la 

pervivència de l’entitat per la qual cosa, la Junta General decideix enviar una carta als 

socis que es donaren de baixa des del 19 de juliol de 1936 perquè es tornin donar d’alta326.  

Una tercera conseqüència és l’ocupació per part del servei d’emissores de la 

Comandància de Marina327 dels baixos de l’edifici i de la cessió ”del Salón de Fiestas, el 

Rojo y el del Tresillo adjunto, para instalar en los mismos los talleres de Auxilio Social” 

de la Secció Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S per a 

confeccionar roba d’abric pels soldats328.  

Una altra conseqüència directa del conflicte és, evidentment, l’aturada de les activitats 

socials de l’entitat, encara que sempre es manté la funcionalitat de la biblioteca i, encara 

que inicialment s’economitza en moltes partides, a finals de 1937, es prenen novament 

mesures d’estalvi en el capítol de personal, electricitat i carbó i se suprimeix la partida 

destinada a amortització d’obligacions hipotecàries.329  

 
325 MASSOT MUNTANER, Josep. El desembarcament de Bayo a Mallorca. Agost – setembre de 1936. 

Publicacions Abadia de Monteserrat. Col·lecció Serra d’Or. Barcelona – 1987. Pàg. 23-24.   
326 Junta General extraordinària de dia 14 d’abril de 1937. Llibre d’actes de la Junta General de dia 27 de 

febrer de 1932 al 16 de desembre de 1950. 
327 Junta Directiva de dia 9 de juliol de 1937. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 21 d’octubre de 

1933 al dia 11 de gener de 1941. 
328 Junta directiva de dia 4 d’agost de 1937. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 21 d’octubre de 1933 

al dia 11 de gener de 1941. 
329 Junta General ordinària de dia 29 de desembre de 1937. Llibre d’actes de la Junta General de dia 27 de 

febrer de 1932 al 16 de desembre de 1950. 
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Es succeeixen diferents homenatges, primer a l’expresident del Círculo, Luis  García 

Ruiz, que es declarat soci de mèrit de la Societat330, després al General Manuel Goded, 

soci del Círculo i Comandant Militar de Balears que encapçalà la revolta militar a 

Barcelona i que va ser afusellat per les forces republicanes. El finalitat de l’homenatge és 

la creació “con carácter obligatorio de un sello pro-homenje consistente en el pago 

durante seis meses de una peseta por mes.”331   

De la mateixa manera, el Círculo potencia entre el seu associat i participa en les llistes de 

subscripció obertes als diferents homenatges com poden ser al monument al creuer 

Baleares o al monument a Calvo Sotelo.332  

Un mes abans del alçament militar, a dia 1 de juny de 1936, el nombre de socis del Círculo 

era de 694 socis. Un mes després de la seva finalització, a dia 1 de maig de 1939, són 402 

els socis que es mantenen.333  

La postguerra (1939) 

A poc a poc, s’intenta activar la vida social del Círculo però sense organitzar balls ja que  

no se considerar adient, encara que se convida a l’oficialitat de la Marina Italiana atracada 

a Mallorca a presenciar el pas de la processó del Corpus i, posteriorment, se li oferirà un 

ball de gala en homenatge.    

Una de les mesures que empren el Círculo per intentar augmentar l’associat i impulsar 

l’entitat és atraure “gran cantidad de elementos de la Industria y el Comercio”334. 

Aquesta obertura social comporta, en certa manera, una transformació de la fisonomia i 

de l’estructura social que ha estat fins aquest moment una de les senyes d’identitat més 

fortes del Casino, la pertinença a les capes altes i dirigents de la societat. Ja no es cerca 

tant un soci de “bona casa” i amb doblers, que també, sinó que simplement un afiliat amb 

 
330 Junta General Extraordinària de dia 4 de gener de 1937. Llibre d’actes de la Junta General de dia 27 de 

febrer de 1932 a 16 de desembre de 1950. 
331 Junta General ordinària i extraordinària de dia 29 de desembre de 1936. . Llibre d’actes de la Junta 

General de dia 27 de febrer de 1932 al 16 de desembre de 1950. 
332 Junta directiva de dia 20 d’octubre de 1938. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 21 d’octubre de 

1933 al dia 11 de gener de 1941.  
333 Junta General extraordinària de dia 31 de maig de 1936. Llibre d’actes de la Junta General de dia 27 de 

febrer de 1932 al 16 de desembre de 1950. 
334 Junta General extraordinària de dia 31 de maig de 1936. Llibre d’actes de la Junta General de dia 27 de 

febrer de 1932 al 16 de desembre de 1950. 
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una mínima posició econòmica que pugui pagar la quota mensual. S’ha de dir que la 

campanya és un èxit i que a finals de 1941, són 701 en nombre d’associats.335 

També se segueix amb actes d’adhesió al règim franquista com per exemple, la 

proclamació del Generalísimo com a president honorari del Círculo o l’organització d’un 

homenatge als socis de l’entitat “caiguts” durant la guerra. 

En aquest acte, realitzat l’1 d’abril de 1940, el Capità General Kindelán, llegeix els noms 

dels “caiguts” pel bàndol nacional, que el 18 de juliol de 1936 figuraven a la llista de socis 

de l’entitat i que figuren a la làpida commemorativa336. Una vegada descoberta aquesta, 

el prevere Lorenzo Riber, fa lectura d’un discurs “glosando la gesta heroica de nuestra 

patria y la parte activa que los camaradas del Círculo Mallorquín tomaron desde los 

primeros momentos en el rescate de nuestra Mallorca para la Patria.”337 

La bona marxa de captació de socis, la posada en marxa del joc en el casino amb la 

pertinent permissivitat de les autoritats i el lloguer dels baixos de l’edifici al Círculo de  

Bellas Artes de Palma l’1 de maig de 1941, suposen una injecció econòmica important 

que permet iniciar novament el pagament de l’amortització de les obligacions 

hipotecàries, disposar de més personal, dur endavant alguna petita reforma necessària i 

emprendre la celebració d’activitats com tes i festes de gala, entre elles la festa de cap 

d’any, “como en años anteriores.”338  

Durant els següents anys, la biblioteca és motiu de particular atenció i s’atén a la 

subscripció dels diaris i revistes locals, nacionals i estrangers (sobretot italians). Per altra 

banda, el billar i els escacs, són activitats que els socis exerceixen, però el que no es torna 

a organitzar són els balls de màscares i de carnaval per prohibició expressa del Ministerio 

de Gobernación339. L’augment de socis segueix creixen de manera molt considerable. 

 
335 ARM. Carpeta 1590/300. Lista de señores socios de este casino. Llista enviada pel Círculo Mallorquín 

al Govern Civil. 
336 Aquí Estamos, núm. 58. Març de 1940.  
337 Baleares, de dia 2 d’abril de 1940. 
338 Junta directiva de dia 1 de desembre de 1944. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 15 de febrer de 

1941 al dia 9 de desembre de 1954. 
339 Orden de 12 de enero de 1940 resolviendo mantener la prohibición absoluta de la celebración de las 

fiestas del Carnaval. Suspendidas en años anteriores las llamadas fiestas de Carnaval, y no existiendo 

razones que aconsejen rectificar dicha decisión, Este Ministerio ha resuelto mantenerla y recordar, a todas 

las Autoridades dependientes de él, la prohibición absoluta de la celebración de tales fiestas. Madrid, 12 de 

enero de 1940. SERRANO SUÑER. 
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La visita del Generalísimo (1947) 

El Cap de l’Estat Espanyol, S.E. Francisco Franco, visita Mallorca el maig de 1947 per a 

presidir diversos actes, entre ells, la inauguració i benedicció del monument a la memòria 

al creuer “Baleares”. 

Realment, en aquesta visita, el paper del Círculo Mallorquín és la d’accedir a la petició 

de l’Ajuntament de Palma i deixar la seva seu per oferir al Cap de l’Estat un sopar en el 

seu honor340 i on tots el socis tenen la possibilitat d’assistir a la festa de gala que s’ofereix. 

El saluda convidant a tots els socis així o explica:“La junta directiva de este casino tiene 

el gusto de comunicar a los señores socios del mismo que si desean asistir a la fiesta de 

gala que se celebrará en honor de S.E.  El Jefe del Estado, Generalísimo Franco el 

próximo martes día 13 a las 11 en punto de la noche, pueden pasar a recoger las 

invitaciones (que serán estrictamente personales para ellos y señoras (familia) que guste 

acompañar) por la secretaria de este casino”.341 

 

La crònica periodística, del diari Ultima Hora342, relata en que consistí la visita al Círculo 

del Generalísimo  i diu que “Los magníficos salones del Círculo Mallorquín fueron 

adecuado marco para la gran fiesta de Gala que el Ayuntamiento ofrecía en honor de 

S.E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos y de la fiesta folklórica actos que 

fueron broche esplendoroso de los celebrados durante la inolvidable ceremonia de ayer”. 

La crònica segueix dient que el sopar és servit en el gran saló de festes “de nostra primera 

sociedad” i que en el centre hi ha la taula amb dues presidències, una ocupada pel Cap 

d’Estat i, davant ell, Carmen Polo de Franco. A l’arxiu de Can Oms, es troba la minuta 

del sopar ofert per l’Ajuntament. 

Després del sopar, Franco i tot el seguici i primeres autoritats, es dirigeixen cap a la planta 

baixa que ocupa el Círculo de Bellas Artes, on es troba una exposició de les reformes que 

Palma té en execució. Mentrestant, Carmen Polo i la seva filla “Carmencita” conversen 

amb acompanyats i convidats i quan Franco torna de l’exposició “ya retirada la mesa del 

salón principal, la Agrupación Aires de Montaña, de Selva, dio una exhibición de bailes 

 
340 Junta Directiva de dia 11 de maig de 1947. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 15 de febrer de 

1941 al dia 9 de desembre de 1954. 
341 ARM. Carpeta CM 547 Fiestas, bailes, conciertos, matinés y tes – 1939 – 1950. 
342 La Ultima Hora, de dia 16 de maig de 1947. 
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populares de Mallorca”. Acabada l’actuació folklòrica, el Generalísimo i la resta de 

convidats, es retiren. 

És estrany que Julio Sanmartín Perea, periodista afí a la Falange i autor del llibre dels 

cents anys del Círculo tantes vegades esmentat no comenti absolutament res, ni una 

paraula, de la visita de Franco a la Societat, de la que tan sols havien passat tres anys.  

Del que sí hi ha constància a les actes de la Junta General del Círculo és de la bona marxa 

econòmica que ha permès eixugar el deute dels emprèstits emesos el 1913 i 1918, amb 

motiu de les obres d’ampliació i reforma de l’edifici, així com del gran augment de socis, 

que el 1948 provoca que la Junta Directiva hagi de comunicar “a los sres. socios de 

número que en lo sucesivo se abstengan de cursar solicitudes de socio que no sea de 

personas de solvencia social reconocida.”  

El Círculo a mitjans de segle XX és una societat a la que tothom vol pertànyer. És el lloc 

de màxima influència i la decisió d’obrir l’entitat a una col·lectivitat social més àmplia 

provoca que un nou industrial, comerciant, un alt funcionari o advocat, entre d’altres, que 

no pertany pugui, sinó relacionar-se, si al menys freqüentar el mateix espai, abans 

exclusiu per a l’aristocràcia que, en molts de casos, ha perdut el seu poder econòmic però 

que encara manté un prestigi social alt i amb una burgesia que ha perdut identitat com a 

col·lectiu però que manté el grau de poder i força de sempre.  

Pertànyer al Círculo ha estat fins ara un símbol de distinció i classe i l’obertura social cap 

a una classe mitjana - alta que es va obrint camí, no li lleva influx. Dins el mateix sí de 

l’entitat es diferencia entre socis de número, que són els més antics i els que dirigeixen la 

societat, i els socis eventuals, la immensa majoria de l’associat.   

D’aquesta manera s’arriba al centenari del Círculo, un aniversari que, a diferència del 75è 

aniversari, es commemorat amb un programa d’activitats extens i divers i on la primera 

referència és precisament l’acord de la Junta Directiva, de dia 10 de juny de 1950, de 

“encargar a D. Julio Sanmartín la monografía del Círculo Mallorquín”. 
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El centenari del Círculo Mallorquín (1951) 

El Círculo, en el sí de la seva Junta Directiva crea una comissió pro-centenari343 perquè 

elabori un programa d’activitats i el 15 de desembre de 1851, aquesta comissió 

organitzadora dels actes reuneix als representants dels diaris locals per donar-los a 

conèixer, de manera extracte, el programa, més a manco tancat, que es té previst realitzar 

i on hi ha manifestacions de caires socials, musicals i literàries. 

El centenari s’inicia amb un vi d’honor obsequi als socis el dia 21 de desembre. 

Seguidament s’han de dur a terme festes tradicionals del Círculo com és la nit de cap 

d’any. Ja en els primers mesos de l’any, se celebraran tres festes destinades a la 

remembrança de dates pretèrites: el 20 de gener de 1952, evocació de 1851; el 9 de febrer 

la de 1900; i la de 1925, el 25 de febrer.  

Hi haurà un cicle de conferències que s’iniciarà amb Juan Estelrich que dissertarà sobre 

la figura i l’obra de Miguel dels Sant Oliver.  La resta de conferències aniran a càrrec de 

Carlos Soldevila, José Mª Pemán, Gregorio Marañon i, sense estar tancada, una de Jesús 

Pabón sobre Antoni Maura. 

A l’esfera musical, el programa inclou un concert de Leopoldo Querol (4 de gener de 

1852), un de l’Orquestra Sinfònica de Mallorca amb la col·laboració del pianista Jaime 

Roig (28 de febrer de 1852) i un altre de la capella de Manacor (30 de març de 1952).  

En el camp de l’art pictòric se celebra una exposició de pintura modernista i una altra 

d’objectes casolans (joiers, ventalls, jocs de fumadors) emprats al llarg de la centúria 

d’existència del Círculo. Està tancat el concurs literari d’articles periodístic i el 31 de 

gener de1851 conclou el concurs de novel·la. La resolució del jurat es farà públic en una 

de les festes socials esmentades.   

La informació sobre el programa del centenari que ofereix la comissió acaba dient que 

està en curs la impressió de la història del segle de vida del Círculo escrita per Julio 

Sanmartín.  

 
343 Junta Directiva de dia 4 i dia 15 de novembre de 1950. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 15 de 

febrer de 1941 al dia 9 de desembre de 1954. Inicialment formen part d’aquesta comissió els següents socis: 

Juan Oliver Feliu, Félix Pons Marqués, Jaime Cirera Prim, Miguel Vidal Fluxá i després s’amplia amb 

Miguel Frontera, Luis Ripoll, Francisco Suau, Juan Llabrés i Gabriel Fuster Mayans.  
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S’ha de dir que aquest programa no es duu a terme de manera exhaustiva ja que es 

realitzen altres 7 concerts a més dels esmentats en el cicle del concerts de quaresma.  

Per acabar amb aquest apartat dir que el 24 d’abril de 1952, el jurat del concurs de novel·la 

344concedeix, per unanimitat, el premi centenari Círculo Mallorquín a l’obra titulada La 

ciudad desvanecida. Memorias de un socio del Círculo Mallorquín (lema Porticos) de 

Mario Verdaguer Travesi, deixant desert el premi per a articles periodístics. 

La novel·la de Mario Verdaguer és una de les principals fonts pel coneixements del 

Círculo Mallorquín de finals de s. XIX, principi del XX, ja que rememora, en diversos 

capítols, les vivències tingudes mentre freqüenta el Círculo, sobretot pel que fa a la 

descripció de l’edifici d’abans de la reforma, sobre la biblioteca i també sobre els 

personatges més assidus i les activitats que si fan.  

La secció de literatura “Juan Alcover” (1952) 

Amb el centenari de la institució no s’acaben els actes culturals. El novembre de 1952, la 

Junta Directiva acorda reorganitzar la secció de literatura amb el nom de “Juan 

Alcover”345. 

Històricament ens trobem en el context històric de la dictadura franquista i al marge del 

món oficial, els intel·lectuals mallorquins dels anys 50 aprofiten algunes plataformes per 

rellançar la llengua i la cultura autòctones. La secció literària “Juan Alcover” del Círculo 

Mallorquín  organitza algunes activitats en les que prenen part quals alguns autors joves 

com Josep M. Llompart, Bernat Vidal i Tomàs, Blai Bonet, Manuel Sanchís Guarner, que 

col·laboraren amb els intel·lectuals de l’Escola Mallorquina. 

Entre d’altres activitats, la secció “Juan Alcover” organitzà la conferència pronunciada 

per Joan Pons i Marqués, el dia 25 de febrer de 1951, amb motiu del XXVè aniversari de 

la mort del poeta Joan Alcover346. També organitza els homenatges a Oscar Wilde, Arthur 

 
344 Arxiu de la biblioteca del Parlament de les Illes Balears. Premio Centenario Círculo Mallorquín. Acta 

del Jurado Calificador de dia 24 d’abril de 1952.  
345 Junta Directiva de dia 29 de novembre de 1952. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 15 de febrer 

de 1941 al dia 9 de desembre de 1954. 
346 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años…, pàg. 137-138. 
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Rimbaud (1954), Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover (1954), Llorenç Riber, Cèlia 

Viñas, etc.347 

Seguint amb l’activitat literària del Círculo Mallorquín  en aquests anys, s’ha d’ esmentar 

que l’entitat organitza el sopar del primer Premi Ciutat de Palma i ho seguirà fent un 

quants d’any més. Aquest premi neix l’any 1956 de la ma del periodista i escriptor Gabriel 

Fuster Mayans “Gafim”, soci de l’entitat. ____ - 

El Círculo, és la “sala bona de Mallorca” i la seves sales, com ja hem vist, són emprades 

per esdeveniments que organitzen institucions polítiques, amb autoritats al capdavant que, 

des de sempre, són socis d’honorífics de l’entitat des del mateix moment que prenen 

possessió del seu càrrec, amb una evident intenció protocol·lària, però també amb la 

finalitat de mantenir bones relacions amb el poder i, com ja s’ha comentat en més d’una 

ocasió, obtenir una certa permissivitat sobre tot en el tema del joc.     

Entre el 1956 i 1957, el Círculo deixa també les seves instal·lacions a entitat privades 

com per exemple a l’organització del XVIII Congreso Nacional de Odontólogos, als 

participants a l’Asamblea Nacional de Asociaciones de la Premsa, a la Hermandad 

Médico Farmacéutica, al Consejo Nacional de Prensa Diaria, i fins i tot, a l’Obispat amb 

motiu del Congrés Eucaristic Diocesà. Ja el 1959, en el Círculo es presenten les Jornades 

Europees amb participació de Ramon Menéndez Pidal, José Mª Peman i Camilo José 

Cela, entre d’altres. Aquest fet motiva que la Junta Directiva348, el maig de 1959, acordi 

que “en lo sucesivo, cuantos actos celebre el Casino, los tiene que hacer por sí solo, sin 

intervención, ni colaboración con otras entidades” 

El Círculo segueix organitzant les seves festes i balls, tes, conferències, concerts i 

exposicions. L’augment de socis segueix de manera progressiva: l’any 1957 la llista de 

socis de l’entitat és de 1530 associats; el 1960 de 1610; i el 1964 de 1872349. També i ja 

de manera cíclica quan la bonança econòmica és manifesta, s’inicien una sèrie d’obres de 

 
347 ROSSELLÓ BOVER, Pere. La literatura a Mallorca durant el franquisme (1936 – 1975). El tall 

Editorial. Col·lecció Conèixer Mallorca, núm. 5. Palma. 1998. Pàg. 34; i també a ROSSELLÓ, Pere, La 

Cultura a Mallorca. 1936 – 2003. Edicions Documenta Balears. Quaderns d’Història Contemporània de 

les Balears. Palma, 2004. Pàg. 19 -20 
348 Junta Directiva de dia 18 de maig de 1959. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 19 de gener de 

1955 al 14 de desembre de 1961. 
349 Llibres de registre de socis del Círculo Mallorquín. 
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reforma i millora de l’edifici (canvi del forjat del vestíbul de la biblioteca350, canvi de 

canals i desaigües351, obres d’accés al menjador352, arreglo façana del carrer Palacio353, 

reforma del restaurant354, reforma sala de la xemeneia355, renovació del pis de la sala de 

ball356, ...).  

Davant l’increment de l’activitat general, la Junta Directiva s’estructura en comissions 

que es fa responsable d’unes àrees determinades, constituint-se la comissió d’actes 

culturals i musicals; la comissió d’obres; la comissió de festes; i la “comisión de recreos” 

357, és a dir, la comissió referent al joc. 

La decoració de l’interior de l’edifici també és una qüestió que preocupa en gran mesura 

a l’equip rector, motiu pel qual, a més d’un important canvi de mobiliari (amb la subhasta 

de la venta de l’antic)358 i de cortines, s’adquireixen un bon grapat d’obres d’art com és 

la pintura d’Anckermann del Palau de Casa Torrella pel sostre de la Sala Verda359, una 

pintura de gran format de Juan Pizà360, un baix relleu per a decorar la xemeneia de la Sala 

Verda obra de Tomàs Vila i s’encarrega al pintor Molina un quadre pel mateix saló361. 

En aquest context de plena millora de l’edifici i d’animació social i davant el constant 

augment del nombre d’associat, la Junta General estudia la modificació del Reglament en 

 
350 Junta Directiva de dia 21 de juliol de 1958. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 19 de gener de 

1955 al 14 de desembre de 1961. 
351 Junta Directiva de dia 16 de setembre de 1958. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 19 de gener 

de 1955 al 14 de desembre de 1961. 
352 Junta Directiva de dia 11 de febrer de 1960. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 19 de gener de 

1955 al 14 de desembre de 1961. 
353 Junta Directiva de dia 13 de juny de 1960. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 19 de gener de 

1955 al 14 de desembre de 1961. 
354 Junta General extraordinària de dia 17 de març de 1960. Llibre d’actes de la Junta General de dia 7 de 

maig de 1951 al 4 de maig de 1976. 
355 Junta General extraordinària de dia 1 de setembre de 1961. Llibre d’actes de la Junta General de dia 7 

de maig de 1951 al 4 de maig de 1976. 
356 Junta General extraordinària de dia 9 d’agost de 1963. Llibre d’actes de la Junta General de dia 7 de 

maig de 1951 al 4 de maig de 1976. 
357 Junta Directiva de dia 15 de febre de 1962. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 8 de gener de 1962 

al 16 de maig de 1968. 
358 Junta Directiva de dia 1 d’octubre de 1959. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 19 de gener de 

1955 al 14 de desembre de 1961. 
359 Junta Directiva de dia 11 de febrer de 1960. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 19 de gener de 

1955 al 14 de desembre de 1961. 
360 Junta Directiva de dia 13 de juny de 1960. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 19 de gener de 

1955 al 14 de desembre de 1961. 
361 Junta Directiva de dia 28 de març de 1962. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 8 de gener de 1962 

al 16 de maig de 1968. 
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el sentit de que el nombre màxim d’associats no superi els 2.000 i que el límit de socis de 

número sigui el 10% del total d’eventuals362.  

A finals de 1964 el Círculo té inscrit a 1872 socis (de número i eventual), quantitat rècord. 

A partir d’aquesta data s’inicia un lent, però progressiu descens en el nombre d’associats 

que s’acompanya d’una gran despesa en l’organització d’actes i festes, reformes, 

decoració interior, etc, Aquest dos factors, juntament amb uns canvis en l’estructura social 

suposaran, com veurem, el principi d’un decliu que ja no tendrà marxa enrere.  

Els balls “de las debutantes”. La posada de llarg de les filles dels socis (1964) 

Seguint la moda marcada en altres Casinos de la península, el Círculo Mallorquín, a partir 

del 1964 i fins el 1970, organitza anualment el ball “de las debutantes” o el que és el 

mateix, una festa de posada de llarg. La finalitat d’aquest ball és la presentació en societat 

de les al·lotes filles dels socis del Círculo Mallroquín compleixen majoria d’edat.  

Aquests balls, sobretot els primers, compten amb l’assistència de les màximes autoritats 

illenques, és a dir, Capità General, Governador Civil i batle de Palma que amb les seves 

esposes ocupaven, com no pot ser d’altra manera, la taula d’honor.  

Aquestes són les dates  i el nombre de debutants de cada un dels balls organitzats: 

N. ANY DIA DEBUTANTS PREMSA* FONT 

I 1964 
19 de 

desembre 
33 

• Diario de Mallorca, 

20.12.1964 

• Baleares, 20.12.1964 

• Ultima Hora, 

21.12.1964    

ARM – 

CM 550 

Premsa 

 

II 1965 
18 de 

desembre 
23 

 ARM – 

CM 55O 

III 1966 
17 de 

desembre 
33 

 ARM – 

CM 550 

IV 1967 
23 de 

desembre 
30 

 ARM – 

CM 550 

 
362 Junta General de dia 11 de desembre de 1964. Llibre d’actes de la Junta General de dia 7 de maig de 

1951 al 4 de maig de 1976. 
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Revista 

Cort 

V 1968 
21 de 

desembre 
14 

• ... 8.11.68 (nota) ARM – 

CM 550 

VI 1969 
20 de 

desembre 
13 

• Ultima Hora, 

29.10.1969 

• Diario de Mallorca, 

29.10.1969- Portada 

+ interior 

• Baleares, 29.10.1969 

• Baleares, 21.12.1969 

ARM – 

CM 550 

VII 1970 
19 de 

desembre 
11 

 Àlbum de 

fotos 

 

*Els retalls de premsa que surten a la taula són els que apareixen dins la carpeta consultada 

a l’Arxiu del Regne de Mallorca, carpeta CM 550. 

Abans de cada ball hi ha una tasca administrativa singular. Per una banda el Círculo 

Mallorquín posa en coneixement de l’associat la data de celebració del ball mitjançant 

una nota363 perquè comuniquin per escrit a la secretaria el nombre “y cuatro apellidos” de 

la debutanta, data de naixement i parentiu. Una vegada feta la inscripció es lliure al soci 

que la feta un full en diversos punts que s’han de tenir en compte i de la que s’ha de fer 

acusament de rebut. 

El desenvolupament del ball, de manera general és el següent: A les famílies de les 

“debutantes” se’ls serveix un sopar a la sala de Festes i a la resta de concurrents a l’acte 

un buffet fred. Les debutants esperen al segon pis a que siguin les dotze del vespre, 

moment en que baixen per l’escala principal amb vestits blancs i guants fins els colzes, 

entrant dins la sala de Festes on són rebudes pel president de la Societat. Aquest presenta 

a les debutants, de dues en dues, a les autoritats assistents. Acabada la presentació, s’inicia 

el ball.  

 
363 ARM. Carpeta CM 550. Nota de comunicació de la data del primer “baile de las debutantes”. 
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La premsa escrita del moment relata de manera profusa, amb descripcions molt detallades 

i amb fotografies el desenvolupament del ball, la qual cosa ha ajudant a que, sense cap 

mena de dubte, els balls de “las debutantes” o ball de posada de llarg, sigui l’activitat que 

més ha quedat dins la memòria popular amb la consideració de ball luxós i elitista.___ - 

Com ja s’ha comentat anteriorment, aquesta és una època de gran activitat social i els 

balls de “las debutantes” no són l’única novetat. Imbuïda la Junta Directiva en el muntatge 

de festes diverses, s’ha d’esmentar l’organització, el febrer de 1965 de “la fiesta 

romana”364 o la festa de “fin de siglo” el febrer de 1966365 i el projecte de fer una sala de 

festes pels fills dels associats als baixos de l’edifici que havien estat llogats al Círculo de 

Bellas Artes de Palma i que rebrà el nom de “Circulito” 

El “Circulito” (1968) 

L’1 de novembre de 1958, el Círculo de Bellas Artes de Palma finalitza el contracte de 

lloguer dels baixos del Círculo Mallorquín366. Des de llavors, aquest espai no és ocupat 

per cap altra entitat i el Casino no li dona un ús profitós.  

El maig de 1967 i amb la intenció d’habilitar la sala es demana, en Junta General367, 

opinió a l’associat per tal de determinar a que es destina. El criteri majoritari es que 

s’enfoqui de cara al jovent, cap al fill del soci per ser més concret. El juny de 1967 

l’arquitecte José Alcover presenta a la Junta Directiva368 un avantprojecte d’obres per a 

la sala que, ja com a projecte, es aprovat en sessió de la Junta General369 de dia 14 de 

desembre de mateix any. El pressupost per posar en marxa la sala de festes es calcula en 

2.250.000 pessetes.  

Davant l’imminent obertura del “Circulito”, la Societat crea la categoria de soci juvenil 

amb unes característiques especials: quota mensuals l’equivalent al 60% de la resta de 

 
364 Junta Directiva de dia 22 de gener de 1965. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 8 de gener de 

1862 al dia 16 de maig de 1968. 
365 La Vanguardia, de dia 9 de gener de 1966. 
366 Junta Directiva de dia 16 de setembre de 1958. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 19 de gener 

de 1955 al 14 de desembre de 1961. 
367 Junta General de dia 12 de maig de 1967. Llibre d’actes de la Junta General de dia 7 de maig de 1951 al 

4 de maig de 1976. 
368 Junta Directiva de dia 22 de juny de 1967. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 8 de gener de 1862 

al dia 16 de maig de 1968. 
369 Junta General de dia 14 de desembre de 1967. Llibre d’actes de la Junta General de dia 7 de maig de 

1951 al 4 de maig de 1976. 
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socis i quota reduïda fins a un 30% si és fill de soci, amb la pertinent reforma del 

reglament370. El dos primers mesos de 1969 s’associen 347 socis juvenils, nombre que es 

considerat excessiu per la Junta directiva que decideix suspendre temporalment la seva 

admissió amb excepció dels fills dels socis371.  

La concessió del servei del “Circulito” s’arrenda a una empresa externa372, la mateixa que 

té els drets d’explotació del bar i del restaurant de l’entitat.  

En una entrevista a Joaquim Jaume373, fill de soci del Círculo i assidu del Círculito, ens 

explica que a Palma no hi havia un lloc de divertiment on els joves poguessin anar. Jaume 

diu que la decoració era avançada al seu temps i moderna, tipus anglès. El bar, una barra 

gran, estava situat entrant a l’esquerra, amb tamborets, molt acollidor. Continua explicant 

que l’ambient era el clàssic de barra d’amics i que un dia normal hi podia haver entre deu 

i quinze persones, mentre que els caps de setmana s’arribava a les 30. El servei estava 

format per un sol barman que duia el bar, a més d’un porter esporàdicament. Comenta 

que no era necessària cap tipus d’acreditació per accedir-hi i que l’horari de la sala era de 

18:00 a 22:00 h. però que normalment “la noche se alargaba”, entre altres coses perquè 

algunes vegades també es feien partides de cartes clandestines. Joaquin Jaume recorda 

que la moralitat del president (en aquest cas el comte d’Olocau) no li permetia que els 

llums estiguessin en modo baixa intensitat, per la qual cosa quan ell entrava il·luminava 

tota la sala “como un festival y cuando se iba se volvían a apagar”. 

És fàcil deduir que el primer i segon any d’existència del Circulito (1969-70) el seu 

funcionament és beneficiós tant socialment com econòmicament per a l’entitat, però que 

a poc a poc, el seu rendiment va minvant com ho demostra el fet que, a partir del 1970, 

hi ha moltes més baixes que no peticions d’alta i que els socis que compleixen els 23 anys 

(edat màxima per seguir mantenint el carnet de soci juvenil) es donen majoritàriament de 

baixa i no passen a eventuals. 

 
370 Junta General extraordinària de dia 12 de desembre de 1968. Llibre d’actes de la Junta General de dia 7 

de maig de 1951 al 4 de maig de 1976.  
371 Junta Directiva de dia 13 de febrer de 1969. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 27 de juny de 

1978 al dia 4 de març de 1976 
372 El titular d’aquesta empresa és Gabriel Rosselló Pascual. 
373 Entrevista a Joaquim Jaume Mas.17 de març de 2019. 
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El que queda clar és que la Junta Directiva374 decideix tancar el Circulito el dia 2 d’abril 

de 1973375 “dado el estado lamentable que presenta el local destinado a Discoteca”. ___- 

La secció de Bridge. Entren dones no socies (1973) 

En aquesta mateixa sessió de la Junta Directiva, es veu la sol·licitud de “varias señoras 

aficionadas al bridge” per a que l’entitat els hi cedeixi el Círculito. Després d’estudiar la 

petició, la Junta General376 decideix, davant la manca d’activitat de la Societat que 

“languidece y hay que darle cuanto más alimento mejor”, habilitar el local per a que 

“como Sección de Bridge sea destinado exclusivamente para los socios y señoras 

familiares de los mismos y aquellas personas a quien autorice la Junta Directiva”. 

Les condicions de la cessió són que els socis poden freqüentar la sala i que els no socis 

hauran de demanar autorització expressa a la Junta Directiva, la qual expedirà o no la 

corresponent targeta. S’estableix una quota mensual de 120 pessetes per a les senyores i 

250 pels homes, a més d’un arbitri de 10 pessetes cada vegada que ocupin un lloc a les 

taules. El novembre de 1973 hi ha 82 targetes expedides377 i la previsió és arribar a 100 a 

final d’any. 

 Decadència de l’entitat. Increment de la crisi social i econòmica (1973) 

Des de l’any 1965 s’ha mantingut una tendència lenta però sostinguda d’un descens en el 

nombre de socis de l’entitat, tan sols trencada, com ja s’ha vist per la creació de la 

categoria de soci juvenil, però, si aquest fet és preocupant, encara ho és més la crisi social 

cap a la que deriva l’entitat que passa d’organitzar concerts, festes, balls i activitats 

diverses a suspendre el 1975, per manca d’economia, alguna de les festes socials més 

tradicionals i també les manco animades, entre les que es troba la festa de Sant Sebastià, 

quedant bàsicament la festa de cap d’any. Manté l’organització d’algunes conferències i 

per pasqua, els tradicionals concerts.  

 
374 Junta Directiva de dia 28 de març de 1973. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 27 de juny de 1968 

al dia 4 de març de 1976. 
375 El contracte d’explotació signat entre l’empresari i el Círculo Mallorquín acaba el 15 de març de 1973. 
376 Junta General de dia 10 de maig de 1973. Llibre d’actes de la Junta General de dia 7 de maig de 1951 al 

4 de maig de 1976.  
377 Junta Directiva de dia 14 de novembre de 1973. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 27 de juny 

de 1968 al dia 4 de març de 1976. 
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Per altra banda, els jocs de cartes tradicionals que pagant els arbitris corresponents, 

aquells que des dels inicis de l’entitat han estat l’activitat més productiva i l’entrada 

econòmica més important de la Societat, han deixat de ser fonamental i ja no compleix 

aquesta funció. Des del govern estatal s’han concedit gran quantitat d’autoritzacions sobre 

el joc “menor” a empreses i entitats diverses, la qual cosa ha afectat de manera especial 

als Casinos i Círculos tradicionals en general que, en molts de casos i malgrat les gestions 

realitzades per seva federació, no aconsegueixen aquesta autorització o aquesta no acaba 

de fer-se efectiva, cas del Círculo Mallorquín. 

La Societat no es modernitza i ha quedat anquilosada. Únicament la fidelitat de l’associat 

manté la institució que paga mensualment la seva quota per ser soci d’una entitat que 

pràcticament no li ofereix cap tipus de servei i on els que tenen veu i vot (socis de número) 

no estan disposat a perdre uns privilegis adquirits temps enrere (edifici exclusiu amb dret 

d’admissió, sales de tertúlia, biblioteca, preferència i preu bonificat i tancat en el 

restaurant, etc.) en benefici d’una renovació o actualització.  

Per la seva part, el deute de l’entitat també s’engrandeix dia a dia i l’augment de les quotes 

i la manca d’activitat per no crear despeses, equilibren momentàniament l’estat de 

comptes però no evita un dèficit econòmic insistent que s’agreuja per les càrregues fiscals 

i impostos, per reformes urgents en l’edifici i per l’elevat cost en la partida de personal 

de la Societat.     

El bingo, una solució desencertada (1977) 

En aquest context de crisi, el Círculo Mallorquín rep el desembre de 1976 una proposta-

oferta per introduir el bingo dins l’entitat. Aquesta no és una proposta aïllada ni nova ja 

que molts de Círculos i Casinos arran de la geografia espanyola es reconverteixen en 

bingos per subsistir i tendran l’assessorament de la Federación de Círculos i Casinos.  

El bingo en el Círculo Mallorquín s’inicià l’any 1977 i és una activitat introduïda, segons 

ens diu Miquel Pastor378, perquè tot anava tant malament que era inicialment una solució 

per fer diners i d’aquesta manera poder mantenir la societat.  

 
378 Entrevista a Miquel Pastor. 25 de març de 2019. Miquel Pastor va formar part del personal del Círculo 

Mallorquín del 1969 fins a la venda de l’edifici el 1983. 
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És en aquests moments també quan s’inicia l’expedient per a declarar l’edifici 

com a Monument Històric Artístic per l’Acadèmia de San Fernando, punt que 

es veurà un poc més endavant i que, a nivell patrimonial tendrà la seva 

importància, no immediata, però si en un futur per a la protecció de l’edifici.   

L’autorització de sala de bingo prové del Ministerio de Interior i té data de dia 6 de 

setembre de 1977 i un dels tràmits a complimentar és la constitució d’una fiança de cinc 

milions de pessetes i per altra banda s’ha de demanar un crèdit no superior a 500.000 

pessetes per  contractar el material necessari (pantalles marcadores, taules i cadires, ...) 

per muntar la sala379.  

Inicialment el bingo és gestionat per la mateixa societat encara que per dins la sala es 

contracta personal específic i els treballadors del Círculo s’encarreguen dels dos bars 

existents, un a la sala adjunta al salón Rojo i l’altre baix l’escala, en el vestíbul d’entrada 

del Carrer Palacio.  

El bingo s’instal·la a la sala de Festes, la qual cosa impedeix la seva utilització per a 

qualsevol altra activitat social o cultural. 

El dos primers anys de funcionament del bingo aporten uns resultat superiors a l’esperat 

la qual cosa permet eixugar el dèficit anual del propi Círculo, és a dir, els beneficis del 

bingo són un poc superior a l’esperat però les despeses generals del Círculo també han 

augmentat380 (salaris del personal i Seguretat Social, càrregues fiscals, electricitat, tots els 

serveis i subministres, despeses de manteniment, conservació i reparació de l’edifici, 

etc.), donant un resultat econòmic clarament deficitari, per la qual cosa es fa un estudi 

financer per determinar quines són les seccions que produeixen benefici i quines 

dèficit381. Vist el resultat de l’estudi es debat la conveniència d’arrendar l’explotació del 

bingo, traient-lo de l’edifici seu de l’entitat “evitándose los gastos de personal, 

impuestos, electricidad, etc”. 

 
379 Junta General extraordinària de dia 10 d’octubre de 1977. Llibre d’actes de la Junta General de dia 14 

de maig de 1977 al dia 7 d’abril de 1983. 
380 Junta General ordinària de dia 14 de desembre de 1979. Llibre d’actes de la Junta General de dia 14 de 

maig de 1977 al dia 7 d’abril de 1983. 
381 Junta General de dia 13 de març de 1980. Llibre d’actes de la Junta General de dia 14 de maig de 1977 

al dia 7 d’abril de 1983.Previsions per a 1980 de les seccions que generen benefici: joc de cartes: 370.000 

pessetes; billar: 23.000 pessetes; bar: 2.359.000 pessetes; bingo: 11.005.000 pessetes). Previsions per a 

1980 de les seccions que generen pèrdues: el Círculo en sí: 15.122.000 pessetes i barberia: 5.000 pessetes.  
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Mentrestant i per pagar les nòmines del personal del Círculo i del bingo, els 

cartons del bingo a Hisenda, els impostos, les factures, etc. s’acorda concertar un 

crèdit de 5.000.000 milions de pessetes amb la “Sa Nostra” i ratificar el crèdit 

obert de 4.000.000 milions de pessetes i l’aval també de 4.000.000 milions de 

pessetes amb el Banc Atlàntic per mantenir el permís de funcionament de la sala 

de Bingo382.  

Per altra banda, s’ha de comentar que la Junta General, malgrat les reiterades 

peticions dels responsables econòmics de la societat, no consideren adient 

augmentar les quotes dels associats, que es mantenen inalterables des del 1975, 

per una senzilla raó, la manca de serveis i activitats que s’ofereixen.  

Les negociacions per a l’arrendament del bingo no es materialitzen i la situació econòmica 

s’agreuja considerablement, a més a més, l’administració del Círculo, amb la constant 

crisi i amb la gestió del bingo a les seves espatlles es veu totalment superada.  

Les gestions per externalitzar el bingo i traslladar-lo fora de l’edifici són constants però 

no fructífers i quan aquesta gestió té èxit, aleshores no es cobra degudament. El bingo és 

un problema per a la societat que no es soluciona fins després de la venda de l’edifici.   

 

L’edifici es declarat Monument Històrica Artístic (1980) 

Com ja s’ha esmentat, el gener de 1977, des de la Inspección Técnica de Monumentos y 

Conjuntos Históricos Artísticos383, s’inicien, mitjançant ofici, les gestions per declarar 

Monument Historicoartístic l’edifici seu del Círculo Mallorquín. 

Després de gairebé tres anys de tramitació, es publicà, en el Boletín Oficial del Estado, 

núm. 15, de dia 17 de gener de 1980384,  la resolució de la Dirección General  del 

Patrimonio Artístico, Archivos y Museos per la qual s’acorda tenir per incoat expedient 

“de declaración de monumento histórico-artístico a favor del Círculo Mallorquín”. 

 
382 Junta General de dia 18 de març de 1980. Llibre d’actes de la Junta General de dia 14 de maig de 1977 

al dia 7 d’abril de 1983. 
383 Ofici de la Inspección Técnica de Monumentos y Conjuntos Históricos Artísticos al Director General de 

Patrimonio Artístico y Cultural. Arxiu del Consell Insular de Mallorca.  
384 Boletín Oficial del Estado, núm. 15, de dia 17 de gener de 1980 
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Cal esmentar que fins aquest moment, els informes justificatius tan sols fan referència a 

la façana modernista del carrer Conquistador i, just amb aquest element, s’incoa 

l’expedient de Monument Historicoartístic, de caràcter nacional i com a tal, s’envia a 

l’Academia de Bellas Artes de San Fernando, el 20 de febrer de 1980. Aleshores, la 

comissió central de Monumentos de la Academia de Bellas Artes, remet a l’acadèmic 

corresponent a Balears, Gabriel Alomar Esteva , el dictamen de declaració de Monument 

Historicoartístic a favor del Círculo, perquè aquest remeti “el reglamentario informe, con 

la acostumbrada brevedad de extensión” . 

Alomar afegeix a l’expedient diverses dades d’especial interès, sobretot pel que fa 

referència a l’interior de l’edifici. Segons el seu criteri, la conservació del “Salón de 

Baile” és tan important com el de les façanes, de la mateixa manera, afirma que considera 

procedent la declaració de Monument Historicoartístic a favor de l’edifici de Círculo 

Mallorquín “debiendo dicha declaración incluir explicitamente el gran vestíbulo y 

escalera, el “Salón de Baile” con su antesala, el “Salón Montenegro”, el “Salón Rojo” 

y la Biblioteca”  

Davant aquest informe, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en sessió 

celebrada el  3 de novembre de 1980385, considera que l’edifici del Círculo Mallorquín es 

mereixedor de ser declarat Monument Històric Artístic, amb caràcter local. 

S’ha de dir que no hi ha una sola referència en totes les actes del Círculo Mallorquín a la 

tramitació de l’expedient de Monument Històric Artístic del seu edifici. 

Mesures que rompen amb la tradició i solucions que no arriben (1980) 

La lectura de les actes de la Junta Directiva a partir del juny de 1980 són un fidel reflex 

del moment que viu l’entitat. La Junta, a més de trobar-se totalment superada, ja no es 

veu amb ànims de trobar solucions. Es produeixen diverses dimissions i els membres de 

la directiva que resten comencen a considerar la possibilitat de renunciar en bloc als seus 

càrrec i donar pas a una gestora. Fins i tot es posa en entredit la direcció de la Societat  

d’una manera directa i oberta. 

 
385 Acta de la sessió de dia 3 de novembre de 1980, de la Comisión Central de Monumento de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. Folio núm. 180. 
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Una part de la Junta Directiva del Círculo entén que la subsistència de l’entitat afecta 

també al soci eventual (80% de l’associat), motiu pel qual és convidat a assistir a la sessió 

de la Junta General extraordinària de dia 7 d’octubre de 1980, posant de manifest la 

funesta situació. En aquesta reunió, el representant dels eventuals (Pedro Alomar) 

proposa diversos punts, com són: la creació d’una comissió mixta informativa de socis de 

número i eventuals386 perquè col·labori amb la Directiva “al rápido estudio y puesta en 

práctica de la solución idónea al actual desequilibrio entre ingresos y gastos” i la 

finalització de l’auditoria iniciada a finals de 1979. Tots ells són aprovats. 

Segons l’estudi comptable de la comissió mixta informativa exposat en Junta General387 

l’entitat té un deute de 12.275.000 pessetes i es posa de manifest la deficient gestió de 

l’entitat “actas no pasadas, no hay inventario de los bienes del Círculo, la valoración del 

inmueble en 13.500.000 pesetas es ridícula, la contabilidad era incompleta, los estatutos 

son incumplibles,…” i una llarga llista de retrets que va des de les pèssimes condicions 

de la concessió del restaurant, a que el bridge és deficitari i passa per la disminució del 

ingressos del bingo. Davant aquesta llau de queixes, la Junta Directiva en ple presenta la 

dimissió, motiu pel qual se n’elegeix una altra de provisional encapçalada per José 

Alcover Llompart. 

La nova Junta Provisional es posa com a objectius principals, entre d’altres, el cercar 

solucions immediates per fer front al pagament dels deutes més inajornables i presentar 

una modificació dels estatuts dirigida a facilitar “la inmediata conversión de los socios 

eventuales en socios de número”, la qual es presentada a la següent Junta General 

extraordinària. La conversió afecta a aquells socis eventuals que duen cinc anys 

ininterromputs pagat la seva quota que, voluntàriament podran passar, sense pagament de 

cap tipus de quota d’entrada, a ser socis de número. Aquesta modificació reglamentària388 

es du a terme el 27 de novembre de 1980 i per alguns, s’ha romput una murada que 

separava a l’associat. 

 
386 Junta General de dia 7 d’octubre de 1980. Llibre d’actes de la Junta General de dia 14 de maig de 1977 

al dia 7 d’abril de 1983. La comissió està formada pel Conde d’Olocau, president del Círculo, per José 

Alcover Llompart, José Maria González Chaves, Pedro Alomar i Sebastián Feliu de Cabrera, com a 

secretari. 
387 Junta General de dia 12 de novembre de 1980. Llibre d’actes de la Junta General de dia 14 de maig de 

1977 al dia 7 d’abril de 1983. 
388 Junta General de dia 27 de novembre de 1980. Llibre d’actes de la Junta General de dia 14 de maig de 

1977 al dia 7 d’abril de 1983. 
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A la sessió de la Junta General extraordinària de dia 4 de desembre de 1980, la Junta 

provisional és elegida per aclamació com a Junta Directiva en plens poders. 

Sembla, perquè falten les darreres actes de la Junta General de l’any 1980 i totes les del 

1981 (exceptuant la darrera de dia 14 de desembre), que a finals de 1980, la General 

aprova augmentar les quotes dels socis i, en una decisió sense precedents, acceptar , que 

les dones en general puguin ser sòcies de l’entitat pagant la quota d’entrada de 5.000 

pessetes i la quota mensual de 1.500, igual que el soci masculí, la qual cosa suposa el 

canvi d’una tradició de 130 anys d’història, així com que les esposes dels socis entrin a 

formar part de l’entitat com a sòcies eventuals, estant inclosa la seva mensualitat en la del 

seu espòs. Sens dubte, aquesta és una solució d’emergència perquè en 9 anys, el Círculo 

ha perdut més de 1.000 socis. 

A nivell econòmic, la Junta389 treballa en canviar els contractes establerts amb la secció 

de bridge i amb el restaurant390, en continuar en l’inventari i valoració dels quadres i 

mobles391, en un pla de reajustament de la plantilla i amb l’obtenció d’un crèdit hipotecari 

de 30.000.000 milions de pessetes. A nivell d’activitats s’acorda organitzar el tradicional 

ball de disfresses392, una festa infantil, un cicle musical, conferències i col·loquis, 

muntatge d’un cine-club, etc. 

Després d’un any de gestió de la nova Junta Directiva es considera que hi ha hagut una 

millora econòmica i administrativa però del tot insuficient per a mantenir l’entitat. Les 

previsions pressupostàries pel 1982393 són d’un dèficit de 5.604.000 per la qual cosa, la 

Junta Directiva posa en marxa, entre l’associat, una subscripció de bonos hipotecaris, amb 

garantia sobre l’edifici social, per un valor de 10.000 pessetes, a un 8% d’interès. La 

finalitat de l’emissió és liquidar l’actual crèdit hipotecari de 30.000.000 milions de 

pessetes amb les despeses de cancel·lació.  

 
389 Junta Directiva de dia 29 de desembre de 1980. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 4 de març de 

1978 a dia 16 de febrer de 1981.  
390 Junta Directiva de dia 12 de gener 1981. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 4 de març de 1978 a 

dia 16 de febrer de 1981. 
391 Junta Directiva de dia 21 de gener 1981. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 4 de març de 1978 a 

dia 16 de febrer de 1981. 
392 Junta Directiva de dia 7 de gener de 1981. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 4 de març de 1978 

a dia 16 de febrer de 1981. 
393 Junta General ordinària de dia 14 de desembre de 1981. Llibre d’actes de la Junta General de dia 14 de 

maig de 1977 al dia 7 d’abril de 1983. 
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La resposta de l’associat, tant en primera convocatòria com en segona és escassa, un 

16,11% del total dels 851 socis, arribant a un 11’80% de la quantitat necessària, 4.720.000 

pessetes394. Una nova proposta de la Junta General que es duu a terme és el pagament 

d’una quota extraordinària de 20.000 pessetes per a tot l’associat, amb la resposta de 210 

socis, un 37% del total, la qual confirma el poc suport.  

Per altra banda, en aquesta Junta General sorgeixen diferents propostes: venta de quadres, 

emissió d’accions, venta total o parcial de l’edifici o crear un patronat o comissió 

protectora. La Junta Directiva dimiteix i és la Junta Gestora elegida l’encarregada de 

d’esbrinar la viabilitat de les opcions exposades.    

Mentrestant, el romanent de tresoreria és cada vegada més petit i la Junta Gestora demana 

a la General395 autorització “para vender uno ó dos cuadros que permitan llegar al 

término del mes de Septiembre”. Autoritzada la gestora, arriben les primeres peticions 

tant per quadres com per mobiliari i se n’accepta alguna.  

Per l’octubre de 1982, arriba la notificació del Ministeri de l’Interior que permet al 

Círculo practicar jocs tradicionals “bajo tolerancia”, a partir de l’1 de novembre. Amb 

tota aquesta problemàtica es filmen, durant 4 dies, escenes de la pel·lícula Bearn.  

La venda de l’edifici (1983) 

Cap de les solucions aportades per la Junta Directiva i la Junta Gestora aconsegueix 

allunyar la bancarrota de l’entitat, motiu pel qual la Societat escolta i estudia les diverses 

ofertes que li arriben i que són exposades en Junta General extraordinària396 de dia 7 

d’abril de 1983.   

1. De “Sa Nostra” que proposa adquirir tot l’edifici, lliure de càrregues amb els mobles 

i objectes existents, per un preu de 150.000.000 milions de pessetes. 

2. També de “Sa Nostra”, ofereix compartir l’edifici amb el Círculo i reconèixer al seu 

associat de manera vitalícia, per la quantitat de 60.000.000 milions. 

 
394 Junta General extraordinària de dia 15 de març de 1982. Llibre d’actes de la Junta General de dia 14 de 

maig de 1977 al dia 7 d’abril de 1983. 
395 Junta General extraordinària de dia 21 de juny de 1982. Llibre d’actes de la Junta General de dia 14 de 

maig de 1977 al dia 7 d’abril de 1983. 
396 Junta General extraordinària de dia 7 de maig de 1983. Llibre d’actes de la Junta General de dia 14 de 

maig de 1977 al dia 7 d’abril de 1983. 
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3. La tercer oferta prové de “la Caixa” i ofereix la quantitat de 100.000.000 milions de 

pessetes únicament per l’edifici (la biblioteca i les obres d’art seguiran essent 

propietat del Círculo).  

4. La quarta oferta no és sobre l’edifici sinó sobre el servei i proposa la creació d’un nou 

restaurant, pista de ball en el Círculito, banquets a la sala de Festes i en el Salón Rojo, 

convencions, festes socials, etc. La proposta és de José Pérez Chaves. 

5. La cinquena oferta és un interès de darrera hora formulada pel Consell General 

Interinsular per adquirir l’edifici per ubicar-hi la seu del Parlament de les Illes Balears.  

Passades a votació les cinc ofertes, guanya la presentada per “Sa Nostra” d’adquirir el 

Círculo Mallorquín per 150.000.000 milions de pessetes. Aleshores s‘inicien les 

converses entre les dues institucions. El Círculo ha de de desallotjar el Restaurant i el 

Circulito que té llogat i ha de pagar indemnitzacions.  

El cas és que l’interès del Consell General Interinsular per adquirir l’edifici es reafirma, 

motiu pel qual, per a la venta de l’edifici s’afegeix a les negociacions un altre 

interlocutor397. El mateix mes de juny de 1983, “Sa Nostra”, el Parlament de les Illes 

Balears i el Círculo es reuneixen398 i arribant a uns principis d’acord, quedant tot pendent 

a l’aprovació de les seves corresponents assemblees generals.  

Per la seva part, la Mesa del Parlament de les Illes Balears en sessió celebrada el de dia 

16 de juny399, aprova una carta adreçada a Josep Zaforteza, president de la Caixa 

d’Estalvis de Balears “Sa Nostra” on, entre altres qüestions, el Parlament agraeix a 

l’entitat bancària la prioritat cedida400 sobre l’adquisició de l’edifici del Círculo . 

 
397 Junta Directiva del dia 7 de juny de 1983. Llibre de la Junta Directiva de dia 2 de març de 1981 al dia 3 

de gener de 1985. 
398 AA.DD Girant l’ullada cap enrera. 10 anys de Parlament Balear. Parlament de les Illes Balears, Palma, 

1993. Pàg. 49 – 51. Es reuneixen, per part del Círculo Mallorquín, el seu president Josep Alcover, Miquel 

Mulet i Raimundo Clar, per part de “Sa Nostra”, Josep Zaforteza i Carles Blanes i per part del Parlament el 

president Antoni Cirerol, Josep Moll i Catalina Enseñat. 
399 Acta de la sessió de la Mesa del Parlament de les Illes Balears de dia 16 de juny de 1983. 
400 El 5 de maig de 2004, el Parlament de les Illes Balears descobreix una placa commemorativa en 

agraïment a la Caixa de Balears “Sa Nostra” per la cessió dels drets d’adquisició que tenia sobre l’edifici 

del Círculo Mallorquín, En aquest acte, el president de “Sa Nostra” Llorenç Huguet, explica que la seva 

entitat bancària tenia previst establir-hi la seu del Centre de Cultura però que quan es produí la petició de 

cedir els drets de compra, “Sa Nostra”, amb tots els òrgans de govern que regien la institució “entengué 

que havia de posar per endavant els interessos de la comunitat davant dels seus propis...”  i per tant cedí 

els drets que tenia sobre l’edifici. Discurs del president de “Sa Nostra” a l’acte de descobriment de la placa 

commemorativa de la cessió dels drets de compra l’edifici del Círculo Mallorquín de “Sa Nostra” al 

Parlament de les Illes Balears. En aquest mateix acte, l’expresident de “Sa Nostra” Josep Zaforteza pren la 
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Mentrestant, en el sí de la Junta Directiva del Círculo, s’ha creat una comissió 

encarregada de trobar un nou local per tal que quan es vengui l’edifici originària 

de l’entitat, la seu de la mateixa pugui ser ubicada de manera immediata en un 

altre edifici. El 20 de juny de 1983401, la comissió informa a la Directiva de les 

primeres visites realitzades a diversos locals i casals402 de Palma.  

Per part del Parlament de les Illes Balears, es van fent les gestions necessàries per poder 

realitzar la compra de l’immoble, (remetre al Govern de la Comunitat Autònoma el 

dictamen emès per l’assessor jurídic en relació a la capacitat jurídica del Parlament per a 

comprar l’edifici o la concertació de crèdit amb la Caixa d’Estalvis de Balears “Sa 

Nostra” per una operació de crèdit que emparés les anualitats corresponents a la compra 

de l’immoble).403  

El 28 de juliol de 1983, l’Assemblea de la Caixa d’Estalvis de Balears “Sa Nostra”, acorda 

renunciar els drets de compra de l’immoble i l’1 d’agost de 1983, la Junta General 

Extraordinària404 del Círculo Mallorquín anul·la els acords presos en la Juntes Generals 

extraordinàries de dia 7 i 11 d’abril referent a la venda de l’edifici i el seu contingut a “Sa 

Nostra” i autoritza la venda del seu edifici social al Parlament de les Illes Balears. 

Al dia següent, el 2 d’agost, a la Mesa del Parlament, es fa lectura del model de contracte 

definitiu. Entre altres qüestions, el document de compra-venda marca, com no pot ser 

d’altra manera, la quantitat que el Parlament ha de pagar (150.000.000 de pessetes) i els 

terminis en què ho ha de fer. També estipula que amb l’immoble es transmet amb tot el 

seu contingut, és a dir, mobiliari, elements decoratius, quadres, objectes d’art i la 

biblioteca.   

Segons el punt tercer, “s’exceptua de la transmissió el mobiliari i els estris següents:  

 1 placa record “caidos”. 

 
paraula i recorda com varen ser les negociacions entre La Caixa de Balears  i el Parlament. En paraules 

textuals diu que aquestes negociacions varen ser “acords d’amics”. El Sr. Zaforteza recorda que l’únic que 

“Sa Nostra” va quedar-se del Círculo és el quadre de Llorenç Cerdà titulat “Puerto de Pollensa, o de 

Alcúdia” inclòs en el punt tercer del contracte de compra-venda de l’edifici (mobiliari, quadres i estris que 

no es quedava el Parlament) en atenció a la renúncia dels drets que ostentava sobre aquesta compra-venda. 
401 Junta Directiva del dia 20 de juny de 1983. Llibre de la Junta Directiva de dia 2 de març de 1981 al dia 

3 de gener de 1985. 
402 Els edificis visitats són: Casa Coll San Simón, Casa Alomar, Casa Solivella, Casa Torró o Qués i Edifici 

Reina. 
403 Acta de la sessió de la Mesa de Parlament de les Illes Balears de dia 5 de juliol de 1983 
404 Junta General Extraordinària del Círculo Mallorquín de dia 1 d’agost de 1983.  
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 1 piano vertical Chasaigne Freres. 

 8 tauletes de joc de noguer. 

 1 arxivador de metall (armari). 

 4 taules d’escacs 

 1 piano de coa. 

 1 aspiradora. 

 6 taules de joc de tamanys diversos 

 2 billars 

 8 armaris taqueres 

 2 marcadors de billars 

 1 quadre de campionats 

 3 quadres d’antics presidents i persones acostades al C.M. i de Gelabert. 

A més d’aquests estris s’hi afegeix tot allò que fa referència al joc, taules de “bacarrà”, 

billars, taules de ruleta, ruleta, raquetes, naips, daus, bolles de billar, comptadors. També 

les vaixelles, cristalleries i coberteria (la majoria marcada Círculo Mallorquín). De la 

mateixa manera, tampoc es transmet el quadre del pintor Lorenzo Cerdá titulat “Puerto 

de Pollensa, o de Alcudia”, que s’ha de lliurar a la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de 

les Balears, en atenció a la renúncia dels drets que ostentava sobre aquesta compra-venda. 

Un altre punt important és que el Parlament es fa càrrec de part del personal405 assalariat 

del Círculo. 

La signatura del contracte és firma el mateix dia 2 d’agost i l’edifici, que durant 132 anys 

ha estat la seu del Círculo, passa a ser propietat del Parlament de les Illes Balears. 

Encara que fora de marc cronològic del treball, dir que el Círculo Mallorquín es trasllada 

temporalment al Círculo de Bellas Artes mentre sondeja possibles locals i casals per 

instal·lar-se. El març de 1984, la Societat adquireix l’immoble de Can Sancho, convertint 

l’edifici amb la seva seu fins a dia d’avui.   

 

 
405 Les persones assalariades eren: Jaime Sagrera Palou, Mateo Villalonga, Martín Cañellas, Miquel Pastor 

Romaguera, Miquel Pastor Sastre, Miquel Rigo Orell, Marià Aguiló Aguiló i José Marín Miñano i totes 

passaren a formar part de la plantilla de personal del Parlament de les Illes Balears. 
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4. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

El Círculo Mallorquín, des de la seva fundació, disposava d’un reglament que és la llei 

per la que és regulen tots els aspectes de l’entitat: des del seu govern i administració fins 

a la seva activitat, passant per les directrius que marquen els drets i deures de l’associat.  

4.1. Reglament 

És la norma que defineix quin és la finalitat del Círculo, quines activitats es poden fer. 

Regula com es governa i administra la Societat; qui, com i quan s’elegeixen els càrrecs 

directius; quines són les funcions de cada un dels càrrecs de la Junta. Marca les directrius 

de les Juntes Generals establint quines són les seves facultats. Defineix quines seccions 

es poden crear i com s’han d’organitzar. Assenyala quins drets i quin deures tenen els 

socis i com es pot nomenar un soci o una sòcia de mèrit. Entre altres qüestions també 

especifica quines són les competències que té assenyalades el personal al servei de la casa 

i també, en cas de dissolució com s’ha d’actuar. Així doncs, el reglament ordena la vida 

del Círculo Mallorquín. 

4.1.1. El primer reglament 

Ja s’ha comentat en el punt tercer del treball que el Circulo Mallorquín neix de la fusió 

de dues societats, el Casino Balear i el Liceo Mallorquín. També s’ha mencionat que dos 

socis de cada una d’aquestes entitats juntament amb les directives de les mateixes, 

acorden les bases, signades l’agost de 1851, per les que s’ha de regir la nova Societat.   

Cada una de les dues entitats per separat discuteixen les bases acordades per al comissió 

encarregada de la fusió i s’elabora un projecte de reglament. Del projecte de reglament al 

reglament que s’aprova el 12 de desembre de 1851, hi ha alguns canvis: uns estructurals 

(7 articles menys) i altres de denominacions (per exemple el projecte fa referència a 

Reuniones generales i el reglament aprovat estableix Juntas Generales. Juntament amb 

el primer reglament406 del Círculo Mallorquín, s’hi troben les “Bases acordadas para la 

Unión Liceo Mallorquín y Casino Balear cuyas sociedades forman actualmente la del 

 
406 Bases acordadas para la unión del Liceo Mallorquín y Casino Balear, cuyas sociedades forman 

actualmente la del Círculo Mallorquín. Palma de Mallorca: Imp. De Pedro José Gelabert, 1852. Biblioteca 

March. 
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Círculo Mallorquín”. També darrera el reglament hi ha la llista amb els noms del 351 

socis que formaven la nova entitat. 

4.1.2. Reformes i evolució del reglament.  

El reglament del Círculo Mallorquín ha sofert al llarg dels 132 anys, diverses 

modificacions, algunes d’aquestes totals, és a dir, s’ha fet un reglament nou (tan sols una 

vegada) i altres gairebé sempre parcials, en les que s’ha canviat únicament part de 

l’articulat del reglament.  

Els canvis que es produeixen venen donat per dues possibles situacions, per necessitat o 

conveniència de la pròpia institució o per obligació derivada del compliment d’alguna llei 

governamental.  

Les reformes del reglaments segueixen dues vies per a la seva tramitació:  

1. En el sí de la Junta Directiva s’exposa la necessitat de la reforma i segons el calat de 

la mateixa, es constitueix o nou, una comissió per a la seva redacció. Una vegada 

elaborat el nou text i amb el vistiplau de la Directiva, s’inclou la reforma en l’ordre 

del dia de la següent Junta General. 

2. Diversos socis de número elaboren una proposta de reforma del reglament que és 

enviada a la presidència perquè aquesta, en Junta General, la llegeixi i sigui presa en 

consideració per a la resta de socis que assisteixen a la reunió.  

Tant per una via com per l’altra, la reforma es sempre posada a discussió. S’admeten  

esmenes a la totalitat (no acceptar la reforma del reglament) així com esmenes de 

supressió, adició o de canvis en la redacció de l’articulat. Quan el president considera que 

el tema està suficientment debatut, es passa a votació i segons el resultat de la mateixa, la 

reforma és aprovada o no.  

Com es veu, l’òrgan que autoritza la modificació dels reglament és la Junta General 

encara que, aquesta facultat, no està concretament especificada en els reglaments, 

senzillament es dona  per entès. El Reglament de 1936 sí que recull aquesta competència 

en l’article 52.3.   
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Evolució 

A partir del primer reglament, cronològicament i curiosament, el següent document al 

que s’ha de fer referència és un projecte de reglament407 amb data de juny de 1852, és a 

dir, pocs mesos després d’haver-se aprovat el primer. El motiu d’aquest nou projecte de 

reglament queda prou aclarit amb el que podem denominar l’exposició de motius que hi  

ha a l’inici del projecte on s’explica que, encara que el reglament vigent ha estat aprovat, 

aquest “no llena cumplidamente su objeto, puesto que a los pocos meses de su aparición, 

se clama ya por su reforma”.  

A partir d’aquí les reformes en el reglament són moltes i per motius diversos. Es fa una 

relació del dia de la sessió de la Junta General en que s’aprova la modificació del 

reglament, amb un exigu comentari.   

 30 de juny de 1852. S’inclou un article que impedeix a la Junta Directiva acordar 

derrames de més de 20 reals  a l’any. 

 16 de juny de 1856. Es reforma l’art. 4 on s’afegeix que la societat podrà organitzar 

funcions extraordinàries “por medio de artistes asalariados.” 

 27 de gener de 1886. Reforma de l’art. 7. A partir d’ara hi haurà una renovació parcial 

de la Junta Directiva cada 15 d’octubre. En els anys impars s’elegirà nou president, 

contador i vice-secretari. En els anys pars el vicepresident, el vicecontador, el tresorer 

i el secretari. 

 28 de juny de 1887. Reforma provocada pels guanys de la loteria de Nadal de 1886. 

S’aproven 13 bases que estableixen, entre altres qüestions, els tipus de socis de 

l’entitat, que té com a novetat la introducció del soci propietari. 

 24 de maig de 1918. Motivat per la necessitat de l’evolució del Círculo que “lo pondrá 

en armonía con los tiempos que rigen”. Es modifiquen 12 articles i les disposicions 

generals. Com a canvis més significatius assenyalar que serà competència de la Junta 

Directiva, i no de la General, el donar de baixa a un soci i l’establiment de l’horari en 

 
407 ARM. Carpeta CM 19. Proyecto de Reglamento del Círculo Mallorquín. Junio de 1852. 
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que ha d’estar obert el Círculo; s’implanta el càrrec d’arxiver i el de bibliotecari i és 

reorganitzen reglamentàriament les seccions. 

 7 de novembre de 1919. La Junta General aprova la reforma de 8 articles. Entre els 

canvis hi ha la supressió de la prohibició de reelecció dels càrrecs de la Junta Directiva 

i  es reformulen les funcions del càrrec de contador i del càrrec de bibliotecari.   

 25 de maig de 1936. Just abans de l’inici de la Guerra Civil. Aquest és un reglament 

de nova redacció impulsat pel president de l’entitat Luis García Ruiz i just el dia de 

la seva dimissió. Recull bàsicament tot el que diu l’anterior reglament, desenvolupant, 

clarificant i puntualitzant els seus articles.  

Hi ha una nova composició de socis del Círculo que queda integrada en socis de 

número, eventuals (modalitats de majors i menors), “forenses”, honoraris, de mèrit i 

transeünts i es donen més competències a la Junta Directiva. Com a nou reglament, 

és enviat a Governació Civil per a la seva aprovació, la qual cosa es comunica a la 

Junta General extraordinària de dia 26 de juny de 1936.  

 2 d’abril de 1940. Modificació de l’art. 39 on s’afegeix que l’assistència del soci a la 

Junta General pot ser substituïda “por la conformidad prestada por el socio en forma 

fehaciente con anterioridad a la Junta General.”  

 15 de juny de 1948. Atenent als interessos de la Societat i a la convivència, són 

“acomodados a normas más flexibles y a una lógica ordenación en consonancia con 

la realidad” 9 articles del reglament. S’elimina la categoria de soci “forense”, es 

regula l’accés a soci de número amb els seus drets i deures i es redefineixen les 

funcions de la Junta General.  

 6 de desembre de 1952. Modificació de l’art. 12, pel qual seran socis del Círculo, “por 

razones de su cargo” el Capità General, el Governador Civil i el batle de Palma.   

 16 de febrer de 1957. Són aprovades la modificació dels articles 19 i 26. A l’article 

19 s’afegeix la necessitat, per poder ser admès com a soci de número, del vot favorable 

dels 2/3 dels assistents a la Junta General. L’art. 26, per la seva banda, bonifica amb 

un 50 % la quota d’entrada com a soci de número a aquells socis eventuals que duguin 
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15 anys pagant la seva quota de manera ininterrompuda. També tendran dret a aquesta 

bonificació els fills dels socis de número que duguin 10 anys d’eventuals.  

 24 de febrer de 1966. Per adaptació a la “Ley de Asociaciones” de 24 de desembre de 

de 1964 i baix la denominació d’Estatut i no de Reglament. S’amplia el termini de 3 

a 8 dies el temps en que al tauló d’anuncis de la Societat estarà exposat el nom del 

soci eventual que vol accedir a soci de número; es pot paga la quota de soci de manera 

trimestral i s’afegeix a l’art. 94 que el patrimoni de l’entitat queda constituït per un 

immoble de la seva propietat i el seu contingut, valorat tot en 13.500.000 pessetes. 

 12 de desembre de 1968. Amb motiu de la creació de la categoria del soci Juvenil, 

motivada per l’establiment del “Circulito”, discoteca o sala de festa pels fills de 

l’entitat Es modifiquen 7 articles. 

 27 de novembre de 1980. El canvi en 9 articles de l’Estatut ve provocat per la intenció 

de la Junta Directiva de facilitar l’accés del soci eventual a la categoria de soci de 

número; també s’especifiquen les atribucions de la Junta General ordinària i 

extraordinària, així com les competències de la Junta Directiva i s’enumera la 

procedències dels ingressos de la societat.  

 26 de maig de 1981. S’introdueix la categoria de soci femení. Com ja he comentat, 

aquesta acta no està escrita però si referenciada a l’acta de dia 14 de desembre de 

1981. 

En total són 15 modificacions del reglament o estatut del Círculo en 132 anys 

d’existència, la qual cosa, de manera molt general, ens permet considerar que la regulació 

de l’entitat és prou flexible com perquè les Juntes Directives gestionin la Societat en certa 

comoditat reglamentària i, a la vegada, la Junta General pugui considerar que té prou 

garantits els seus drets, que manté un cert el control sobre la directiva i que disposa de la 

darrera paraula en els assumptes més importants de la institució.    

Per acabar dir que el Círculo Mallorquín, ja ubicat a la seva nova seu, canvia els seus 

Estatuts el 1985 i els reforma posteriorment el 2014. 
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4.2. Òrgans de Govern  

Queden ben definits des del primer reglament aprovat el desembre de 1851. Formen els 

òrgans de govern:  la Junta directiva, amb els càrrecs que la conformen; i la Junta General, 

tant en sessió ordinària com extraordinària.  

4.2.1. Junta Directiva 

És l’òrgan de direcció de la institució i la que gestiona el seu dia a dia. Les seves funcions, 

càrrecs i elecció queden fixades en els diferents reglaments i estatuts, aspectes que varien, 

encara de manera molt lleugera, amb el pas del temps. 

Abans d’iniciar aquest punt, comentar que les comparatives entre reglaments es fan entre 

el primer reglament, l’aprovat el 12 de desembre de 1851, el Reglament de 1886 i el 

Reglament de 1936. L’elecció d’aquests reglaments no és aleatòria. El primer reglament 

s’ha escollit, lògicament,  perquè qualsevol comparativa s’ha d’iniciar amb el punt 

d’origen. La selecció dels altres dos reglaments ve donada perquè són els que sofreixen 

els canvis més substancials, estan separats més o menys un de l’altre en 50 anys i són els 

que ens donen la dimensió de l’evolució reglamentària de l’entitat. 

El cap de la Junta directiva és el president, que també ho és de l’entitat. Al costat del 

president hi ha l’equip directiu, format per persones de confiança del president i que 

habitualment, alterna en persones del món econòmic i de l’administració i que es fan 

responsables de les branques més tècniques com la contadoria, la tresoreria o la secretaria, 

amb persones de reconegut prestigi cultural, per que es faci responsable de la part de la 

biblioteca o d’algunes de les seccions.  

Amb uns o amb altres, la Junta Directiva té molt delimitat quines són les seves funcions 

i el seu funcionament, clarament marcat en el reglament de l’entitat.      

4.2.1.1. Funcions i funcionament de la Directiva 

Les atribucions de la Junta Directiva queden indicades al capítol III del primer reglament. 

Resumint, aquestes són: 

 Guardar i fer guardar el Reglament 

 Resoldre tot el referent al bon govern i administració de la Societat. 

 Convocar la Junta General. 
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 Acordar la distribució ordinària dels fons econòmic. 

 Anomenar i separar els professors de les seccions, escoltant abans al director de la 

mateixa. 

 Proposar a la Junta General el nombre i tipus de diversió que s’han de donar. 

 Proposar a la Junta General els socis de mèrit, motivant la proposició. 

 Donar instruccions per a la millora de la recaptació i distribució dels fons, els arbitris 

i els reglaments per al bon ordre. 

 Examinar els comptes que rendeix mensualment el tresorer i sometrer-les a 

l’aprovació de la Junta General.  

 Rebre i acomiadar als criats de la Societat. 

 Aprovar els reglaments de les seccions.  

En el Reglament del 1886, es mantenen les funcions marcades en el reglament de 1851, 

però s’afegeix la competència d’admetre els socis eventuals que volen formar part de la 

llista de socis de l’entitat.  

En el Reglament de 1936, les funcions segueixen sent les mateixes però redactades amb 

un vocabulari més adient a l’època i les variants més notables són de caràcter organitzatiu 

intern de la Junta. 

Com es pot comprovar, les competències de la Junta Directiva són pràcticament les 

mateixes al llarg de tota l’existència de l’entitat i el que més evoluciona és al intenció de 

regular el funcionament intern de la pròpia Junta.  

En el Reglament de 1851, el funcionament de la Junta Directiva està poc desenvolupat. 

Determina que els membres de la Junta se supliran uns als altres en cas de malaltia, 

absència o ocupació greu i imprescindible, per l’ordre en que es relacionen en el 

reglament i que són necessaris la meitat més un per a “deliberar i resolver”. 

En el posterior reglament, únicament s’incorpora un punt de règim intern que fa relació a 

que el vot de la meitat més un dels concurrents a les deliberacions, forma resolució.  

Ja en el Reglament de 1936, la regulació del funcionament de la Directiva és molt més 

ampli (passa de 5 a 7 articles amb l’art. 57 que està estructurat en 12 punts) encara que, 

en la majoria de casos, es regula una actuació que s’ha dut a terme des de sempre però 

que no ha estat escrita fins aquest moment.  
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Així, i de manera esquemàtica, el reglament estipula que el president, el secretari i el 

vicesecretari constitueixen la Mesa, tant de la Junta Directiva com de la Junta General, 

que el secretari ha de llegir l’acta de la sessió de la darrera junta, que les actes s’escriuran 

en el llibre corresponent i que els acords aniran signats pel president i el secretari. El 

president obrirà discussió sobre cada assumpte, sense prendre part en ella i no podran 

parlar més de tres sòcies de número “en pro y en contra”. Els membres que presenten 

proposicions i els membres de la Junta no consumeixen torn, però tan sols poden 

intervenir per rectificacions o aclariments.  

4.2.1.2. Càrrecs de la Junta Directiva 

En el primer reglament de la institució formen la Junta Directiva els següents càrrecs: 

 President 

 Vicepresident 

 Contador 

 Vicecontador 

 Tresorer 

 Secretari 

 Vicesecretari (amb el càrrec d’arxiver i bibliotecari) 

 

Com ja s’ha mencionat en el punt anterior dedicat al reglament, el 1918408 se separen els 

càrrecs d’arxiver i bibliotecari, encara que les funcions d’aquet darrer queden englobades 

dins les del vicesecretari. El 1919409, el càrrec de bibliotecari queda independent de la 

vicesecretaria.   

El Reglament de 1936410 per la seva part, amplia el nombre de càrrecs de la Junta amb un 

Vicetresorer, un Vicebibliotecari i dos vocals i ja no hi ha més canvis en la composició 

de la Junta.   

 
408 Junta General de dia 24 de maig de 1918. Llibre d’actes de la Junta General de dia 26 de febrer de 1910 

al 15 d’octubre de 1931. 
409 Junta General de dia 7 de novembre de 1919. Llibre d’actes de la Junta General de dia 26 de febrer de 

1910 al 15 d’octubre de 1931. 
410 Junta General de dia 26 de maig de 1936. Llibre d’actes de la Junta General de dia 27 de febrer de 1932 

al 16 de desembre de 1950. 



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

123 

 

Elecció dels seus membres 

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, inclosa la del president, està regulada en el 

reglament de l’entitat. En el primer reglament la designació dels càrrecs rectors la trobam 

al Capítol II Del gobierno y administración, articles 7, 8 i 9. L’art. 7 diu que la Junta 

Directiva serà elegida entre els socis de la Junta General per majoria absoluta dels 

assistents i, en votació secreta per mitjà de paperetes que indicaran el càrrec a que es 

destina a cada un dels votats. L’art. 8, diu que la Junta Directiva es renovarà per mitat l’1 

d’octubre de cada any i l’art. 9, per la seva banda, diu que la reelecció immediata dels 

seus individus queda prohibida, encara que es troben mecanismes411 no reglamentats per 

eludir aquesta precepte.   

El Reglament del 1856 fa uns quants canvis en la redacció del capítol II del reglament de 

1851. Aquest capítol passa a titular-se Del régimen y administración i el canvi més 

significatiu és que elimina del redactat la part en que la Junta Directiva s’ha de renovar 

per mitat cada 1 d’octubre de cada any, deixant la redacció amb un simple “se renovarà 

cada dos años en primero de octubre”, mantenint intacte l’art. 9 que prohibeix la reelecció 

immediata del membres de la Junta Directiva. 

Aquesta circumstància torna a canviar-se en el Reglament de 1886. L’art. 7 disposa que 

la Junta Directiva es renovarà parcialment el 15 d’octubre i s’ha de posicionar l’1 de 

novembre de cada any. En els anys imparells se renoven el President, el Contador i el 

Vicesecretari, en els anys parells el Vicepresident, el Vicecontador, el Tresorer i el 

Secretari.  

S’ha de tenir en compte que a partir de l’any 1919, s’anul·la la prohibició de reelecció de 

càrrecs, per la qual cosa, mantenint el mateix sistema d’elecció, aquests ara poden 

continuar exercint la seva responsabilitat, sempre i quan siguin elegits pels socis que 

assisteixen a la Junta General.  

 
411 És important remarcar aquesta qüestió. El president no pot ser reelegit de manera immediata per la qual 

cosa, he comprovat que s’elegeix un president en Junta General Ordinària per exigència del reglament i 

aquest es manté en el càrrec entre 3 i 5 setmanes, presenta posteriorment la dimissió. Aleshores es convoca 

una Junta General Extraordinària que elegeix com a nou president el que havia cessat en el càrrec per raons 

reglamentàries, repetint presidència. Per exemple: El 15 d’octubre de 1893, Manuel Villalonga Pérez és 

elegit president i es manté en el càrrec els 2 anys (730 dies) que li permet el reglament. El 15 d’octubre de 

1895 es elegit president  Francisco Rosselló Pujol, qui, el cap de 36 dies presenta la dimissió amb l’excusa 

que, la qual cosa permet que Manuel Villalonga Pérez sigui elegit novament president. Concretament aquest 

president repeteix l’operació el 1897 i el 1899.      
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El mètode d’elecció dels membres de la Junta Directiva canvia amb l’aprovació del 

Reglament del 1936. Es manté la reelecció però a partir d’aquesta data, es canvia cada 

any un terç dels membres que composen la Directiva:  

 El primer any es renova President, Contador, Vicesecretari i Vicebibliotecari.  

 El segon any és el torn del Vicepresident, Tresorer, Secretari i Vocal 1r. 

 El tercer any s’elegeix al Bibliotecari, Vicecontador, Vicetresorer i Vocal 2n.  

4.2.1.2.1. El President 

El Círculo Mallorquín és una entitat presidencialista i el seu màxim representant, 

bàsicament fins els anys 70, és una persona de prestigi social i de rellevància en el món 

polític, econòmic o professional.     

De manera oficial, les funcions del president de l’entitat estan detallades en el Reglament 

o Estatut del Círculo. En el primer reglament de la institució412, les seves atribucions estan 

marcades en el Capítol IV, article 15 i aquestes són: diu literalment: 

 Presidir totes las juntes y dirigir les discussions.  

 Decidir amb el seu vot en cas d’empat. 

 Fer complir els acords tant de la junta general com de la directiva. 

 Representar els drets de la societat. 

 Senyalar els dies de diversió. 

 Senyalar els dies i les hores de les sessions de la junta directiva i de la junta general.  

 Expedir i signar les cartes de socis de mèrit i altres documents interessants de la 

societat. 

 Vetllar pel progrés de les secciones. 

 Suspendre en cas greu al conserge, donat compte a la junta general. 

 

El reglament de 1886 manté exactament les mateixes atribucions però afegeix un article 

que dona al president la possibilitat de “disponer en casos eventuales i perentorios cuanto 

le parezca conveniente”, desplegant un poc més la seva autoritat. 

Per altra banda, en el Reglament de 1936, i com ja s’ha especificat en més d’una ocasió, 

es desenvolupen al detall els articles. Així, el president manté les funcions de sempre, 

 
412 Reglamento del Círculo Mallorquín aprovat el 12 de desembre de 1851. 
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però es precisen segons quines qüestions, per exemple, el president ha d’ordenar els 

pagament de totes les despeses que la Junta Directiva acorda, duu la direcció impulsió, 

inspecció i vigilància de tots els serveis i assumptes social i dona curs a les instàncies que 

es presenten.  

Ara bé, hi ha altres funcions no escrites que regeixen la figura del president del Círculo. 

En el desenvolupament de la història de l’entitat, queda clar que una de les seves funcions 

és la de mantenir bones relacions amb les màximes autoritats de l’illa, i amb el governador 

civil en particular, ja que, la subsistència de la Societat depèn de les decisions d’aquest, 

(sobre tot en el que fa referència al joc, font d’ingressos vital i indispensable i més que 

mai en èpoques que el joc és prohibit).  

Així, quan un nou governador civil assumeix el càrrec, el president del Círculo 

Mallorquín el visita per temptejar-lo i saber a que atenir-se. Un exemple clar ho tenim a 

l’acte de la sessió de la Junta Directiva de dia 7 de juny de 1890413, on el president dona 

compta de la visita que ha fet al nou governador Llorenç Moncada Guillén414 i que aquest 

li ha manifestat “sus buenos sentimientos con respeto a esta Sociedad para que pueda 

contar con su apoyo en cuantas ocasiones pueda ser este necesario,...”.  

En cas de mala relació amb el Governador Civil, el president, i amb ell tota al Junta, no 

dubte en presentar la dimissió ja que s’entén que mantenir-se al front de la institució 

suposa un perjudici greu cap a l’entitat i es designa una persona amb molt de prestigi i 

influència per intentar reconvertir la situació.  

Altres vegades és el propi Governador Civil que convoca al president del Círculo 

(acompanyat d’altres presidents d’altres societats) per dues finalitat, una la de formar part 

de la “comisión de festejos” que per un acte de rellevància, com pugui ser la visita d’un 

membre de la casa reial, s’ha constituït; i l’altre, per explicar-los, per exemple la situació 

i les actuacions que governació emprendrà en qüestions com per exemple, la prohibició 

del joc.  

Per tant, independent  dels temes que es tracten, la figura del president del Círculo ostenta 

la representació institucionals de l’entitat, la qual cosa queda molt clara en el Reglament 

 
413 Junta directiva de dia 7 de juny de 1890. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1887 a 

dia 9 de juny de 1892. 
414 Llorenç Moncada Guillén, Governador Civil de Balears del 24 de maig al 6 de juliol de 1890. 
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de 1936, que en l’art. 62, quan diu que: “es el representante del Círculo en todos los 

órdenes, respecto a toda clase de personas, autoridades, corporaciones y entidades en los 

actos y asuntos que aquel realice como persona jurídica,...”  

Base de dades dels presidents 

Durant el desenvolupament del treball, he elaborat una base de dades415 sobre els 

presidents del Círculo recollint les següents dades: nom, classe social a la que pertany 

(noblesa o burgesia), ocupació, breu biografia, dates del seu mandat i motiu de la sortida 

del càrrec. L’estadística resultat és la següent:     

 Nombre de presidents:  

 62 presidents 

 Estament social: 

 Aristòcrates: 19 

 Burgesos: 43 

 Nombre de vegades que han repetit mandat: 

 Han estat presidents 1 vegada: 38 presidents 

 Han repetit mandat 2 vegades: 14 presidents 

 Han repetit mandat 3 vegades: 5 presidents 

 Han repetit mandat 4 vegades: 3 presidents 

 Han repetit mandat 5 vegades: 1 presidents 

 Han repetit mandat 6 vegades: 0 presidents 

 Han repetit mandat 7 vegades: 1 president 

 (Faltar situar a Guillermo Dezcallar) 

 Principal ocupació dels presidents: En aquest apartat s’ha anotat l’ocupació més 

reconeguda del president. Gairebé tots ells dupliquen el que he denominat una 

“ocupació”, és a dir, molts d’ells són polítics i a la vegada tenen una professió liberal 

o són propietaris i polítics o en alguns casos, també són militars i polítics.  He dividit 

la seva ocupació en cinc blocs, que són els següents: 

 Militars416: 9 

 
415 Aquesta base de dades abasta cronològicament des de la creació de l’entitat fins a l’actualitat.  
416 Militars: mínim rang de Tinent. 
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 Polítics417: 27 

 Professions liberals418: 16 

 Propietaris419: 5 

 Altres420: 5 

El president del Círculo Mallorquín (igual que la resta de membres de la Junta) deixa de 

ser-ho per diverses raons. 

 Per obligació reglamentària. Quan per reglament s’ha de produir el relleveu al 

capdavant de la institució. 

 Per dimissió (o renúncia), i ho fan bàsicament per aquestes raons: 

. Per motius de salut. 

. Per atendre altres ocupacions de caire polític o militar. 

. Per discrepàncies amb la Junta General i amb la pròpia Junta Directiva de la 

que forma part. 

. Per haver complert amb la finalitat per la que ha estat elegit.  

 Per defunció. En els 168 anys d’existència de l’entitat, tres presidents del Círculo han 

deixat el càrrec per defunció.  

  

4.2.1.2.2. Els altres càrrecs de la Junta Directiva 

Per a l’elaboració d’aquets punt no es fa cap comparativa entre els diferents reglaments i 

em basaré en el Reglament de 1936 per dues raons, perquè bàsicament les funcions de 

cada un dels membres de la Junta Directiva es van repetit reglament rere reglament i 

perquè és l’únic que recull els càrrec de nova creació. Especificar també que s’intenta fer 

donar una visió general de cada un dels càrrecs que composen la directiva.   

 El Vicepresident:  

 Substituir al president en cas d’absència, malaltia, ocupació ineludible o 

vacant.  

 Vigilar i administrar l’econòmica de l’establiment. 

 
417 Polítics: haver ostentat el següents càrrecs: regidor de l’ajuntament de Palma, batle de Palma, diputat 

provincial, president de la Diputació Provincial, conseller del Consell de Mallorca, diputat o senador a 

Corts. En algun cas haver estat president o cap d’un partit polític 
418 Professió liberal: advocat, notari, metge, farmacèutic, enginyer industrial i arquitecte. 
419 Propietari: hisendat, terratinent. 
420 Altres: empresari, industrial, funcionari, escriptor. 
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 Tenir cura de que les obligacions imposades als treballadors de l’entitat es 

compleixin. 

 Vetllar per la conservació, netedat i decoració del local. 

 Cuidar de l’arranjament del saló de festes els dies en que n’hi hagi. 

 El Contador: 

 S’encarrega de la comptabilitat del Círculo motiu pel qual intervé en tots els 

ingressos i despeses que hi ha.  

 Dirigir i vigilar l’oficina de comptabilitat i els llibres de comptables. 

 Cuidar de que les despeses acordades per la Junta es limiten a les quantitats 

pressupostades. 

 Expedir i signar els rebuts pel cobrament de la quota mensual de socis i de les 

entrades dels de número. 

 Exigir al conserge compte del rendiment dels arbitris, prenent nota del resultat 

i donant la seva conformitat perquè se’n faci càrrec el tresorer. 

 Examinar la nòmina mensual del personal de la casa. 

 Rendir mensualment a la Junta comptes de les despeses i ingressos.  

 Exposar els comptes aprovats per a coneixement de l’associat. 

 Formar un projecte econòmic de pressupost ordinari d’ingressos i despeses 

per a l’any següent pel seu estudi i aprovació.  

 El mes de gener, remetre el balanç i comptes generals de l’any a la Junta 

General per a la seva aprovació. 

 El Vicecontador: 

 Suplir al Contador en cas de malaltia, absència, ocupació ineludible o vacant.  

 El Tresorer: 

 Tenir baix la seva responsabilitat tos els fons recaptats pel Casino. 

 Tenir el llibre talonari del compte del banc i els talons que expedeixi l’entitat 

han de dur la seva signatura i la del Contador,  a més del segell de l’entitat.  

 No pot pagar cap factura que no estigui intervinguda pel Contador.  

 Dur el llibre de caixa amb la mateixa metodologia que els de la contaduria. 

 Guardar els llibres talonaris de quotes i “recreos” i s’encarregarà de la seva 

distribució. 
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 Exigir del Cobrador la verificació de la recaptació de les quotes mensuals, 

rebent tres vegades per setmana el recaptat. 

 El Vicetresorer: 

 Substituir al Tresorer en cas d’absència, malaltia i vacant, fent-se càrrec de 

l’existència.  

 El Secretari: 

 Dur els llibres de socis, on ha de fer constar nom i llinatges per ordre alfabètic, 

antiguitat, classe de soci, domicili, data d’admissió, data de baixa i motiu de 

la mateix. 

 Remetre al Contador la nòmina mensual de socis per procedir al cobrament de 

la quota. 

 Redactar les actes de les Juntes Directives i de les Juntes Generals que ha de 

signar conjuntament amb el president. 

 Convocar per ordre del President a la Junta General i a la Junta Directiva. 

 Comunicar els acords de les Juntes a qui correspongui. 

 Passar a la Junta Directiva totes les peticions o comunicacions dels socis i 

d’altres persones. 

 Publicar on correspongui tota sol·licitud d’ingrés de soci. 

 Expedir les certificacions.  

 El Vicesecretari: 

 Substituir al Secretari en cas d’absència i malaltia i auxiliar-lo en els treballs 

de secretaria. 

 El Bibliotecari: 

 Tendrà al seu càrrec la biblioteca, l’escriptori i el saló de lectura. 

 Proposar a la Junta Directiva les subscripcions o supressions que s’han de fer, 

les obres que s’han d’adquirir i les despeses del servei, limitant-se a la 

quantitat consignada en el pressupost, sense que es pugui accedir del mateix. 

 Dur l’índex del catàleg de les obres de la biblioteca. 

 No pot permetre que es treguin llibres, mapes diaris i altres documents de la 

biblioteca. 

 Evitar que els lectors siguin molestats o interromputs per qualsevol acte. 
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 Fixar en un quadre les disposicions de la biblioteca que tots els socis han de 

complir, així com la relació de les obres adquirides i dels diaris en els que 

s’està subscrit. 

 El Vicebibliotecari: 

 El mateixos deures que el Bibliotecari a qui substituirà en cas d’absència, 

malaltia o vacant. 

 El ”Director de semana”: 

 Des del primer reglament al darrer, els vocals de la Directiva, en torns 

setmanals, vigilaran pel bon ordre de l’establiment. L’encarregat de torn es 

denomina “Director de semana” i pot prendre les decisions que cregui 

oportunes pel decoro i interès de la societat. L’únic canvi que hi ha del primer 

reglament als altres és que, inicialment, el director de setmana ha d’informar 

al president i ja en el Reglament del 1886, aquest ha d’informar a la Junta 

Directiva de qualsevol mesura exigida.  

 

4.2.2. Junta General  

Juntament amb la Junta Directiva, la Junta General és l’altra òrgan de govern del Círculo 

Mallorquín i està formada, des de la seva constitució, pels socis de número de l’entitat, 

amb l’excepció de les Juntes Generals que es realitzen a partir de l’octubre de 1980 i fins 

a la venta de l’edifici, on també hi prenen part la resta de socis de l’entitat amb la finalitat 

de trobar una solució a la deficient situació econòmica i social que viu la Societat.   

4.2.2.1    Funcions i funcionament de la Junta General 

Es repeteix la mateixa situació que s’ha explicat en el desenvolupament del punt de la 

Junta Directiva, és a dir, els diferents reglaments de l’entitat, fins al del 1936, determinen 

una sèrie d’atribucions a la General i estableixen el seu funcionament d’una manera molt 

genèrica i, el que no està escrit però que sempre s’ha fet, ho recull el Reglament del 1936, 

que conserva i a més incrementa i desenvolupa el que s’especifica en els reglament 

anteriors.  



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

131 

 

S’ha de dir però, que en el Reglament de 1886 no apareixen les funcions de la General i 

el capítol que el tracta, desplega amb més articles la qüestió de funcionament. El 

Reglament del 1936, desenvolupa tant funcions com funcionament.    

Els reglaments diferencien entre Junta General Ordinària i la Junta General Extraordinària 

i la seva regulació és gradual en el temps. En el primer reglament tan sols s’enuncia els 

dos tipus de Junta General i les diferencia establint que les ordinàries són les que se 

celebren en els cinc primers dies de cada mes per a la revisió dels comptes i les 

extraordinàries, les que la Junta Directiva convoca quan ho creu oportú o per proposta per 

escrit d’un mínim de 10 socis, sense separar les funcions d’una i de l’altre. Inicialment, 

les competències de la Junta General són les següents: 

 Admetre els socis de número i anomenar els de mèrit. 

 Elegir els vocals de la Junta Directiva. 

 Anomenar i separar el Conserge. 

 Anomenar la comissió ha d’auxiliar a vicepresident en el decorat dels salons el dies 

de funció. 

 Examinar mensualment els comptes de la societat. 

 Acordar les despeses extraordinàries. 

 Fixar el sou dels professors i del conserge. 

 Acordar el número i classe de funcions que s’han de donar. 

 Acordar en nombre d’invitacions que s’han de repartir per a les diversions i actes 

públics. 

 Decidir tot el que no està prescrit en el reglament.  

En el Reglament del 1886, les Juntes Generals Ordinàries deixen de reunir-se una vegada 

cada més i passen a convocar-se els mesos de febrer, juny i octubre de cada any per a la 

revisió de comptes i, el 15 d’octubre, pel nomenament dels membres de la Junta Directiva. 

Per la seva part, les Juntes Extraordinàries es segueixen convocant quan la Directiva ho 

considera oportú i a proposta d’un mínim de 10 socis, però també per a l’admissió o 

separació dels socis de número i eventuals.  

A nivell de funcionament, les Juntes Generals es convoquen mitjançant papereta que es 

lliurada al domicili particular de cada soci i en les que s’especifica el motiu de la reunió. 

La Junta General queda constituïda en primera convocatòria, sigui quin sigui el nombre 
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d’assistents, que discuteixen i voten els assumptes pels quals han estat convocats, però 

quan es tracte de derrames o de la dissolució de la Societat, els acords han de prendre per 

majoria de les 2/3 parts dels socis inscrits.  

L’evolució en el Reglament del 1936 és molt clara. La Junta General Ordinària manté les 

atribucions anteriors i amplia les competències amb els següents punts que, com ja he dit 

abans, s’apliquen gairebé des de sempre però no han estat redactats, com és el cas de 

l’acceptació de la dimissió total o parcial dels membres de la directiva i proveir les seves 

vacants. 

Per al seva part, les Juntes Generals Extraordinàries també veuen ampliades les seves 

competències per escrit: 

 Acordar sobre l’adquisició, alienació i gravàmens de bens i immobles. 

 Deliberar i acordar sobre la contractació o conversió d’emprèstits, concertar préstecs 

o pignorar valors. 

 Modificar total o parcialment el Reglament. 

 Deliberar i resoldre sobre tota classe d’assumptes que proposa la Junta Directiva o 

l’associat. 

 Fixació de les quotes d’entrada dels socis de número i mensuals de tots els socis i 

l’augment o reducció de les mateixes. 

 Censura dels socis, de la Junta Directiva i dels individus que la composen.  

 De la proposta de socis i sòcies de mèrit. 

 Liquidar i dissoldre la societat. 
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5. ELS SOCIS 

Quan s’ha explicat el model associatiu “Casino”, en el segon punt d’aquest treball, els 

autors que han analitzar la seva implantació no dubten en afirmar que la implantació 

d’aquest tipus d’establiments sorgeix bàsicament per l’empenta de la burgesia, tot i que 

també hi ha casinos amb un caràcter aristocràtic421, de fet, el Casino dels Cavallers, el 

primer d’aquestes característiques a Palma (1840), neix de la ma de la noblesa, en canvi, 

els Casino Balear (1840) i el Liceo Mallorquín (1848), antecessors del Círculo, el formen 

membres que pertanyen a la burgesia.   

Així doncs, tenim enquadrat el tipus d’associat que inicialment composen el llistat de 

socis del Círculo Mallorquín: aristocràcia i burgesia, és a dir, a mitjans de s. XIX, aquest 

sector de població aglutina el poder econòmic, social, polític i cultural i és reuneix en un 

local per sociabilitzar amb els de la seva classe sense interferències d’altres sectors de la 

població i és eminentment, un model urbà.   

La mateixa fundació d’una entitat d’aquest tipus ja necessita d’unes despeses i d’uns 

recursos econòmics importants perquè s’ha de construir (o llogar) un edifici o local, 

arranjar-lo i adaptar-lo a les diferents activitats recreatives culturals que l’associat vol 

realitzar. De la mateixa manera, també necessita personal contractat al servei de la casa i 

del soci (conserge, cambrers, mossos, enllustrador, cobrador, personal de neteja, personal 

administratiu, de la biblioteca, etc.) la qual cosa també suposa una despesa econòmica 

important.  

Aleshores, tenir un edifici o local a la seva disposició, l’adaptació d’aquest, les activitats 

que si realitzen i, entre altres qüestions, el personal contractat per la casa al servei de 

l’associat, són despeses a les que ha de fer front l’entitat, motiu pel qual el soci, 

primerament ha de pagar una quota d’entrada i després ha de contribuir amb unes 

aportacions periòdiques (mensuals o trimestrals) en forma de quota. Aquest fet ja suposa 

una primera gran limitació perquè l’accés com associat estigui restringit tan sols a 

persones amb un nivell adquisitiu elevat.  

Al mateix temps, s’ha de tenir en compte que l’associat dels primers casinos en general, 

i del Círculo Mallorquín en particular, necessiten d’un poder adquisitiu elevat per poder 

 
421 SANTANA MORRO, Manuel. “Els casinos i ateneus..., pàg. 221-236 
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disposar de temps d’oci que els permeti participar en les activitats que l’entitat organitza. 

El joc, la lectura de la premsa, participar en les tertúlies, prendre part en el billar, l’escacs, 

els balls i festes o pertànyer a una o diverses seccions com poden ser la de declamació, la 

filharmònica, la d’armes, la d’idiomes, etc. necessita temps, temps lliure que no està a 

l’abast de tothom.  

Pere Solà422, ens indica per la seva part que la fórmula “casino” elitista és transforma i té 

una derivació popular però que les diferències entre les quotes d’accés entre un casino de 

l’alta burgesia i un casino de classe mitjan baixa són abismals, la qual cosa establia una 

selecció automàtica.  

Un altre factor important que enumera tant Pere Solà és que, la reglamentació, a l’hora de 

permetre l’entrada d’un soci, fa que la selecció sigui molt restrictiva, aspecte que es 

desenvolupa en apartats següents.  

5.1. Evolució  

A partir d’aquests inicis, l’evolució de l’associat del Círculo Mallorquín va en paral·lel a 

les transformacions que les capes benestants de la societat mallorquina sofreixen. 

Sobretot en el transcurs de la segona meitat del s. XIX, tenim a Mallorca una burgesia 

comercial i industrial que augmenta el seu pes al costat de rendistes i terratinents, 

bàsicament aristòcrates, una burgesia que vol ser reconeguda socialment i que es troba en 

les institucions polítiques. 

La cultura per la seva banda, segons ens diu Pere Fullana423, liderava bona part de “la 

distinció i la diferenciació social encara en el trànsit del segle XIX i XX” i la introducció 

de la secció de Literatura del Círculo amb Josep Maria Quadrado com a president 

honorífic, amb Joan Alcover com a president i amb Miquel dels Sant Oliver com a 

secretari, és una bona prova d’aquesta actuació, la qual cosa permet afirmar que al prestigi 

social del Círculo, se suma el prestigi cultural. És en aquest punt quan cobra sentit les 

paraules d’un periodista del diari Las Baleares424 dient que el Círculo Mallorquín “cuenta 

entre sus socios la aristocracia del talento, la de la sangre y la de la bolsa”, definició 

 
422 SOLÀ I GUSSINYER, Pere. ”Esbarjò i educació..., pàg. 223-235. 
423 FULLANA, Pere. “El Círculo Mallorquín. Una icona del passat”. DD. AA. Parlament de les Illes 

Balears. Parlament de les Illes Balears. Palma. 2011. Pàg. 88-113. 
424 Las Baleares, de dia 1 de febrer de 1894. 
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extraordinàriament significativa que resumeix l’essència de l’associat a finals de s. XIX 

i principi del s. XX.  

Pere Fullana prossegueix el seu estudi dient que en el transcurs de les primeres dècades 

del s. XX, “aquella burgesia emergent del vuit-cents perd poder i visibilitat” i ho enllaça 

amb la llista de president del Círculo entre els anys 1913 i 1925, demostrant que la gran 

majoria d’ells provenen de la noblesa (comte d’Olocau, marqués de la Torre, marquès de 

Zayas, comte de Peralada, marquès del Palmer, marquès de Ferrandell). En el Círculo, 

com en la mateixa societat, l’hegemonia de la noblesa mallorquina i el seu comportament 

és el mirall de la burgesia que intenta imitar-la i alternar amb ella425. Segueix essent una 

etapa en que la propietat de la terra continua tenint un gran pes i aquesta està en mans de 

la noblesa i la burgesia. 

La classe benestant en cap moment dona l’esquena al Círculo, encara que la Societat deixi 

d’oferir certs serveis i la decadència sigui més que evident, cas de l’etapa posterior al 

1923 en que la severa prohibició del joc, provoca una baixada dràstica dels ingressos 

(arbitris) amb el conseqüent descens de l’animació i de les activitats.  

Aquesta situació s’afegeix als canvis en les estructures econòmiques i socials que han 

provocat que tant la noblesa com aquella alta burgesia conservadora del s. XIX, perdin 

molta influència, la qual cosa afavoreix que s’afegeixin al llistat de socis de la Societat, 

petits empresaris, militars, funcionaris i professionals liberals diversos426, obertura que 

serà potenciada des de la institució després de la Guerra Civil amb la intenció d’obtenir 

ingressos que ajudin a la supervivència de l’entitat, greument amenaçada per les 

conseqüències de l’esdeveniment bèl·lic. 

El Círculo és una entitat afí al règim franquista, la seva junta directiva esta composta per 

persones de reconeguda solvència i adhesió al “Glorioso Movimiento Nacional”427 i no 

posa cap impediment perquè, com ja hem dit, el servei d’emissores de la Comandància 

de Marina ocupi els baixos de l’edifici i que la Secció Femenina de Falange Española 

 
425 PEÑARRUBIA, Isabel. Els partits polítics davant el caciquisme i la qüestió nacional a Mallorca (1917-

1923). Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 1991. Pàg. 66-67. 
426 ROCA BUADES, Ignasi. La ciutat dels records (Palma 1852-1943). Miquel Font Editor. Palma. 2006. 

Pàg. 103-104. 
427 MAS, Joan. “Depuración selectiva” Diario de Mallorca. 10 de setembre de 2006. 
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Tradicionalista y de las J.O.N.S tengui cedits la sala de festes, la sala vermella i el del 

tresillo, per a confeccionar roba d’abric pels soldats.  

A mitjans del s. XX i consolidada la recuperació econòmica, social i també de prestigi 

del Circulo, l’entitat es retroba novament com a lloc de màxima influència. Aquesta nova 

classe mitjana passa a freqüentar el mateix espai que abans era exclusiu per a 

l’aristocràcia i la burgesia. La noblesa en general, ha perdut poder econòmic però manté 

un prestigi social alt i la burgesia, que ha perdut identitat com a col·lectiu, manté el grau 

de poder i força de sempre.  

Aleshores, pertànyer al Círculo és encara senyal de distinció i classe i l’obertura social no 

li lleva crèdit. Dins el mateix sí de l’entitat es diferencia entre socis de número, que són 

els més antics i els que dirigeixen i controlen la societat, i els socis eventuals, la immensa 

majoria de l’associat, prop d’un 80%, que gaudeix de les activitats i els serveis, però que 

per reglamentació, no pot accedir al govern de l’entitat. 

En els anys 60, i encara que en el març de 1969, s’arriba al nombre màxim absolut 

d’associats del Círculo amb 2139 afiliats, pren força el canvi en l’estructura social iniciat 

amb la introducció del turisme de masses i que es manifesta amb la pèrdua de poder i 

d’influència de la noblesa i la vella burgesia (elements més conservadors) en tots els 

sectors de la societat i amb el sorgiment de nous elements fora d’aquestes classes socials 

que encapçalen els canvis que es produeixen a Mallorca. A tot això també s’ha d’afegir 

la implantació de nous locals i espais de festes i de joc més moderns i atractius. Tots 

aquests factors motiven el declivi i la pèrdua de pes d’una entitat que començarà a lluitar 

per no desaparèixer i que, a la vegada, vol mantenir la seva senya d’identitat i manera de 

fer.  

En el darrers anys de la dècada dels 70 la societat ja ha perdut aproximadament, un 35 % 

de socis en comparació a 10 anys enrere, que augmenta fins a un 53% a principis del anys 

80. L’associat que es manten ho fa més per tradició, costum i romanticisme que no per 

aprofitament d’unes activitats i d’uns serveis. És una entitat que, a més de la pèrdua de 

socis i de les greus dificultats econòmiques, ha deixat de tenir pes dins la societat, ha 

perdut el prestigi d’antuvi i és considerada una entitat ancorada en el passat i sense 

capacitat d’adaptació als nous temps. La venta del seu edifici és la culminació d’una lenta, 
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però constant decadència, que ha anat en paral·lel al declivi d’aquell estrat social que 

conformaven la noblesa i l’alta burgesia de principi de segle XX.   

5.2. Tipologia de socis. Drets, deures 

Des del seu naixement fins pràcticament poc temps abans de la venda de l’edifici, el 

Círculo ha tengut diverses classes de socis, amb els seus respectius drets i deures i amb 

vies diferent d’accés.   

El primer reglament, el de 1851, estableix que hi ha dues classes de socis: els de número 

i els de mèrit (aquests ho són ha proposta de la Junta Directiva i estan exempt de pagar 

quota). No és estrany que en aquest primer reglament tan sols hi hagi un tipus de soci que 

contribueixi econòmicament a la sostenibilitat de l’entitat, ja que, s’ha produït la fusió de 

l’associat del Casino Balear i del Liceo Mallorquín i és la manera d’equiparar els seus 

drets i deures i, a la vegada, que tots contribueixin amb la mateixa quantitat en la 

finalització de l’edifici social que encara està en obres. Adjunt al primer reglament, 

apareixen els noms dels 351 socis inicials de l’entitat.  

5.2.1. Socis de número.   

Sense entrar en un exhaustiu detall, a continuació em referiré al protocol que durant 

l’existència del Círculo en la seva seu originària, s’empra per adquirir la condició de soci 

de número.  

El primer requisit es fer la petició de manera verbal o per escrit a la Junta Directiva. 

Després, el nom del sol·licitant és anunciat en el taulell de l’entitat, (inicialment per un 

mínim de tres dies, posteriorment durant 8 dies) perquè els socis de número puguin fer . 

Després la Junta General, en votació secreta (emprant bolles blanques en cas afirmatiu i 

bolles negres en cas negatiu) i sense discussió, decideix si ha de ser admès o no (en 

algunes èpoques ho ha de ser per unanimitat, en altres per majoria i en altres per majoria 

de 2/3 dels vots emesos428). Als tres dies de ser admès el soci ha de pagar la contribució 

d’entrada i la mensual. 

 
428 Junta General extraordinària de dia 16 de febrer de 1957. Llibre d’actes de la Junta General de dia 7 de 

maig de 1951 al 4 de maig de 1976.  
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Es perd la condició de soci si es deixen de pagar dues mensualitat i per absentar-se de 

l’illa més de 4 mesos. També en aquells casos que la Junta General consideri que s’ha 

d’aplicar.  

Els drets exclusius com a soci de número són: 

 Donar opinió i vot en tots els assumptes que es tractin en junta general. 

 Optar als llocs de govern. 

 Proposar per escrit (mínim 10 socis de número) a la junta directiva la convocatòria de 

junta general extraordinària per una determinada proposició. 

 Presentar a persones transeünts.  

 Obtenir part del repartiment dels valors de la societat en cas de dissolució.  

Per altra banda, el mateix reglament marca quins són els drets i els deures dels socis de 

número i que són els generals a tots els socis. En un primer moment, són els mateixos que 

els de socis de mèrit i, més endavant, seran els mateixos que els socis eventuals quan es 

crea aquesta categoria.  Resumint aquests són: 

 Deures: 

 Complir amb el reglament. 

 Guardar en les reunions la compostura i l’ordre degut. 

 Respectar i obeir els acords de la Junta General i de la directiva i les 

disposicions del president i director de setmana. 

 Drets: 

 Poder-se inscriure a les seccions. 

 Lliure entrada a les reunions públiques i privades de la societat. 

 Prendre part en els jocs pagant els arbitris establerts com a tarifa. 

 Gaudir, amb igualtat de número de bitllets de convit que la Junta General 

acordi repartir. 

 Fer ús del personal al servei de la casa, dins l’establiment, però no fora. 

 Proposar a la Directiva el que consideri útil a la societat. 

 Tenir a la seva disposició els llibres i diaris. El soci que físicament estigui 

impossibilitat, té la possibilitat de que li duguin els diaris a casa seva, després 

que hagin estat una setmana en el gabinet de lectura. Els ha de retornar 3 dies 

després.  
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 El soci que vulgui deixar de ser-ho, ha de manifestar-lo per escrit a la directiva.  

No hi ha canvis substancials en els drets i deures del soci de número fins el 1936 i aquets 

canvis són d’adequació a la nova reestructuració que es fa de l’associat de l’entitat. El 

soci de número manté tots els drets i deures anteriors i s’afegeixen els següents punts:  

 Autorització per examinar (fent la sol·licitud prèvia al secretari), tots els documents 

administratius i financers de la societat. 

 El soci de número més antic té la consideració de soci d’honor i està exempt del 

pagament de la quota mensual. Posteriorment, el 1981, són nomenat socis d’honor a 

aquells socis que tenen més de 80 anys i que duguin 20 anys ininterromputs com a 

socis de l’entitat. 

A continuació s’ofereixen algunes quantitat de la quota mensual que paga el soci de 

número en anys diferents per tenir una idea de la seva evolució. 

 1851: quota mensual de 16 reals. 

 1881: quota mensual de 20 reals. 

 1946: quota mensual de 50 pessetes.  

 1975: quota mensual de 300 pessetes. 

 1981: quota mensual de 1.500 pessetes. 

 

5.2.2. Socis de mèrit 

Són, juntament amb els de número, la categoria de socis que s’esmenta en el primer 

reglament de la Societat el 1851.  

Per ser soci de mèrit es requereix haver ofert un servei eminent a l’establiment, o haver 

contret un mèrit extraordinari en qualsevol de les seccions. Inicialment els socis de mèrit 

són nomenats per la Junta General a proposta de la directiva, després, segons el 

Reglament de 1881, han de ser proposat per un mínim de 10 socis de número i en el de 

1936, per un mínim de 20. Aquest socis han d’informar del motiu pel que es vol concedir 

aquesta distinció. 

Com ja s’ha dit abans, els socis de mèrit tenen els mateixos drets generals que la resta 

d’associats però, a més a més, poden tenir accés al càrrec de directors de secció i, si és 
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així, tendran la consideració de socis de número, fet que ja no està recollit en el Reglament 

de 1936. El que si és comú a tots els reglament es que el soci de mèrit està dispensat del 

pagament de la contribució d’entrada i de la mensual.  

Les dones, també poden ser nomenades sòcies de mèrit sempre que hagin realitzat 

qualque acte que les faci mereixedores d’aquesta consideració. En les bases aprovades 

per a la unió de les dues entitats que es fusionen per a donar pas al Círculo Mallorquín, 

es reconeix per part del Casino Balear429, “los títulos todos de socios de mérito dados á 

señoras por el Liceo Mallorquín; obligándose en su consecuencia la nueva sociedad á 

expedirlas los correspondientes diplomas en seguida que se haya procedido á la 

constitución definitiva de la junta directiva”. 

5.2.3. Socis Eventuals 

Aquesta categoria de soci no està recollida en el primer reglament de l’entitat de 1851, 

tampoc en el projecte de reglament aprovat el 30 de juny de 1852,  però si en el reglament 

aprovat el 1856. 

Per pertànyer a aquesta categoria, el sol·licitant ho ha de proposar a la Junta Directiva 

mitjançant el secretari. Fet aquest primer pas, el nom del sol·licitant és anunciat en una 

de les sales de l’entitat per un mínim de tres dies. Transcorregut aquest temps, la Junta 

Directiva, sense discussió, decideix si l’admet o no. El soci que és admès està exempt del 

pagament de la quota d’entrada i té els drets que li confereix l’art. 46, que són els generals 

a tots els socis i que ja s’han esmentat en l’apartat anterior dedicat als socis de número. 

Una vegada admès el soci eventual, aquest té tres dies per pagar la contribució mensual. 

Al cap de 67 anys de la seva creació, és a dir, el 1923, s’instaura430 la quota d’entrada als 

socis eventuals de nou ingrés, essent aquesta de 50 pessetes. El soci eventual, per accedir 

a soci de número ha d’haver estat soci entre 5 i 15 anys (depenent de l’època) i pagar una 

contribució d’entrada que, evidentment, varia amb els anys. Aquestes quotes d’entrada 

normalment van en augment i serveix per anivellar l’estat de comptes de l’entitat. Algunes 

 
429 Bases acordadas para la unión del Liceo Mallorquín y Casino Balear, cuyas sociedades forman 

actualmente la del Círculo Mallorquín. Palma de Mallorca: Imp. De Pedro José Gelabert, 1852. Biblioteca 

March. 
430 Junta General de dia 8 de març de 1923. Llibre d’actes de la Junta General de dia 26 de febrer de 1910 

al 15 d’octubre de 1931. 
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vegades però, les quotes baixen i també és en moments delicats econòmicament per 

l’entitat, amb la finalitat de facilitar i propiciar que un major nombre de socis eventual 

passin a soci de número. 

A continuació s’ha elaborat una taula de l’evolució tant de la quota d’entrada de nou 

ingrés com de la quota que el soci eventual té estipulada per passar a ser soci de número. 

QUOTA D’INGRÉS PER ACCEDIR A 

SOCI EVENTUAL  

QUOTA D’ENTRADA PER ACCEDIR 

A  SOCI DE NÚMERO 

 

 1923: 50 pessetes 

 1925: es suprimeix per incentivar i 

donar facilitats per fer-se soci. 

 1936: 50 pessetes 

 1958: 200 pessetes 

 1960: 500 pessetes 

 1964: 1.000 pessetes 

 1971: 10.000 pessetes 

 1975431: 5.000 pessetes 

 1981: 5.000 pessetes 

 

 1851 : 200 reials  

 1881 : 200 reials 

 1919 : 50 pessetes  

 1923 : 250 pessetes  

 1936 : 100 pessetes (15 anys de quota)  

 1948 : 1.000 pessetes (5 anys de quota)  

 1959 : 3.000 pessetes 

 1964 : 5.000 pessetes 

 1974 : 3.000 pessetes 

 1981 : 5.000 pessetes 

 

El novembre 1980432 s’elimina el pagament de quota d’entrada de soci de número a 

aquells soci eventual que, després d’haver pagat de manera ininterrompuda la quota de 

soci durant 5 anys, vol passar de manera voluntària a ser soci de número.  

5.2.4. Socis Propietaris 

Després del premi de la Loteria de Nadal de 1886, hi ha un canvi de fons molt important 

amb la introducció d’un nou tipus de soci, el propietari. Les ganàncies de la grossa de 

Nadal provoca un trasbals important en el sí del Círculo i, amb la intenció de garantir els 

 
431 Junta General ordinària de dia 5 de desembre de 1974. Llibre de Juntes Generals de dia 7 de maig de 

1951 al 4 de maig de 1976. 
432 Junta General extraordinària de dia 28 de novembre de 1980. Llibre de Juntes Generals de dia 14 de 

maig de 1977 al 7 d’abril de 1983.  
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drets dels socis de número, es presenten diversos projectes (explicats en el punt dedicat a 

al premi de Nadal) per a la redacció d’unes noves bases per a la reorganització de l’entitat 

que arriba en alguns casos a denominar-se “bases de reconstitución”433. Les bases 

inicials434 inclouen un nou tipus de soci: el propietari al qual, després de diverses 

discussions en reunions de la Junta General, de dimissions de la Junta Directiva, de 

dimissions de les comissions aprovades per al seu estudi, se li confereix una entitat pròpia 

amb drets sobre l’edifici.  

Així, en sessió de la Junta General Ordinària i Extraordinària de dia 28 de juny de 1887, 

són aprovades les noves bases i en el seu punt núm. 7, s’estableix que seran socis 

propietaris tots els que tenguin inscrit en el Registre de la Propietat el seu nom el 

condomini de l’edifici “Círculo Mallorquín” i paguin la corresponent mensualitat i els 

que havent sigut admesos como a socis “les haya sido transmitido el derecho de 

condominio”435. Aquests socis propietaris pagaran un 20 per % manco que la resta de 

socis en la mensualitat. 

Aquestes bases també especifiquen que, a partir d’aquest moment, seran socis de numero 

els que “además de satisfacer la mensualidad que determine el reglamento hayan pagado 

al ser admitidos como socios, cincuenta pesetas”.  

Per la seva part, el socis eventuals, els “Empleados , militares o que de un modo u otro 

no tengan su residencia fija en esta isla, paguen únicamente la mensualidad” i s’inclouen 

els socis de mèrit en la relació d’associats de l’entitat.  

Aquestes bases també determinen que els socis propietaris i els de número podran 

pertànyer a la Junta Directiva i tendran veu i vot a “todo cuanto se refiere al régimen y 

gobierno de la Sociedad”  

 

 

 
433 Junta General extraordinària de dia 2 d’abril de 1887. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
434 Junta General extraordinària de dia 17 de març de 1887. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
435 Junta General extraordinària de dia 28 de juny de 1887. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
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5.2.5. Socis transeünts 

Comentar que els transeünts, en el primer reglament de 1851, no queda recollit como una 

categoria de socis sinó que són considerats com un tipus de “personas concurrentes al 

establecimiento”436, igual que en el Reglament de 1881,però que sí estan relacionats com 

a socis en el Reglament de 1936. 

Únicament podran ser presentats com a transeünts les persones que no veïnes de l’illa i 

que estiguin de pas, per la qual cosa s’entregarà al secretari una nota amb el nom, llinatges 

i ciutat a la que pertany el transeünt i ho faran mitjançant un soci de número qui obtindrà 

la targeta signada pel president. Una vegada obtinguda la targeta, el soci transeünt té els 

mateixos drets i deures que la resta de socis de l’entitat. 

Esmentar que el Círculo437 ofereix als cònsols dels diferents països instal·lats a Palma, la 

possibilitat de que siguin ells els que facin les peticions de socis transeünts pels seus 

súbdits que visiten temporalment la ciutat. La notificació, mitjançant carta, es realitza als 

consolats d’Anglaterra, França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica i Estat Units.  

Per tal de tenir constància de l’evolució de la quota de la targeta de soci “transeünt, s’han 

recollit diverses dades de diferents anys.   

 1905: 5 pessetes (JG de 14 de febrer de 1905) (per 30 dies). 

 1923: 25 pessetes. (JG de 8 de març de 1923). 

 1936: 10 pessetes (15 dies). 

 1946: 25 pessetes. 

 1948: 50 pessetes. 

 1960: 250 pessetes. 

 1964: 500 pessetes. 

 1975: 500 pessetes (per 30 dies). 

 

 
436 Reglament de 12 de desembre de 1851. Capítol XIX. De los transeuntes y demas personas concurrentes 

al establecimiento. 
437 Acta de la Junta Directiva de dia 4 de desembre de 1918. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 10 

d’abril de 1918 al dia 8 d’octubre de 1920. 
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5.2.6. Socis “forenses” 

S’institueix aquesta categoria el 1936438 i s’elimina el 1948439 però mantenen els seus 

drets fins que es donen de baixa o bé per defunció.  

El soci forense és aquell que no té el seu domicili, ni residència habitual a Palma ni en el 

seu terme municipal, independentment del càrrec que ostenti fora de Palma. La seva quota 

el 1936 és de 7 ptes.  

5.2.7. Socis honoraris 

Els socis honoraris únicament estan especificats en el Reglament de 1936 i queden 

inclosos dins aquesta categoria les autoritats superiors de la província. Aquests no paguen 

cap tipus de quota, és una atenció protocol·lària que té el Círculo cap a les autoritats. 

El 1952440, es concreten les autoritats a les que se les concedeix aquesta categoria i es 

limita al Capità General, el Governador Civil i el Batle de Palma.” 

Fora de reglament, el Círculo també a concedit aquesta distinció als directors dels diaris 

locals i ho sabem gràcies a l’acord que es pren en Junta Directiva441 de dia 20 de març de 

1942 quan, degut al nomenament de Pedro Álvarez, com a director del diari Baleares, 

“sea nombrada socio honorario al igual que lo son los Directores de los demás 

periódicos” 

5.2.8. Socis juvenils  

A la Junta General de dia 12 de desembre de 1968, es crea la categoria de soci Juvenil, 

amb motiu de l’obertura de la discoteca o sala de festa que es pensa destinar als fills dels 

socis de l’entitat. Hi ha dues classes de socis Juvenils, per una part el fill del soci, que 

pagarà un 30 % de la quota que paga la aresta de socis i el soci juvenil que no t´la figura 

 
438 Junta General extraordinària de dia 25 de maig de 1936. Llibre d’actes de dia 27 de febrer de 1932 al 16 

de febrer de 1950. 
439 Junta General extraordinària de dia 15 de juny de 1948. Llibre d’actes de dia 27 de febrer de 1932 al 16 

de febrer de 1950. 
440 Junta General extraordinària de dia 6 de desembre de 1952. Llibre d’actes de dia 7 de maig de 1951 al 

4 de maig de 1976. 
441 Junta Directiva de dia 20 de març de 1942. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 15 de febrer de 

1941 al 9 de desembre de 1954. 
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paterna o tutor soci del Círculo, aquest pagarà una quota mensual del 60 % de la resta de 

socis.   

Es pot ser soci juvenil a partir dels 17 anys i aquesta categoria té els mateixos drets que 

el soci eventual, ara bé, queda “rigorosamente prohibida su asistencia a los salones de 

juego” i altres dependències que pugui acordar la Junta Directiva. La condició de soci 

juvenil es perd als 23 anys. 

El soci juvenil per ingressar com a tal, ha de ser proposat pel seu pare o tutor si són socis 

del Círculo o bé per un soci de número que ha de garantir el pagament de les quotes i 

responsabilitzar-se de la actuació. A finals de 1981, el soci juvenil fill de soci paga 300 

pessetes de quota mensual 

5.2.9. Socis Femenins 

S’aprova aquesta categoria el 26 de maig de 1981. La seva quota d’entrada és de 5.000 

pessetes i la quota mensual de 1.500 pessetes. Tan sols per curiositat, cal esmentar que el 

1928 el soci Ignaci Fuster, exposant un projecte per a augmentar els ingressos de l’entitat 

proposa que “admitir a las señoras en las listas de socios de la casa”442. La proposta no 

és tinguda en compte.   

5.3. Alguns socis “especials” 

5.3.1. Joan March Ordines 

Una de les llegendes més propagades entre la població sobre el Círculo Mallorquín i que 

amb més orgull comenten els socis d’aquesta entitat (encara que en versions diverses) és 

la que fa referència a que no deixaren que Joan March, una de les grans fortunes del món, 

fos un dels seus socis i que aquest construí el seu Palau ben al costat de l’edifici del 

Círculo per revenja.  

5.3.1.1. La llegenda 

Deus saber que va passar amb en March?, Nosaltres no el volguérem perquè els seus 

doblers no eren nets!, Nosaltres li diguérem que no i això que en March ho podia tot! 

 
442 Junta General de dia 30 d’octubre de 1928. Llibre d’actes de la Junta General de dia 26 de febrer de 

1910 al 15 d’octubre de 1931.  
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També deus saber perquè va construir el Palau March veïnat de la nostra antiga seu? 

Aquestes són expressions que utilitzen alguns socis actuals del Círculo en el transcurs 

d’una conversa informal mantinguda a la cafeteria de la seva seu en el carrer Concepció, 

i que introdueix el relat a la llegenda del Círculo i Joan March que tantes vegades he sentit 

contar.  

Me diuen que, antigament, per ser admès com a soci de la entitat, s’havia de superar una 

votació en el sí de la Junta Directiva. Segons expliquen, cada un dels individus que 

formaven la directiva disposava de dues bolles, una blanca per dir que acceptava a 

l’aspirant i una negre per negar la sol·licitud d’admissió. Es diu que Joan March va tenir 

dins el sac de les votacions una o més bolles negres, i com que per ser admesos ho havien 

de ser per unanimitat, se li negà la possibilitat de ser-ho.  

Segueix la llegenda dient que per revenja a l’entitat, en Verga va fer construir el Palau 

March just al costat de l’edifici del Círculo Mallorquín, paret per paret, essent aquest un 

edifici més alt i més gran.  

Els llibres biogràfics consultats sobre la figura de Joan March443 no recullen aquest fet, 

però si ho fan alguns articles o reportatges periodístics dedicats al Círculo Mallorquín.  

Així, en un article redactat per Raquel Galán i publicat en el Diario de Mallorca444 es 

deia: “La vox populi cuenta que un empresario nunca fue admitido como socio del Círculo 

Mallorquín. Esta decisión provocó tal desaire al multimillonario que -recuerdan- se vengó 

construyendo su palacio frente a la sede de la alta sociedad isleña”.  

De la mateixa manera, un altre article, aquest de Cristina Ros sobre la Fundació Bartomeu 

Mach, publicat a la Ultima Hora445 explicava: “El Palau March, que fuera a principios de 

los años 40 del siglo XX el primer edificio de Mallorca construido con hormigón y que 

siempre ha llevado adscrita la leyenda de que nació como desquite de Joan March Ordinas 

a los socios del vecino Círculo Mallorquín (hoy sede del Parlament), quienes negaron al 

 
443 FERRER GUASP, Pere. Joan March. Els inicis d’un imperi financer. Edicions Cort. Col·lecció Els 

Ullalls Palma. 2000. FERRER GUASP, Pere. Joan March. L’home més misteriós del món. Edicions 

Barcelona. 2008. 
444 Diario de Mallorca, de dia 24 de febrer de 2002.  
445 Ultima Hora, de dia 10 d’agost de 2002.  
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financiero la entrada al club, y éste les construyó un edificio, que como poco les doblaba 

en volumen, en solidez y en buena ubicación, el Palau March...” 

Aquestes però, no són les úniques interpretacions sobre la no admissió de March pel 

Círculo. Guillermo Diaz-Plaja, l’any 1977, escriu a la revista La Estafeta literaria446 , una 

versió molt personal dels fets dient que: “En algunos centros de este tipo se intenta 

establecer cortapisas sociológicas de tipo discriminatorio: en el “Círculo Mallorquín”, de 

Palma de Mallorca, se exige -o se exigía hasta hace poco- un título universitario, y es 

fama que, con este pretexto, se le negó la solicitud de ingreso presentada por don Juan 

March”.  

Com dic, aquesta és una interpretació molt particular de l’autor ja que, en cap cas, els 

diferents reglaments aprovats per l’entitat en tota la seva història, assenyalaren com a 

requisit previ per poder ser soci de l’entitat haver d’estar en possessió d’un títol 

universitari, i afegiré que, com els articles anterior, formen part de la llegenda d’un 

personatge, Joan March, que, com diu Pere Ferrer447 “continua essent, per a molts de 

mallorquins, un mite, qualcú que sobrepassà la realitat quotidiana de la Mallorca de 

principis de segle”.  

5.3.1.2. Realitat   

Com ja s’ha dit en l’apartat pertinent, la Junta General, a proposta de la Junta Directiva 

era l’encarregada d’admetre, o no, als socis de número de l’entitat i és deixava constància 

de l’acceptació, o no, en les actes dels dos òrgans de govern. El resultat de la consulta de 

les actes és que Joan March, avalat pel soci Guillermo Dezcallar y Montis, demanà 

l’ingrés com a soci del Círculo i aquest  és acceptat tal com queda reflectit en les actes de 

la societat i que a continuació transcriuré literalment: 

Acta de la Junta directiva del dia 16 de juny de 1916448: “Se acordó convocar a Junta 

General ordinaria y extraordinaria para el dia 27 del actual, a las siete de la tarde para la 

rendición de cuentas del último cuatrimestre y para votar como socios de número a D. 

 
446 DIAZ-PLAJA, Guillermo. “España en sus espejos. Los Casinos”. La estafeta literaria. Revista quincenal 

de libros, artes y espectáculos. Núm. 607. 1 de marzo de 1977.  
447 FERRER GUASP, Pere. Joan March. Els inicis..., pàg. 408. 
448 Acta de la Junta Directiva de dia 16 de juny de 1916. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de 3 de gener 

de 1910 al 24 de març de 1918. 
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Juan March, propuesto por D. Guillermo Dezcallar Montis; D. Bernardo Oliver Pons 

por D. Gabriel Bisañez Oliver, D. Jaime Munar y Pou por D. Antonio Pujol y Pujol y D. 

Gabriel González Sánchez y D. Gaspar Alemany Santandreu propuestos por D. Antonio 

Font y Sbert”.  

Acta de la Junta general ordinària i extraordinària del dia 27 de juny de 1916449: 

“Constituida despues la junta en sesión extraordinaria se procedió a la votacion como 

socios de número de los Sres. D. Juan March, D. Bernardo Oliver Bono, D. Jaime Munar 

y Pou, D. Rafael Gonzalez y Sánchez y D. Gaspar Alemany Santandreu, siendo por 

unanimidad admitidos”. 

Havent deixat constància doncs, que Joan March és soci del Círculo, s’ha continuat amb 

el seguiment de la relació que el magnat, i també els seus fills, ha tengut amb la que va 

ser la primera de les societats recreatives culturals de Palma. Aquest seguiment s’ha dut 

a terme amb el buidatge de les actes de la Junta General i la Junta Directiva del Círculo, 

juntament amb alguns articles periodístics i reportatges diversos.  

Joan March apareix novament en escena l’abril de 1918. En aquesta data, el Círculo 

Mallorquín aprovà450 emetre, entre els seus associats, un nou emprèstit de 500 obligacions 

de 500 pessetes cada una, per atendre el total pagament de les despeses ocasionades per 

les obres d’ampliació i reforma de l’edifici, obres iniciades des del 1913. Joan March 

havia sol·licitat la subscripció a 100 obligacions però, una vegada adjudicades451 les 500 

del total de l’emprèstit, n’hi van correspondre 50, per un import de 25.000 pessetes, essent 

el soci amb el major nombre d’obligacions adjudicades.  

L’1 d’octubre de 1924, el general Primo de Rivera prohibeix el joc en tot l’Estat, la qual 

cosa provoca una autèntica catàstrofe econòmica en el Círculo i en tots els casinos de 

l’època. Davant aquesta situació, Junta Directiva ha de començar a pensar amb altres 

alternatives o projectes per remuntar la precària situació econòmica. Un d’aquests 

projectes és el que proposa el Contador de la directiva, Jaime Pou, que suggereix emetre 

 
449 Acta de la Junta General de dia 27 de juny de 1916. Llibre d’Actes de la Junta General de 26 de febrer 

de 1910 al 15 d’octubre de 1931. 
450 A l’acta de la Junta Directiva de dia 15 d’abril de 1918, s’aproven les bases de l’emprèstic. 500 

obligacions de 500 pessetes cada una, a un interès del 6%. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de 10 d’abril 

de 1918 al 8 d’octubre de 1933. 
451 Acta de la Junta Directiva de dia 16 de maig de 1918. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de 10 d’abril 

de 1918 al 8 d’octubre de 1933. 
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una emissió escalonada d’obligacions hipotecàries al portador. Aquest projecte és 

explicat per Pou a la Junta General452 ”… dando cuenta detallada de sus trabajos y 

gestiones, de las consultes elevadas al Ministerio de Hacienda resueltas favorablemente 

del apoyo y simpatia que en general ha encontrado, y del particular ofrecimiento y 

protección de D. Juan March”.  

Després de l’exposició del Contador de l’entitat, el president de l’entitat, Ramon Maroto, 

marquès de la Casa Ferrandell, agafa la paraula i afirma que: “si el Sr. March lo admite, 

nosotros debemos considerarlo como cosa resuelta y admitida”, deixant clar la visió de 

negociant exitós que té March. Però, con no podia ser d’altra manera, just el fet de que 

l’acabalat financer hi estigués relacionat fa que alguns socis en siguin reticents, fins el 

punt de votar en contra, “no porque no le guste el proyecto, sino por no haberse dado las 

explicaciones sobre el Sr. March con la claridad debidas”453.  El projecte s’aprova però 

no es duu endavant, encara que queda la posició de la Directiva i també de March. 

Per altra banda, i en relació als fills de Joan March i Elenor Servera, dir que uns anys més 

tard, l’any 1933, el Círculo Mallorquín adquireix un protagonisme que tindrà gran 

importància en l’esdevenir de la família March, ja que, en una festa de disfresses 

organitzada per la societat, Joan March Servera, fill primogènit de Joan March Ordines, 

coneix a la que serà la seva esposa, María del Carmen Delgado de Roses454.  

El cap d’un poc més d’un any, concretament el 17 de novembre de 1934, la parella es 

casa a la capella privada del Bisbe de Mallorca, José Miralles Sbert. Després de la 

cerimònia es serví un aperitiu al mateix Círculo Mallorquín455, abans de que la comitiva 

es traslladés a la finca de sa Vall. 

Pel que fa referència a l’altre fill de Joan March, Bartomeu March Servera, aquest, segons 

consta a l’acta de la Junta Directiva de dia 9 de gener de 1936456, i avalat per qui era en 

 
452 Acta de la Junta General de dia 15 d’octubre de 1926. Llibre d’Actes de la Junta General de 26 de febrer 

de 1910 a 15 d’octubre de 1931. 
453 Junta General extraordinària de dia 17 de novembre de 1926. Llibre d’actes de la Junta General de dia 

26 de febrer de 1910 al 15 d’octubre de 1931. 
454 URREIZTIETA, Esteban. La primera de los March, la última de una época. Elmundo-eldia.com. de dia 

7 de juny de 2008. També a: https://studylib.es/doc/5937915/carmen-delgado-de-march. També a: 

https://www.diariodemallorca.es/2008/06/07/fallece-carmen-delgado/365370.html  
455 A: www.canverga.com/carmen/notasdeprensa.pdf  
456 Acta de la Junta Directiva de dia 9 de gener de 1936. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de 21 d’octubre 

de 1933 a l’11 de gener de 1941. 

https://studylib.es/doc/5937915/carmen-delgado-de-march
https://www.diariodemallorca.es/2008/06/07/fallece-carmen-delgado/365370.html
http://www.canverga.com/carmen/notasdeprensa.pdf
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aquells moments president de l’entitat, el militar Luis Garcia-Ruiz, es proposat i acceptat 

com a soci eventual del Círculo i a la sessió de la Junta general de dia 9 de març de 

1940457, Juan i Bartolomé March Servera, proposats per Juan Canals són admesos com a 

socis de número.   

Retornat a la figura de Joan March, esmentar que el patriarca apareix novament a en les 

actes del Círculo el 17 de març de 1936458. En aquesta ocasió però, amb motiu de la 

cancel·lació per part del Círculo, de les obligacions hipotecàries de l’emprèstit emès el 

1922 amb motiu de l’adquisició de la casa veïna. El Círculo Mallorquín, el maig del 

1935459, acordà anunciar a la premsa local que els tenedors d’obligacions podien percebre 

l’import de les mateixes a la Banca March. Un any després, el 17 de maig de 1936, a la 

reunió de la Junta Directiva s’informa del següent: “Por el Sr. Contador se dá cuenta de 

que han sido amortizadas, mediante el pago de su capital e intereses correspondientes, 

199 de las 200 obligaciones hipotecarias que fueron emitidas por esta Sociedad mediante 

escritura de 19 de mayo de 1922 [...] y la restante obligación no ha podido serlo por no 

haberse presentado el tenedor de la misma”. 

En la mateix Junta Directiva, també s’exposa que: ”La Junta en vista de las 

manifestaciones del Sr. Contador y teniendo en cuenta que al ... el ... hipotecado, a los 

consortes D. Juan March Ordinas y Dª Eleonor Servera Melis, por escritura de 22 de 

febrero de 1935, ante el notario de Palma, D. Riaño Pou Ribas, contrajo esta sociedad la 

obligación de cancelar la hipoteca en garantía de aquellas obligaciones, se acuerda por 

unanimidad: 

1º. Que se proceda a presentar la correspondiente solicitud al juzgado de primera instancia 

para que decrete la cancelación de la hipoteca. 

2º. Que por el Sr. Presidente se otorgue poder al procurador Don ... Pinto y otros de esta 

ciudad para que en representación del Círculo Mallorquín, inste la cancelación indicada 

y que este poder sea de carácter general para cualquier contingencia que pudiera ocurrir”.  

 
457 Acta de la Junta General de dia 9 de març de 1940. Llibre d’Actes de la Junta General de 27 febrer de 

1932 al 16 de desembre de 1950. 
458 Acta de la Junta Directiva de dia 17 de març de 1936. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de 21 d’octubre 

de 1933 a l’11 de gener de 1941. 
459 Acta de la Junta Directiva de dia 25 de maig de 1935. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de 21 d’octubre 

de 1933 a l’11 de gener de 1941. 
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Analitzant aquest fet, queda clar que si March construí el seu palau, paret per paret amb 

l’edifici del Círculo, fou perquè el propi casino li va vendre la casa que ho permetia, 

circumstància que, baix el meu punt de vista també desmunta la llegenda de confrontació 

entre el magnat i l’entitat recreativa.  

Aprofundint un poc més i amb la intenció de reconfirmar tot el que s’ha dit, esmentar en 

el llibre de comptadoria del Círculo460, any 1941, surt reflectit que el soci núm. 313 

correspon al nom de Juan March Ordinas, que el soci 314 és el seu fill major, Juan March 

Servera i que com a soci 315, apareix l’altre fill, Bartomeu March Servera. A cada un 

d’ells els correspon les quotes 231, 232, i 233 respectivament. El 1941 es pagaven 14 

pessetes mensuals i el 1942, 15 pessetes. 

La relació dels March amb el Círculo no acaba aquí ja que, a més a més de mantenir-se 

un lligam econòmic amb la Banca March461, les obres del Palau March provocaran certa 

divergència, que se solucionarà de manera satisfactori i sense publicitat.  

El Palau March és més alt que l’edifici del Círculo i el seu voladís sobrepassa la paret 

mitjanera. Aquest fet és discutit en Junta Directiva i és el vice-president de l’entitat, José 

Francisco Moragues, qui informa als seus company de junta462 que: ”... de las gestiones 

realizadas con el Sr. Arquitecto de la finca propiedad de D. Juan March, lindante con este 

Casino referente al alero de la calle de General Goded, sobre su continuación en la parte 

que corresponde a este Casino, acordandose que se haga la correspondiente escritura en 

la que se haga constar los derechos que tiene este Casino por si en un dia le conviniera 

levantar la finca, delegando en el Sr. Cirera, para que en nombre de esta sociedad pueda 

firmar la correspondiente escritura que salvaguarde los derechos del mismo”.   

    Dos mesos més tard, la Junta Directiva463 acorda: ”... comunicar a D. Juan March 

Ordinas que como consecuencia de la nueva construcción del edificio que ha erigido en 

el límite Sur Oeste de este Casino habiendo solicitado permiso para que el voladizo de la 

 
460 ARM. Carpeta 1590/300 Lista de Señores socios de este casino. Círculo Mallorquín. Govern Civil de 

Balears. 
461 Manteniment d’un compte corrent pel pagament de les obligacions hipotecàries.  
462 Acta de la Junta Directiva de dia 11 de desembre de 1943. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de 15 de 

febrer de 1941 a 9 de desembre de 1954. 
463 Acta de la Junta Directiva de dia 25 de febrer de 1944. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de 15 de 

febrer de 1941 a 9 de desembre de 1954. 
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parte Noroeste pueda traspasar el límite de la pared medianera a lo cual esta Junta accede 

y acuerda al propio tiempo se eleve la correspondiente escritura en la que consten los 

siguientes términos: 1º- Que este voladizo se entienda meramente tolerado por esta 

Sociedad, toda vez que gravita sobre la propiedad de la misma y por consecuencia no se 

accede a que quede convertido en servidumbre perpetua y 2º- Que se reserva este Casino 

el derecho de poder en caso que los organismos Directivos lo acuerden tener que elevar 

el tejado propio u otras obras que impliquen necesariamente la desaparición de dicho 

voladizo, hacerlo libremente sin que pueda ser objeto de reclamación ni de indemnización 

alguna dicha medida por parte del Señor March”. 

Per tot l’exposat fins el moment, crec que es pot afirmar que, si més no, a nivell 

administratiu, la relació entre el Círculo Mallorquín i Joan March no va ser ni turbulenta, 

ni malintencionada, ni perniciosa per cap de les dues parts implicades, és més, fins i tot 

diria que, malgrat un més que evident rerefons de guanys econòmics, estigué al costat de 

la societat en moments de precarietat econòmica. 

5.3.2. Emili Darder Cánovas 

Un altre soci rellevant en la nostra història contemporània, és sens dubte, Emili Darder 

Cánovas, darrer batlle republicà de Palma, empresonat i afusellat per l’exercit nacional el 

1937. No és la finalitat d’aquest treball estudiar la figura del batle Darder però sí, analitzar 

la relació que aquest tingué amb el Círculo i les posteriors conseqüències que aquest fet 

li comportaren.  

5.3.2.1. Bibliotecari 

Es dedueix que Emili Darder, abans del 12 de febrer de 1927464 es soci eventual del 

Círculo Mallorquín ja que, en aquesta data, es dona de baixa temporalment de la 

societat465, fet habitual entre aquells socis que per qualsevol raó han d’estar un temps fora 

de l’illa. 

 
464 Acta de la Junta Directiva de dia 12 de febrer de 1927. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 10 

d’octubre de 1926 al 14 d’octubre de 1933.  
465 No s’ha pogut confirmar la data d’admissió de soci perquè el llibre d’actes de la Junta Directiva anterior 

al 1926 ha desaparegut de l’arxiu del Círculo Mallorquín. 
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El que sí ja es confirma, perquè en queda constància a les actes, és que el 15 d’octubre de 

1929466 Emili Darder passa a ocupar el càrrec de bibliotecari del Círculo i ho fa en un 

moment en que l’entitat travessa una greu crisi econòmica (enorme deute flotant i elevat 

pagament d’interessos) i institucional (dimissió de diversos càrrecs de la Junta Directiva). 

La funció d’Emili Darder com a bibliotecari del Círculo és la de tenir cura de la biblioteca 

i sala de lectura, tendrà arreglat el corresponent índex – catàleg i proposarà a la Directiva 

les inscripcions a llibres, revistes, diaris que cregui que s’han de fer, així com la adquisició 

de tot el que consideri adient per a la bona marxa de la biblioteca467.  

Durant el dos primers anys com a responsable d’aquesta secció no es troba a les actes cap 

comentari sobre el funcionament de la biblioteca, ni bo ni dolent, la qual cosa pot 

significar que, més o menys, rutlla o que si hi havia queixes aquestes no eren massa greus. 

Emili Darder és reelegit, per unanimitat pel càrrec de bibliotecari el 15 d’octubre de 

1931468. Ara bé, a partir de l’octubre del 1931, es reflecteix sobre les actes de la Junta 

Directiva tot un seguit de queixes provinents del sector més espanyolista i conservador 

de l’entitat, encapçalats per Miquel Villalonga Pons469, que demostren el seu descontents 

per la gestió del bibliotecari.  

A la sessió de la Junta Directiva de dia 29 d’octubre de 1931470, a la que Darder no 

assisteix, es llegeix una carta escrita per Miquel Villalonga queixant-se de les deficiències 

de la biblioteca. Sembla que les queixes eren formulades per diversos socis per la 

tendència “sumamente” exclusivista de les obres que es compraven, existint un general 

descontent entre els assidus concurrent a la biblioteca.  

Assabentada la Junta Directiva que aquests socis volien fer la protesta per escrit, s’acordà 

per unanimitat dirigir-se al bibliotecari perquè aquests dugués a la consideració de la Junta 

 
466 Acta de la Junta General de dia 15 d’octubre de 1929. Llibre d’Actes de la Junta General de 26 de febrer 

de 1910 al 15 d’octubre de 1931. 
467 Acta de la Junta General extraordinària de dia 29 de maig de 1918. Llibre d’Actes de la Junta General 

de 26 de febrer de 1910 al 15 d’octubre de 1931. 
468 Acta de la Junta General de dia 15 d’octubre de 1931. Llibre d’Actes de la Junta General de 26 de febrer 

de 1910 al 15 d’octubre de 1931. 
469 Miguel Villalonga: Germà de l’escriptor Llorenç Villalonga, militar i periodista contrari a règim 

republicà i que, després de l’alçament militar es convertí en l’ideòleg del Movimiento. GEM, Vol. 18. Pàg. 

190-191. 
470 Acta de la Junta Directiva de dia 29 d’octubre de 1931. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de 10 

d’octubre de 1926 al 14 d’octubre de 1933. 
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les obres que s’havien d’adquirir amb la deguda antelació. De la mateixa manera no 

s’autoritzaven noves subscripcions o baixes en diaris o revistes sense que aquest fet 

vingués avalat per acord de la junta.  

A més a més, és també en aquesta sessió on es tracta el tema de la falsificació de la 

signatura del secretari del Círculo en el document que s’havia utilitzat per donar de baixa 

el diari La Nación471 de Madrid. L’acord de la Junta és el següent: “Como en esta 

Secretaría no se han escrito las cartas ni es incumbencia de esta, la notificación de altas o 

bajas de revistes o suscripciones, ni menos se ha tomado acuerdo alguno por la directiva 

en este sentido, se acuerda el esclarecimiento del hecho para depurar la responsabilidad 

y obrar en consecuencia”. 

A la Junta Directiva de dia 17 de novembre de 1931472, on Darder tampoc hi assisteix, es 

deixa sobre la taula l’assumpte de la falsificació de la signatura del secretari que es 

reprendrà a la reunió de dia 11 de gener de 1932473, aquesta vegada si amb l’assistència 

d’Emili Darder, on: “Fueron examinadas las relaciones de suscripciones a diarios y 

revistes nacionales y estranjeras, acordándose proceder seguidamente a la renovación de 

las primeras y dejar en suspenso para su estudio, de las estranjeras; y mantener el acuerdo 

de la sesión anterior celebrada el 29 de Octubre en lo que se refiere a la Biblioteca”. 

Uns quants dies més tard, a la reunió de la Junta directiva de dia 25 de gener de 1932474, 

amb Darder absent, es dona lectura de les obres i subscripcions que durant l’any 1931 han 

estat adquirides per la biblioteca “… cuyas obras en lo que afecta a sus materias son las 

siguientes: 

- Obras generales: 44 

- Filosofia: 17 

 
471 Va treure el seu primer número el 19 d’octubre de 1925. El diari contà amb la col·laboració de Ramiro 

de Maeztu, José Antonio Primo de Rivera, José María Pemán, José Calvo Sotelo, Alonso Quijano, César 

de Alda, Francisco Gambín, Gonzalo Latorre, etc. Durant la dictadura de Primo de Rivera el diari constituí 

l’òrgan central de la Unión Patriótica. Amb la caiguda del règim de Primo de Rivera es convertí en el 

portaveu del sector més ultradretà de la Unión Monárquica Nacional, criticant durament a la CEDA, i 

especialment a Gil-Robles, a qui no considerava adequat per encapçalar la reacció dretana. En els anys de 

la Segona República, La Nación mantingué la seva línia editorial monàrquica i amb qualque simpatia filo-

fascista. A: hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0026218453&lang=es      
472 Acta de la Junta Directiva de dia 17 de novembre de 1931. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de 10 

d’octubre de 1926 al 14 d’octubre de 1933. 
473 Acta de la Junta Directiva de dia 11 de gener de 1932. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de 10 

d’octubre de 1926 al 14 d’octubre de 1933. 
474 Acta de la Junta Directiva de dia 25 de gener de 1932. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de 10 

d’octubre de 1926 al 14 d’octubre de 1933. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_Primo_de_Rivera
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Pem%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Calvo_Sotelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_Quijano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sar_de_Alda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9sar_de_Alda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Gamb%C3%ADn&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Primo_de_Rivera
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Mon%C3%A1rquica_Nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_Derechas_Aut%C3%B3nomas
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Gil-Robles
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- Religión: 5 

- Sociologia política: 54 

- Filologia: 1 

- Ciencias naturales: 41 

- Idem aplicades: 8 

- Bellas artes: 12 

- Literatura varia: 129 

- Literatura catalana: 59 

- Idem mallorquina: 18 

- Historia i geografia: 26 

- Total: 414” 

 

El control que la Junta exerceix sobre la biblioteca no afecta solament a l’adquisició de 

llibres i a les subscripcions que es puguin fer, sinó que, a nivell econòmic, també hi ha 

una observança clara per part de l’òrgan rector de la societat. Així, a l’acta de la mateixa 

junta en queda constància: “Y como según detalla la cuenta de la consignación que se 

señala en los presupuestos para la misma es de 5.000 pesetas anuales y ha rebasado en 

1.400 ptas, incluyendo las subscripciones a diarios y revistas; se acuerda por unanimidad 

limitar prudentemente la compra de obras y las suscripciones, en el bien entendido que se 

procurarían atender las peticiones que hagan los señores socios para la adquisición de las 

que se consideren necesarias o convenientes”.  

Davant el fet de veure’s tan fiscalitzada la seva tasca al front de la biblioteca, Emili Darder 

presenta la seva dimissió a la Junta directiva. L’acta de la Junta475 de la sessió de dia 18 

de febrer de 1932 ho recull de la següent manera: “Diose cuenta de la dimisión presentada 

por escrito del Sr. D. Emilio Darder del cargo de Bibliotecario, que presenta con carácter 

irrevocable, acordándose después de lamentarlo dar cuenta a la Junta General.  

La Junta General de dia 27 de febrer de 1932476, es llegeix la carta de dimissió de Darder, 

que es acceptada. A la mateixa Junta General, hi ha veus discrepants amb la gestió de la 

 
475 Junta Directiva de dia 18 de febrer de 1932. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de 10 d’octubre de 1926 

al 14 d’octubre de 1933. 
476 Junta General de dia 27 de febrer de 1932.  Llibre d’Actes de la Junta General de 27 de febrer de 1932 

al 16 de desembre de 1950. 
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Junta Directiva envers al tema de la biblioteca i es torna incidir en el tema de la falsificació 

de la signatura del secretari de l’entitat per donar de baixa el diari La Nación: “El Sr. 

Presidente hace uso de la palabra manifestando que debe aclarar forzosamente una 

cuestión que no es ciertamente la fiscalizadora que pide el Sr. Crespí y ella es, que este 

señor no se preocupaba hace unas semanas de la marcha económica ni administrativa del 

Casino, ni se extrañaba se gastaran para la Biblioteca, en obras y suscripciones mayores 

cantidades de las que permitía la consignada en el presupuesto; y ahora por la divergencia 

surgida entre el Sr. Darder, Bibliotecario dimisionario, y la Junta Directiva, a 

consecuencia de las multiples quejas que continuamente se recibían de los concurrentes 

a la Biblioteca, por su labor francamente exclusivista y cuya responsabilidad no podía 

aceptar la directiva, ya que este Casino es y ha de ser neutral, apolítico, y aceptar todas 

las tendencias sin extremismos, ni exclusivismos, que pudieran herir los sentimientos de 

cualquiera de los señores socios y como la proposición del Sr. Crespí entraña una censura 

evidente para la Directiva pidese la general se pasara a votación. El Sr. Muntaner Don 

Tomàs expresa la confianza que le merece la labor de la directiva”. Desprès de diverses 

consideracions sobre la continuïtat de la junta directiva, el Sr. Orlandis demana novament 

sobre la falsificació de la firma per anul·lar la subscripció del diari La Nación. El 

president de l’entitat respon explicant “… que la secretaria no se ha escrito la carta ni la 

Junta Directiva ha tomado nunca ningún acuerdo en este sentido, pero que por 

delicadeza, por la propia honorabilidad de la Casa, no han hecho las debidas gestiones 

para esclarecer el hecho”.  

Aquestes explicacions no convencen a tots els socis que participen en la sessió de la Junta 

General ja que, Manuel Cerdó, “... pide que se acuerde una investigación minuciosa y si 

se consigue saber el nombre del que falsificó la firma del secretario sea expulsado de la 

sociedad”. 

Acabat el debat sobre el tema de la falsificació de la signatura del secretari, es procedeix 

a l’elecció del càrrec de Bibliotecari que recau sobre Joan Font Reñé.  

Comentar que la crisi econòmica i institucional de l’entitat és cada vegada més forta, 

motiu pel qual, la junta directiva en ple presenta la dimissió i, el 6 de setembre de 1933477, 

 
477 Junta General de dia 6 de setembre de 1933. Llibre d’Actes de la Junta General de 27 de febrer de 1932 

al 16 de desembre de 1950. 
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és elegit president del Círculo el Sr. Luis García Ruiz. Es fa aquesta anotació perquè hi 

ha autors478 que han esmentat que la fiscalització de l’activitat d’Emili Darder com a 

bibliotecari del Círculo es dugué a terme baix la presidència de Luis García Ruiz, quan 

en realitat, tota la tasca de Darder al front de la biblioteca va ser realitzada baix la 

presidència d’Antoni Pou Reus.    

5.3.2.2. Judici sumaríssim  

Després del cop d’Estat del 1936, Emili Darder és jutjat per un Consell de Guerra i acusat,  

de contraban d’armes i de rebel·lió militar, antireligiós, antimilitarista i separatista. 

Aquesta darrera acusació es basa en les obres en llengua catalana que Darder compra 

durant el període que ocupa el càrrec de bibliotecari del Círculo479.  

El 23 de febrer de 1937, Darder és acusat de rebel·lió militar i en conseqüència condemnat 

a pena de mort, tot i que el fiscal demanava vint anys de presó i una sanció econòmica de 

deu milions de pessetes. És afusellat el 24 de febrer de 1937 juntament amb Alexandre 

Jaume, Antoni M. Ques i Antoni Mateu.  

5.4. El paper de la dona. 

És un obvietat dir que el Círculo Mallorquín és una entitat fundada per homes, al servei 

dels homes, dirigida per homes i on tan sols poden ser socis els homes (al menys durant 

130 anys) i que el paper de la dona és del tot secundari, encara que moltes activitats 

s’organitzen esperant la seva participació i intervenció, sobretot quan es parla de festes, 

balls i tes.  

La dona també pot participar en algunes de les seccions constituïdes, bàsicament la secció 

filharmònica, de declamació i les que tenen a veure amb la música, però tenen prohibida 

l’entrada a la biblioteca (encara a l’any 1970 es fa un avís d’aquesta prohibició480), sales 

de joc, de tertúlia i altres espais exclusius de l’associat. 

 
478 COMPANY MATAS, Arnau. Emili Darder Cànaves, el darrer batle republicà de Palma. Biografies de 

Mallorquins. Ajuntament de Palma. Palma. 2008. P. . També a una entrevista que amb motiu de la 

presentació del llibre citat, se li va fer a la Revista Brisas, el 8 de març de 2008.  
479 MONER MORA, Catalina. Emili Darder Cànaves (1895-1937). Vida i martiri. Miquel Font Editor. 

Palma. 2007. Pàg. 64. 
480 Junta Directiva de dia 18 de novembre de 1970. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 27 de juny 

de 1968 al 4 de maig de 1976. La nota diu textualment: “Prohibir la entrada a las señoras en la sala de la 
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Joan Carles Sastre481 ens situa a mitjans de segle XIX, i ens diu que la dona es manté 

aferrada a una idea molt tancada de la moralitat social i que únicament es veu com esposa 

i mare i afirma que “no és estrany el desinterès de la dona mallorquina per instruir-se, 

fins i tot és ben probable que la seva il·lustració se consideràs poc recomanable 

moralment, si suposava un contacte habitual amb homes”.  

5.4.1. En l’activitat del Círculo 

He de dir que no quedaria del tot conforme amb el que diu Sastre, si aquest autor no afegís 

tot seguit que la dona mallorquina gaudí d’una certa llibertat de moviment,  “dins un ordre 

establert” perquè entenc que el Círculo Mallorquín és pot considerar un context on la 

dona de classe alta pot apareix públicament d’una manera natural, en els actes o activitats 

que l’entitat organitza i on s’espera la seva participació.  

Pere Fullana482 ens comenta que formar part de les seccions esmentades, possibilita a la 

dona participar activament en concerts, vetllades poètiques i musicals i també, en 

funcions a benefici d’alguna entitat, persona o causa que el Círculo tengués a bé 

organitzar. Els concerts sacres dels Divendres de Pasqua són un esdeveniment tradicional 

en la vida del Círculo. Són  protagonitzats per la secció filharmònica de la Societat on la 

participació femenina és bàsica i essencial 

Sens dubte, els balls sobresurten sobre qualsevol altre activitat en quant a participació de 

la dona, i aquests, com veurem més endavant, poden ser de gala, de sala, de carnestoltes 

o de Cap d’Any. Té una consideració preeminent sobre la resta els balls, els denominats  

“de las debutantes”, coneguts més popularment com els balls de posada de llarg, on les 

filles dels socis es presenten en societat. Tot un esdeveniment social de primer ordre.  

Com ja s’ha esmentat, els tes són una altra activitat organitzada pel Círculo pensada 

exclusivament per a la dona. Aquests es feien cada diumenge, des de la Immaculada fins 

el dimecres Sant i en moltes ocasions estaven amenitzats per orquestres. 

 
biblioteca, quedando reservada únicamente para los señores socios, si bien podrán frecuentar la sala de 

lectura” 
481 SASTRE BARCELÓ, Joan Carles. Història de les dones a la Mallorca el segle XIX. Lleonard Muntaner 

Editor. Palma. 1997. 
482 FULLANA, Pere. “El Círculo Mallorquín: una icona viva del passat”. El Parlament de les Illes Balears. 

Parlament de les Illes Balears. Palma. 2011. Pàg. 106. 
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5.4.2. Sòcia de Mèrit. El reconeixement 

És en el  context de la participació femenina en la secció filharmònica,  en el vessat dels 

concerts sacres dels Divendres de Pasqua, i també per la seva col·laboració en les 

vetllades poètiques i musicals, quan el Círculo Mallorquín té la possibilitat 

reglamentària483 de reconèixer la contribució de la dona en la vida de l’entitat anomenant-

les “sòcies de mèrit”. El requisit indispensable és que la proposta ha de ser signada per 

10 socis de número (que augmenta fins a 20 a partir de 1936).  Una vegada admesa la 

proposta, la Junta General accedeix a la distinció i atorga un diploma acreditatiu. El 

1885484 són 119 les dones “sòcies de mèrit” del Círculo. Algunes dones destacades entre 

les sòcies de mèrit són Manuela de los Herreros (poetessa i primera dona filla il·lustre de 

Palma) i Margalida Caimari, també poetessa. 

5.4.3. 1981, es crea la categoria de soci femení 

Desenvolupat el tipus de participació que la dona ha mantingut al llarg de la història del 

Círculo, no es pot passar per alt el moment en que l’entitat permet a la dona ser sòcia de 

la mateixa, fet que es produeix el 1981, és a dir, 130 anys després de la seva fundació.  

Cal especificar que, si bé és veritat que altres centres de la mateixa tipologia social que el 

Círculo mantenen el vet a la dona, també ho és que alguns círculos o casino dugueren a 

terme aquesta obertura amb molta més antelació, per exemple, el Casino de Tenerife dona 

entrada a les dones, amb certes restriccions, el 1935 i el Casino Abulense les dones són 

admeses com a sòcies accidentals en els anys 40485.  En el cas que ens ocupa, hi ha un 

intent a càrrec del soci de número Ignacio Fuster, emmarcant en el context d’una Junta 

General486 on s’exposen idees amb la intenció d’augmentar els ingressos de la societat 

que pateix una greu crisi econòmica, i proposa admetre a les dones “en las listas de socios 

de la casa”. La proposta no és discutida ni acceptada.  

 
483 Reglament del Círculo Mallorquín 1886. Art. 61 “Las señoras podrán ser nombradas socias de mérito, 

siéndoles suficiente para obtener el título un mérito especial cualquiera en alguno de los ramos de 

enseñanza de las secciones.” 
484 ARM. Carpeta CM 535. Llibre d’actes de la secció filharmònica. Lista de las señoras socias de mérito. 

1885. 
485 VILLENA ESPINOSA, Rafael; LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis. “Espacio privado, dimensión 

pública: hacia una caracterización del casino en la España contemporánea”. Hispania, LXIII/2, núm. 214. 

2003. Pàg. 456. 
486 Junta General extraordinària de dia 30 d’octubre de 1928. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 10 

d’octubre de 1926 al 14 d’octubre de 1933. 
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Per raons exclusivament econòmiques, la Junta General487, davant la petició realitzada 

per la Secció de Bridge, habilitar el Circulito com espai destinat exclusivament per a socis 

i senyores familiars dels mateixos, però també per a persones que la Junta Directiva 

autoritzi i les dones poden demanar o obtenir el permís i aquest és el primer antecedent 

perquè la dona pugui entrar en el Círculo sense que sigui per haver de participar en algun 

ball i sense que hagi de ser necessàriament, esposa o filla d’un soci. La quota mensual per 

a les senyores és de 120 pessetes, pels homes 250. 

El 1975, Luis Ripoll, soci del Círculo escrivia un article en el Diario de Mallorca488 on 

s’oposa a que la dona pugui ser sòcia del Círculo. Som de parer que Ripoll expressa un 

opinió molt generalitzada entre els socis del Círculo. Aquest autor escriu que és una 

“bajanada” que les dones es sentin discriminades per no poder ser sòcies del Círculo ja 

que aquesta societat és un lloc d’escapatòria de “fieles esposos” i que igual que en un 

vedat de caça, no es pot deixar passar a “todo quisque” en el Círculo tampoc.  

L’article d’aquest soci, segueix dient precisament que els homes, en molts de casos, van 

al Circulo per fugir de les dones i per tant, no és adient deixar que s’associïn. El no deixar 

que siguin sòcies és, segons Ripoll, un fet que dona tranquil·litat a les esposes dels socis 

ja que saben que en el Círculo, el seu marit, no es troba amb altres dones. Com dic, aquest 

segurament és el parer de la majora de l’associat de l’entitat.     

Sembla, perquè falten les darreres actes de la Junta General de l’any 1980 i totes les del 

1981 (exceptuant la darrera de dia 14 de desembre), que a finals de 1980, la General 

aprova augmentar les quotes dels socis i acceptar que les dones puguin ser sòcies de 

l’entitat pagant la quota d’entrada de 5.000 pessetes i la quota mensual de 1.500, les 

mateixes quantitats que el soci masculí i que les esposes dels socis entrin a formar part de 

l’entitat com a sòcies eventuals estant inclosa la seva mensualitat en la del seu espòs. 

Aquesta decisió suposa el canvi d’una tradició de 130 anys d’història i s’ha pres més per 

la necessitat econòmica que no per convenciment.  

 
487 Junta General de dia 10 de maig de 1973. Llibre d’actes de la Junta General de dia 7 de maig de 1951 al 

4 de maig de 1976.  
488 RIPOLL, Luis. “El Círculo Mallorquín y las mujeres”. Diario de Mallorca. 1975. 



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

161 

 

La primera dona de la que tenc constància que ha estat admesa489 com a sòcia del Círculo 

és Maria Esperanza Vidal Reynés, el març de 1981 i, per testimoniar l’obertura social de 

l’actual Círculo Mallorquín, dir que, des de fa dos anys, la gerència l’ocupa una dona, 

Marta Deyá i que en la Junta Directiva del Círculo hi ha càrrecs directius femenins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
489 Junta Directiva de dia de dia 9 de març de 1981. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 2 de març de 

1981 al 3 de gener de 1985. 
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6. ACTIVITATS 

6.1. Introducció 

Durant tot el desenvolupament del treball s’ha constatat que l’activitat del Círculo és 

variada, irregular i és un indicador de la salut de l’entitat, tan socialment com 

econòmicament. 

Hi ha dues activitats fonamentals que són el sant i senya de l’entitat i que el seu 

funcionament i manteniment són objectius prioritaris de la directiva i motiu essencial 

durant molts d’anys perquè la noblesa i la burgesia s’associï al Círculo, aquestes dues  

activitats són la biblioteca i el joc i són per les que gairebé tots els socis, i únicament ell, 

en gaudeix i aprofita. Aquestes dues activitats tenen un pes més important en el 

desenvolupament de treball que la resta. En aquest primer grup d’activitats, encara que 

amb un efecte menys important el billar i els escacs, com esports de sala per 

l’entreteniment del soci.  

Després hi ha activitats amb participació menys nombroses i limitades a un sector de 

l’associat, on també s’inclou a familiars, que són més específiques  i que s’organitzen per 

elles mateixes. Són les activitats enteses com a seccions.  

Al llarg de l’existència del Círculo s’ha constatat la formació de la secció d’Armes, la 

secció de Lawn-Tennis, la secció de Literatura, la secció de Pintura, la secció de 

Declamació, la secció Filarmònica, la secció d’Idiomes i la secció de Taquigrafia. 

Intentaré donar, encara que de manera breu, una pinzellada de cada una d’elles per tenir 

una noció del tipus d’activitats que realitzen i la seva repercussió, tan dins com fora de 

l’entitat.  

Indubtablement, s’ha de fer referència a l’aspecte més social del Círculo que es duen a 

terme com activitats compartides entre els socis i les dones de les seves famílies i, fins i 

tot, algunes són organitzades especialment per esbarjo i diversió del sexe femení. Entre 

aquestes activitats hi ha els balls (amb tots els tipus de balls organitzats), les festes de 

carnestoltes, els tes, etc. Són l’activitat que més visibilitat externa i prestigi donen a 

l’entitat i moltes d’elles resten dins la memòria col·lectiva de la societat mallorquina.  

En molta menys freqüència i continuïtat, trobem també l’organització d’alguna festa per 

infants, bàsicament pels reis i de les que tan sols en faig referència.  
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6.2. La biblioteca del Círculo 

Com ja s’ha dit d’una manera reiterada, el Círculo Mallorquín és una entitat recreativo-

cultural que neix de la fusió d’altres dues entitats versemblants, el Casino Balear i el Liceo 

Mallorquín, formades ambdues per l’estament burgés i a la que, des d’un primer moment, 

s’hi adhereix la noblesa. El propòsit d’aquestes societats és propiciar al seu associat 

entreteniment, diversió i coneixements.  

És dins aquest marc, on les sales de lectura i/o biblioteques d’aquestes tenen el seu 

protagonisme. Els reglaments del Liceo Mallorquín490, però sobretot el del Casino 

Balear491, deixen constància de la seva importància i en els seus primers articles, on es 

declaren els objectius de les entitats, la lectura de la premsa és una activitat vital dins la 

vida d’aquests espais recreativo culturals, fet que hereta el Círculo i que amplia amb 

l’establiment d’una biblioteca en el sí de la seva seu.  

Aquesta biblioteca privada, és durant molts d’anys, una de les més importants de les 

Balears, tant per la quantitat de volums que té en les seves prestatgeries, com per la 

qualitat i varietat dels mateixos i, encara més, per ser històricament una de les biblioteques 

amb més subscripcions a premsa diària i revistes de les Illes Balears, tan de premsa local, 

nacional, com internacional, la qual cosa és un reclam i motiu sòlid per associar-se.    

I si parlem de la biblioteca del Círculo, és inevitable, fins i tot diria jo que obligatori, fer 

les pertinents referències històriques als il·lustres usuaris que l’empren, a les persones 

que d’una manera o altra hi tenen relació i també a aquells socis de l’entitat que es posen 

al cap davant per a gestionar-la i que ofereix el servei que l’associat espera. Així doncs, 

l’essència més humana de la biblioteca també té cabuda en aquest treball. 

6.2.1. Fonts 

Les referències que es tenen de la biblioteca del Círculo ens venen donades per diverses 

publicacions dues d’elles relacionades amb el propi Círculo Mallorquín i amb els actes 

de celebració del centenari de l’entitat el 1951:   

 
490 Reglament del Liceo Mallorquín de 17 de gener de 1850.  
491 Reglament para el Gobierno del Casino Balear. 1842-1844.  
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 Los cien años del Círculo Mallorquín492, de Julio Sanmartín Perea. Publicada el 1951. 

Aquest llibre es un encàrrec de la Junta Directiva del Círculo per commemorar el 

centenari de la institució. Ens dona dades molt generals sobre les matèries i el 

contingut de la biblioteca del Círculo, així com del nombre d’usuaris que l’empraven 

envers l’any 1950. 

 El llibre La ciutat esvaïda493, de Màrius Verdaguer. Publicat el 1953. Obra 

guanyadora del Concurs de Novel·la convocat per Círculo Mallorquín el 1951 amb 

motiu del centenari de la Societat. És un relat d’històries que l’autor ha viscut dins el 

Círculo abans de la gran reforma de l’edifici iniciada el 1913 i, en molts de capítols, 

fa referència a la biblioteca. La descriu, ens diu qui eren els seus usuaris, comenta 

alguns autors qui hi escriuen, que hi llegeix, etc.  

Una tercera publicació és un article publicat per Maria Bonet i Aina Le-Senne, titulat “Les 

publicacions periòdiques del Círculo Mallorquín (1851–1983)”494. Aquest article 

aprofundeix sobre el nombre i el tipus de premsa i revistes a la que està subscrit el Círculo 

Mallorquín. Concretament les autores del treball indiquen les dades corresponents als 

anys 1931, la segona república, 1941, un poc després de la guerra civil i 1979, ja en època 

democràtica. És l’única publicació que detalla de manera sistemàtica part del contingut 

de la biblioteca. 

Per altra banda, també hi ha l“Informe  preliminar sobre la situació actual de la biblioteca 

del círculo mallorquín” que dona a fer la Caixa de Balears “Sa Nostra” el 1983, quan 

l’entitat bancària té els drets de compra sobre l’edifici del Círculo. És una font que ens 

permet fer-nos una idea del contingut i l’estat de conservació en que es troba la biblioteca 

que hereta el Parlament.   

Sens dubte, les actes de la Junta Directiva i la Junta General són també una font 

imprescindible per conèixer el funcionament de la biblioteca, les millores que si fan, 

algunes subscripcions, les persones que hi ha al cap davant, etc.  

 
492 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años..., pàg. 49-51. 
493 VERDAGUER, Marius. La ciutat esvaïda. Editorial Moll. Palma. 1989. 
494 BONET, Maria, LE-SENNE, Aina. “Les publicacions periòdiques del Círculo Mallorquín. 1851–1983” 

a Homenatge a Antoni Mut Calafell, Arxiver. Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern de les 

Illes Balears. 1993. 
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La resta d’informacions són breus referències i fons indirectes de viatgers que han escrit 

sobre les activitats del Círculo, d’alguns escriptors, també hi ha algunes minses notícies 

a qualque diari local i qualque document comparatiu entre biblioteques de Palma, com és 

el cas de l’article publicat el 1931 per Joan Pons i Marqués a la revista La Nostra Terra. 

Tenir molt en compte també les fonts indirectes, com per exemple el protagonisme que 

té la biblioteca del Círculo en el consell de Guerra que es fa contra Emili Darder i que ja 

s’ha explicat en el punt dedicat al batlle afusellat. 

6.2.2. Antecedents i origen 

No es pot deslligar l’origen de la biblioteca del Círculo Mallorquín de la fusió de les dues 

entitats tantes vegades esmentades, ni de l’objecte i funcions d’aquestes. Els reglaments 

d’ambdues entitats, en diversos dels seus articles, expressen de manera clara i inequívoca, 

quins eren els seus principals objectius, entre els que hi ha:   

Casino Balears: Art. 2. “El objeto de este establecimiento es tener un local cómodo y 

abierto a todas horas, para que puedan reunirse los socios que lo forman y sea para la 

lectura de periódicos, ...”  

Liceo Mallorquín: Art. 3: “En el establecimiento habrá todos los periódicos que se crea 

convenientes, ...”. Art. 6: “Hay además un gabinete de lectura con periódicos, y cuando 

los fondos lo permitan se adquirirán obres escogidas para la formación de una 

biblioteca”. 

A la biblioteca del Liceo es poden llegir els diaris El propagador Balear o el Genio Balear 

editats a Palma. De la premsa peninsular es pot escollir entre El Espectador, El Heraldo 

o el Clamor Público de Madrid. També hi ha El Diario de Avisos y Noticias de Barcelona. 

De l’estranger es trobaven El Correo de Marsella  i la Lista de Lloyd de Londres.  

6.2.3. Organització i càrrecs 

Els reglaments també estableixen la composició i formació de les juntes directives 

pertinents i en el cas del Liceo Mallorquín especifica que l’Arxiver és el responsable de 

la sala de lectura, de la biblioteca i dels diaris. A més d’haver de tenir cura de l’habitació 

on s’han de realitzar les reunions de la Junta i dels documents i papers de l’entitat, és a la 

vegada el bibliotecari. L’art. 87 diu: “Será a la vez bibliotecario, y cuidará que el 
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conserge conserve la librería y periódicos en buen estado bajo el correspondiente 

inventario”. 

La fusió de les dues entitats no fa variar en absolut l’objecte de la nova societat constituïda 

amb el nom de Círculo Mallorquín, la qual cosa es pot constatar en el seu primer 

reglament, aprovat el 12 de desembre de 1851. Aquest reglament, estudiat i elaborat per 

una comissió formada per representants de les dues entitats, constitueix un document 

unificat dels reglaments que estaven en vigència en el Casino Balear i el Liceu Mallorquí. 

Art. 2: “Para conseguirlo tendrá la sociedad varias secciones de literatura y artes, una 

biblioteca de obras escogidas, una colección de piezas musicales, gabinete de lectura 

con periódicos políticos y literarios, billares, ...”. 

A la Junta Directiva, el membre responsable de la biblioteca és el vicesecretari que també 

té els càrrecs d’arxiver i de bibliotecari495 “y como tal tendrá bajo su inmediata inspección 

el archivo y la biblioteca, formando y manteniendo arreglados los correspondientes 

índices o inventarios de una y otra dependencia”. 

I l’art. 46.7 ens dona una idea de la importància de la biblioteca pels socis de l’entitat: 

“Tendrán a su disposición para leer dentro del establecimiento los libros y periódicos. 

Al socio que se hallare físicamente imposibilitado, cuya circunstancia acreditara por 

papeleta del facultativo, podrán llevársele a su casa mediante recibo los periódicos del 

correo entonces último, después que hayan permanecido una semana en el gabinete de 

lectura, y los devolverá a los tres días”. 

En el cas dels socis transeünts, aquests tenien, segons l’art. 64:“podrán tomar parte en 

sus diversiones y dedicarse á la lectura de sus libros y periódicos”. 

El Conserge, per la seva part, era el que tenia les claus de la biblioteca i de la resta de 

dependències (art. 76). També, i així ho diu l’art. 8: “Cuidará de colocar sobre la mesa 

del gabinete de lectura á medida que se reciban los periódicos á que estuviese suscrita 

la sociedad; y retirará por semanas los atrasados archivándolos empaquetados y 

rotulados”. 

 
495 Reglament del Círculo Mallorquín de 12 de desembre de 1851. Art. 22. 
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6.2.4. Ubicació i estructura 

D’una manera molt general, es poden establir dues fases ben diferenciades en el 

recorregut històric de la biblioteca, etapes que venen determinades per la seva ubicació: 

1. La primera fase, entre els anys 1851 i 1918. El 1851 es constitueix el 

Círculo Mallorquín i la biblioteca s’instal·la a la planta noble de l’edifici.  

2. La segona fase, entre els anys 1918 i 1983. El 1918 i degut a les obres 

d’ampliació i reforma de l’edifici, la biblioteca es trasllada a la primera planta. 

Aquesta fase finalitza el 1983 quan l’edifici del Círculo (i amb ell la seva 

biblioteca) és adquirit pel Parlament.  

Primera fase (1851 – 1918) 

Julio Sanmartín Perea ens dona una primera referència de la biblioteca del Círculo. Ens 

explica que aquesta “tuvo sus cimientos, aunque pobres, en las de los casinos Balear y 

Liceo Mallorquín”496 i que l’ampliació i foment de la biblioteca es deu a l’acció de la 

Secció de Literatura i al seu president honorari Josep Maria Quadrado. Per la seva part, 

Marius Verdaguer ens diu que la biblioteca original del Círculo Mallorquín estava situada 

prop del Saló de Festes i que ell, des de molt jove, n’era usuari. Verdaguer descriu i 

l’estructura de la sala i recorda les seves vivències en aquest espai.  

Verdaguer, que durant molts d’anys acostuma anar cada horabaixa a la biblioteca, titulà 

un capítol del seu llibre: “Des de la biblioteca del Círcol Mallorquí”497 diu que: “estava 

instal·lada en una gran sala dividida en dues per uns arcs, entre els quals hi havia el 

taulell del bibliotecari. El primer departament tenia dos balcons que miraven al carrer 

del Conquistador i hi havia una taula llarga coberta amb un drap fosc sobre el qual hi 

havia espargits els diaris i revistes espanyoles i estrangeres, en gran abundància en 

aquella època. Dues llibreries monumentals, una a cada departament, contenien un 

nombre bastant reduït de llibres”. 

 

 
496 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años..., pàg. 131-133. 
497 VERDAGUER, Marius. La ciutat..., pàg. 38-39. 
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Segona fase (1918 – 1983) 

Entre els anys 1913 i 1918, es duu a terme a l’edifici propietat del Círculo Mallorquín una 

gran ampliació reforma del mateix. L’arquitecte que dirigeix les referides obres es Miquel 

Madorell qui dissenya el canvi de lloc de la biblioteca que quedà definitivament situada 

al primer pis de l’edifici, sobre la terrassa que hi havia damunt els pòrtics del carrer Palau 

Reial. Madorell modifica la façana tot respectant-ne els pòrtics fent desaparèixer la 

terrassa per a ubicar-hi la biblioteca.  

Aquest canvi de situació, provoca un punt de polèmica entre els socis del Círculo, ja que 

n’hi ha que considen que la biblioteca ha de quedar a la planta noble, allà on ha estat 

sempre, al costat de la Sala de Festes. En canvi, altres consideren que la proposta de 

Madorell és pertinent i adequada ja que atorgà més espai i més tranquil·litat a la biblioteca 

que s’allunya de la zona de bullici de l’edifici.  

La biblioteca és estructura en dues seccions diferenciades amb una zona de lectura més 

recollida i on es situen les prestatgeries, i una altra de lectura de premsa, sense prestatges 

a l’entrada de la mateixa498.   

En referència a les prestatgeries de la zona de lectura, cal esmentar que es ven el Pavelló 

de festes propietat de la Societat, manco la fusta utilitzable per a la construcció de les 

noves prestatgeries que s’han de construir a la biblioteca499.  

La biblioteca s’inaugura el maig de 1918500 i ho fa col·locant  una placa en homenatge a 

“los poetas que tan alto han logrado poner el nombre de Mallorca en el mundo de la 

poesía haciendo figurar en ella los nombres de D. Juan Alcover, Mossen Miguel Costa  

y Llobera, D. Gabriel Alomar, D. Miguel S. Oliver, Mossen Lorenzo Riber y Dª Maria 

Antonia Salvá”.  

 
498 LADARIA, Dolores. De Círculo Mallorquín..., pàg. 41-42. 
499 La Junta directiva de dia 15 de juny de 1917. Literal: "Autorizada la Junta por la general según acuerdos 

que constan en anteriores actas , acuerda proceder a la venta del Pabellón de fiestas propiedad del Círculo 

(construït el 1910), excluyendo de dicha enagenación toda la madera utilizable y que pueda tener 

aplicación para la construcción de las estanterias de la nueva biblioteca y para cuyo efecto se acuerda 

también entregar la madera necesaria e indispensable a Don Guillermo Puig encargado como es de la 

construcción de las citadas estanterias”. 
500 Acte de la sessió de la Junta Directiva de dia 27 de maig de 1918. Llibre d’actes de la Junta Directiva 

de dia 10 d’abril de 1918 al 8 d’octubre de 1920. 
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A partir del 1918, i malgrat la greu situació econòmica del Círculo, la biblioteca segueix 

essent un servei bàsic i cada vegada més important i demanat pels socis, per la qual cosa, 

el novembre de 1919501  es crea, en el sí de la Junta Directiva, el nou càrrec de Bibliotecari 

que té baix la seva responsabilitat l’organització i la gestió de la biblioteca.  

Aquest bibliotecari té una assignació mensual/anual per adquirir llibres, i aquesta quota 

fitxa varia amb els anys:  

 1918: 100 pessetes mensuals. 

 1932: 5.000 pessetes anuals. 

Al marge del vessant funcional de la biblioteca, cal fer referència a que l’any 1980, la 

biblioteca, juntament amb altres dependències de l’edifici del Círculo, és declarada 

Monument Historicoartístic Local per l’Acadèmica de San Fernando502.   

6.2.5 Fons de la biblioteca 

Les fonts que donen informació sobre el contingut de la biblioteca són les ja esmentades 

de Julio Sanmartín Perea, i que ens dona dades dels anys 1949-50, el treball realitzat per 

Maria Bonet i Aina Le-Senne503, Les publicacions periòdiques del Círculo Mallorquín 

(1993) que ofereixen dades dels anys 1931, 1941 i 1978 i també he emprat resguards, 

llistats i comunicacions diverses del Círculo amb els mitjans de comunicació escrits als 

quals estava subscrit504.  De més antic a més modern, enumero les subscripcions a diaris 

i revistes als anys 1872, 1931, 1941 i 1978. 

1872: Regnat d’Amadeo de Saboya. Segons la documentació consultada a l’Arxiu del 

Regne de Mallorca, el Círculo Mallorquín estava subscrit: 

 20 diaris i revistes de tirada nacionals: El Pensamiento Español, La Discusión, El 

Correo Militar, Diario Español, Gaceta de Madrid, Diario Mercantil, Imparcial, La 

 
501 Acte de la sessió de la Junta Directiva de dia 7 de novembre de 1919. Llibre d’actes de la Junta Directiva 

de dia 10 d’abril de 1918 al 8 d’octubre de 1920. 
502 Aquesta declaració afecta també el vestíbul i l’escala, al Saló de Festes i al saló vermell. DD.AA. (2000). 

“El Parlament”. Palma. Parlament de les Illes Balears. Pàg. 132. 
503 Aina Le-Senne fou cap del Servei de Biblioteca del Parlament de les Illes Balears, des de la seva 

constitució fins el 1995, any en que es jubilà. 
504 Aquests documents es troben a l’Arxiu del Regne de Mallorca i m’han servit per elaborar el llistat de 

diaris i revistes a les que estava subscrit el Círculo entre els anys 1871-72 i 73. 
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Iberia, Diario Liberal, La America, La Epoca, Revista de España, Revista de Obras 

publicas, La Discusión, Periódico Democrático, La Ilustración Española, Gil Blas, 

Correspondencia de España, Diario de sesiones de Cortes Diario de sesiones del 

Senado.   

 6 estrangeres: Ilustración Inglesa, Ilustración Francesa, Alos Cosmos, Independence 

Belga i Revista de Ambos Mundos. 

 11 locals: El Isleño, Diario de Palma, Costancia, El Iris del Pueblo, El eco de 

Mallorca, Fomento, Unidos Católica, Revista Balear, Trompeta i Honda Carlista.  

Les següents dades ens venen proporcionades per les autores del treball Les publicacions 

periòdiques del Círculo Mallorquín (Bonet i Le-Senne, 1993),  que ens ofereixen les 

dades corresponents als anys 1931, la segona república, 1941, un poc després de la guerra 

civil i 1979, ja en època democràtica. De cada un dels diaris que es cita es fa una petita 

ressenya de la seva tendència. Aquí únicament es matisarà la seva tendència política en 

els primers anys. 

1931: Segona República. L’època amb major nombre de subscripcions i amb un major 

pluralisme polític.  

 32 nacionals. D’aquests 8 eren de Madrid (El liberal, El Heraldo, la Libertad i el Sol, 

ABC, La Época i El Debate), 7 de Barcelona (La Vanguardia, Diario de Barcelona, 

La Veu de Catalunya, La Publicidad, La Nau i El Matí), 2 de Bibao (El liberal i la 

Gaceta de Bilbao), 1 de València (El Mercantil Valenciano) 1 de Sevilla (El Noticiero 

Sevillano) 1 de Saragossa (El Heraldo de Aragón) 7 de Balear i 5 d’estrangers.  

 5 estrangers: Londres (The Times), París (Le Temps), Nova York (The New York 

Herald), Ginebra (Le Journal de Genève) i Buenos Aires (La Nació). 

 6 de Balears: El Dia, La Almudaina i La Ultima Hora de Mallorca, El Bien Público i  

La Voz de Menorca, de Menorca i El Diario de Ibiza, d’Eivissa. 

1941: Durant el franquisme. Desapareixen les llibertats polítiques i la ideologia del nou 

règim dona pas a un altre tipus de publicacions. Dels diaris de Balears no es troben dades, 

ara bé, però el Círculo té el costum d’estar subscrit a tots els diaris local. 

 5 nacionals: 2 de Madrid (Informaciones i ABC) i 3 de Barcelona (La Vanguardia, El 

Noticiero i El Correo Catalán) 
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 3 estrangers, tots italians:  Il Popolo d’Italia, Il Corriere della Sera i Tempo. 

 5 locals:  segurament rep els diaris Baleares, Falange, El Correo de Mallorca, La 

Almudaina i La Ultima Hora. 

1979: Amb el canvi democràtic queda dissolt el Movimiento Nacional i amb ell 35 diaris 

del Règim. Augmenten els diaris nacional, amb un total de 19 publicacions. 

 12 nacionals: 8 de Madrid (ABC, Ya, Informaciones, El Pais, El Alcázar, El Imparcial 

i El Pueblo). 4 de Barcelona (La Vanguardia, Diario de Barcelona, El Correo 

Catalán i el diari Avui) 

 1 estranger:  Le Figaro. 

 5 de Balears: Diario de Mallorca, Baleares, Ultima Hora, Menorca i Ibiza 

Per altra banda, Sanmartín Perea505 ens fa un extracte de les diferents publicacions que hi 

ha a la biblioteca del Círculo Mallorquín a l’any 1951 i aquesta és la relació: 

 Revistas ilustradas literarias, científicas y de Arte” 158 obras y 5.292 volúmenes. 

 Filosofía, 87 obras y 91 volúmenes. 

 Religión, 39 obras y 84 volúmenes (con obras de los años 1800 en adelante). 

 Diccionarios enciclopédicos, en número de 37 y 255 volúmenes. 

 Ciencias naturales, 129 obras y 189 volúmenes 

 Ciencias aplicadas, 158 obras y 187 volúmenes 

 Bellas Artes, 300 obras y 195 volúmenes. 

 Literatura, 2.850 volúmenes 

 Geografía e Historia, 870 obras y 1112 volúmenes. 

Seguint amb Sanmartín Perea, aquest ens diu que assisteixen a la biblioteca “Un promedio 

de 125 en invierno y 65 en verano” d’usuaris diaris, ”dándose el caso de que acuda mayor 

número de lectores a esta biblioteca que a algunas de las que tienen carácter público, no 

siendo numerosas las que puedan contar en sus estanterías con más de 20.000 volúmenes, 

cual ocurre con la que comentamos”. 

 
505 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años..., pàg. 147-148. 
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Com ja s’ha comentat durant el desenvolupament de la història del Círculo, La Caixa 

d’Estalvis de Balears, “Sa Nostra”, cedeix els drets de compra de l’edifici al Parlament 

de les Illes Balears. Abans d’arribar a l’acord de cessió, aquesta entitat bancària encarrega 

un informe preliminar sobre la situació de la biblioteca del Círculo de manera molt 

general. Aquest informe s’elabora duent a terme dues tasques principals: 

 La realització d’una sèrie de comprovacions a diferents seccions dels fons 

bibliogràfics. Es procedir a es dugueren a terme a les següents seccions: 

 Obres referents a Mallorca i a la resta de Països Catalans. 1.049 obres 

 Fons bibliogràfic del llegat de Francisco Manuel de los Herreros i Pedro Bonet 

de los Herreros.  (71 obres).  

 Seccions de la Sala Principal: Agricultura, Indústria i temes militars (122 

obres). 

 Secció de revistes: 82 col·leccions, de les que 50 estaven completes. 

 Dur a terme un repàs general de tots els depòsits de llibres. D’aquesta actuació 

s’extrauen dues conclusions importants: la dispersió dels fons bibliogràfics per 

diverses estances i la manca d’un registre o inventari que dificulta molt el control i la 

classificació de les obres.  

Destacar d’aquest informe la classificació valorativa del contingut bibliogràfic de la 

secció d’obres referents a Mallorca i a la resta de Països Catalans. Es separà el contingut 

d’aquesta secció en quatre apartats i es valorà cada una d’elles de manera separada. En la 

següent taula es detalla la divisió i la valoració de cada part.  

SECCIÓ DE TEMES BALEARS I CATALANS 

Obres d’alt valor bibliogràfic 1.490.000 ptes 

Edicions antigues exhaurides i difícilment assequibles 800.000 ptes 

Edicions més o manco antigues, més localitzables en el mercat 110.000 ptes 

Obres més comunes, col·leccions d’existència a llibreries 200.000 ptes 

TOTAL 2.600.000 ptes 
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6.2.6. Els responsables 

En aquest punt s’ha de fer una distinció entre la persona que col·labora i en algunes 

èpoques rep una remuneració econòmica per la seva tasca a la biblioteca del Círculo amb 

aquell soci de la Junta Directiva responsable de l’àrea de la biblioteca.  

De la primera etapa (1851 – 1918) no hi ha un responsable directe a la Junta Directiva 

però es té constància de col·laboradors que aportaren la seva experiència i col·laboració 

en el manteniment i gestió de la biblioteca. Entre aquest tenim: 

 Josep Maria Quadrado. Historiador i arxiver de l’Arxiu Històric de Mallorca. 

 Emilio Borel y Burghar. Va fer un catàleg de la biblioteca el 1899. 

 José Quiñones Veny. 

 Juan Capó Padriñas. Pedagog. Dues escoles duen el seu nom. 

De la segona etapa (1918 – 1983) i ja amb el càrrec de Bibliotecari,  poden destacar 

personalitats com:  

 1919-21: Guillermo Roca Marroig. 

 1921-23: José Quiñones. 

 1923-25: José Ramis de Ayreflor i Sureda – Historiador. 

 1925-27: Antonio Moncada 

 1929–32: Emili Darder Cànovas – Batle de l’Ajuntament de Palma. 

 1932-33: Juan Font Reñé. 

 1933-35: Miguel Olives Rullan. 

 1935-36: José Enseñat Alemany 

 1936-38: Luis Cerdó Pujol 

 1938-41: Bernardo Juan Juan. 

 Del 1941 al 1947 no hi ha actes. 

 1947–53 // 1970-72 // 1975-80: Jaime Cirera Prim. 

 1953- 58: Pedro Bonet de los Herreros. Advocat 
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 1958-66 // 1974-75: Juan Llabrés Bernal. Mentre és bibliotecari del Círculo escriu 

l’obra més important és Noticias y relaciones históricas de Mallorca, crònica del s 

XIX (quatre volums publicats, 1958-66, que comprenen del 1800 al 1870). 

 1966-70: Alfonso de Oleza Llobera.  

 1972 – 74: Llorenç Villalonga Pons. Escriptor. 

6.2.7. Usuaris il·lustres  

A la biblioteca del Círculo Mallorquín molts d’escriptors illencs i forans escriven part de 

les seves obres literàries, poètiques o novel·lesques. Entre d’altres, tenim referència dels 

següents personatges del món de les lletres que empren la biblioteca del Círculo, aquests 

són: 

 Josep Maria Quadrado 

 Joan Alcover 

 Miquel dels Sants Oliver 

 Joan Palou i Coll 

 Manuela de los Herreros 

 Maria Antònia Salvà 

 Emili Darder 

 Marius Verdaguer 

 Llorenç Riber 

 Josep Maria Llompart 

 Blai Bonet 

 Manuel Sanchís. 

 Llorenç Villalonga. 

 Rubén Dario 

 Ernest Gauber 

 Jules Leclercq 
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6.3. El joc. Pervivència de l’entitat. 

6.3.1. Fonts i documentació 

He volgut iniciar aquest punt fent referència al model “casino” perquè ens situa en el 

context dels l’objectiu i activitats que es pretenen amb la fundació d’aquest tipus 

d’entitats. Per altra banda, i com ja s’ha fet en l’apartat de la biblioteca, també faré un 

repàs al reglament de les entitats que es fusionen per a la creació del Círculo, la qual cosa 

ens ofereix els antecedents més immediats.  

Pel desenvolupament d’aquesta activitat és molt útil la informació del repetit Julio 

Sanmartín Perea, les actes del Círculo, el fons documental de l’entitat que es troba a 

l’Arxiu del Regne de Mallorca, la premsa escrita, tant del moment com l’actual i les 

entrevistes personals realitzades.  

6.3.2. El joc en el model “casino” 

Pere Solà i Gussinyer506  ha realitzat un petit però acurat estudi de quines són les activitats 

que els Casinos realitzen d’una manera general i entre aquestes activitats ens diu que el 

joc té un paper central. Inicialment són jocs “propis de la bona societat” i “no prohibits 

per la llei”.  

Aquest autor veu en el caràcter recollit i privat d’aquestes societat l’element més influent 

pel poder fer un doble joc. Per una part s’hi juga a jocs permesos i per altra s’hi fan moltes 

timbes no autoritzades i al marge de la legalitat. També tot fa pensar que els nivells de 

permissibilitat del joc il·legal és molts elevat, tot i que les autoritats intenten a vegades 

controlar el joc a efectes fiscals. 

Dins els casinos i durant el joc s’han de mantenir una sèrie de regles, com per exemple, 

jugar sense passió ni interès, amb pau i tranquil·litat, sense proferir crits ni paraules 

malsonants. Els jocs prohibits quedaven proscrits, entre ells el bacarrà, el quinto, el 

burro, el set i mig, el trenta ú i la senyora.  

Solà també diu que a la majoria de casinos, hi ha una persona que té el càrrec d’inspector. 

La seva funció és la “de procurar fer plegar del joc aquells que juguin només per l’interès 

 
506 SOLÀ I GUSSINYER, Pere. “Esbarjo i educació..., pàg. 223–235. 
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‘o bé per passió i ja hagin guanyat la quantitat destinada per a perdre en aquella estona 

d’esbarjo”. Aquest inspector vigila les taules de joc perquè no es jugui als prohibits. Per 

reglament està estipulat que els socis que no s’ajusten a les normes poden ser expulsat de 

la Societat, com a “pervertidors d’aquesta i enemics de la seva cultura.” Per a Pere Solà, 

el joc, masculí, i fins i tot (acabada la guerra) femení, és un dels principals ingredients de 

la vida casinista. 

6.3.3. Antecedents del joc en el Círculo   

Els reglaments de les entitats que es fusionen i formem el Círculo Mallorquín (el Casino 

Balear i Liceo Mallorquín) estableixen d’una manera molt clara quin és el motiu i la 

funció del seu establiment. El reglament507 del Casino Balear diu en l’art. 1 que l’objecte 

és tenir un local provist del necessari, on els socis puguin “reunirse ya sea para la lectura 

de periódicos, ya para entretenerse en juegos no prohibidos y en otras diversiones que 

no se oponga la ley”. Aquest mateix reglament, en els art. 5è i 6è fa referència a que en 

els ingressos de l’entitat hi té part “el producto que rindan las mesas de billar y los juegos 

de naipes, para lo cual satisfarán los jugadores una retribución con arreglo a la tarifa 

aprobada por junta general, la que deberá revisarse cada principio de año”       

El Reglament508 del Liceo Mallorquín per la seva part, estableix en el seu art. 7 que es 

permeten jocs de moderat interès, no prohibits per llei. Pels fons econòmic del Liceo, 

quedà escrit a l’art. 9, punt 3 del reglament que es constituiria un arbitri “sobre el juego 

del villar y demás, arreglando à la tarifa que forma la Junta directiva.”   

En el cas del Círculo Mallorquín, en el seu primer reglament509 s’estableix que la societat 

tendrà, entre molts d’altres aspectes “billares y otros juegos permitidos.” 

6.3.4. El joc en el Círculo Mallorquín 

Sense cap mena de dubte, el joc, i en aquest cas els jocs que “excluyen el 

entretenimiento”510, és una de les activitats més importants pels socis del Círculo i la font 

d’ingressos principal pel sosteniment de l’entitat.   

 
507 ARM. Carpeta CM 15 Reglamento para el gobierno del establecimiento Casino Balear. 1842 – 1844. 
508 ARM. Carpeta CM 17, Reglamento general del Liceo Mallorquín. Enero de 1850.  
509 Reglamento general del Círculo Mallorquín. 1851. 
510 SANMARTIN  PEREA, Julio “Los cien años..., pàg. 126 – 131. 
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Molt poca informació donen les actes de la Junta Directiva i de la General sobre el joc, i 

aquesta passa bàsicament i de manera quasi exclusiva, per la relació dels arbitris que es 

paguen pel joc, molt de tant en tant.  

No passa el mateix amb les fonts orals que sempre comenten les pèrdues que alguns socis 

han tengut jugant al Círculo la qual cosa ha suposat el traspàs d’unes mans a altres de 

finques, cases, terres, negocis, joies,...) qüestió no comprovada en aquest treball, ja que 

aquestes fonts (llevant d’una) sempre parlen de manera molt general i dels que sempre 

han sentit a dir. Per tant, manquen referències directes per poder esbrinar fins on arriba la 

llegenda i fins on la realitat.   

Les prohibicions del joc 

Des de molt abans de la fundació del Círculo, els jocs d’atzar anomenats prohibits511, són 

perseguits per les autoritats locals ja que la seva implantació és molt forta. Aquesta 

persecució és una constant durant el segle XIX i també el segle XX, però depèn de la 

voluntat del Governador Civil de la província, que hi hagi més o manco permissivitat.   

Per posar qualque exemple es té constància que pel desembre512 de 1860, el governador 

Fernández del Cueto, acompanyat pel Comandat de la Guardia Civil amb alguns guàrdies, 

sorprèn diverses cases amb joc il·lícit. La crònica continua dient que entre els que han 

estat descoberts hi ha “gente conocida” per la qual cosa es tira terra damunt l’assumpte.  

Al cap d’un parell de dies es publicà una circular dirigida a tots els batles senyalant les 

penes establertes per aquests tipus de delictes. El juliol de 1887, és el diari El Bien 

Público513 que dona la noticia que “El segundo Jefe de Policia en Palma, auxiliado de 

un agente de Orden Público, sorprendió anteayer en el Circulo Mallorquín una partida 

de juego al monte, entregando al Juzgado el banquero y el dinero y las barajas ocupados. 

El hecho ha sido muy comentado en Palma, por ser el Círculo el punto de reunión de la 

sociedad más escogida”. I el 1889, no és una batuda, però el Governador Provincial envia 

dos plantons al Círculo per evitar el joc, motiu pel qual s’aprova en Junta Directiva, 

 
511 Els jocs d’atzar sovint eren regulats o prohibits per l’autoritat municipal o insular i feien referència a 

jocs de daus i de naips.  
512 LLABRES BERNAL, Juan, “Noticias y relaciones históricas de Mallorca. S. XIX” Vol. III, (1841–

1860). Pàg. 1036. 
513 El Bien Público, de dia 26 de juliol de 1887. 
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primer eliminar-lo de la llista de convidats514 per a les festes i posteriorment “oidas sus 

explicacions” revocar515 l’acord. 

Al cap d’uns quants d’anys, Juan Sureda Villalonga (recaptador de contribucions) enviava 

una carta516 al president del Círculo explicant-li que sabia que en el dins l’entitat que ell 

presidia “han tenido y tienen algún juego prohibido”  i demanava al mateix president que 

“se proscriban dichos juegos en el Círculo”. El president de l’entitat contestà la carta517 

rebuda al cap de pocs dies dient-li d’una manera molt breu que: ”En el Círculo no han 

tenido ni tendrán lugar juegos prohibidos.” 

Si es fa cas del que escriu Julio Sanmartín i del que moltes persones comenten en 

referència al joc que es duu a terme en el Círculo,  el que afirmà el president Joan Sureda 

Villalonga no és, evidentment la realitat. Julio Sanmartín518 ens diu que en una conversa 

mantinguda amb Sebastià Crespí519, mestre picapedrer autor de la reforma de l’edifici de 

l’any 1913, aquest li explica que durant la gran reforma, l’entrada del carrer Conqueridor, 

que era únicament una porta que donava accés a la part alta del Casino sempre estava 

vigilada per un vell criat, que fa sonar un timbre situat a la sala de joc, coneguda també 

com la Sala de Recreos mayores, quan la persona que entra en el Círculo no és de la seva 

confiança. El polsador del timbre està situat baix una llosa de marbre davall el paviment.    

El que és palès i evident, és que el joc és el termòmetre de l’entitat. Si aquest és consentit 

per part de l’autoritat, el Círculo obté uns beneficis que li permeten gestionar-se 

econòmicament, fins i tot en folgança. Quan aquests ingressos no entren, la vida de 

l’entitat se’n recent i perilla la seva continuïtat. D’aquest fet és molt conscient l’equip 

directiu i en els moments d’enfrontament amb l’autoritat i si considera que no és capaç 

de revertir una situació negativa en aquest aspecte, no dubte en presenta la dimissió i 

tenim els exemples de l’any 1889 i 1918, entre d’altres. 

 
514 Junta Directiva de dia 21 de març de 1889. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1887 

al 9 de juny de 1892. 
515 Junta Directiva de dia 8 d’abril de 1889. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1887 al 

9 de juny de 1892. 
516 ARM. Carpeta CM 55. Correspondencia y documentación (clasificada por años y por asuntos 1860–

1866). Carta de dia 1 d’agost de 1862. 
517 ARM. Carpeta CM 55. Correspondencia y documentación (clasificada por años y por asuntos 1860–

1866). Carta de dia 12 d’agost de 1862. 
518 SANMARTÍN PEREA, Julio, “Los cien años..., pàg. 126 – 131. 
519 Mestre picapadrer que juntament amb Juan Juan realitzaren els treballs de reforma del Círculo 

Mallorquín iniciades el 1913.  
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Per acabar aquest apartat, també dir que el Círculo ha estat objectiu de batudes i controls 

al llarg del temps, gairebé mai reflectides en les actes però si en la premsa del moment.   

Mesures per mantenir el joc  

Moltes vegades el president de manera particular o en representació de la societat, es 

dirigeix directament a l’autoritat competent per intentar “suavitzar” l’ordre dels jocs 

prohibits i que aquests siguin permesos dins la societat. Moltes altres vegades no fa ni 

falta una entrevista perquè el mateix Governador Civil, participa de la vida (i del joc)520 

de la societat.  

L’exemple més evident que demostra la importància que tenia el joc ho tenim a l’any 

1918. La situació que es descriurà, és una manera d’actuar, possiblement la més 

exagerada per l’oficialitat que se li dona quan s’escriu a les actes de la Junta Directiva, 

però és un procediment habitual i constant que no deixa rastres i que sempre és oficiós.   

Els fets comencen amb una reunió del president del Círculo amb el Governador Civil que 

ha emprés una creuada contra el joc i demana que es suspengui provisionalment en el 

Círculo, per enfortir la norma general. El Círculo per la seva banda, considera que ells 

han de ser una excepció a l’esmentada norma (més endavant és veuen els motius). 

Després, una mala interpretació de les paraules del Governador (això és el que t que 

provoquen un incident entre l’entitat i l’autoritat, la Directiva en ple presenta la seva 

dimissió per no perjudicar al Casino.   

Els diaris se’n fan ressò: “después de una entrevista con el Gobernador Civil de la 

Provincia dimitió el Presidente y con él la Junta Directiva del Círculo Mallorquín. […]. 

Se da como pretexto de la dimisión que aquella autoridad no tuvo con la expléndida 

sociedad palmesana las atenciones que con las sociedades análogas guardan el Ministro 

de la Gobernación y los gobernadores provinciales”521.    

 
520 Una de les anècdotes que conten els socis del Círculo és que hi havia un governador civil, soci del 

Círculo, aficionat a l’atzar, “pero que su mujer estaba harta de que frecuentase el lugar y denunciaba esta 

práctica clandestina cada vez que su marido se ausentaba”. La solució va ser prohibir l’entrada al 

governador. Diario de Mallorca, de dia 24 de febrer de 2002. 
521 La Voz de Menorca, de dia 18 de maig de 1918. 



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

180 

 

En la Junta General522, el president explica la situació dient que “recien llegado a esta 

ciudad el nuevo Gobernador Civil de Baleares, transmitió éste a la Junta Directiva 

ciertas indicaciones las cuales evidentemente no fueron suficientemente entendidas, 

según confirman hechos posteriores”. Donades les explicacions la Junta General no 

admet la dimissió de la Directiva.  

La revista il·lustrada, Baleares523, comentava que “ha sido la comidilla de todas las 

tertulias durante estos pasados días el incidente ocurrido entre el Gobernador civil de la 

provincia, señor Rivas Cano, y la Junta Directiva del Círculo Mallorquín motivado por 

haber hecha extensiva al citado casino la medida decretada de la prohibición del juego. 

Con tal motivo la Junta Directiva ha presentado la dimisión”. 

La Directiva, veient que la suspensió que pel Círculo ha de ser provisional és converteix 

en permanent, amb la desfeta econòmica i social que aquest fet suposa, decideix intervenir 

novament i demana ajuda als diputats per les illes, o sigui, el Conte de Sallent i Alexandre 

Rosselló i també als senadors, en aquest cas, el Marqués de la Cenia i Fernando Weyler, 

per intentar solucionar “tan urgente como enojoso asunto”524 i es redacta una carta 

explicant-los la situació.  

És precisament aquest document, redactat en to reivindicatiu, el que té tota l’essència del 

que significa el joc pel Círculo. És aquest document que prova l’estreta connexió que hi 

ha entre el Círculo i el poder. És aquest document que evidencia que l’entitat se sent amb 

drets adquirit per actuar, en aquest tema, fora de la llei. És aquest document que  justifica 

actuacions destinades a mantenir un estatus preeminent. És aquest document que explica 

les conseqüències que provoca la suspensió del joc pel Círculo.   

Passant al contingut de la carta, la Directiva considera injusta la mesura de suspendre el 

joc perquè “no debe ser el primer casino de las Baleares, de peor condición de lo que 

son los demás casinos de su categoría e importancia, existentes en las diferentes 

provincias de España” i pretén que el Governador Civil de Balears tengui les mateixes 

atencions amb el Círculo que els altres governadors civils tenen amb les altre entitat 

 
522 Junta General de dia 19 de maig de 1918. Llibre de la Junta General de dia 26 de febrer de 1910 al 15 

d’octubre de 1931.  
523 Baleares, revista ilustrada, de dia 20 de maig de 1918. 
524 Junta Directiva de dia 23 de juny de 1918. Llibre de la Junta General de dia 10 d’abril de 1918 al 8 

d’octubre de 1920. 
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similars en les seves províncies i “no hay razón alguna legal ni moral para que aquí se 

persiga o prohiba aquello que en Barcelona, Madrid, San Sebastián y toda España está 

permitido”. 

Aquesta és una argumentació en favor de l’establiment, però el que hi ha en el fons de la 

qüestió i en el pensament de la directiva per demanar l’excepció de la norma que 

prohibeix el joc, és un motiu de classe social. En l’escrit, la directiva creu molt oportú 

que es persegueixi el joc “en los garitos”  però veu lamentable que el Governador vulgui 

equiparar-los al Círculo “cuyas salas están concurridas por personas dignísimas y de alta 

significación social y moral” i afegeix el que s’acosten a la sala de recreo del Círculo  

“podían hacerlo porque su situación y su hacienda se lo permitían y que lo contrario 

ocurría en modestos cubiles, donde era preciso y necesario que la autoridad impidiera que 

pobres padres de familia se jugaran a las cartas los jornales de la semana” 

Per altra banda, aquest escrit deixa molt clar l’existència d’una escala de favors entre el 

Círculo i el poder que el governador acaba de rompre. En l’escrit, la directiva deixa caure 

totes les actuacions que ha fet el Círculo per complir amb la seva part: ”podriamos 

invocar muchísimos servicios desinteresadamente prestados en beneficio de algo que a 

los Gobernadores Civiles de Baleares, o al Gobierno, ha interesado” i retreu el suport 

donat als governadors civils en la visita del rei Alfons XIII a l’entitat “que ayudó 

extraordinariamente al realzar el grandioso recibimiento que se le tributo y para ello se 

gastó muy cerca de cien mil pesetas525”, en la visita de la Infanta Isabel on “el Círculo 

gastó cerca de 40.000 pesetas” i en la rebuda a les oficialitats de les esquadres estrangeres 

que visitaven Mallorca, essent el Círculo l’únic espai “en que estos han podido sentir 

agradecimiento a un acto realizado en nombre de España, todo ello a costa de mucho 

dinero por parte del Círculo”.  

De la mateixa manera, a la carta també es relacionen els “favors” en matèria de 

beneficència i que “no ha habido en Mallorca función benéfica institución, ni fiesta de 

caridad, a la que no haya contribuido extraordinariamente con su apoyo pecuniario ésta 

sociedad”.   

 
525 La despesa total va ser de 18.752,07 pessetes. Evidentment, de manera molt interessada i, fins i tot 

comprensible diria jo per la situació, és manipulen molt a l’alça les quantitats gastades pel Círculo en 

aquests esdeveniment.   
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Tot l’esmentat a la carta fins aquest moment té una sola finalitat, posar en coneixement 

dels diputats i senador a Corts actuacions dutes a terme pel Círculo que, en contrapartida 

han de suposar unes certes consideracions cap a l’entitat i, en cap cas, ser víctima d’una 

persecució amb motiu de la suspensió del joc.  

La carta segueix i explica la situació econòmica per la que travessa la societat i el que 

suposa la manca d’ingressos sobre els arbitris del joc. Just per aquestes dates s’acaben les 

obres d’ampliació i reforma de l’edifici iniciades el 1913 i per les que pesa sobre l’entitat 

dos emprèstits de 250.000 pessetes (amb els seus respectius interessos del 5 i al 6%) 

“adquiridos por el pueblo mallorquín” i que a més a més, s’han de pagar a “numerosos 

Industriales que han trabajado en la construcción del nuevo edificio”. Amb tot, la 

conseqüència de no disposar dels ingressos dels arbitris del joc és la desaparició del 

Círculo Mallorquín.   

No he pogut comprovar si la carta arriba als seus destinataris (Conte de Sallent, Alexandre 

Rosselló, Marqués de la Cenia i Fernando Weyler) ni si aquests fan les gestions que el 

Marqués de la Torre, president del Círculo i signatari de la carta, els encomana. Del que 

si hi ha constància és que, 4 mesos després526, ”persiste la obstinada resistencia por parte 

de la primera autoridad civil de esta Provincia en conceder para el ´Circulo, una justa y 

equitativa tolerancia en lo que hacer referencia al asunto del juego” motiu pel qual el 

Círculo ha de procedir “a una minuciosa, como necesaria, revisión de todos los gastos 

para ver de lograr algunas economías”. 

El governador civil de Balears, Ubaldo de Rivas Cano, el 2 de desembre de 1918 es 

canviat de destí i deixa el seu càrrec després de 10 mesos. El Círculo com és 

protocol·làriament habitual, nomena527 soci honorari al nou governador, Manuel Ruiz 

Vallarino.  

A partir de llavors, sembla pel moviment en l’adquisició de fitxes de joc, de cartes i de 

l’augment dels arbitris, que l’entitat recupera el pols normal de la seva activitat.  

 
526 Junta Directiva de dia 31 d’octubre de 1918. Llibre de la Junta General de dia 10 d’abril de 1918 al 8 

d’octubre de 1920. 
527 Junta Directiva de dia 22 de gener de 1918. Llibre de la Junta General de dia 10 d’abril de 1918 al 8 

d’octubre de 1920. 
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Tant és així que, a la Junta Directiva de dia 16 de juny de 1919, es diu que “quedaran 

saldadas numerosas facturas, que existen pendientes de pago; y que la situación 

económica del Círculo ha mejorado notablemente pudiéndose bien asegurarse que de 

seguir funcionando durante el verano la explotación de la Sala de Recreos Mayores será 

en extremo floreciente y sólido el estado financiero”.  

Queda ben clar com la permissivitat, o no, del joc és directament proporcional a la bona 

marxa econòmica de l’entitat, o si més no, a l’entrada d’uns ingressos que permeten 

activar activitats i festes.   

De totes maneres, la prohibició del joc és un cavall de batalla de les diferents 

administracions i que la permissivitat estatal queda trencada el 1923, amb l’entrada al 

poder de Primo de Rivera, qüestió que no tan sols afecta al Círculo Mallorquín sinó que 

també “supuso el fin de los cosmopolitas casinos de San Sebastián, que durante la belle 

epoque merced a la notable afluencia de público internacional, le había proporcionado 

una vida boyante”528. 

En tot cas, el Círculo cercarà sempre amb presidents que pertanyen a la noblesa (del 1918 

al 1927 els presidents són: el Marquès de la Torre, el marquès de Zayas, el comte de 

Peralada, el marquès del Palmer i el marquès de Casa Ferrandell) la influència necessària 

per mantenir el joc en les seves sales i disposar dels ingressos dels arbitris que són els que 

mantenen la Societat. 

6.3.5. L’explotació dels arbitris 

Són impostos que els jugador que assisteixen a les sales de joc ha de pagar al Casino per 

la seva participació en una partida, per les cartes que utilitza en el transcurs de la mateixa 

i per altres serveis que el Círculo ofereix, com per exemple el billar529.   

Els arbitris, gairebé mai són aprovats ni en Junta Directiva ni Junta General. Senzillament 

és el Contador, el responsable de l’economia de l’entitat, juntament amb l’arrendador dels 

servei, el que gestiona i estipula el tipus d’arbitris i les quantitats a pagar, però gairebé 

mai es transcriu en les actes informació relacionada amb les quantitats designades als 

 
528 VILLENA ESPINOSA, Rafael; LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis. “Espacio privado..., pàg. 443-466. 
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arbitris. Per altra banda, les quantitats que s’estableixen pels arbitris per a cada joc i per 

les cartes, són acordades pel mateix Círculo Mallorquín, de manera independent i sense 

cap tipus de reglamentació externa.  

Com ja s’ha deixat caure, els arbitris són externalitzats, és a dir, el Círculo, mitjançant el 

cobrament d’una quantitat acordada, deixa que sigui una persona o empresa externa a 

l’entitat, la que gestioni o es faci càrrecs dels mateixos. Encara que no sempre és així i en 

alguna ocasió és el propi Círculo el que es fa càrrec directament del seu cobrament. 

Els contractes530 sobre l’explotació dels arbitris determinaven, de manera general 

establien els següents punts: 

 Els jocs sobre els que s’estableixen els arbitris. 

 La quantitat que el contractista ha de tenir a disposició com a banca. 

 Les hores de joc. 

 La quantitat de les apostes (màxims i mínims) per a cada joc. 

 El tipus de cartes i la seva presentació (precintades o no). 

 El pagament del personal. 

 La part que l’adjudicatari ha de destinar a beneficència. 

 Durada del contracte. 

 L’actuació en cas de suspensió per un temps superior a tres mesos.  

 L’actuació en cas que sigui l’arrendatari qui no obri durant tres dies. 

6.3.6. La visió d’un treballador del casino 

En el transcurs del treball ja s’ha fet referència a l’entrevista realitzada a Miquel Pastor, 

és un dels treballador en nòmina quan l’edifici es venut al Parlament de les Illes Balears. 

Una bona part de l’entrevista531 tracta sobre la situació de les sales que s’empren, els jocs 

als que es juguen, i també ens ofereix qualque anècdota.  

Pastor ens diu que, en el primer pis, on actualment tot són despatxos, antigament només 

hi havia tres sales, dues eren de joc i la tercera era de billars. La sala de joc principal era 

la que actualment es denomina sala Verda. En aquesta sala es jugava bàsicament al bollet. 

 
530 Exemple estrat del contracte aprovat per la Junta Directiva del Círculo Mallorquín en sessió celebrada 

el dia 19 de febrer de 1919. 
531 Entrevista a Miquel Pastor, treballador del Círculo.  
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Després hi havia una sala de joc més petita, situada on actualment hi ha el despatx de 

l’oficial Major del Parlament, on hi havia unes 4 0 5 taules i es jugava a bacarrà, pòquer 

i garrafina. En Miquel Pastor segueix dient que a bollet si jugava de prest, quan obrien la 

sala, damunt les 3 o les 4 de l’horabaixa. Al pòquer s’hi jugava de tard, de bastant tard. 

En Pastor se’n recordà d’una anècdota de quan feia feina a la sala de joc. Diu que eren 

dos botones que feien torns per a passar la granera i la pala per “llevar les quatre llosques 

que hi havia al terra i algunes vegades trobàvem alguna fitxa enterra, i quan demanàvem 

a la persona que més prop estava de la fitxa, si era seva, gairebé sempre ens deien que 

la ens podien quedar, d’aquí la dita de per l’agranador”. Per aquesta feina de replegar 

les llosques inicialment cobrava 50 pessetes, després va arribar a les 100 pessetes. 

També en Miquel Pastor fa referència a una partida de cartes per a dones. Els dimarts, 

dijous i divendres, a la sala que actualment s’anomena sala Groga, es permetia que 

algunes dones juguessin a cartes, concretament a pòquer. Aquestes dones, segons en 

Pastor, “eren esposes de la gent més rica de Palma”. Però, també comenta que les dones 

no tenien accés a altres sales del Círculo com la sala de Joc, ni a la biblioteca, ni a la sala 

de billars, ni a la sala de tertúlies. Si havien d’esperar al seu espòs, el lloc d’espera era 

l’entrada del carrer Palau Reial. 

6.4. El billar i els escacs 

6.4.1. El billar 

Antecedents 

Els reglaments de les entitats que es fusionen i formen el Círculo Mallorquín, ja donen 

importància al joc del billar, tant per la qüestió de l’entreteniment com pel seu vessant 

econòmic perquè és una activitat que pot donar beneficis pel sosteniment de la Societat i 

així ho manifesta el reglament del Casino Balear  de 1842, en el seu art. 6, que diu que 

“también formaran fondo del establecimiento el producto que rindan las meses de billar 

y juegos de naypes, para lo cual cual satisfarán los jugadores una retribución con arreglo 

a la tarifa aprobada por junta general”       

El Reglament del Liceo Mallorquín de 1850, per la seva part, estableix, en l’art. 7 que es 

permeten jocs de moderat interès, no prohibits per la llei, facilitant l’entitat tot el necessari 

i que “hay una mesa de villar”. Pels fons econòmics del Liceo, l’art. 9, punt 3 del seu  
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reglament constitueix un arbitri “sobre el juego del villar y demás”. Amb aquests 

antecedent , el Círculo Mallorquín, en el seu primer reglament estableix que la societat 

tendrà, entre molts d’altres elements “billares y otros juegos permitidos”. 

Comentar que en tota la documentació analitzada no he localitzat cap reglament de la 

secció, ni surt en cap acta el nom d’un director o un secretari de la mateix, ni cap llistat 

de socis, no és cap de les seccions que queden constituïdes en els reglament, etc., i encara 

que es trobi la denominació de secció de billar en diverses ocasions, realment no ha estat 

constituïda com a tal i per tant no té un reglament específic. 

L’activitat 

Juntament amb el joc, és l’única activitat que els seus paràmetres cronològics abasten des 

del primer dia de la fundació de l’entitat fins el dia de la venda de l’edifici i, encara avui, 

segueix funcionament en el Círculo Mallorquín del carrer Concepció.  

Prova de la seva temporalitat, és que en els plànols de l’edifici emprats per a la realització 

del projecte d’ampliació i reforma de l’edifici, hi ha la denominada sala de billar (en 

l’actualitat estaria situada al fons del vestíbul de l’entrada del carrer Palau Reial). 

Posteriorment, amb la reforma també hi ha una sala definida per ubicar-hi els billars, 

(l’actual sala d’Actes del Parlament) i, a partir dels anys 1920, la sala quedarà 

definitivament ubicada en el primer pis.    

És una secció que no genera activitats paral·leles, excepció feta d’alguna lliçó a càrrec de 

qualque professor de renom, per exemple, el juny de 1892, “Mr. Gabriel, profesor de 

París” impartí  una classe en el Círculo i el cas, és que no en té cap tipus de necessitat i 

la prova és que aquest esport es manté al llarg del temps. Per posar un primer exemple, el 

febrer de 1855, el soci Miguel Bonafé, proposa a la Directiva l’adquisició de dues taules 

modernes de Barcelona, perquè considera que la que hi ha ja és vella i s’ha de vendre. 

Bonafé és compromet a trobar socis que cobreixin el cost de les taules o que es poden 

pagar mitjanant el “producto de la misma mesa”.   

Els arbitris sobre el billar no sempre són pagats pels socis del Círculo, motiu pel qual, en 

més d’una ocasió, se’ls ha d’enviar una comunicació “invitándoles a que satisfagan las 

cantidades que adeudan”. En el cas de la comunicació acordada per la Junta Directiva de 

dia 1 de febrer de 1892, aquesta va dirigida a 14 socis. 
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Són innumerable les ocasions al llarg de 132 anys, que s’exposa en Junta Directiva la 

necessitat de canviar “los paños de las mesas de billares” i també les bolles de joc, la 

qual cosa es produeix amb certa regularitat. Mantenir el bon estat dels estris necessaris 

pel joc és una responsabilitat de la Junta Directiva i l’associat usuari d’aquesta activitat li 

exigeix. 

Comentar també que en moltes èpoques la sala on estan ubicats el billars disposa “de un 

mozo de billar”  

El Club de billar 

És a partir del 1976  que la Junta Directiva del Círculo acordà la creació d’un Club de 

Billar, en el que queden inscrits, sense cap tipus de tramitació, tots els socis, fins i tot els 

juvenils i els transeünts.    

La quota de soci del Club de Billar és de 50 pessetes i pels fills dels socis de 30 pessetes 

mensuals. Inicialment s’ha d’abonar com entrada l’import de dues mensualitats quan 

s’entrega la targeta. Per a l’ús de les taules de billar hi ha un arbitri igual per a tots els 

usuaris de deu pessetes per jugador i per hora (o fracció).En aquesta gran sala, es constituí 

el 1976, la secció de billar, el que s’ha denominat Club de Billar.     

Entrevista a Miquel Pastor 

Segons comentà Miquel Pastor, treballador del Círculo, durant el temps que ell va fer 

feina a l’antiga seu del Círculo, hi havia dos billars a la sala i que sempre eren els mateixos 

socis els que hi jugaven. Diu que recorda que hi havia un senyor jubilat que s’encarregava 

de fer les taules netes de billar i cobrar les hores de joc. Els billars eren de caramboles.  

Els billars en el contracte de compra-venda 

En el contracte de compra-venda de l’edifici seu del Círculo al Parlament de les Illes 

Balears, en el punt tercer s’estipulà que amb l’edifici del Círculo s’hi transmet tot el 

contingut: mobiliari, decoració, quadres, objectes d’art i la Biblioteca, exceptuant-ne el 

mobiliari i els estris que es relacionen en un document adjunt. Entre aquest mobles i estris 

s’hi troben els dos billars, els 8 armaris taqueres i els dos marcadors de billars, que es 

troben actualment a la nova seu del Círculo Mallorquín del carrer Concepció, 4. 
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6.4.2. Escacs 

Introducció 

És una activitat d’entreteniment que ha tengut un cert protagonisme en èpoques 

específiques encara que, també ha estat un joc d’entreteniment que ha perdurat al llarg 

del temps entre l’associat del Círculo. S’ha de dir que sempre ha tengut un espai, una sala 

reservada per practicar-ho, amb taules dissenyades amb el tauler reglamentari incorporat. 

Antecedents 

No és un joc que es trobi en els reglaments de les entitats que es fusionen per donar pas 

al Círculo i tampoc es troba en cap punt dels reglaments propi Círculo, però si que sabem 

que es practica, o al manco en tenim constància, des de finals de segle XIX i fins a la veda 

de l’edifici.  

Activitat 

La referència més antiga la trobem al llibre “La ciutat esvaïda” de Màrius Verdaguer, 

que dedica un capítol del seu llibre a La saleta d’escacs532. En aquest capítol, descriu com 

passava el temps dins la sala. La data de la narració es pot fitxar sobre el 1900, uns anys 

abans de la gran reforma de l’edifici que es realitza entre els anys 1913 i 1918, hi ho 

sabem perquè ens diu que “els jugadors estaven hores senceres amb els colzes damunt 

els coixinets de drap verd, a les còmodes taules que encara estan en servici en el Círcol 

modernitzat avui”   

Màrius Verdaguer ens conta la història del coronel Barrado, uns soci del Círculo que a 

més de ser “simpàtic i bondadós”  i totalment sord, té com a única distracció els escacs. 

Verdaguer ens diu que la saleta d’escacs està ubicada en el centre de l’edifici, al costat de 

la sala de billar, ens diu que no té finestres i que rep la claror a través d’una claraboia 

oberta a la traginada. Verdaguer també ens informa dels jugadors notables que s’aturen a 

la sala d’escacs i anomena a Pere Sureda, en Manuel Quintana, el doctor Aris i a Lucio 

García Real.  

 

532 VERDAGUER, Màrius, “La ciutat esvaïda..., pàg. 42–43. 
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Un altre referència als escacs del Círculo la trobem a la Gran Enciclopèdia de Mallorca533 

i ens diu que, en el Círculo, a l’any 1921 hi ha una penya que organitza torneigs d’escacs. 

Els diaris també ens documenten sobre aquesta activitat i ens informen d’un fet important 

per a l’entitat com són les dues exhibicions que el campió del món d’escacs, Alejandro 

Alekhine, ofereix534 en el Círculo Mallorquín  a principi de 1935 convidat pel Club de 

Ajedrez de Mallorca. 

En la primera exhibició, Alekhine juga 10 partides simultànies ”a la ciega contra 

nuestros jugadores ajedrecistas”. La notícia de La Última Hora535 diu que els 10 taulells 

eren ocupats per Perelló, Mas, Galindo, Moner, Socias (campió de Balears), Mayol, 

García Ruíz (president del Círculo), Cereceda, Carrió y Hernández. També ens diu que 

les partides acabaren a les 4 de la matinada i “los resultados fueron: pérdida con el señor 

Cereceda; tablas con los señores Carrió, Mas y García Ruiz; ganadas a los señores 

Socías, Mayol, Galindo, Hernández, Moner y Perelló”. 

En la segona exhibició, el campió rus juga 42 partides536 simuntànies, perdent novament 

contra el capità Cereceda.  

Com a darrera referència tenim l’entrevista realitzada a Miquel Pastor537, tantes vegades 

esmentada i que com antic “botones” i treballador en els darrers 14 anys de vida del 

Círculo Mallorquín a la seva seu original del carrer Conquistador. En Miquel Pastor ens 

diu que ell sempre va veure la sala d’escacs allà on actualment hi ha la cafeteria del 

Parlament i que hi havia quatre o cinc taules individuals d’escacs i unes peces molt 

guapes. També en Miquel ens diu que hi havia poca gent que hi jugués. 

Les taules d’escacs, formen també part dels estris que no entraren en el contracte de 

compra-venda de l’edifici al Parlament de les Illes Balears i que són traslladats a la nova 

seu del Círculo al carrer Concepció, estant ubicades en una sala específica per aquesta 

activitat.   

  

 
533 GEM. Vol. 12. Pàg. 245. 
534 La Vanguardia, 23 de gener de 1935. 
535 La Última Hora, de dia 4 de febrer de 1935. 
536 La Últina Hora, de dia 5 de febrer de 1935. 
537 Entrevista a Miquel Pastor Sastre.  
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6.5. Les seccions. Entreteniment reglamentat 

6.5.1. Introducció 

Les seccions són un tipus d’activitat organitzada sobre una  matèria determinada (cant,  

teatre, pintura, idiomes, esgrima,) a les que els socis del Círculo s’hi poden inscriure o 

no. La seva constitució i estructura està definida en els diversos reglament de l’entitat i la 

seva gestió no és responsabilitat directa de la Junta Directiva sinó que, cada secció té el 

seu equip directiu propi.  

No totes les seccions se constitueixen el mateix dia, ni molt manco. Algunes es funden 

des del mateix moment que ho fa el Círculo Mallorquín (com per exemple el billar), altres 

en canvi, molts d’anys després (les dues de literatura). Tampoc les seccions tenen la 

mateixa durada. Algunes es mantenen actives durant gairebé tota l’existència de l’entitat 

(la de billar és la més clara), altres en canvi, tan sols suposadament uns mesos (cas de la 

secció de taquigrafia).  

Seguint amb les diferències entres les seccions, dir que algunes passen del tot 

desapercebudes (la de taquigrafia és un clar exemple) altres en canvi tenen un gran 

protagonisme i transcendència (filharmònica o la de literatura). 

La intenció d’aquest apartat és donar informar sobre les seccions instaurades i la seva 

organització. Al mateix temps, es vol oferir una pinzellada de cada una de les seccions, 

informant d’una manera molt general, d’aquelles qüestions que poden haver estat més 

rellevants. L’elevat nombre de seccions, la importància d’algunes d’elles i la considerable 

activitat d’altres fan que únicament es puguin donar uns quants detalls de cada una d’elles.  

6.5.2. Antecedents i evolució reglamentària 

Com en la resta de punts del treball, els antecedents de les seccions del Círculo les hem 

de cercar en les dues societats que es fusionen el Casino Balear i el Liceo Mallorquín. 

Tant una com l’altra, en els seus reglaments estableixen les seccions que poden estar en 

funcionament. Per una part, els objectius del Casino Balear són bàsicament els de tenir 

tots els diaris i els estris necessaris pel joc, en canvi el Liceo Mallroquín, en l’art. 4 del 

seu reglament, indica que per aconseguir els objectes de la seva institució, se subdivideix 

en les següents seccions: de literatura, filharmònica, dibuix, armes i francès.  
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Les bases538 acordades per a la unió de les dues societats, no defineixen les seccions que 

s’han de constituir i deixa oberta qualsevol possibilitat ja que, l’art. 2, diu que se 

“subdividirá en las secciones que sean precisas” i que aquestes seran fixades en el 

reglament del Círculo Mallorquín.  

Uns quants mesos més tard, s’aprova el reglament i les seccions que es fitxen,“sin 

perjuicio de aumentarlas ó disminuirlas”539 les de literatura, la d’idiomes, la de música, 

la de declamació, la de dibuix i la d’armes. són exactament les mateixes que les que tenia 

marcades el Liceo Balear (encara que algunes amb nom diferent), més la secció de 

declamació. 

En el Reglament de 1886, es mantenen i s’enumeren les mateixes 6 seccions fitxades en 

el reglament de 1851, però no passa el mateix en el del 1936. En aquest ja no hi ha cap 

referència a les seccions que es poden crear i deixa oberta la porta a l’establiment de 

qualsevol secció “que tengan por finalidad incrementar la cultura y fomentar los 

deportes entre los socios”540.  

Des de la constitució del Círculo, les seccions es troben regulades i estructurades en els 

diferents reglaments que amb el pas del temps el Círculo ha anat aprovant. En el 

reglament de 1851, queden regulades a partir del capítol XI i fins al capítol XV i afecten 

a tots els components de les seccions: directors, secretaris, professors i alumnes. De cada 

un d’ells es poden destacar diversos punts: 

 General: 

 Tots els socis es poden inscriure en qualsevol de les seccions establertes. 

 Cada secció elegeix els càrrecs de director i secretari de secció.  

 L’ensenyament de la matèria de la secció és  impartida per un professor que 

ha de ser nomenat per la Junta Directiva del Círculo.  

 Cada secció, per la seva organització interna, ha de disposar d’un reglament 

particular, aprovat per la Junta Directiva del Círculo. 

  

 
538 Bases acordades para la unión Liceo Mallorquín y Casino Balear, cuyas sociedades forman actualment 

la del Círculo Mallorquín. 21 d’agost de 1851.  
539 Art. 4 del Reglament del Círculo Mallorquín de 12 de desembre de 1851. 
540 Art. 89 del Reglament del Círculo Mallorquín de 1936.  
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 Els directors: 

 Els directors de Secció presideix i dirigeix la secció i és l’encarregat de 

demanar a la Junta Directiva els estris que considera necessaris. També té la 

responsabilitat de controlar que el professor realitza la seva feina.  

 L’elecció dels directors de secció va a càrrec dels socis inscrits a la secció 

pertinent i la seva renovació es cada dos anys. 

 Els secretaris: 

 Els secretaris de la secció tenen les obligacions que els marca el reglament 

particular de la secció i han de donar compta a la Junta Directiva de les 

alteracions que es produeixen dins la secció. 

 Professors:  

 La seva elecció és atribució de la Junta Directiva 

 Tenen dret a retribucions i l’obligació de donar classes en els dies i hores 

marcats pel reglament intern de la secció o els marcats pel director de la secció. 

 A les vuit faltes voluntàries d’assistència en un any, el professor s’ha de 

considerar acomiadat del càrrec. 

 Alumnes:  

 Per ser inscrits ha de donar el seu nom al secretari de la secció. 

 Anomenen el director i el secretari de la secció. 

 Han d’assistir amb puntualitat a les hores de lliçó i a les reunions senyalades.  

Aquesta estructura administrativa i funcional de la secció, es manté fins el Reglament de 

1936 que redueix dràsticament totes aquestes clàusules. Si en el primer reglament 

esmentat hi havia cinc capítols amb 20 articles, en el reglament de 1936 únicament hi ha 

un capítol (Capítol XVI) amb 4 articles i aquests disposen que: 

 El Círculo pot establir seccions amb la finalitat d’incrementar “la cultura y fomentar 

los deportes entre los socios”. 

 Que els socis que es volen inscriure a una secció han de donar el seu nom al secretari. 

 Que es necessiten un mínim de 25 socis per establir una secció.  

 Que un membre de la Junta Directiva representarà la secció com a president de la 

mateixa.   
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Com es pot comprovar, amb aquesta poca regularització, les seccions ja no són un element 

primordial dins l’activitat del Círculo, i en el 1936, tan sols queda operativa la de billar. 

Com ja he dit abans, a continuació exposaré una breu ressenya de cada una de les seccions 

que surten llistades per ordre alfabètic.   

6.5.3. Les seccions instaurades 

Les seccions que en el transcurs de la vida del Círculo s’estableixen són, per ordre 

d’abecedari: la d’Armes, la de Billar, la de Declamació, la d’Escacs, la Filharmònica, la 

d’Idiomes, la de Lawn-tennis, la de Literatura, la de Pintura i la de Taquigrafia.    

6.5.3.1. Secció d’Armes 

En el segle XIX les sales d’armes o escoles d’esgrima es dediquen a l’ensenyament 

d’aquest art amb propòsits esportius ja que els duels han estat il·legalitzats.  

Segons Llorenç Capellà541, l’esgrima és el pioner de l’esport organitzat a Balears i es 

practicat pels hereus dels llinatges més enlairats i no és un esport que puguin practicar les 

capes més baixes de la societat ja que el seu elevat cost, ho impedeix (equipament, 

espases, sables  floret,...) 

El reglament de la secció 

Segons determinava l’article 26542 del propi reglament del Círculo, els secretaris de cada 

una de les seccions que integren la Societat, han d’enviar el reglament de la seva secció 

a la Junta Directiva per a la seva aprovació. Així, el secretari de la secció d’Armes, 

Antonio Maria Vives, envia el 3 de febrer de 1852543 el reglament de la secció d’armes 

per a la seva aprovació, a la Junta Directiva. 

El 1866, sense saber per quins motius, es constitueix una nova secció d’armes. El 13 de 

març de 1866, 11 socis es reuneixen per constituir-la i anomenar a Antonio Pujol y 

Muntaner com a director544 i a Antonio Estades y Coll com a secretari. El dia 31 de març 

 
541 CAPELLÀ, Llorenç i MONTSERRAT, Tomàs. L’esport a les Balears (1893 – 1936). Conselleria de 

Cultura, Educació i Esports. Vol. 1. Pàg. 17. 
542 Art. 26. Todo lo referente á las reuniones, método, días y horas de enseñanza así como lo demás del 

régimen interior de las secciones, será objeto de un reglamento particular que formará cada una de ellas y 

someterá á la aprobación de la junta directiva. 
543 ARM. Carpeta CM 573. Secció d’armes.   
544 ARM. Carpeta CM 537. Sección filarmónica, dibujo, armas, dramática, música y tenis.  
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del mateix any s’aprova el reglament per la pròpia secció i el dia 4 d’abril la Junta 

Directiva545 la dona per constituïda.  

El 21 de juny es designa com a professor de la secció a Luis Ramis y Alemany546 per a 

dues hores de classe diàries.   

El reglament de la secció547 esta compost per 9 articles:  

1. L’objectiu de la secció és el de“adquirir los verdaderos conocimientos teóricos y 

prácticos del ejercicio de las armas”.  

2. El local està obert tots els dies menys els festius. 

3. Es prohibeix tota conversa que pugui interrompre la lliçó.  

4. La secció anomena un president i un secretari per majoria absoluta.  

5. En cas de malaltia d’aquests seran substituïts per altres membres de la secció.  

6. Poden reunir-se en junta però hi han de ser presents la meitat més un. 

7. El president té l’obligació de mantenir la comunicació entre la junta directiva del 

Círculo i la pròpia secció, vetlar pel bon funcionament de la secció, per la neteja i bon 

estat del local entre altres qüestions. 

8. El secretari auxilia al president en les seves obligacions, ha de vetllar per la bona 

conservació del local, de les armes i dels “enseres y adornos”. 

9. El professor s’ha de dirigir al president o secretari de la secció en cas de voler realitzar 

alguna reclamació i, si no és soci, s’ha de subjectar “a la enseñanza de la lección”. 

L’activitat de la secció 

Una de les activitats que coneixem de la secció és el “asalto de armas” que es duu a 

terme el dia 27 de juliol de 1889548 dirigida per “el bizarro Coronel del Regimiento de 

Filipinas, Sr. Gasco”.  

 
545 Junta Directiva de dia 4 d’abril de 1866. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 22 de desembre de 

1852 al dia 18 de desembre de 1876. 
546 ARM. Carpeta CM 537. Sección filarmónica, dibujo, armas, dramática, música y tenis. 
547 ARM. Carpeta CM 55 Correspondencia y documentación (clasificada por años y por asuntos) 1860-

1866. Reglamento de la Sección de Armas del Círculo Mallorquín. 
548 El Isleño, de dia 27 de juliol de 1889. 
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Un altre assalt d’armes es realitza el 26 de gener de 1891549 amb Mr. Raymond550 com a 

professor de la secció.  

Els socis de la secció d’Armes 

A l’Arxiu del Regne de Mallorca hi ha dipositat el llibre de comptes551 de la secció 

d’esgrima que va del desembre de 1901 fins al novembre de 1918 i ens dona informació 

de la quantitat de socis que hi havia a la secció i de la quota que es paga.  

Anant als extrems del llibre de comptes, dir que el desembre de 1901 hi ha 34 socis que 

paguen una quota de 2’30 pessetes. L’octubre de 1918, tan sols hi ha 16 socis i la quota 

és de 2’50 pessetes.  El mes que més inscrit hi ha hagut a la secció és el gener de 1902 

amb 38 inscrits. 

És precisament l’octubre de 1918, després de l’incident ocorregut amb el Governador 

Civil de Balears pel tema del joc ja comentat en el punt pertinent, que la Junta Directiva 

decideix suprimir tota despesa no necessària i decideix552 “... suprimir la de Maestro de 

Armas, toda vez que la cantidad que como sueldo se le tenía asignado, no está en 

proporción, ni mucho menos, con el importe que anualmente se ha venido recaudando 

por cuotas de socios inscritos a dicha sección de esgrima. La junta hace constar no 

obstante lo doloroso que es para la misma, tener que recurrir a tal extremo”. 

A partir del gener de 1920553 es reprenen novament les lliçons d’esgrima a la Societat i el 

mestre d’armes, el professor de la secció, és Nicolás Gónzález554 i donarà classes fins el 

juliol de 1922 “a razón de ciento sesenta y cinco pesetas mensuales”. La quantitat el total 

de la liquidació és  5.115’00 pessetes. 

 
549 El Isleño, de dia 27 de gener de 1891. També a: ARM. Carpeta CM 546. Fiestas, bailes, conciertos, 

matinés y tes. 1891 – 1924. 
550 POU MUNTANER, Juan. ”Noticias y relaciones históricas de Mallorca. S. XIX”. Vol. VIII, Pag. 13. 
551 ARM. CM 370. Libro de cuentas de la secció d’esgrima del Círculo Mallorquín. 1901 – 1918. 
552 Junta Directiva de dia 31 d’octubre de 1918. Llibre de la Junta Directiva de dia 10 d’abril de 1918 al dia 

8 d’octubre de 1920. 
553 Junta directiva de dia 29 de gener de 1920. Llibre de la Junta Directiva de dia 10 d’abril de 1918 al dia 

8 d’octubre de 1920. 
554 ARM. Carpeta CM 484. Hoja de liquidación de los sueldos percibidos por el profesor y maestro de 

esgrima al cesar en el desempeño de su cargo, recibos de las cantidades entregadas y talones de abono en 

cuenta.  
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Sense altres referència, el 12 de febrer de 1936555 es constitueix una nova secció 

d’esgrima que quedarà definitivament dissolta el novembre de 1946,  amb la venta de tot 

el material de la secció.  

6.5.3.2.  Secció de Declamació 

Introducció 

Ja s’ha comentat que a mitjans segle XIX, la subsistència del teatre a Palma depenia, 

segons diu Joan Mas i Vives556, especialment de l’aristocràcia i les classes dirigents. 

L’assistència al teatre és molt arrelada en els costums dels nobles, que prenen la major 

part dels abonaments fixos.  

Antecedents 

En els reglaments de les entitats que s’unifiquen i donen pas al Círculo no hi ha cap 

referència a la secció de Declamació. El reglament del Casino Balear diu que es poden 

crear diversions que no estan prohibides, sense cap altra especificació. Per la seva part, el 

reglament del Liceo Mallorquín sí que enumera les seccions que vol formar en el seu sí, 

però no apareix la de Declamació. Tampoc hi apareix a les bases acordades per a la unió 

de les dues entitats, per la qual cosa, la introducció de la secció de Declamació entre les 

que es relacionen en el primer reglament del Círculo, no té, un antecedent reglamentari. 

Activitat 

Poques són les seccions del Círculo Mallorquín sobre les que puguem establir uns 

paràmetres temporals més o manco definits. En el cas de la secció de Declamació, aquest 

marc cronològic va del 1854, en que es fa la primera representació fins, aproximadament, 

l’any 1865, un poc després de l’eliminació del teatre “el Coliseo” de l’interior de la 

Societat, encara que pugi haver-hi qualque actuació molt esporàdica posteriorment.  

Inicialment, les funcions de la secció de Declamació són representades pel propis socis 

“quienes distraían a sus consocios”557. El mateix Sanmartin Perea ens diu que fins poc 

 
555 Junta directiva de dia 12 de febrer de 1936. Llibre de la Junta Directiva de dia 21 d’octubre de 1933 al 

dia 11 de gener de 1941. 
556 MAS i VIVES, Joan. “El teatre a Mallorca..., pàg. 84-85.  
557 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años …, pàg. 38. 
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abans de la construcció de la sala El Coliseo (1855) són els socis del Círculo que 

organitzaven i representaven les seves funcions i que entre les persones més actives i 

divertides hi ha Eduardo Infante, secretari del Govern Civil, qui “... cantaba, organizaba, 

recitaba, era poeta y novelista ... A decir verdad su novelón “Jorge Aguiló” no era para 

figurar en ninguna antología literaria. Pero Infante era el gran animador de las fiestas 

del Círculo”.  

Joan Palou i Coll, fou un altre personatge que intervé de manera molt activa en les 

representacions d’aquesta època en el Círculo. Així, a la mateixa nit dels Sants Innocents 

de 1854 dona a conèixer el seu primer treball teatral titulat Broma improvisada. El guió 

d’aquesta obra té lloc dins la sala del Tresillo del Círculo. Juan Llabrés558 ens documenta 

que dirigia els actors el president del Círculo, Mariano de Quintana. Aquesta actuació, 

juntament amb altres reconeixements, fan que se li atorgui a Joan Palou la distinció de 

soci de Mèrit559. 

Dins aquest mateix context, el 26 de gener de 1855, hi ha una velada d’art i la secció 

dramàtica de l’entitat presentà El puñal del Godo, on els dos primers actors són “los 

Señores Socias y Pocoví y Duclós, con cuyos nombres se conocia a D. Francisco 

González”. És habitual que a la mateixa vetllada hi hagi actuacions de la secció de teatre 

i de la secció filharmònica, per la qual cosa, la part de cant va a càrrec de Luis Martorell, 

Eduardo Infante i els cors de socis. Francisco Montis toca el violí560.  

A partir d’aquí ja coneixem la història. La manca d’un teatre a Palma per l’enderrocament 

de la Casa de las Comedias fa que el Círculo construeixi un teatre dins la seva sala de 

Festes denominat El Coliseo que s’inaugura el dia 10 d’octubre de 1855, dia de 

l’aniversari de S.M. La Reina Isabel II. Durant 5 anys (del 1855 i al 1860) el Círculo duu 

a terme una intensa activitat teatral amb caràcter professional, i on, esporàdicament també 

hi actua la secció de Declamació de l’entitat. Durant aquests 5 anys, el Círculo és el 

substitut de la Casa de las Comedias o Teatre Principal de Palma561.  

 
558 LLABRÉS BERNAL, Juan. Noticias y relaciones, S. XIX. Vol. III (1841–1860). Pàg.. 673. 
559 Junta General extraordinària de dia 30 de gener de 1855. Llibre d’actes de la Junta General de dia 15 de 

gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 
560 LLABREÉS BERNAL, Juan. Noticias y relaciones..., S. XIX. Vol. III (1841 – 1860). Pàg. 681. 
561 AA.DD. “Diccionari del Teatre…, pàg. 68. 
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Entre aquests anys hi ha un parèntesi a finals de 1857. El Círculo està pendent de si s’obre 

el nou Teatre de Palma perquè les obres estan finalitzades, per la qual cosa, la 

programació teatral retorna als inicis de la secció dramàtica del “Circulo” quan eren els 

propis socis els que realitzaven les comèdies. El 12 de juny de 1858, un incendi destrueix 

totalment el nou Teatre Principal562  provocant el retorn de les actuacions professionals 

en el sí del teatre del Círculo.  

El 15 de juny del 1860, la Reina Isabel II, inaugura novament, el Teatre Principal de 

Palma. A partir d’aquest moment no es torna a organitzar-se cap temporada d’òpera 

professional, i les representacions dramàtiques o líriques en el Círculo ja són molt més 

esporàdiques. La secció de Declamació organitza funcions en col·laboració amb la secció 

filharmònica, amb participació exclusiva dels socis i familiars. 

Per posar un exemple hi ha la funció realitzada el 21 d’abril del 1861, per donar inici a 

les funcions de la secció dramàtica representant “la comedia Mejor es creer por las Sras. 

Llorens y Morón y Sres. Bouvier, Ferrer y Vives. Siguió luego La novia de Palo, 

amenizando los intermedios la sección filarmónica del mismo casino dirigida por 

Francisco Montis”.563 

El Círculo, com ja s’ha comentat abans, decideix el 1864, suprimir el teatre que tenia dins 

la seva seu i amb ella, la secció de Declamació, amb alguna actuació el 1865,  

pràcticament també desapareix. 

6.5.3.3. Secció Filharmònica.  

Julio Sanmartí Perea564 fa referència a la gran afició coral que hi ha a Palma entre 

l’aristocràcia i la gent culta en general i que aquesta afició es duu a terme dins les diferents 

societats culturals i recreatives i el Circulo Mallorquín no n’és una excepció.   

La secció filharmònica és la secció que més actuacions i activitats de totes les seccions 

del Círculo ha realitzat, participa activament en molts de concerts i vetllades artístiques 

per l’associat del Círculo, acompanyant a altres artistes que són convidats a actuar dins 

les instal·lacions de la Societat i també actua fora de la seu seu com es veurà. 

 
562 A: https://www.teatreprincipal.com/ca/historia/   
563 LLABRÉS BERNAL, Juan. Noticias y relaciones..., S. XIX. Vol. IV (1861 – 1870). Pàg. 19 
564 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años …, pàg. 35-36 

https://www.teatreprincipal.com/ca/historia/


Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

199 

 

Sens dubte també és la secció on l’element femení té més protagonisme i és la seva 

participació en els concerts i vetllades musicals que possibilita, en un tant per cent 

elevadíssim, les propostes de sócies de Mérit.        

Antecedents 

Seguint amb la mateixa estructura que en els altres punts d’aquest apartat, l’antecedent 

de la secció filharmònica del Círculo es troba en el Liceo Mallorquí, perquè el reglament 

d’aquesta societat l’enumera entre les seves seccions. 

Activitat 

El Círculo Mallorquín, institueix la secció filharmònica, fins i tot abans de la inauguració 

de l’edifici. Juan Llabrés Bernal565 ens documenta sobre els inicis de la secció i ens diu 

que: “Señoras y señoritas566 aficionadas al canto y al estudio de la música entraron a 

formar parte del grupo filarmónico de la nueva sociedad Círculo Mallorquín” i 

Sanmartín Perea, per la seva banda diu que els assaigs de la coral permeten als joves que 

la integren, poder-se veure sense haver d’esperar els balls de carnaval, el de Sant Sebastià, 

els balls organitzats per a alguna visita il·lustre, el dia del Corpus, ... i que d’aquests 

assaigs sorgeixen alguns de matrimonis567 i aquestes són les primeres referències sobre la 

secció filharmònica. 

Els inicis de la secció són dificultosos, ja que, a més de demanar tota la infraestructura 

necessària per el seu bon funcionament, els canvis de mestres i també dels directors de la 

secció, són motiu de renovacions i queixes de la mateixa secció cap a la Junta Directiva 

del Círculo que, per una raó o altra, no gestiona amb celeritat els nomenaments ni les 

renúncies. Ara bé, el nombre d’inscrits a la secció va en augment568 i en el mes de gener, 

s’incorporen quatre persones més.  El sou del professor de la secció, també és un punt de 

 
565 LLABRÉS BERNAL, Juan. Noticias y relaciones..., S. XIX. Vol. III (1841 – 1860). Pàg. 503. 
566 Llabrés anomena a Isabel Villaverde, Concepción Allendesalazar, Francisca Fiol de Cabarrus, Dolores 

Agudo, Francisca Bosch, Dolores Massanet, Nataia Puig, Celestina Colubí, Josefa Gradolí de Socías, 

Manuela Recio, Josefa Perelló de Canals, Antonia Tous, Clementina Granells, Teresa Sorá de Socías, 

Magdalena Sorá de Herreros, Célia Choussat, Elena Choussat de Canut, Ana Brotad, Concepción Brotad, 

Maria Bordoy de Talladas, Juana Agra de Morell, Luisa Fiol, María Mir, Isabel Miralles, Carmen Morey, 

Tomasa Fiol, Margarita Aulet, Rosa Villalonga y Maria Ignacia Moragues.  
567 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años … pàg. 79–90. 
568 Tomás Talladas, Jaime Mas del Pla dels Puig, Epifanio Fabregues, Gabriel Oliver i Morey. 
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discussió entre la Directiva i la secció ja que no es posen d’acord per saber qui ha de 

calcular el que ha de cobrar el professor.  

Com ja s’ha explicat a la introducció, les seccions ha de tenir, pel seu funcionament intern, 

un reglament aprovat per la Junta Directiva. Així l’1 d’abril de 1852, el director de la 

secció, José Montis envia el reglament particular de la secció al president del Círculo 

Mallorquín perquè “se sirva someterlo a la aprobación de la Junta Directiva si es que 

fuera digno de merecerlo” 569. El 14 d’abril de 1852570 queda aprovat “en su totalidad” 

el reglament de la secció. 

Activitat 

És realment difícil amb la documentació que es té, establí quins són els concerts 

organitzats pel Círculo Mallorquín on la seva secció filharmònica hi pren part o no. Es té 

notícies, com es podrà veure més endavant, que tant la secció filharmònica, com 

components de la mateixa, prenen part en concerts que ofereixen artistes convidats, una 

part del concert la realitza la secció i l’altra l’artista. També, algunes vegades el concert 

és conjunt, és a dir, l’artista convidat té com a cor la secció filharmònica 

La secció filharmònica està composta per persones no professionals i generalment està 

dirigida per un mestre de música, entre ells tenim noms com Joan Capó, Joan Goula, 

Antonio Noguera, Bartomeu Torres o Francisco Montis. 

Durant els primers anys de funcionament de la secció, no es duen a terme grans 

esdeveniments musicals ja que aquesta secció té com a base i objectiu “tener un motivo 

más para hacer ‘sociedad’ entre la juventud distinguida de Palma”571, per la qual cosa, 

la secció, que està composta per socis del Círculo, a més de senyores i fill i filles dels 

socis, té encaminada la seva activitat a l’entreteniment del que la composaven, més que a 

oferir concerts o recitals.  

 
569 Escrit del director de la Secció Filharmònica al president del Círculo Mallorquín, enviat el reglament de 

la secció. 1 d’abril de 1852. 
570 Junta Directiva de dia 14 d’abril de 1852. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 15 de gener de 1852 

al 10 de febrer de 1894. 
571 SANMARTÍN PEREA, Julio. “Los cien años... Pàg. 79–90 
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La primera funció de la que es té constància és el 18 de febrer de 1852572, dia en que 

“abrió por primera vez sus puertas el Círculo Mallorquín para dar una función de canto 

y baile en el espacioso y magnífico salón recientemente construido”.  

No serà fins el 1854 que la secció comença a actuar de manera regular. Així, hi ha 

“academias de canto y baile” el dia 18 de gener573, 4 de febrer574, 20 de març575 i el 10 

d’abril amb el concert sacre del Stabat Mater576, dirigit per Francisco Montis. Juntament 

amb la secció de Declamació, el dia dels innocents577 de 1854 alguns membres de la 

secció tornen a actuar. El gener de 1855, hi ha una nova vetllada d’art, amb participació 

de la filarmònica578, el mateix passa al dia 2 de febrer579.  

El 10 d’octubre de 1855, la sala de ball del Círculo es converteix en teatre i gairebé tota 

l’activitat de la secció en el transcurs dels següents 5 anys, volta entorn de les 

representacions d’òpera580 però amb caràcter més professional i amb unes temporades 

operístiques dissenyades. Així, l’activitat de la secció algunes vegades va encaminada a 

acompanyar a les companyies líriques que actuen a la sala del Coliseo del Círculo. Una 

d’aquestes actuacions conjuntes es duu a terme en una funció benèfica el 3 d’abril de 

1857 on “se cantó el Stabat Mater, de Rosini, en el Círculo Mallorquín, (...); la sección 

filarmónica del Círculo y los individuos de la compañía lírica cantaron todas las piezas 

con rara perfección.”581    

Inaugurat el Teatre Principal, (amb intervenció rellevant de la secció filharmònica ja 

esmentada) el Círculo reprèn l’activitat d’organitzar concerts i de seguir amb l’activitat 

de la secció filharmònica, a més de realitzar també vetllades musicals. Aquestes funcions 

tenen principalment tres aspectes a tenir en compte: l’entreteniment dels socis i de la 

família, oferir a l’alta societat de Palma, concerts de qualitat i el tercer motiu, organitzar 

vetllades per obtenir recaptacions per a beneficència.  

 
572 LLABRÉS BERNAL, Juan. Noticias y relaciones...,  S. XIX. Vol. III (184 –1860). Pàg. 515. 
573 El Genio de la Libertad, de dia 18 de gener de 1854. 
574 Diario de Palma, de dia 4 de febrer de 1854.  
575 Diario de Palma, de dia 20 de març de 1854. 
576 Diario de Palma, de dia 11 d’abril de 1854. 
577 Diario de Palma, de dia 30 de desembre de 1854. 
578 LLABRÉS BERNAL, Juan. Noticias y relaciones..., S. XIX. Vol. III (1841–1860). Pàg. 681. 
579 Diario de Palma, de dia 3 de febrer de 1855. 
580 AA.DD. Diccionari del Teatre..., pàg. 86. 
581 LLABRES BERNAL, Juan. Noticias y relaciones...,  Vol. III. (1841 – 1860). Pàg. 790. 
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Sense ser exhaustiu, s’ha establert una llarga llista de concerts i vetllades amb participació 

de la secció filharmònica. Així tenim una funció realitzada en el Círculo el 10 de març de 

1860, a benefici dels ferits a la guerra d’Àfrica582, després el dia el dia 30 de juliol de 

1861583, vetllada musical “en la que se lució el aficionado al canto D. Pablo Sitjar, el 

violinista Pozetti i los coros. Después hubo baile: rigodones, lanceros y polkas”.  

Per l’abril de 1862, se celebra una gran funció de cant arran de la subscripció que es 

realitza a nivell nacional per a que Narcís Monturiol pugui “construir un Icneo o barco-

pez de grandes dimensiones”584. Per l’agost hi ha un altre concert amb la mateixa finalitat 

amb una recaptació de 3.753 reals585. El 17 d’octubre del mateix any, concert a càrrec del 

violinista Camilio Guayta, acompanyat per José Capó586, professor de la secció. Per 

l’abril del 1863, es duu a terme un altre concert benèfic per recaptar fons destinats als 

“premios a la virtud”587, “recogiéndose más de 2.000 reales”.588 

Julio Sanmartín Perea, inicia la seva relació d’actuacions de la secció filharmònica a partir 

del 1868 amb una funció realitzada després de la mort del famós mestre Rossini, el 13 de 

novembre de 1868. El Círculo decideix commemorar la seva mort celebrant un gran 

concert simfònic coral tocant el Stabat Mater. Aquesta composició es tocada durant molts 

d’anys el Divendres Sant.  

El dia 18 d’abril del 1869 hi ha un concert a benefici del joves sortejats de la lleva d’aquest 

any589, en el que participà tota la secció filharmònica del Círculo.  

El 23 de març de 1873, hi ha sessió al Círculo amb una conferència titulada El arte 

cristiano a càrrec de Juan O’Neille i després música a càrrec d’aficionats i aficionades de 

l’entitat amb els cors dirigits pel mestre Bartomeu Torres i al piano, Vicente Llorens590. 

El dia 6 d’abril de 1873, es realitzà un altre concert on “dirigió la orquesta Don Carlos 

pintado, al violín, integrándola los aficionados de la sección filarmónica”. El cap d’un 

 
582 LLABRES BERNAL, Juan. Noticias y relaciones… Vol. III. (1841 – 1860). Pàg. 941. 
583 LLABRES BERNAL, Juan. Noticias y relaciones… Vol. IV. (1861 – 1870). Pàg. 35. 
584 LLABRES BERNAL, Juan. Noticias y relaciones… Vol. IV. (1861 – 1870). Pàg. 73. 
585 LLABRES BERNAL, Juan. Noticias y relaciones… Vol. IV. (1861 – 1870). Pàg. 85. 
586 LLABRES BERNAL, Juan. Noticias y relaciones… Vol. IV. (1861 – 1870). Pàg. 91. 
587 Aquests premis s’expliquen a l’apartat de Beneficiència.  
588 LLABRES BERNAL, Juan. Noticias y relaciones… Vol.. IV. (1861 – 1870). Pàg. 127. 
589 LLABRES BERNAL, Juan. Noticias y relaciones… Vol. IV. (1861 – 1870). Pàg. 633. 
590 LLABRES BERNAL, Juan. Noticias y relaciones… Vol. V. (1871 – 1880). Pàg. 150. 
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mes591, s’organitza un altre concert a càrrec de la secció i Carlos Pintado (músic major 

del regiment de Sòria) que toca una altra vegada el violí. Sanmartín592, diu que per l’abril 

de 1874, el pianista Antoni Noguera donà un concert a la sala de festes. Aquest concert 

és a benefici dels ferits per la guerra civil (III Guerra Carlina). La recaptació és de 

8.771’75 cèntims593.  

A la dècada dels 80, hi ha un concert realitzat el 31 de maig de 1881594 i l’abril de 1882595 

on s’interpreta novament el Stabat Mater de Rossini i Las Siete Palabras de Mercante. 

El 1884 (6 d’abril) i 1885 (30 de maig), es canten també concerts de música sacre. Pel 

gener del 1885 es realitzaren una sèrie de funcions a benefici dels afectats pels 

terratrèmols d’Andalusia i d’aquets any es té la llista596 de socis que formen part de la 

secció filharmònica, 28 socis.  

Retornant als concerts, per a la festivitat del Corpus de 1886597 i ha vetllada musical “en 

la que tomaron parte algunas señoritas y aficionados, tocando escogidas piezas en el 

arpa la admirada señorita Esmeralda Cervantes”. Durant el 1887, el 16 gener598, gran 

vetllada musical.  

El 7 de gener del 1888599, vetllada musical “en la que tomó parte el célebre concertista 

de armonium señor Amigó”. Pel diumenge de rams (25 de març), un concert sacre on fou 

convidat el pianista mallorquí Miquel Capllonch600, també Miquel Capllonch fou 

convidat a realitzar un concert al Círculo el dia 18 de desembre de 1888. Aquest concert 

tingué la seva crònica al diari El Isleño601. 

Arribats en aquest punt, Sanmartín Perea602 fa referència a un gran temps d’inactivitat 

musical al Círculo Mallorquín, activitat que es reprendrà a la dècada del 20. 

Concretament a l’any 1922, la Sociedad Filarmónica organitzà diferents actes on hi 

 
591 LLABRES BERNAL, Juan. Noticias y relaciones… Vol. V. (1871 – 1870). Pàg. 161. 
592 SANMARTÍN PEREA,  Julio. Los cien años ..., pàg. 79–90. 
593 LLABRES BERNAL, Juan. Noticias y relaciones..., Vol. VI. (1871 – 1880). pàg. 235. 
594 POU MUNTANER, Juan. “Noticias y relaciones..., Vol. VII (1881 – 1890). pàg. 32. 
595 POU MUNTANER, Juan. “Noticias y relaciones..., Vol. VII (1881 – 1890). pàg. 98. 
596 ARM. Carpeta CM 535. Año 1885. Lista de los Sres. Socios  que componen la Sección Filarmónica. 
597 POU MUNTANER, Juan. “Noticias y relaciones..., Vol. VII (1886 – 1890). pàg. 44. 
598 POU MUNTANER, Juan. “Noticias y relaciones..., Vol. VII (1886 – 1890). pàg.  92. 
599 POU MUNTANER, Juan. “Noticias históricas...,” Vol.. VII (1886 – 1890). .àg. 187. 
600 SANMARTÍN PEREA,  Julio. “Los cien años ..., pàg. 79–90. 
601 El Isleño, de dia 19 de desembre de 1888. 
602 SANMARTÍN PEREA,  Julio. “Los cien años ..., pàg. 79–90. 
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actuaren la violinista Cristeta Goñi, el quartet Wendling, el guitarrista Sainz de la Maza i 

la pianista Pura Lago. El Stabat Mater de Rossini tornà a ser interpretat des del 1922 al 

1930, dirigí els cors Antoni Pol i l’orquestra José Balaguer. El “Stabat Mater” de 1930 

dirigit per Jaime Roig els cors i l’orquestra per José Segura. 

Julio Sanmartín també ens diu que, “cuando los tiempos modernos irrumpieron también 

en los salones del Círculo” les orquestres són substituïdes per orquestrines que amenitzen 

els balls i els tes. El piano “Steinway” quedà completament apartat. 

Les actuacions de la filharmònica fora de l’edifici del Círculo 

Un altre punt a tenir en compte és que moltes vegades, la coral, el conjunt de la secció 

filharmònica, o be únicament part de la secció, actuava en altres indrets fora del la seva 

seu, fora de l’edifici del Círculo Mallorquín. 

Una actuació ja esmentada és la duta a terme durant la visita oficial de la reina Isabel II  

a Mallorca el 13 de setembre de 1860, actuació que es descriu en el punt dedicat a la 

història del Círculo. 

Tenim referències, per exemple, de l’any 1862 en que la secció filharmònica participa el 

divendres sant (18 d’abril) a la catedral, on components de la secció cantaren el Stabat 

Mater de Haydin. També aquest mateix any al funeral que “dedicó la clase médica y 

farmacéutica a los profesores fallecidos durante el cólera Sres. D. Juan Ribas, licenciado 

en farmacia, y los cirujanos D. Tomás Escafí, y D. Bernardo Torrandell. Fué el 

celebrante el P. Andrés Escafí, capuchino ex-claustrado, y se cantó la misa de Mozart 

por las secciones filarmónicas del Círculo Mallorquín, Casino Balear y otros 

aficionados”603  

Els professors de la secció filharmònica 

Damià Pons i Pons604 considera que la cultura musical mallorquina de les darreries del 

segle XIX, és plena de limitacions. Creu que hi ha una bona partida de professors 

particulars (de formació discreta) amb un alumnat majoritàriament format per al·lotes 

 
603 LLABRES BERNAL, Juan. “Noticias y relaciones…, Vol. IV (1861 – 1870). pàg. 351. 
604 PONS I PONS, Damià. “Ideología i cultura…, pàg. 273. 



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

205 

 

burgeses, les quals, han fet un signe de distinció seure davant el piano, aquest pareix ser 

el context. 

Únicament s’ha pogut establir uns quant professor d’aquesta secció filharmònica. Entre 

ells tenim el primer que és Josep Ignasi Capó Arias. Altres professors són el català Joan 

Goula, Bartomeu Torres (1873), Francisco Montis (1883) i Antoni Noguera (1888). 

Altres professors o persones que dirigeixen els cors i l’orquestra del Círculo són Antonio 

Pol i José Balaguer o els mestres Jaime Roig i José Segura605. 

6.5.3.4.  Secció d’Idiomes 

El Reglament del Liceo Mallorquín estableix la secció de Francès d’entre les que pot 

instaurar. El primer reglament del Círculo Mallorquín (12 de desembre de 1851) també 

l’enumera però no defineix quina llengua ha de donar la secció sinó que generalitza 

denominant-la Secció d’Idiomes. 

No he localitzat cap tipus de documentació que faci referència a la seva constitució, ni al 

seu reglament, ni a professors, ni ha alumnes fins a l’any 1911, en que la Junta Directiva606 

acorda suspendre les classes de la secció (ara anomenada secció d’anglès) per manca 

d’assistència de l’alumnat “hasta nueva orden”, i cessar en el càrrec al professor Pedro 

López. 

Una altra referència a la secció, i la darrera, és una instància607 dirigida al president del 

Círculo, Conde de Olocau, per diversos socis608 per a que “se forme una Clase de Inglés 

bajo la dirección del Profesor de dicho Idioma, Don Tomás Laurence, en beneficio de 

los Sres Socios del referido Círculo”. És el 21 de febrer de 1914.  

Consultades les actes properes a la data de la instància remesa, tan de la directiva com de 

la General, he pogut comprovar que l’esmentada instància no ha estat vista en cap d’elles, 

per tant no puc informar sobre la resolució de la formació o no, de la secció. També s’ha 

 
605 SANMARTÍN PEREA, Julio. “Los cien años ..., pàg. 79–90. 
606 Junta Directiva de dia 10 de gener de 1911. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 3 de gener de 

1910 al 24 de març de 1918. 
607 ARM. Carpeta CM 39. Instancia dirigida al presidente de esta sociedad solicitando se establezca una 

clase de inglés. 21 de febrer de 1914. 
608 Pedro Bosch, Pablo Palau, Pedro Jiménez, Antonio Salvá, Salvador Ros, Manuel Martín, José Orlandis, 

Fausto Morell, Carlos Pérez, Manuel Bonet, Antonio España, Juan Oliver i Alfonso de Molins. 
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de dir, que les dates de la sol·licitud coincideixen amb les obres d’ampliació i reforma de 

l’edifici que es duen a terme entre els anys 1913 i 1918 i que molt probablement sigui un 

impediment per poder deixar alguna sala a la nova secció d’idiomes que es vol constituir.  

6.5.3.5.  Secció de Lawn-Tennis 

Introducció 

Per contextualitzar el món del tenis dir que aquest s’introdueix a Espanya el 1902 i que 

posteriorment arriba a Mallorca. 

La documentació sobre aquesta secció, s’ha localitzat a l’Arxiu del Regne de Mallorca 

(expedient CM 537) i entre altres aspectes ens permet determinar un mínim de dos anys 

d’activitat, entre els anys 1922 i 1923, encara que es bastant segur que la seva activitat 

s’allarga uns quants d’anys més.  

Com tota secció del Círculo Mallorquín, aquesta ha de tenir un reglament propi que el 

secretari de la secció ha de remetre a la junta directiva del Círculo, per a la seva aprovació. 

Així a l’acta de la Junta General609 extraordinària de la secció de Lawn-Tennis de dia 1 

de febrer de 1923 es llegit i aprovat el reglament de la secció. 

Molt poca cosa sabem d’aquesta secció i, vist el poc volum de documentació disponible 

per a realitzar una breu història de la secció de Tennis, tan sols es pot relacionar, pel seu 

coneixement, dues situacions concretes: la primera és fa referència a la correspondència 

entre la secció de Tennis del Círculo i el comitè executiu dels Campionat del món de 

tennis en pista coberta a celebrar a Barcelona l’estiu de 1923;  la segona és l’organització  

problemàtica d’un “festival” de tennis, essent aquest el punt únic de l’ordre del dia de la 

sessió de la Junta General extraordinària de la secció de dia 1 de febrer de 1923.  

Del 12 de gener de 1923, es rep una comunicació remesa pel Comitè Executiu610 que 

organitza els Campionats del Mon de Tennis en pistes cobertes, que d’acord amb la Reial 

Associació de Lawn-Tennis d’Espanya posa en coneixement del secretari de la secció de 

Tennis del Círculo Mallorquín una sèrie de disposicions necessaris i prèvies per a la 

 
609 ARM. Carpeta CM 537. Acta de la Junta General extraordinària de la secció de lawn-tennis del dia 1 de 

febrer de 1923 
610 ARM. Carpeta CM 537. Carta enviada pel comitè executiu i la secretaria general del Campionats del 

Mon de Tennis en Pistes Cobertes.  
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participació en els Campionats del Món que s’organitzen entre els dies 1 a l’11 de febrer, 

a Barcelona. Els participants al Campionat del món han de complir amb una sèrie de 

condicions:  

 Haver representat oficialment a Espanya. 

 Ser o haver estat oficialment campió d’Espanya. 

 Ser o haver estat oficialment campió regional, provincial o local en un concurs 

degudament sancionat. 

 Ser actualment campió d’un club oficial. 

 No estar inclòs en les condicions fins ara citades, però que el candidat,  reuneixi un 

historial tenístic o una categoria de joc que decideixi la seva admissió a judici del 

Comitè Executiu. 

El Secretari de la secció de Lawn-Tennis del Círculo, contesta la carta agraint la 

comunicació en la que es donava compta de les condicions requerides per poder prendre 

part en el campionat. La documentació que ens possibilita el coneixement d’aquesta carta 

és l’esborrany611 de la mateixa carta enviada. En aquest esborrany el secretari explica que 

la secció ha estat constituïda fa poc més d’un any (més o manco pel gener del 1922) i per 

tant, no s’han celebrat campionats regionals ni tant sols partits de classificació entre els 

mateixos socis. Ara bé, el secretari de la secció exposa que “hay dos señores campeones, 

que fueron en otra sociedad  que hubo aquí de tennis hace ya algunos años, inscrita en 

A. de L.T. de Cataluña, que desearían tomar parte. Así es que, si considera suficiente las 

antedichas condiciones le ruego me remitan más hojas de inscripciones”.  

La carta acaba demanat més detalls de tot el que feia referència “al gran acontecimiento” 

i mantenir a més la relació amb A. de L.T. de Catalunya.  

Cap altre informació es té damunt aquest punt, ni cap altre document que ens informi ni 

tan sols si socis de la secció del Tennis del Círculo prengueren part en el Campionat. 

La segona situació a la que faig referència a l’inici del punt és amb motiu de la Junta 

General Extraordinària de la Secció de Tennis, esmentada abans. Aquesta Junta General 

 
611 ARM. Carpeta CM 537. Esborrany manuscrit de la carta enviada. 
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extraordinària es convoca per posar al corrent a tots els assistents612 de les gestions dutes 

a terme sobre el projecte de realitzar un torneig internacional de tennis.     

El cas és que, entre els dies 1 i 11 de febrer de 1923 s’ha de celebrar a Barcelona el 

Campionat del Mon de Tennis en  pista coberta, per la qual cosa, la direcció de la secció 

de tennis de Círculo pensa organitzar un festival, encarregant al Sr. Roca el projecte i la 

realització d’un pressupost el més aproximant possible per a donar-lo a l’aprovació de la 

Junta directiva del Círculo. Rebut el projecte i el pressupost la directiva del Círculo acordà 

denegà el permís per a la realització d’aquest festival degut al mal estat econòmic de la 

Societat, a més del fet de que no es pot fer pagar entrada al camp d’esports al seus socis. 

La Junta de la secció de Tennis es reuneix novament i acordà sol·licitar de la Directiva 

del Círculo, la cessió del local de Corp-Marí613 (on es troba el Lawn-Tennis Club, una 

filial del Círculo) per celebrar-hi durant cinc dies un torneig internacional baix la seva 

organització i corren a càrrec de la secció les despeses i els ingressos, acceptant que no 

es fa pagar entrada als socis de la Societat.  

Realitzades les deliberacions pertinents la Junta General Extraordinària de la Comissió es 

mostrà unànimement partidària de la celebració, donat entrada gratuïta a socis i familiars 

com acostuma a fer la societat. La Junta directiva del Círculo contesta afirmativament a 

la sol·licitud demanada. 

A la Junta Extraordinària de dia 29 de maig de 1923 s’aprovà per unanimitat la celebració 

del 1er concurs de Lawn- Tennis, aprofitant l’avinguda de l’equip ESALUD SPORT 

CLUB. S’anomena el comitè organitzador format pel Conte de Peralada, Pedro Barbarín, 

Fernando Huelin, Raimundo Morales i com a Secretari Francesc Alomar “para que cuide 

de todo lo que al susodicho concurso se refiere”. S’obrí una subscripció entre els 

 
612 Faust i Ramon Gual de Torrella, Antoni Amorós, Martorell, Calvet, Bennasar,(Josep Francesc) 

Moragues  Monlau, Antonio Morell, Miquel Roca i Jorge Deszcallar. 
613 El Casino d’Estiu del Círculo. En 1921, el Círculo Mallorquín pren l’acord de fundar un casino d’estiu 

i es publica una convocatòria per a aquelles persones que tenguin terrenys situats a llocs d’estiueig, 

formulin les seves propostes613. A la Junta General extraordinària del Círculo Mallorquín de dia 19 de 

maig de 1921, s’accepta la proposta dels socis Joaquín i Pedro Gual de Torrella, que tenen uns terrenys al 

costat de la mar, coneguts com a “Corp Marí” situats entre El Terreno i Porto Pi. 
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individus de la secció i són 61 els socis614 que realitzen subscripcions que variaven entre 

5, 10 15 20 i 25 pessetes. La quantitat recaptada s’eleva a 570 pessetes.  

Es procedeix posteriorment a obrir una llista d’inscripcions. A Palma s’incriuen615 28 

persones entre els que hi ha 8 dones i la recaptació és de 355 pessetes. Les senyores 

paguen 5 pessetes i entre els homes la quantitat varia entre les 5, 10 i 20 pessetes. El 

nombre d’inscrits a Barcelona616 és de 13 homes i la recaptació de 215 pessetes.  

El concurs es celebra entre els dies 20 i 24 de juny de 1923 i el 4 de juliol la secció fa 

balanç617 de les despeses i dels ingressos obtinguts amb la celebració del primer 

Campionat de Lawn-Tennis. 

 Ingressos. 

  

 

 

 

 

Despeses. 

Importe del anuncio revista Tennis 25,00 

Idem. de programas y hojas de inscripción 50,00 

Idem. subvención jugadores de Barcelona 550,00 

Idem tres libros arbitraje 10,50 

Regalos, premios srtas. que tomaron parte en el Concurso 67,00 

 
614 ARM. Carpeta CM 537. Document amb la llista de tots els subscriptors. Aquest document es titula: 

“Relación de suscripción para los gastos del Concurso”. 
615 ARM. Carpeta CM 537. Document amb la llista de tots els inscrits a Palma. Aquest document es titula: 

“Relación de inscripciones en Palma”.  
616 ARM. Carpeta CM 537. Document amb la llista de tots els inscrits a Barcelona. Aquest document es 

titula: “Relación de inscripciones en Barcelona”. 
617 ARM. Carpeta CM. 537. Títol del document: “Gastos e ingresos ocurridos en el primer curso de Lawn-

Tennis organizado por la Secció de L.T. del  Círculo Mallorquín”. 

Importe de las suscripciones 570,00 

Idem. de las Inscripciones en Palma 355,00 

Idem. de las idem, en Barcelona 215,00 

Idem. del remanente del 1r. concurso de clasificación 105,00 

Idem. de la subvención del Círculo Mallorquín 100,00 

Idem. de lo recaudado por entradas 64,00 

                                                          TOTAL: 1.409,00 
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Importe alquiler de sillas (200) 127,00 

Importe de música 521,50 

Importe jornales jardinero arreglo fondo pista 31,00 

REMANENTE A FAVOR DE LA SECCIÓ 27,00                          

                                                        TOTAL: 1.409,00 

Per acabar aquest punt fer referència a la Junta General Ordinària celebrada el 22 

d’octubre de 1923618. En aquesta Junta hi assistiren els Srs. Dezcallar, Le-Senne, Valentí, 

Amoros i el president Pedro Barbarín. El motiu de la Junta General era el de procedí al 

nomenament de la nova junta que s’havia de constituir i començar a fer feina a partir del 

dia 1 de novembre. Després de la votació és elegit president Pedro Barbarín, secretari 

Francisco Alomar, vocals Antonio Amorós i Joan Bestard Maura. En aquesta Junta també 

s’aprovà el resultat econòmic del Primer Concurs. 

Resumint, la secció de Lawn-Tennis, té la capacitat d’organitzar un torneig sense l’ajut 

del propi Círculo Mallorquín, la qual cosa demostra la independència que les seccions 

tenen de l’entitat sempre que econòmicament es puguin valer.  

El 7 de novembre de 1923, el Círculo prescindeix619 del seu Tennis per ser massa costós 

el seu manteniment. Les pistes es converteixen en edificacions particulars.  

6.5.3.6. Seccions de Literatura. 1894 i 1952 

Les dues seccions de Literatura instituïdes en el Círculo l’any 1894 i la de 1952 s’han 

recollit a l’apartat de la història de l’entitat d’una manera superficial, esperant aquest punt 

específic per a desenvolupar el que ha estat la seva activitat i ampliar la informació.  

La primera Secció de Literatura del Círculo va néixer el 9 de març de 1894, en una sessió 

on es va elegir a Josep M. Quadrado com a president honorífic de la secció i el darrer acte 

que s’ha documentat és el desembre de 1896, acte d’homenatge pòstum a la mateixa 

persona.  

 
618 ARM. CM 537. Document amb el títol de: “Junta General Ordinària celebrada el 22 d’octubre de 

1923”. 
619 Junta General extraordinària de dia 7 de novembre de 1923. Llibre de Juntes Generals de dia 26 de febrer 

de 1910 al dia 15 d’octubre de 1931. 
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Per altra banda, el març de 1918, i en el context de l’obertura de la nova biblioteca, la 

Junta Directiva620 del Círculo de 27 de maig de 1918, acorda realitzar els treballs 

necessaris per reorganitzar la secció de literatura que antigament havia existís i de la que 

havia esta president José M. Quadrado. Llevat de la intenció de constituir novament 

aquesta secció, no hi ha cap altre document ni referència en cap acta de la Directiva o la 

General, ni notícia en premsa de cap actuació que acrediti la seva instauració.  

La segona secció de literatura del Círculo, rep el nom de Joan Alcover, president de la 

primera secció i persona, que realitzà una tasca cabdal en el desenvolupament de la 

literatura mallorquina de finals de segle XIX principies del XX. L’activitat d’aquesta 

segona secció es realitzà principalment a la dècada del 1950 – 1960.  

Antecedent 

Aquesta és la primera de les cinc seccions que apareixen enumerades al reglament del 

Liceo Mallorquín, i malgrat sembli l’antecedent clar per a la seva introducció en el 

Círculo Mallorquín s’ha de tenir en compte que del reglament del Líceo a la creació de la 

secció de Literatura passen 44 anys, però sí que reglamentàriament és el seu antecedent 

més immediat.  

6.5.3.6.1. Secció de Literatura de 1894 

El 20 de febrer de 1894, la Junta Directiva621 acorda la necessitat de crear una secció de 

literatura que, per altra banda, està relacionada en el Reglament de l’entitat. El soci es pot 

inscriure i té fins el 6 de març de termini.  

El dia 9 de març de 1894622, queda constituïda la Secció de Literatura del Círculo 

Mallorquín amb cinquanta-tres623 socis de l’entitat. En aquesta reunió, són elegits Joan 

 
620 Junta directiva de dia 27 de maig de 1918. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 10 d’abril de 1918 

al dia 8 d’octubre de 1920. 
621 Junta Directiva de dia 20 de febrer de 1894. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 20 de juny de 

1892 al 14 d’octubre de 1905. 
622 Junta Directiva de dia 12 de març de 1894. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 20 de juny de 

1892 al 14 d’octubre de 1905 i també a: POU MUNTANER, Juan. “Noticias y relaciones históricas de 

Mallorca. S. XIX”. Vol. VIII. Pàg. 320. 
623Guillem Sancho, Antonio Barceló, Enrique Sureda , Francisco Fons, Miguel Oliver, Juan Alcover, 

Miguel dels Sants Oliver, Enrique Alzamora, Eusebio Estada, José Gómez, Jacinto Feliu, José Ibarra, Pedro 

Pilón, Enrique Fajarnés, Bernardo Riera, Antonio Fuster, Rafael Garcías, Bartasar Cahmpsaur, José Otero, 

Pedro Ferrer, Sebastian Font, Juan Mir, Vicente Arcas, Rafael Jornet, José Errazquín, Camilo Pou, Martín 

Pou.  En qualitat de “adheridos”, Teodoro Cerdá, Ramón Obrador, José Socías, Juan Togores, Antonio 

Font, Juan Marqués, Bartolomé Aleñar, Juan L. Estelrich, Juan Palou, Jaime Garau, Martín Pou, Guillermo 



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

212 

 

Alcover com a president; Miquel dels Sants Oliver com a secretari i, Josep Maria 

Quadrado com a president honorari624.  

Dos dies més tard, l’11 de març, s’aprova el reglament que regula les seves funcions i el 

pla d’activitats, consisteix bàsicament en que cada nit hi haurà tertúlia improvisada 

“cambiando impresiones sobre asuntos científicos o literarios, o con la lectura de los 

grandes escritores antiguos y modernos, nacionales y extrangeros”625. També, cada mes 

es realitzarà una sessió ordinària (a més de les extraordinàries que siguin necessàries); i, 

de tant en tant, s’organitzaran conferències. Aquesta mateixa nit ja hi ha hagut una sessió 

de lectures: Alcover llegeix Lálage i Estelrich la traducció d’una balada de Schiller.626  

La Junta Directiva del Círculo aprova l’esmentat Reglament de la secció el dia 5 d’abril 

de 1894627. 

No és intenció d’aquest treball aprofundir i analitzar cada una de les activitats i 

conferències realitzades per la Secció de Literatura del Círculo, per la qual cosa, tan sols 

les llistaré i faré un petit comentari que recull el que explica Damià Pons i Pons en el 

llibre Ideología i cultura a la Mallorca d’entre els dos segles (1886 – 1905), on estudia 

l’activitat de la secció. Per altra banda, també s’ha de contemplar el que diu Julio 

Sanmartín Perea en la història dels 100 anys de l’entitat i el que publiquen alguns dels 

diaris locals del moment.  

Així doncs, aquestes són les activitats dutes a terme per la Secció de Literatura del 

Círculo:  

 El 30 d’abril de 1894 s’inicià el cicle de conferències a càrrec d’Alexandre Rosselló 

amb la titulada Las convenciones sociales. Damià Pons ens diu que algunes de les 

idees (pensament polític liberal) que hi va expressar el conferenciant poden 

sorprendre per la seva modernitat. Dues d’aquestes idees foren que en el socialisme 

(enfront del anarquisme), hi ha un ideal de justícia que és digne de respecte, l’altra 

 
Vidal, Jaime Serra, Rafael Ribas, Alejandro Rosselló, José A. Del Hoyo, Mateo Ros, Bartolomé Aguiló, 

Jaime Pinto, Gabriel Maura, Juan Bestard, Bartolomé Moner, Jaime Sancho Mas, José Maria Quadrado, 

Pedro Antonio Sancho i Antonio Noguera. SANMARTÍN PEREA, Julio “Los cien años…, pàg. 90.  
624 POU MUNTANER, Juan. Noticias y relaciones históricas de Mallorca. S. XIX. Vol. VIII. Pàg. 320. 
625 La Ultima Hora, de dia 12 de març de 1894. 
626 PONS I PONS, Damià. “Ideología i cultura…, pàg. 264. 
627 Junta Directiva de dia 5 d’abril de 1894. Llibre d’Actes de la Junta Directiva de dia 20 de juny de 1892 

al 14 d’octubre de 1905. 
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idea tracta de la situació de desigualtat de la dona davant la llei628. En acabar la 

intervenció reciten poesia Joan Alcover, Joan Lluis Estelrich i Manuela de los 

Herreros. La premsa local629 se’n fa ressò de la conferència i de la lectura de poesia.  

 El 22 de maig, correspon el torn a Joan Alcover amb una conferència titulada El 

concepto del arte,630 el contingut de la qual fa referència a les relacions entre la realitat 

i l’art, entre l’ètica i la bellesa. Com ja havia succeït a l’anterior conferència, una 

vegada acabada aquesta hi ha lectures a càrrec de Manuela de los Herreros, Miquel 

dels S. Oliver, Joan Lluis Estelrich i Enric Alzamora631. Al dia següent, el diari Las 

Baleares632 publica una extensa crònica de la reunió.  

 La tercera conferència va a càrrec de l’advocat Ramon Obrador i tracta el tema de El 

filiteismo. Damià Pons diu que el conferenciant considera que el filiteisme és 

absolutament pervers perquè “seca las almas, produce el hastío y convierte el mundo 

en una gran tienda de ultramarinos”633. Seguidament intervenen Manuela de los 

Herreros, Juan B. Enseñat, Martí Pou, Ramon Obrador i Enric Alzamora. Entre 

d’altres, el diari Las Baleares634 torna a publicar una crònica de la vetllada literària.  

 El 30 d’octubre, després del recés estival, s’organitzà novament una conferència al 

Círculo juntament amb la secció filharmònica i l’orquestra dirigida pel mestre 

Noguera635. La sessió està dedicada a homenatjar tres il·lustres personatges morts els 

mesos anteriors: Alvaro Campaner, Josep Lluís Pons i Gallarza i Joan Gelabert 

Gordiola636. L’encarregat de glossar la personalitat i obra dels tres desapareguts és 

Josep Maria Quadrado. Com sempre, hi ha diverses lectures a càrrec de Sureda, 

 
628 PONS I PONS, Damià. Ideologia i cultura..., pàg. 264. 
629 El Noticiero Balear, de dia 2 de maig de 1894. 
630 PONS I PONS, Damià. Ideologia i cultura...,pàg. 264; SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años..., 

pàg. 92; POU MUNTANER, Juan. Noticias y relaciones..., Pàg. 343. 
631 PONS I PONS, Damià. Ideologia i cultura..., pàg. 264-265. 
632 Las Baleares, de dia 25 de maig de 1894. 
633 PONS I PONS, Damià. Ideologia i cultura..., pàg. 264-265. 
634 Las Baleares, de dia 12 de juny de 1894. 
635 SANMARTÍN PEREA, Julio. Los cien años..., pàg. 94. 
636 La Ultima Hora, de dia 31 d’octubre de 1894. També a PONS I PONS, Damià. Ideologia i cultura..., 

pàg. 265. Cal fer referència a la errada que fa SANMARTÍN PEREA quan diu que aquesta sessió estava 

dedicada a la memòria dels dos primers personatges esmentats i que el tercer (Joan Gelabert Gordiola) era 

l’autor de les necrològiques juntament amb Miquel dels Sant Oliver. POU MUNTANER, Juan. Noticias y 

relaciones históricas de Mallorca. S. XIX. Vol. VIII. Pàg. 378, estableix que la conferència es dedicà al 

record de Pons i Gallarza, Campaner i Gelabert “figuras preclaras en el campo de la Historia y de la 

literatura”. 
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Estelrich, Alcántara Penya. La part musical, esmentada abans, va a càrrec de 

l’orquestra de la secció filharmònica dirigida per Lluís Cussini.637 

 Un mes més tard, el 19 de novembre638, la Secció de Literatura del Círculo presenta 

una nova conferència, aquesta a càrrec del metge militar Bernat Riera, que parla sobre 

la Neurastenia social, segons Damià Pons. Després de la conferència, sessió musical 

a càrrec de l’orquestra dirigida per Lluís Cussini i ball. 

Durant el 1894, les sessions celebrades han anat a càrrec, en tots els casos, de membres 

de la secció, de la mateixa manera que la part musical també és pròpia de socis del Círculo 

Mallorquín.639  

 El 14 de gener de 1895, la secció celebra novament una vetllada literari-musical. 

Aquesta vegada és Miquel dels Sants Oliver qui pronuncia la conferència titulada 

Caracteres de la literatura en Mallorca640, text que es publica íntegrament en el diari 

La Almudaina641 i de la que tota la premsa local en fa referència.   

 El 3 de març del mateix any és Antoni Noguera qui imparteix una conferència i qui 

“va donar a conèixer un dels textos majors de la seva producció com a crític musical: 

La canción popular y las nueva nacionalidades musicales”642. Aquesta conferència 

també es publicada al diari La Almudaina643. Després de la conferència, continua la 

vetllada i hi ha lectura de versos a càrrec Joan Lluis Estelrich i Enric Alzamora. 

Després l’orquestra del Círculo interpreta peces de Cui, Grieg i Granados.  

El 25 d’octubre de 1895, Joan Alcover i Miquel dels Sant Oliver són reelegits en els seus 

càrrecs amb la intenció de reprendre les vetllades literàries. Damià Pons  ens diu que 

l’activació d’aquesta activitat no és fàcil per la dificultat de trobar algú en capacitat per 

pronunciar una conferència, amb la corresponent tasca de preparació i d’exposició 

pública, la qual cosa és un obstacle pel funcionament de la secció. 

 
637 PONS I PONS, Damià. Ideologia i cultura..., pàg. 266. 
638 POU MUNTANER, Juan. Noticias y relaciones históricas de Mallorca. S. XIX. Vol. VIII. Pàg. 384. 
639 PONS I PONS, Damià. Ideologia i cultura...,  pàg. 266. 

 
641 La Almudaina, de dia 16 de gener de 1895. 
642 PONS I PONS, Damià. Ideologia i cultura..., pàg. 266. 
643 La Almudaina de dia 4 de gener de 1895 



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

215 

 

 Així i tot, el desembre de 1895, es fan dues conferències, ambdues a càrrec d’Enric 

Alzamora. És un únic tema dividit amb dues parts: la biografia i l’anàlisi de l’obra de 

Leopardi. La primera conferència s’imparteix el dia 18 i la vetllada es completa amb 

la lectura d’una poesia a càrrec de Joan Lluis Estelrich titulada “A los amigos de la 

Sección Literaria del Círculo Mallorquín en la velada inaugural del curso de 1895 - 

1896 . La segona conferència és el dia 30 i després de les paraules d’Alzamora hi ha 

un concert de piano d’Enric Granados , anunciat amb antelació a La Ultima Hora.  

 Ja dins l’any 1896, concretament el 5 d’abril, es celebra una nova vetllada literària, 

aquesta vegada a càrrec de Joan Alcover qui llegeix un treball del frare agustí 

Restituto del Valle Ruiz, realitzat expressament per a la Secció Literària del Círculo 

(i que no pronuncia ell per no haver d’entrar en un espai tant mudà). El treball té com 

a títol Historia de las ideas estéticas en España . Com és costum hi ha una part musical 

que va a càrrec del pianista Vicent Llorca. 

El diari La Ultima Hora de dia 7 d’abril , escriu damunt la necessitat de recopilar i 

publicar, en un volum, les conferències que s’han pronunciat al Círculo, tot coincidint 

amb el segon aniversari de la constitució de la Secció de Literatura del Círculo 

Mallorquín. Aquest fet no es produeix, amb la qual cosa, i segons ens diu Damià Pons, 

no es tenen les versions íntegres dels textos de Rosselló, Alcover, Obrador o Alzamora. 

El Círculo, per iniciativa de la seva junta directiva, el 18 d’agost del 1896644, encarrega 

un retrat de Quadrado al pintor Antoni Fuster (còpia de l’existent a la galeria de Fills 

Il·lustres de l’Ajuntament de Palma i que el mateix pintor ha realitzat). L’acte consisteix 

en la col·locació d’aquest retrat en el gabinet de lectura del Círculo, un parlament de 

Miquel dels Sant Oliver, seguit d’una conferència a càrrec de Gabriel Vidal i Jaume sobre 

l’homenatjat i una part musical on s’interpreten peces de Guieg i dues composicions 

dedicades expressament a Quadrado645 que són cantades pel integrants de la Secció 

filharmònica de la casa646.   

L’endarreriment en la celebració d’aquest acte fa pensar a Damià Pons, que possiblement 

la Secció Literària del Círculo Mallorquín, ha deixat de funcionar. La relació de les seva 

 
644 POU MUNTANER, Juan. Noticias y relaciones históricas de Mallorca. S. XIX. Vol. IX. Pàg. 35. 
645 PONS I PONS, Damià. Ideologia i cultura..., pàg. 268. 
646 SANMARTÍN PEREA,  Julio. Los cien años..., pàg. 95. 
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activitat anual és una prova evident d’aquest fet: l’any 1894, 6 actes; l’any 1895, 4; el 

1896 tant sols 1 acte més l’esmentat homenatge a Quadrado i, sense activitat el 1897647.  

La desaparició o, per dir-ho d’una altra manera, la manca d’activitat de la Secció Literària 

del Círculo Mallorquín, ve donada per diversos motius. Per una banda, Josep Maria 

Quadrado, president honorífic de la secció, cap a les darreries del 1894 (el mateix any de 

la constitució de la secció), deixa d’anar a les tertúlies del Círculo per raons de salut. Els 

seus amics decideixen traslladar la tertúlia a casa seva, la qual cosa permet afegir nous 

tertulians, com és el cas de Miquel Costa i Llobera, Antoni Maria Alcover, l’agustí ja 

esmentat Restituto del Valle o l’exjesuita Pare Mir, els que la seva condició sacerdotal no 

els permetia anar a un lloc tan mundà com el Círculo A finals de l’any 1895, aquesta 

tertúlia, es traslladà a la casa de Joan Alcover i durarà fins a la dècada dels anys 20.  

D’altra banda, ja s’ha comentat també la dificultat de trobar persones amb capacitat i 

voluntat per a pronunciar una conferència, amb la corresponent tasca de preparació i 

d’exposició pública, la qual cosa és una dificultat pel funcionament de la secció i la seva 

viabilitat en el temps.648 

Com ja s’ha dit, aquests anys de funcionament de la secció de Literatura (1894-96 són 

anys d’una forta activitat cultural i social en el Círculo però, en cap cas, s’ha d’entendre 

com una qüestió exclusiva i pròpia de l’entitat sinó que ve provocada pels moviments 

culturals que es viuen a l’illa. 

6.5.3.6.2.   Secció de literatura “Juan Alcover” 

Poques referències hi ha d’aquesta secció de literatura instituïda, més o manco sobre l’any 

1950 a la seu del Círculo Mallorquín. Com ja s’ha dit, a partir del reglament de 1936, no 

s’exigeix cap tipus de reglament propi per a la secció perquè aquesta es constitueixi, per 

la qual cosa, no es té cap tipus de document que pugui donar-nos llum sobre l’organització 

i funcionament de la secció.  

Històricament ens trobem en el context històric de la dictadura franquista i al marge del 

món oficial, els intel·lectuals mallorquins dels anys 50 aprofiten algunes plataformes per 

 
647 PONS I PONS, Damià. Ideologia i cultura...  pàg. 268-269.  
648 PONS I PONS, Damià, La tertulia literaria de Can Joan Alcocer. El Mirall, n 148. Desembre 2003. 

Pàg. 6-8 
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rellançar la llengua i la cultura autòctones. La secció literària “Joan Alcover” del Círculo 

Mallorquín organitza algunes activitats en les quals alguns autors joves com Josep M. 

Llompart, Bernat Vidal i Tomàs, Blai Bonet, Manuel Sanchís Guarner, etc.) col·laboraren 

amb els intel·lectuals de l’Escola Mallorquina.  

Entre d’altres activitats, la secció “Joan Alcover” organitzà la conferència pronunciada 

per Joan Pons i Marqués, a la sala de festes el dia 25 de febrer de 1951, en motiu del 

XXVè aniversari de la mort del poeta Joan Alcover649. També organitzà els homenatges 

a Oscar Wilde, Athur Rimbaud (1954), Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover (1954), 

Llorenç Riber, Cèlia Viñas, etc650. La vida literària del decenni de 1950 – 60 a Palma es 

caracteritzà per les commemoracions i homenatges. 

El professor de la UIB, Miquel Duran, a la lliçó inaugural del curs universitari 2000 – 

2001, titulada Entre el desconhort i el desencís: el llarg camí de recobrament de la 

Universitat furtada, fa referència a la celebració del centenari de Rimbaud (1954)651, i 

explica com quedaren bocabadats els alumnes de la Universitat, que assistien a aquesta 

secció, entre els quals ell s’hi trobava, quan el poeta Guillem Colom fa canviar el dia de 

l’homenatge a Rimbaud perquè coincidia amb les matances de casa seva652. 

Seguint amb l’activitat literària del Círculo Mallorquín en aquests anys, cal esmentar que 

a la sala de festes, l’Ajuntament de Palma, organitza el sopar del primer Premi Ciutat de 

Palma. Aquest premi neix l’any 1956 de la ma del periodista i escriptor Gabriel Fuster 

Mayans “Gafim”. Pere Rosselló653 diu que aquesta primera convocatòria dels premis són 

molt polèmiques per haver exclòs el català del premi de novel·la. Els premis es 

constitueixen inicialment com a bilingües, però un cop convocats es modifiquen les bases 

i només s’hi admeten novel·les en castellà, la qual cosa origina una forta protesta per part 

dels sectors catalanistes.  

 
649 SANMARTÍN PEREA, Julio Los cien años…, pàg. 137-138. 
650 ROSSELLÓ BOVER, Pere, La literatura a Mallorca durant el franquisme (1936 – 1975), El tall 

Editorial. Col·lecció Conèixer Mallorca, n. 5. Palma. 1998, Pàg. 34 i també a ROSSELLÓ, Pere, “La 

Cultura a Mallorca. 1936 – 2003. Edicions Documenta Balears. Quaderns d’Història Contemporània de 

les Balears. Palma, 2004. Pàg. 19-20. 
651 GEM. Vol. 12. Pàg. 258–259. 
652 DURAN, Miquel. Lliçó inaugural del curs universitari 2000 – 2001, “Entre el desconhort i el desencís: 

el llarg camí de recobrament de la Universitat furtada”.  
653 ROSSELLÓ, Pere, La Cultura a..., pàg. 24. 
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6.5.3.7. Secció de Pintura. 

La secció de dibuix és una de les seccions inicials del Círculo Mallorquín i és anomenada 

en el primer reglament654 com a quinta secció, i es té constància de la seva existència i 

dels seus inicis per uns documents localitzat a l’Arxiu del Regne de Mallorca (signatura 

CM. 537) i, encara que la documentació es minsa, ja ens donen una petita idea dels seus 

inicis.  

El primer document és una carta signada pel director de la secció, Epifanio Fàbregues i 

dirigida a la Junta Directiva del Círculo “para suplicarle se sirva nombrar profesor capaz 

de llevar adelante las esperanzas de los alumnos de la sociedad en general”655 En aquest 

escrit el director també exposa al president de la Junta que ha mantingut converses amb 

Joan Mestre i el proposa pel càrrec. 

Al dia següent, Gabriel Reinés, dirigeix una nova carta656 a la Junta on els comunica, 

davant la creació de la secció, el seu desig de “contribuir con mis escasos conocimientos 

al esplendor y lucimiento de esta sociedad” i s’ofereix gratuïtament a ser el professor de 

la secció.  

El dia 28 de gener la Junta Directiva contesta657 afirmativament al director de la secció 

de dibuix sobre l’oferiment que ha realitzat Gabriel Reinés per ser el professor de la 

secció. El director de la secció també ho comunicava amb un escrit658 al mateix Reinés. 

Com passava a gairebé totes les seccions en els seus inicis, la dimissions dels càrrecs 

directius de les mateixes, estaven a l’ordre del dia. Així, el dia 6 de març del 1852, 

Epifanio Fàbregues, director de la secció escriu659 al president del Círculo Malloquín que 

renúncia al càrrec de director de la secció per no poder assistir a les hores de la lliçó.  

 
654 Reglamento General del Círculo Mallorquín 1852. Art. 3 
655 ARM. Carpeta CM 537. Sección Filarmónica, dibujo, armas, dramática, musica y tennis. (1852, 1883, 

1890, 1903, 1922, 1923. Carta del Director de la Secció de Dibuix al President de la Junta Directiva del 

Círculo de dia 22 de gener de 1852.  
656 ARM. Carpeta CM 537. Carta de Gabriel Reinés a la Junta Directiva del Círculo de dia 23 de gener de 

1852. 
657 ARM. Carpeta CM 537. Carta de la Junta Directiva del Círculo al director de la Secció de Dibuix, de 

dia 28 de gener de 1852 
658 ARM. Carpeta CM 537. Carta del director de la secció de dibuix a Gabriel Reinés, de dia 28 de gener 

de 1852. 
659 ARM. Carpeta CM 537. Carta del director de la secció de dibuix al president del Círculo Malloquín. 6 

de març de 1852. 
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L’11 de març del mateix 1852, el secretari de la secció, Llorenç Pons, escriu una altra 

carta660 a la Junta Directiva del Círculo, notificant-li que la secció ha acordat elegir com 

a director de la mateixa a Fausto Melià Clar.  

Uns quants dies més tard, el dia 31, el mateix Llorenç Pons envià una altra carta661 a la 

Junta Directiva del Círculo exposant-li que Fausto Melià deixa el càrrec de director de la 

secció ja que ”sus ocupaciones no le permitían desempeñar el cargo”. En aquesta 

mateixa carta, es sol·licita l’alta a la secció d’uns quants socis,662 i es demanava a la  

Directiva la realització de les gestions pertinents per a elegir un director “laborioso i 

activo y que les proporcionara además otro profesor, o el mismo que está nombrado que 

cumpla su deber asistiendo a las lecciones y estimulando a los alumnos que ya han dado 

ejemplo de su laboriosidad” 

Com era preceptiu segons el reglament general del Círculo, cada secció, per estar 

degudament constituïda, havia de presentar el seu reglament particular a la Junta Directiva 

per a la seva aprovació. Així, el secretari de la secció de dibuix, Llorenç Pons, envià el 

dia 3 de maig de 1852 el reglament de la secció de dibuix a la Junta663 establint, entre 

altres qüestions, l’horari de les classes que serien de 2 a 3 i de 5 a 6 de l’horabaixa. 

El dia 24 de maig de 1852 la Junta Directiva acordava aprovar el reglament de la secció 

amb unes quantes esmenes, aquestes eren que la secció tan sols podria tenir un professor 

i no dos com es proposava i que la societat deixaria local, cadires i taules “siempre que 

pueda disponer”664  

Aquestes són les primeres passes de la secció de dibuix, passes que com podem veure no 

sempre són fàcils i encertades. Coneixem alguns professor de la secció, com per exemple 

 
660 ARM. Carpeta CM 537. Carta del secretari de la secció de dibuix a la Junta Directiva del Círculo. 11 de 

març de 1852. 
661 ARM. Carpeta CM 537. Carta del secretari de la secció de dibuix a la Junta Directiva del Círculo. 31 de 

març de 1852. 
662 Els noms que s’han de donar d’alta són figures tan importants com: Gabriel Reynés, Juan Salas Luis 

Ramis d’Ayreflor, Joquim Maria Bover, Antoni Villalonga i Antoni Vidal. 
663ARM. Carpeta CM 537. Escrit del secretari de la secció de dibuix a la Junta del Círculo de dia 3 de maig 

de 1852. 
664 ARM. Carpeta CM 537. Escrit de la Junta Directiva al secretari de la Secció de Dibuix de dia 24 de maig 

de 1852. 
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Joan O’Neille665, qui impartia ocasionalment lliçons sobre teoria de l’art, tant a l’Ateneu 

Balear, al Cercle Catòlic i al Circulo Mallorquín, més o manco sobre el 1867.  

El recorregut d’aquesta secció sembla que no és massa ampli, per la manca de notícies 

tant a nivell d’activitats com a nivell d’administració que es tenen d’ella. 

Algunes vegades i de manera errònia s’ha comentat que l’organització de les exposicions 

que es realitzen al llarg del temps dins la seu del Círculo, depèn de la secció de Pintura, 

la qual cosa res té a veure. La secció té com a única finalitat la instructiva i en cap cas la 

d’organitzar exposicions o mostres de pintura.  

6.5.3.8.  Secció de Taquigrafia  

Aquesta és una secció sense cap tipus d’antecedent i, per altra banda, tampoc presenta 

cap reglament a la Junta Directiva. 

L’única referència que he trobat és l’acord de la Junta Directiva en sessió celebrada el dia 

16 d’octubre de 1880 en que literalment diu que “Se acordó abrir  una sección de 

taquigrafía cuyo profesor será D. Marcelino Pieras, cuyo acuerdo se tomó a instancia 

de varios socios que se comprometerán a satisfacer el sueldo del mismo profesor” 

Entenc que el Círculo el que fa és cedir una sala o un espai perquè aquesta secció pugui 

fer les seves classes perquè queda clar que el Compromís de pagar el professor va a càrrec 

de l’alumnat.  

6.6. La vida social. Balls, festes i tes 

6.6.1. Introducció   

Sense cap mena de dubte, els balls i les festes són les activitats organitzades pel Círculo 

que més han quedat dins l’imaginari popular. L’entitat demostra el seu estatus organitzant 

balls i festes a l’alçada dels seus associats, membres de la noblesa i l’alta burgesia per les 

que aconsegueix un renom i una reputació que transcendeix a la pròpia Societat. Aquests 

balls i festes, amb més o menys pompositat i magnificència, han estat organitzats amb 

regularitat i únicament s’ha deixat de fer en casos excepcionals, com pot ser en temps de 

 
665 Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les Illes Balears”. Promomallorca. Palma 1996. Vol. III. 

Pàg. 386 
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la Guerra Civil. El que ja no és tan constant és el nombre de balls i festes que es fan 

anualment, la qual cosa depèn de l’estat econòmic de la Societat que, malgrat travessar, 

com ja s’ha vist, moments crítics, no deixa de banda l’organització d’aquests tipus 

d’esdeveniment.  

Els balls i les festes organitzats pel Círculo són actes socials. Hi participen els familiars 

directes dels associats, és on les senyores de l’alta societat poden lluir els seus vestits i 

les seves joies, demostrar el seu estatus. Són l’aparador de modes i tendències i una 

oportunitat per obrir noves relacions i tancar lligams entre famílies i, com no, també són 

lloc de xafardeig i d’aparences.  

Antecedents 

Els reglaments de les societats que són els antecedents del Círculo Mallorquín, regulen 

d’alguna manera, el tema dels balls. El reglament del Liceo Mallorquín deia que “se 

daran conciertos y academias de música, y en la época oportuna bailes serios ó de 

mascara”666. El Casino Balear, deixa en mans de la seva junta directiva decidir els dies 

i les hores en que s’han de realitzar els balls667. Pel que fa referència al primer reglament 

del Círculo, aquest en el seu article 4art. diu que: “... dará la sociedad conciertos y 

academias musicales y funciones dramáticas. También dará bailes de sociedad o de 

máscara según creyere más conveniente”.668 

6.6.2. Tipus de balls i festes 

Fets els antecedents i marcada reglamentàriament l’activitat, la meva intenció és definir 

els tipus de balls que es donen en el Círculo. Aquesta divisió ve determinada per la 

denominació que es troba a les invitacions, programes i en les Gacetilla Suplicada669 que 

des de l’entitat s’enviaven o publicaven. Per tant, la relació del tipus de balls que s’han 

dut a terme en el Circulo són els següents: 

 Balls de la pesseta. 

 Balls de sala i de gala. 

 
666 Reglamento General del Liceo Mallorquín. 17 de enero de 1850. 
667 Reglamento para el Gobierno del establecimiento denominado Casino Balear. 1842 – 1844. 
668 Reglamento General del Círculo Mallorquín. Novembre de 1851. 
669 Eren els avisos que es realitzen pels socis del Círculo Mallorquín, de les activitats que es realitzaven. 

S’escrivien amb màquina d’escriure damunt una quartilla i s’indicava el dia, les hores, la vestimenta o 

alguna informació a tenir en compte en l’activitat que s’havia de realitzar.  
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 Balls en honor de persones, entitats o commemoracions. 

 Balls del Corpus.  

 Balls de màscares per Carnaval i també Balls de Gala de Traje 

 Balls d’infants 

 Matinés 

 Balls de las debutantes 

En un mateix punt desenvoluparè tots i cada un dels balls i festes enumerats però, per la 

transcendència social que han tingut i per l’aproximitat en el temps, separaré els balls “de 

las debutantes” de la resta, amb un punt apartat específic. Així agrup en un primer punt, 

els balls de sala i els de gala, els balls del Corpus, el oferts en honor a persones entitats 

i/o en commemoracions de qualque esdeveniment i els balls o festes per a infants. En un  

segon punt es desenvoluparà els balls de nominats de las debutantes o de posada de llarg. 

6.6.2.1. Balls i festes en general 

Externament, els balls i les festes són l’activitat més característica del Círculo, la que més 

a transcendit a la societat. Tothom que ha sentit parlar del Círculo Mallorquín sap que si 

feien balls i festes i no passa el mateix, ni molt manco, amb les altres activitats.  

Són l’activitat que més persones aglutinava al seu voltat perquè, encara que amb certes 

restriccions que no afecten a la família directe del soci, la participació no és restringida 

únicament a l’associat i, fins i tot, aquest disposa de targetes670 que permeten l’entrada a 

persones que no ho són. 

Malgrat tota la recerca feta, és complex fer una relació de tots els balls que l’entitat ha 

organitzar durant els seus 132 anys a la seu originària, senzillament per manca de 

documentació. El que si he pogut establer és la regularitat, més o manco, la regularitat i 

la transcendència d’aquests balls. Per realitzar aquest punt, he consultat majoritàriament, 

els documents dipositats a l’Arxiu del Regne de Mallorca, així com la premsa local, 

 
670 El Reglament del Circulo de 1852, en el capítol IX, dedicat al secretari, a l’article 20 punt 5è, s’especifica 

que una de les obligacions del secretari és la d’expedir i timbrar les paperetes de convit. Recordem també 

(apartat dels Antecedents del Círculo Mallorquín), el cas del “pleito de Cartagena” en que dos socis foren 

expulsats, “por hacer mal uso de sus tarjetas” ja que les havien deixades a dos xuetes que posteriorment 

foren convidats a sortir del Círculo. 
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qualque llibre de caràcter general i les actes de la Junta Directiva i la Junta General de la 

Societat. 

La relació del tipus de balls és per data d’aparició donada pels documents consultats. 

El ball de la pesseta671 

Aquest és el primer ball institucionalitzat. Es celebrava a Palma des de l’any 1768. 

Inicialment es fa a la Llotja i al Born. El pagament d’una pesseta, d’aquí el seu nom, es 

destinat a obres socials i públiques. El seu moment més popular coincideix amb la 

proclamació de la Constitució de 1812. El 1840 canvià de seu i es trasllada primer al 

Casino Balear i després al Círculo Mallorquín.  

Els balls de sala  

Aquest tipus de balls es duen a terme gairebé durant els 132 anys d’història a l’antiga seu 

del Círculo Mallorquín i són els més corrents. El primer ball que es pot certificar és, 

evidentment, el de la inauguració de l’edifici. Com no pot ser d’una altra manera, quan el 

Círculo obre per primera vegada les seves portes, el 18 de febrer de 1852, ho fa amb una  

“función de canto y baile en el espacioso y magnífico salón recientemente construido”672, 

ball que s’intenta repetir en els actes commemoratius del centenari del Círculo el 20 de 

gener de 1952, festivitat de Sant Sebastià, amb un ball ”evocación de 1851”.673  

No sempre hi ha documentació dels balls organitzats, per la qual cosa es difícil establir la 

seva regularitat i característiques. Amb la documentació analitzada es pot fixar 

aproximadament, una freqüència de 1 a 4 balls l’any, depenent de l’estat econòmic de 

l’entitat. Aquests balls no han de tenir cap motiu concrets per dur-se a terme. 

Els balls de Gala 

Uns altres balls són els de Gala, que esdevenen, sobretot, un acte de d’homenatge i 

consideració cap a personalitats que visiten Mallorca o formar part d’un programa d’algún 

esdeveniment important que es realitza a l’illa (congrés, reunió, visita, etc.). La seva 

organització pot venir determinada per la inclusió de l’acte en un programa més general 

 
671 GEM. Volum 1. Pàg. 368. 
672 LLABRES BERNAL, Juan. Noticias y relaciones…, S. XIX. Vol. III (1841 – 1860), pàg. 515. 
673 ARM. Carpeta CM 548. Fiestas, bailes, conciertos, matinés y tes – 1951 – 1974. 
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a sol·licitud de les autoritats o per alguna commemoració, cas de les visites de reis i caps 

d’Estat. Altres vegades, és la pròpia institució que organitza aquest tipus de ball perquè 

vol honrar algun visitant il·lustre o persona rellevant per l’entitat. A continuació es 

relacionen uns quants balls de gala en honor a: 

 Ball de Gala amb en honor i assistència de S.M El Rei Alfons XIII. 21 d’abril de 

1904.674 

 Ball de Gala per la boda de S.M. El ReI Alfonso XIII. 31 de maig de 1906.675     

 Ball de Gala amb en honor i assistència de S.A.R. infanta Dª Isabel. 7 de juliol de 

1913.676  

 Ball de Gala en honor del Sr. Almirall, caps i oficials de la Marina de guerra Nord-

americana (sense data)677 – Cagecilla Suplicada (entre els anys 1947 - 51).  

 Balls de Gala per Sant Sebastià.678  

 Ball de Gala en honor i assistència del president de la República, Niceto Alcalà 

Zamora. 2 d’abril de 1932. 

 Ball de Gala en honor del Ministre de Marina i caps i oficials de l’Armada 

Espanyola679. 28 de maig de 1947.  

 Ball de Gala en honor als participants al Campionat mundial Classe SNIPE680 1948.  

 Ball de Gala en honor a les autoritats y participants en la Gran Semana Balear.681  

 Ball de Gala amb motiu de les Ferias y fiestas de primavera.682 (1952). 

 Ball en honor dels congressistes a la II Semana Farmacéutica.683 (1953).  

 Ball en honor als participants al Congrés d’Urbanisme (1954). 

 Ball en honor dels mariners dominicans (1954). 

A segons quins balls de sala (i també a qualque ball de gala), s’hi afegí, a principi de 

segle, la novetat del cotilló684, aspecte que podem corroborar en els anys 1909 i 1910, 

 
674 La Almudaina, de dia 22 d’abril de 1904. 
675 ARM. Carpeta CM. 546. Fiestas, bailes, conciertos, matinés y tes – 1891 – 1924. 
676 Idem.  
677 ARM. Carpeta CM. 548. Fiestas, bailes, conciertos, matinés y tes – 1951 - 1974 
678 Idem. 
679 Idem. 
680 Idem. 
681 Idem. 
682 Idem.  
683 Idem.  
684 Idem. 
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1913. El cotilló bàsicament era el ball, però amb jocs i amb premis i sancions que feien 

més divertits els balls normals. 

Un altre aspecte a tenir en compte és que, a segons quins balls de gala, com per exemple 

els de Sant Sebastià, s’intentava oferí alguna atracció com a novetat amb la intenció 

d’animar més el ball. Així, per exemple, l’any 1933 el Círculo Mallorquín preparà el ball 

amb les següents novetats publicades als diaris. La crònica del diari l’Almudaina685 diu el 

següent: “Este año revertirá gran animación ya que la Junta Directiva ha preparado 

interesantes atracciones. Se efectuarán tres sorteos en los que se obsequiará a las 

señoras y señoritas. Dos de ellos se realizarán por medio de una especie de ruleta para 

la que ha sido dividido el “parquet” en 100 rectángulos. Para tomar parteen estos 

sorteos deberán recoger los caballeros que lo deseen una tarjeta que se les entregará por 

orden de petición a partir de las diez de la noche. Será imprescindible presentar la tarjeta 

para recoger el premio, puesto que hay necesidad de limitar el número de parejas. El 

otro premio se concederá a la pareja que conserve entero, durante más tiempo un globo. 

A este premio podrán optar las parejas que lo deseen, sin necesidad de tarjetas”. 

Balls del Corpus. 

Aquest també és un dels balls més tradicionals i que més durada en el temps ha tingut, 

bàsicament en paral·lel a l’existència de l’entitat. Es celebra cada any una vegada acabada 

la processó del Corpus que es realitzava pels carrers i que acaba a la Seu de Palma. 

Després de la processó, hi ha un ball al Círculo pel seus socis.  

Ara bé, alguna vegada, aquest ball no es realitza just després de la processó com és el cas 

de l’any 1905686 que es trasllada uns quants dies després per evitar molèsties als socis i a 

les seves famílies i evitar que el dia de la processó s’hagi de fer feina per arreglar les 

dependències. 

Segons Joan Carles Sastre687, aquest ball és un exemple d’aparició de la dona a llocs 

públics a mitjans de s. XIX. Ens diu que l’horabaixa, després de la processó del Corpus, 

les dones de l’alta societat es solen reunir en el Círculo Mallorquín i afegeix que el 

 
685 Diari La Almudaina, de dia 19 de febrer de 1933. 
686 ARM. Carpeta CM 546. Fiestas, bailes, conciertos, matinés y tes – 1891–1924. 
687 SASTRE BARCELÓ, Joan Carles, “Historia de les dones..., pàg. 28. 
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vertader motiu de la reunió era “exhibir a l’enveja de les altres el vestit nou estrenat 

aquell dia”.  

Balls de màscares 

Uns balls molt tradicionals dins la societat mallorquina. Estan bastant arrelats fins al 

punt que hi ha diferents societats que n’organitzaven i, tot sigui dit, amb bastanta 

rivalitat.   

Aquest balls, segons Caterina Valriu688, s’inicien per Sant Antoni i acaben el dimarts 

abans al dimecres de cendra. Els dies més intensos són els sis darrers, del dijous llarder 

al dimarts següent. A Palma, al llarg de tot el segle XIX i fins a la Guerra Civil el carnaval 

es celebra cada cop amb més intensitat i participació ciutadana. Entre les classes altes, 

que és el cas que ens ocupa, són habituals les festes de carnaval privades, que anomenen 

assalts, ja que simulen ser imprevistes, i que perviuen fins entrada l’època franquista. 

El nombre de balls no és regular, és a dir, un any únicament es fa un ball de màscares i 

altres anys se’n realitzaven dos i fins i tot tres, com va ser, per exemple, el cas de l’any 

1902.689 

Segons la relació de balls de màscares que he pogut documentar, el primer es realitza el 

gener de 1858690. De segons quins balls, Juan Llabrés Bernal ens transmet una breu 

crònica fent referència a les entitats que els organitzen i de qualque detall que ha ressaltat. 

Així, de l’any 1875, Llabrés691 ens diu que la sala de festes del Círculo Mallorquín “se 

hallaba convertido en un bello jardín con surtidor y estanque con peces, rodeado de  

plantas y flores”.  

A partir de l’any 1905, a la invitació692 que es cursa als socis hi ha una nota que diu. “se 

suplica el disfraz a las señoras y señoritas”. També es pot senyalar que generalment, els 

balls de màscares comencen a les 11 de la nit.  

 
688 VALRIU LLINÀS, Caterina. El Carnaval a Mallorca. José J. de Olañeta. Palma. 1995. Pàg. 43-68. 
689 ARM. Carpeta CM. 546 Fiestas, bailes, conciertos, matinés y tes – 1891 – 1924. Els dies foren 

concretament el 25 de gener, 5 i 10 de febrer 1902. 
690 ARM. Carpeta CM 54. Correspondencia y documentación (clasificada por años y por asuntos 1850 - 

1859). 
691 LLABRÉS BERNAL, Juan. Noticias y relaciones..., S. XIX. Vol. V (1871 – 1880). Pàg. 281.  
692 ARM. Carpeta CM. 546 Fiestas, bailes, conciertos, matinés y tes – 1891 – 1924. Saluda de convidada al 

ball de màscara de l’any 1905 i posteriors. 
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Com ja s’ha dit, no era únicament el Círculo qui organitza el típics balls de màscares. 

Altres entitats són el Teatre Principal, el Centro Mercantil e Industrial, l’Asistencia 

Palmesana, La Isleña, la Bienhechora, Auxilio Palmesano, i, per acabar la llista, 

anomenar La Protectora i La Marina693. Aquestes dues darreres, convidaven formalment 

al president del Círculo Mallorquín, perquè assistís als seus balls de màscares. 

Per acabar, dir que el Círculo Mallorquín també en realitza balls de màscares pels fills 

del socis, és a dir, hi ha balls de màscares infantils, encara que documentalment només se 

n’han localitzats dos. Així i segons el saluda694 de convidada de l’11 de febrer de 1983, 

el Círculo celebra “en sus salones un Baile de Niños, [...] de cuatro a ocho de la tarde”. 

El segon ball documentat és el 28 de febrer de 1935, en aquest s’estipula que ”el disfraz 

es obligatorio para los niños”.695  

Per altre banda, també hi ha balls de disfresses que no són pròpiament de carnaval, aquest 

s’anomenaven balls de trajes i, en segons quins, es donen premis a les millors disfresses. 

Els premis s’atorguen segons la votació que s’emet mitjançant una papereta696. Les 

instruccions per emplenar la papereta són que cada votant té dret a escriure a la papereta 

fins a cinc noms de senyores o senyoretes, sense poder repetir un mateix nom. Els premis 

són tots d’una categoria semblant motiu pel qual la senyora o senyoreta amb més vots, 

escull primer el premi que desitja. Les paperetes de votació han de ser dipositades abans 

de la una de la matinada i les paperetes que no compleixen amb aquests requisits, o que 

els noms escrits no es poden entendre són nul·les.  

Matinés 

Les matinés,697 són balls i activitats relacionades, que es duen a terme a hores que no són 

les més comunes per a fer-los, és a dir, els matins o a les 6 de l’horabaixa. Aquestes 

matinés es realitzen sobretot, a principis de segle XX i, per exemple, a l’any 1911, se’n 

realitzen 3.698 

 
693 El Isleño, de dia 29 de gener de 1887. 
694 ARM. Carpeta CM 546 Fiestas, bailes, conciertos, matinés y tes – 1891 – 1924. Saluda de convidada al 

ball de màscara de l’any 1893. 
695 ARM. Carpeta CM 548. Fiestas, bailes, conciertos, matinés y tes – 1951 – 1974. Saluda de convidada 

de 1953. 
696 ARM. Carpeta CM 547. Fiestas, bailes, conciertos, matinés y tes – 1939 -1950. Papeleta de votació. 
697 ARM. Carpeta CM. 546 Fiestas, bailes, conciertos, matinés y tes – 1891 – 1924. 
698 ARM. Carpeta CM 546 Fiestas, bailes, conciertos, matinés y tes – 1891 – 1924. Els dies que es 

realitzaren els balls de matinés el 1911 varen ser els dies 23 i 28 de gener i el dia 4 de febrer.   
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Els balls de Cap d’Any 

Un altre tipus de balls eren els de la nit de cap d’any. Aquests balls es celebren juntament 

amb un sopar. 

De la primera que en tenc constància és la de l’any 1920 amb la denominació de Fiesta 

de la Uva, però es veu que no té continuïtat. A partir del 1933, sembla que ja s’instaura 

definitivament amb el mateix nom de Fiesta de la Uva que passa a denominar-se Noche 

de fin de año.699  

Al menys en dues festa de cap d’any, he documentat incidents. El primer és a la festa de 

1933, on el Comandant Militar de Mallorca, el tinent coronel d’enginyers, Luis García 

Ruiz i president del Círculo, no deixa que soni l’Himne de Riego a la sala, motiu pel qual 

es denunciat. Al ball de l’any 1939 (data molt significativa històricament) es té constància 

d’un incident protagonitzat per José Luis de Villalonga, que, segons consta a l’escrit que 

envia el president del Círculo, el dia 6 de febre de 1940, al senyor Villalonga, provoca 

que la Junta del Círculo doni de baixa al Sr. Villalonga. A continuació es pot veure una 

fotocòpia de la notificació700 esmentada. 

 

Cap diari de l’època fa referència a l’incident esmentat, es més, l’idea en el mitjans de 

comunicació era la de voler donar una imatge de normalitat i festa en un vespre tan 

assenyalat, malgrat les restriccions i penúries evidents que passa la població just després 

acabada la guerra.  

La Sra. Maria Ana Seguí701, és una de les persones entrevistades que assistien normalment 

a les festes de Cap d’Anit del Círculo, primer amb els seus pares entre els anys 1942 i 

1946, posteriorment amb el seu marit i després amb els seus fills. Ens diu que a Palma, 

després de la guerra, era dels pocs llocs on es celebra aquest tipus de festa “per no dir 

que era l’únic” i que passat els anys  es van incorporant diversos establiments que 

l’organitzaven. La Sra. Seguí recorda el “Mediterràneo” i el Club Nàutic de Palma com a 

societats que celebraren després les nits de cap d’any. De totes maneres ella considera 

 
699 ARM. Carpeta CM 548. Fiestas, bailes, conciertos, matinés y tes – 1951-1974 
700 ARM. Carpeta CM 82. Correspondencia general (entradas salidas) 1939–1947, 1949. Saluda de la Junta 

Directiva a José Luis Villalonga en data de 6 de febrer de 1940. 
701 Entrevista realitzada a la Sra. Maria Ana Seguí Morell.  
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que inicialment, el Círculo Mallorquín era el lloc amb més prestància i ambient de la 

ciutat.  

Sembla per la coincidència en diverses entrevistes i converses amb antics socis de 

l’entitat, que la demanda de reserves per sopar els Caps d’Anys era molt elevada i el 

nombre de taules molt limitat, la qual cosa suposa un problema per la possibilitats de no 

tenir reserva pel sopar. Per assistir al ball no hi havia cap tipus de limitació. 

Uns quants anys més tard, el Círculo perd força en front a altres locals o sala de festes i, 

si bé es veritat que es seguia realitzant la festa en un bon ambient, la Sra. Seguí ens diu 

que després d’haver sopat i de fer els primers balls, la gent anava al Mediterráneo. És una 

de les proves evidents de l’inici de la decadència del Círculo Mallorquín. 

6.6.2.2   Balls de las debutantes 

Introducció 

Més coneguts com a balls de posada de llarg. Aquest balls s’inicien l’any 1964 i es 

realitzen de manera consecutiva fins a l’any 1970. La seva finalitat és la presentació en 

societat de les filles dels socis del Círculo Mallorquín que compleixen la majoria d’edat. 

Són un balls amb molta tradició a nivell europeu, que es tornen a posar de moda a 

Espanya, als anys 60 en casinos i societats semblants al Círculo Mallorquín.   

Abans de comentar aquests balls cal fer referència a les posades de llarg, ja que hi ha 

diferències en aquest tipus de festes. El primer que s’ha de dir, és que no es pot confondre 

el que eren inicialment les posades de llar de les filles del socis, amb els balls de “las 

debutantes”, encara que les protagonistes i la finalitat sigui la mateixa. Inicialment, les 

posades de llarg que es realitzen en el Círculo no són organitzades per l’entitat, és a dir, 

la família que vol que la seva filla es presenti en societat, organitza una festa a casa seva, 

(així ens ho explica la Sra. Maria Aloy702 que feu la seva posada de llarg al voltant de 

l’any 1941) on van els convidadts i posteriorment, aprofitant els balls de la Immaculada, 

fa la seva posada de llarg al Círculo. Per la seva part la Sra. Maria Ana Seguí703, qui 

realitzà la seva posada de llarg l’any 1942, ens diu que “particularment a ca nostra em 

 
702 Entrevista realitzada a la Sra. Maria Aloy. Juny 2012. 
703 Entrevista realitzada a la Sra. Maria Ana Seguí. Febrer 2011.  
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feren una festa, una  posada de llarg a ca nostra, hi va haver un concert. La festa la feren 

el dia 8 de gener i venguérem al Círculo el dia 20 de gener, el dia de Sant Sebastià”.    

Per tant, es pot concretar que les posades de llarg tradicionals, la festa es feia a casa de la 

jove que volia complimentar aquest pas i s’aprofiten els balls de gala per a fer la 

presentació en societat dins el Círculo. Aquest ball, segons els comentaris de Maria Aloy 

i Maria Ana Seguí, poden ser tant el de Sant Sebastià, com el de Cap d’Any, com els balls 

de la Immaculada (els ball “d’aviació”, és a dir, els balls que es realitzaven al Circulo 

amb motiu de la patrona de l’aviació).  

Qüestions generals 

Abans del ball pròpiament dit, el Círculo s’imposa tota una feina administrativa important 

per dur a terme el ball amb un ordre determinat. Uns dos mesos abans de la data estipulada 

pel ball (que sempre és uns dies abans de Nadal), el Círculo elabora un fulls que ho 

distribueix dins la l’entitat per a coneixement de tots.  

Pel primer ball (desembre de 1964), el full informatiu diu ”que celebrándose día 19 de 

diciembre en los salones del casino, el baile de las debutantas y con objeto de dar al 

mismo un especial y singular realce, tengan a bien comunicar por escrito a secretaria, el 

nombre y cuatro apellidos de la debutanta, fecha de nacimiento y parentesco que la une, 

al socio que la presenta”704. Els escrits han de ser remesos a la secretaria abans del dia 4 

de novembre. 

Un altre procediment per avisar i informar dels balls, és la d’inserir un anunci a la premsa 

comunicat les dades i el procediment a seguir. Per exemple, el comunicat del 6è ball, el 

de l’any 1969, l’anunci de premsa diu: “La Junta Directiva ha acordado celebrar el VI 

Baile de las Debutantes el sábado, día 20 del mes de Diciembre, siendo preciso que las 

señoritas que se inscriban como tales sean hijas de socios o de los que hubiesen fallecido 

siendo socio. La inscripción quedará cerrada el sábado día 22 del próximo mes de 

noviembre. Los socios a quienes interese deberán comunicarlo a esta secretaria”.705 

 
704 ARM. Carpeta CM 550.  Dossiers Anuales baile de las debutantes (1º al 6º) – 1964–1969. 
705 Diario de Mallorca, de dia 29 d’octubre de 1969. 
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Una vegada els pares es posen en contacte amb la secretaria del Círculo, i inscriuen la 

seva filla, la secretaria els remet una carta706, signada pel president, on els comunica les 

instruccions i els detalls que s’ha de tenir en compte per la bona organització del balls. 

La carta diu: “Al agradecerle la inscripción de una señorita de su familia, para el baile 

de las DEBUTANTES, le rogamos para el buen orden y organización de la fiesta, tome 

nota de los extremos siguientes: 

1º.- Las mesas para la cena, serán reservadas exclusivamente a las familias de las 

debutantes, a razón de una mesa de SEIS plazas, por familia de debutante, empezando la 

cena a las 21 horas 45 minutos puntualmente. 

2º.- La presentación de las debutantes, se efectuará a las 24 horas, y deberán hallarse en 

los locales del Círculo antes de las 23 horas 15 minutos. 

3º.- El traje, deberá ser blanco y largo, debiendo llevar guantes de piel blancos y largos 

sobre el codo. 

4º.- La diadema, podrá ser recogida en el Casino, el día del ensayo general, que será el 

(...) de Diciembre, a las 11 de la mañana. 

5º.- Se ruega remitan a la secretaria del Casino, una fotografía de la debutante, tamaño 

carné, con su nombre y dos apellidos, escritos al reverso, antes del día (...) de diciembre. 

6º.- Tenga la amabilidad de acusar recibo de la presente y pónganse por favor en 

contacto con secretaria par la formalización de la reserva de mesas. 

Desprès els pares o familiars ha de fer acusament de rebut de la comunicació i remetre la 

fotografia amb els nom i llinatges per formalitzar una fitxa de cada una de les joves que 

han de participar en el ball de las debutantes. En aquesta fixa hi consta el nom i els quatre 

llinatges, la data de naixement, la relació amb el soci que l’havia inscrit, el domicili, el 

telèfon i la fotografia demanada.707  

Posteriorment la secretaria del Círculo elabora un llistat on consten les dades esmentades. 

Per posar dos exemples, transcric dos noms del llistat: 

 
706 ARM. Carpeta CM 550. Carta en data de 17 de novembre de 1964. 
707 ARM. Carpeta CM 550 – Dossiers Anuales baile de las debutantes (1º al 6º) – 1964 – 1969. En cada un 

dels expedients anuals hi ha totes les fixes de les joves del 6 balls realitzats. 
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14.- Sta. María Elena Comamala Coll Archá Sancho - 6 de julio – 1946 - Hija de D. 

Manuel Comamala – P. Bartolomé Pou, 103. 

25.- Sta. Matilde Palou de Comasema Echevarria Alorda Oacriz – 2 de marzo – 1948 – 

Hija de D. Juan Palou de Comasema – Peleteria , 41.  

Un altre punt que el Círculo no descuidava eren les invitacions a les autoritats. Uns dies 

abans s’enviava un saluda a les primeres autoritats convidant-los al ball.708 

El 1r ball de las Debutantes. 

En el primer ball hi ha inscrites 33 senyoretes, totes filles de socis menys 3 que eren 

nebodes. D’aquestes 33 al·lotes, 3 tenen 18 anys, 24 en tenen 19 anys, 4 en tenen 20 anys, 

1 en té 21 i 1 no té la data de naixement escrita.  

El dia del ball se senyala pel 19 de desembre de 1964 i segons les cròniques de tots els 

diaris locals, les directrius marcades pel president del Círculo en la carta enviada a tots 

els pares, es dugueren a terme fil per randa.  

 La cerimònia del ball. 

Una bona font per explicar la cerimònia del ball és la crònica que publica al dia següent 

el Diario de Mallorca709, entre altres raons, perquè és la crònica més detalla i més 

descriptiva de les que es publiquen.   

Aquest primer balls començà a les 10 de la nit. Es serveix un sopar, única i exclusivament 

als familiars de les debutants a la Sala de Festes. Per a la resta de les persones que assistien 

al ball hi ha un buffet i a les debutantes se’ls serveix un sopar fred al segon pis. És en 

aquest pis on posen pels fotògrafs i per la televisió. En aquest segon pis, i més 

concretament a la sala de joc, les joves que participen en el ball, s’acaben d’arranjar.     

Uns pocs minuts després de les 12 de la nit, les debutants fan la seva aparició. Les 33 

protagonistes davallen per l’escala principal “todas ellas con vestido largo blanco, guante 

hasta los codos y diadema, obsequio ésta del Círculo, formando un bello cuadro de 

 
708 ARM. Carpeta CM 550 - Saluda recordant a l’Excm. Sr. Capità General de Balears que el ball de les 

debutants s’iniciava a les 10 del vespre a les sales del Casino, el dissabte dia 19 de desembre.  
709 Diario de Mallorca, dia 20 de desembre de 1964. 
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belleza, distinción y juventud, que fue acogido con una gran ovación por los 

concurrentes, entre quienes formando cordón, abrían un pasillo los jóvenes previamente 

designados”.  

Al so d’una solemne marxa, entren les joves a la Sala de Festes on són rebudes pel 

president del Círculo, en aquest cas per Manuel Salas “que de dos en dos las fue 

presentando a las autoridades”. Aquestes autoritats són el Capità General, el Governador 

Civil i el Batle de Palma, que assisteixen a la gala amb les seves respectives esposes.  

Una vegada acabades les salutacions de rigor, les debutants, cada una amb la seva parella 

designada prèviament, inicien el ball amb un vals. Començat el ball, aquest s’estén per 

tota la planta noble i dura fins altes hores de la matinada.  

El diari Baleares710, per exemple, ens diu que hi va haver un parlament, unes paraules a 

càrrec de José Enseñat, secretari del Círculo “que fueron un inspirado madrigal a las bellas 

y gentiles señoritas debutantes y una glosa delicadamente alusiva a la fiesta y su 

significado”. També ens diu que durant els compassos del Vals del Emperador “una 

lluvia de globos blancos descendía desde los palcos de la música”. El diari La Ultima 

Hora, publica la seva crònica el dilluns dia 21, fent un petit resum de la cerimònia i acaba 

dient que “La fiesta congregó lo más selecto de la sociedad mallorquina”.711 

Fent gala de la tradició i del sentit benèfic de l’entitat, les debutants fan un donatiu destinat 

a les Hermanitas de los Pobres. En aquest cas, s’elabora un llistat amb el nom de la 

debutant i el donatiu que fa712. El llistat du data de 25 de gener de 1964 i de les 33 

debutants únicament realitzaren el donatiu 20 d’elles. El donatiu oscil·lava entre 300 i 

500 pessetes per debutant. La quantitat total recaptada és de 8.700 pessetes.  

Aquest primer ball marcar la línia que seguiran els altres balls que s’organitzaran, en els 

quals sempre hi ha algun petit canvis que, en la mesura del possible es detallaran. 

  

 
710 Baleares, de dia 20 de desembre de 1964. 
711 Ultima Hora, de dia 21 de desembre de 1964.  
712 ARM. Carpeta CM 550 – Dossiers Anuales baile de las debutantes (1º al 6º) – 1964 – 1969. Relación de 

las señoritas debutantes que han hecho entrega de los donativos que a continuación se expresan con destino 

a las hermanitas de los pobre.  
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 El 2n. Ball de las Debutantes 

La Junta Directiva del Círculo acorda celebrar el II Baile de las Debuntates, el 18 de 

desembre de 1965 i ho comunica als socis mitjançant l’anunci de premsa713, remés als 

diaris el 22 d’octubre. 

En els preparatius d’aquest segon ball hi ha una diferenciació respecte al primer i és la 

petició-comunicació714 formal de la Junta del Círculo a la Sra. Puigserver, el 4 de 

novembre de 1965, per a que formi “parte de la Comisión encargada de la organización 

del II Baile de las Debutantes”. Així doncs, tenim la participació de la dona en 

l’organització del ball.   

Administrativament es segueixen els mateixos procediments que en el primer ball, llevat 

d’un avís715 que es reparteix dins el Círculo i posa en coneixement de l’associat que “con 

el objeto de dar el máximo realce al mismo los Sres. Socios que deseen frecuentar los 

salones y dependencias de la sociedad a partir de las 9 de la noche, tengan la amabilidad 

de vestir de etiqueta”. 

La fixa que es fa a cada una de les debutants és la mateixa que en el primer ball i, en 

aquesta ocasió, segon la llista d’inscripció, són 23 les senyoretes que hi participen.  

Una altra novetat és que el Sr. José Planas de la Casa Planas regala716 a cada senyoreta 

debutant un àlbum de fotos, amb el retrat de totes les debutants. 

 III Ball de las Debutantes 

Tant la part administrativa com l’organització del ball es duen a terme de la mateixa 

manera que en el primer i segon balls.  

El ball es programa pel dissabte 17 de desembre de 1966 i les novetats, encara que en 

aquest cas són més incidències són: la primera que una de les debutants inscrites no pot 

fer la seva posada de llarg per la qual, se li escriu una carta retornant-li els doblers que 

 
713 ARM. Carpeta CM 550 -  Nota de premsa a tots els diaris locals de dia 22 d’octubre de 1965. 
714 ARM. Carpeta CM 550  Comunicació de la Junta Directiva del Círculo Mallorquín a la Sra. Puigserver 

amb data de 4 de novembre de 1965. 
715 ARM. Carpeta CM 550. Nota interna pels socis del Círculo Mallorquín. Desembre de 1965. 
716 ARM. Carpeta CM 550. Saluda d’agraïment del president del Círculo al Sr. Planas pels àlbums. 24 de 

gener de 1966. 
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com a donatiu ha fet i “al propio tiempo le remite la diadema y la polvera717 con que este 

Casino obsequia a las Sras. Debutantes” . En aquest tercer ball, a més a més de l’avís de 

que els socis vagin d’etiqueta, s’adverteix718 als socis menys habituals o més nous que 

vagin “provistos de su carnet de socio”.  

El nombre de debutants en el III ball és de 23 senyoretes.  

 IV Ball de las Debutantes 

Es fa la nota tradicional als diaris i administrativament tot segueix el mateix procediment. 

La comissió organitzadora del IV ball inicià els seus treballs el 17 de novembre de 1967. 

Es mantenen les notes internes d’etiqueta i de dur el carnet.  

L’única novetat apareguda dins l’expedient d’aquest IV ball, són els pressuposts719 

presentats per diverses floristeries de Palma amb motiu de la decoració floral de l’edifici 

pel dia del ball. La quantitat oscil·la entre les 44.550 pessetes el pressupost més elevat i 

37.450 el més barat. 

En aquest IV ball són 30 les filles de socis inscrites en el ball. 

 V Ball de las Debutantes 

La tasca administrativa i les comunicacions són les mateixes que en anteriors balls. 

També es mantingué els avisos d’etiqueta pel dia del ball, així com els pressuposts florals. 

El V Baile de las Debutantes es realitza el 21 de desembre de 1968 i el nombre de 

senyoretes inscrites baixa a 14 joves. 

 VI Ball de las Debutantes 

 La data assenyalada pel ball és el 20 de desembre de 1969 i la novetat més significativa 

ve relacionada amb el protocol de l’acte. Tradicionalment la presentació la fa el president 

de l’entitat però en aquesta ocasió són els “jóvenes acompañantes de cada una de las 

 
717 ARM. Carpeta CM 550. Carta de la Junta Directiva del Círculo a Joaquin Campuzano Redondo de dia 

16 de desembre de 1966. 
718 ARM. Carpeta CM 550. Nota interna d’avís als socis, desembre de 1966. 
719 ARM. Carpeta CM 550. Pressuposts per a la decoració floral del Círculo pel dia del IV Baile de las 

Debutantes presentats per Floristería La Rosaleda i  La Floreal.  
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debutantes”720 els que les presenten. També cal fer esment en que la presidència del ball 

ja no està composta per les primeres autoritats sinó que la formen el president del Círculo, 

Manuel Salas, Joaquin Puigdorfila, Conde d’Olocau (posterior president de l’entitat) i els 

membres de la Junta Directiva Rómulo Planas, Juan Manuel Cerdó i Ramón Cerdó. 

En aquest ball s’inscriviren 12 senyoretes. 

 VII ball de las Debutantes. 

Aquest ball ja no consta en els carpetes de l’Arxiu del Regne de Mallorca, per la qual 

cosa no puc concloure que tots s’ha gestionat de la mateixa manera que la resta de balls, 

encara que, res em fa pensar que ni sigui així. Tenc constància del ball perquè m’han fet  

arribar un dels àlbums de fotos que Casa Planas regala a les debutants. 

Visualitzat l’àlbum, sí que puc verificar que la data de celebració és el 19 de desembre de 

1970 i que s’han inscrit 13 joves i suposadament per la mancança de joves interessades 

en la posada de llarg, aquest és el darrer Baile de las Debutantes que organitza el Círculo 

Mallorquín. A més de la manca d’interès, l’any 1970 el Círculo Mallorquín ja té 

importants dificultats financeres i el decliu de l’entitat comença a fer-se patent.  

6.6.3. Tes 

És una de les activitats que s’ha organitzat al llarg del temps en el Círculo i ha anat  

destinada bàsicament a les esposes i filles dels socis del Círculo Mallorquín.  

La primera referència documental situa els inicis dels tes el desembre de 1917721 amb 

motiu de la inauguració dels nous menjadors. A partir del dia 12 de desembre es fa un te 

cada dimecres per setmana que es manté durant el mes de gener i, per petició “de un 

numeroso grupo de señoritas concurrentes que con tanto éxito ha venido el Casino 

celebrando” s’acorda722 ampliar els tes fins el 12 de gener.   

El 1919 els tes comencen al novembre i s’inaugura la temporada amb un te dedicat a la 

marina anglesa. Els tes es mantenen durant tot el mes de desembre i possiblement fins el 

 
720 Diario de Mallorca, de dia 21 de desembre de 1969.  
721 Junta Directiva de dia 3 de desembre de 1917. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 3 de gener de 

1910 al 24 de març de 1918. 
722 Junta Directiva de dia 8 de febrer de 1918. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 3 de gener de 1910 

al 24 de març de 1918. 



Aquell Círculo Mallorquín. Història, organització i activitats (1851-1983) 
 

237 

 

mes de febrer, ja que el dia 29 s’ofereix un te d’honor a l’esquadra britànica de l’Atlàntic. 

Aquesta activitat d’oferir tes a esquadres estrangeres es converteix en habitual i, per 

exemple, els dies 13 i 14 de novembre de 1920 el Círculo ofereix un te a l’oficialitat d’un 

cuirassat anglès i a un creuer holandès723 o a l’esquadra alemanya724 el 25 de maig de 

1926. 

El tes continuen any rere any, amb dates que varien segons les èpoques. Per exemple el 

1921 s’inicia una temporada725 de tes cada dilluns a partir del mes d’abril, i que es tornen 

a reprendre el mes de novembre726. Ara bé, el més habitual és que la temporada dels tes 

s’iniciï els mes de desembre i arribin fins el mes de febrer.  

S’han pogut comptabilitzar tes, no de manera successiva, en diferents anys fins a la guerra 

civil i de manera general aquest tes comencen entre les 5’30 i 6 de l’horabaixa i fins a les 

8 del vespre.  

Aquests tes s’interrompen durant la Guerra Civil i es tornen a reprendre el dia de la 

Purísima de l’any 1939, com així ens ho diu el diari Baleares727 en la seva crònica de 

societat: ”Como estaba anunciado el día de la festividad de la Purísima se inauguraron 

los tés en el Círculo Mallorquín, interrumpidos durante la guerra. El del viernes vióse 

concurridísimo hasta cerca de las 10 de la noche. Estas reuniones que se celebrarán 

todos los miércoles y domingos, prometen verse muy animada”. El darrer te que tenc 

documentat es realitzà entre el desembre de 1952 i principis de 1953. 

Com és desenvolupen els tes 

Els tes es converteixen en tradició i aquests començaven entre finals del mes de 

novembre, principis del  desembre i duraven generalment, fins a ben entrat el mes de 

febrer i realitzant-se cada diumenge i dia de festa durant aquests mesos.  

Aquestes dades exposades venien relacionades en una targeta,728 en forma de programa, 

conjuntament amb els balls de sala o de gala i el ball de cap d’any que s’havia de realitzar. 

 
723 Junta Directiva de dia 3 de novembre de 1920. Llibre borrador. 
724 La Vanguardia, de dia 25 de maig de 1926. 
725 Revista Baleares, de dia 15 d’abril de 1921. 
726 Revista Baleares, de dia 30 de novembre de 1921. 
727 Diari Baleares, de dia 10 de desembre de 1939.  
728 ARM. Carpeta CM 548. Fiestas, bailes, conciertos, matinés y tes – 1951-1974. 
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Alguns d’aquests tes són amenitzat per orquestres729, com així ho recorden encara antics 

socis del Círculo en una entrevista que publica un diari local730 dient que els tes es 

realitzen cada diumenge, des de la Immaculada fins al dimecres sant. 

6.7. Activitat cultural. Concerts i exposicions 

6.7.1. Introducció  

L’activitat cultural ha estat durant molts d’anys, i en unes èpoques més rellevants que en 

altres, una senya d’identitat del Círculo Mallorquín. Durant el transcurs d’aquest treball 

ja s’han mencionat diverses activitats relacionades amb el món més il·lustrat i podem 

parlar de vetllades musicals i poètiques, de les conferències de les dues seccions de 

Literatura del Círculo, de les funcions de la secció de Declamació, etc. 

Tota aquesta activitat es produeix d’una manera mínimament organitzada, programada, a 

més curt que llarg termini, però darrera hi ha un projecte i persones, professors de renom 

que dirigeixen aquesta activitat. 

Ara bé, també hi ha tot un seguit d’actuacions que sorgeixen sense una planificació 

evident, que aprofiten les conjuntures del moment i les relacions personals entre els 

directius i els mateixos socis amb els representants de la cultura que visiten Mallorca. 

Aixi, sense una prèvia programació aparent, es munten exposicions de pintors de prestigi 

i s’ofereixen concerts d’artistes de primer nivell. 

6.7.2. Concerts 

Quan s’ha desenvolupat el punt dedicat a la secció Filharmònica, s’han esmentat concerts 

i actuacions de la secció o de components de la mateixa, de manera individual o 

acompanyant a altres artistes que actuen dins les dependències del Casino i deixant de 

banda de manera conscient, altres concerts molt importants donats sense la col·laboració 

de persones vinculades a l’esmentada secció. 

 

 
729 ARM. Carpeta CM 547. Fiestas, bailes, conciertos, matinés y tes – 1939 – 1950. El te de dia 8 de 

desembre de 1950, fou amenitzat per l’orquestra Bolero. 
730 Diario de Mallorca, de dia 24 de febrer de 2002.  
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Concerts 

Sense entrar en un exhaustiu recompte de concerts oferts, amb una ràpida ullada podem 

veure que durant el segle XIX els concerts d’artistes externs a la societat són una activitat 

habitual i gairebé sempre amb un concert anual, a vegades fins a 2 i 3, en canvi, els 

concerts en el primer quart  de segle XX, són cada vegada més esporàdic. Fins aquí, la 

gran majoria de concerts, com deia, no tenen una programació massa definida sinó que, 

més bé, aprofita la conjuntura i que l’artista es troba a Mallorca per convidar-lo a fer un 

concert al Círculo, fins el punt que a partir del primer terç de segle i fins gairebé els anys 

50 desapareixen.  

A partir dels actes amb motiu del 100 aniversari del Círculo, sembla que hi ha un nou 

repunt amb l’organització de concerts encara que inicialment són artistes, agrupacions o 

associacions de caràcter local, però aquí ja es veu una planificació. Posteriorment 

s’instauren els concerts de quaresma amb un caràcter més formal i anual, amb artistes 

nacionals i internacionals. Aquestes concerts de quaresma que arriben fins a l’any 1977 i 

formen part del calendari musical illenc. A continuació relacionaré uns quants concerts 

de cada època.  

 Pedro Miguel Bonafé731. Concert de violí i beirot. Febrer de 1859. 

 Eloisa D’Herbil732. Pianista. Dos concerts. Setembre de 1860 

 Luigi Pozzetti733. Violinista. Maig de 1861. 

 Joaquin Casella734. Violencilista. Agost de 1861. 

 Lorenzo Arguimbau735. Pianista. Juliol de 1864.  

 Isaac Albéniz736. Pianista. Setembre de 1887 

 Miquel Campllonch737. Pianista. Novembre de 1888. 

 Brindis de Sala738. Violinista. Febrer de 1889. 

 
731 El Isleño, de dia 26 de març de 1859. 
732 El Mallorquín, de dia 6 de setembre de 1860. 
733 El Mallorquín, de dia 22 d’abril de 1861. 
734 Diario de Palma, de dia 31 d’agost de 1861. 
735 Diario de Menorca, de dia 23 de juliol de 1864. 
736 Junta Directiva de dia 15 de setembre de 1897. Llibre d’actes de la Junta directiva de dia 5 d’abril de 

1887 al 9 de juny de 1892. 
737 Junta Directiva de dia 15 de desembre de 1897. Llibre d’actes de la Junta directiva de dia 5 d’abril de 

1887 al 9 de juny de 1892. 
738 Junta Directiva de dia 31 de desembre de 1889. Llibre d’actes de la Junta directiva de dia 5 d’abril de 

1887 al 9 de juny de 1892. 
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 Francisco Tárrega739. Guitarrista. Desembre 1891. 

 Oscar de la Cisna740. Pianista. Febrer de 1898 

 Wagneriana de Alicante741. Maig de 1910. 

 Duboix Steck742. Pianola. Gener de 1918. 

 Cristeta Goñi743. Violinista. Gener de 1922 

 Quartet Emporium744. Juny 1927 

 Fausto García Medeles745. Pianista. Febrer de 1951 

 Centenari del Círculo746. 7 concerts. De febrer a març de 1952 

 Regiment d’Infanteria de Palma747. Desembre de 1952 

 Jean Guitton748. Pianista. Desembre de 1952 

 Regino Sainz de la Masa. Guitarrista. Abril de 1953749 

 Regiment de Palma baix direcció de Rafel Nadal750. Juliol de 1955. 

 Bela Siki751. Pianista. Març de 1960 

 Estefan Campan i Marta Yoja752. Pianistes. Gener de 1976. 

6.7.3. Exposicions 

Les exposicions que es realitzen al Círculo Mallorquín, com passava amb el tema  tampoc 

tenen un caràcter regular i, com en el cas dels concerts, tampoc hi ha una programació 

definida, és a dir, no es fan exposicions cada determinat temps sinó que s’organitzaven 

senzillament quan un pintor demanava una sala o quan el propi Círculo considerava 

interessant que un pintor determinat exposi les seves obres.  

 
739 Junta Directiva de dia 2 de desembre de 1891. Llibre d’actes de la Junta directiva de dia 5 d’abril de 

1887 al 9 de juny de 1892. 
740 Junta Directiva de dia 26 de gener de 1898. Llibre d’actes de dia 20 de juny de 1892 al dia 14 d’octubre 

de 1905. 
741 ARM. Carpeta CM 546.  
742 Revista Baleares, de dia 30 de gener de 1918. 
743 Revista Baleares, de dia 15 de gener de 1922 
744 Scherzando, de dia 10 de juny de 1927. 
745 ARM. Carpeta CM 548. 
746 ARM. Carpeta CM 548. Programes dels concerts. 
747 Ibidem. 
748 Ibidem.  
749 Programa del concert.Regino aSaninz de la Maza. Circulo Mallorquín. 17 d’abril de 1953. 
750 Ritmo. Revista musical ilustrada, juliol de 1955. 
751 Ritmo. Revista musical ilustrada, Març de 1960.  
752 Ritmo. Revista musical ilustrada, Gener de 1977. 
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Els espais específic a Palma que organitzen exposicions pictòriques eren el Foment de 

Pintura i Escultura, el Cercle de Belles Arts, el saló àrab de La Veda, el Velóz Sport, les 

Galeries Costa, l’Ateneu, les Galeries Sapi o les Galeries Quit, entre altres espais i el 

Círculo, en certes èpoques, també vol ser protagonista en el món de la pintura.  

Encara que el Círculo no és un espai especialitzat, la seva activitat en aquest apartat es 

considerable, prova d’això són totes les exposicions que s’han pogut documentar i que 

evidentment no són, ni molt manco totes les que es realitzaren.  

La varietat de pintors abasta nacionalitats, estils, temàtiques, qualitat, etc..., així 

s’exposen obres de pintors locals, nacionals i internacionals, obres de pintors 

academicistes, tradicionalistes i d’altres de corrents innovadors, alguns són artistes 

consagrats, altres novells o sense tant de renom,...   

Un altre punt a tenir en compte es la transcendència que tingueren algunes de les 

exposicions que es realitzaren al Círculo i que determinaren conflictes entre diverses 

corrents pictòriques com veurem. 

Per acabar comentar, que moltes de les obres que el Círculo Mallorquín tenia en propietat 

i de les que es fa càrrec el Parlament de les Illes Balears quan adquireix l’edifici del 

Círculo, són producte d’aquestes exposicions. En moltes ocasions, el Círculo rep en 

agraïment alguna obra de part de l’artista que exposa i, en altres ocasions, és la pròpia 

entitat que adquireix, per col·locar en les seves sales, pintures d’autors que exposen.   

Les exposicions 

Com es podrà observar, el marc cronològic de les exposicions compren des del 1902 fins 

el 1934, amb qualque mostra posterior esporàdica. Hi ha diverses temporades expositives 

molt marcades, per exemple, la primera l’any 1902 amb 3 exposicions importants, la de 

Degouve de Nuncques, la de Russinyol i una Gelabert. Un altra moment àlgid 

d’exposicions al Círculo és entre els anys 1918 – 1919. El Círculo ha acabat les obres 

d’ampliació i reforma del seu edifici i destina la sala Montenegro a sala d’exposicions. 

(aquesta sala duu el nom de Roberto Montenegro per les pintures que ha realitzat aquest 

artista mexicà el 1917). Entre aquests dos anys si duen a terme un mínim de 9 exposicions. 

Una tercera etapa productiva en quan a exposicions emmarca els anys 1927 al 1929, amb 

unes 8 mostres pictòriques. 
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 La primera de les exposicions documentades és la de Degouve de Nuncques  el gener 

de 1902. Desenvoluparé aquesta exposició perquè suposa l’inici de l’enfrontament 

entre la tradició i el modernisme a Mallorca. Segons la premsa de l’època753, 

l’exposició aconsegueix dividir al món de la pintura insular perquè sorprèn a la 

majoria per la forma d’entendre el paisatge. L’exposició té un escàs èxit econòmic. 

Només es venen tres pintures que són adquirides per Ricard Roca, Santiago Rusiñol i 

l’Ajuntament. La importància de l’exposició radica en que aconsegueix sacsejar el 

món pictòric illenc.   

 L’octubre de 1902, Rusiñol754 inaugurà una exposició al Círculo Mallorquín. Segons 

Joan Estelrich755, l’exposició de Russinyol al Círculo suposà el principi de la 

revolució pictòrica a les Balears. 

 El mateix octubre del 1902 és Antoni Gelabert756 qui exposa al Círculo Mallorquín. 

El mateix autor torna a exposar en el Círculo pel gener de 1904 i l’any 1909 on exposa 

trenta –sis pintures757, algunes ja exposades anteriorment. 

 Antoni Ribas758, exposa al Círculo el dia 24 de de juny de 1912. El Círculo es queda 

amb obra seva que forma part del patrimoni artístic del Parlament.  

 També el 1912 exposa Fausto Morell Bellet759 qui participà en una exposició 

organitzada amb finalitat benèfica i on presentà temes històrics i de composició, a més 

de retrats. 

 El mes d’abril de 1918, Alexandre de Riquer760 realitzà la primera de les dues 

exposicions que fa al Círculo. La segona és el 10 de maig de 1919. En agraïment 

regala una obra al Círculo que actualment forma part del patrimoni històric i artístic 

del Parlament.   

 

753 La Unión Republicana, de dia 13 de gener de 1902. 
754 La Roqueta, de dia 31 d’octubre de 1902. 
755 BARCELÓ, B. ”Cent anys d’Història de les Balears”. Sa Nostra. Palma. Pàg. 162 
756 Gran Enciclopèdia de la pintura i l’escultura a les Balears. Vol. 2. Pàg. 231 - 254 
757 Ibidem 
758 La Tarde, de dia 26 de juny de 1911. 
759 Junta Directiva de dia 6 de març de 1912. Llibre d’actes de la Junta General de dia 3 de gener de 1910 

al 24 de març de 1918. 
760 Revista Baleares, de dia 20 d’abril de 1918 
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 Roberto Montenegro exposa el desembre de 1918, a la sala que duu el seu nom, sala 

Montenegro, perquè és l’autor dels murals que hi ha.  

 També en el 1919 exposà al Cercle Mallorquí Francesc Rosselló Miralles761; 

probablement d’aleshores és l’obra Paisatge rural de Can Pastilla (ca.1919 PIB) que 

es troba a l’antiga seu del Círculo Mallorquín, actualment la seu del Parlament.  

 Emilio Pou762, exposa el dia 6 de gener de 1919.  

 També el 1919 exposa Bartomeu Ferrà i aquesta, no estigué absenta d’una polèmica 

lingüístuica. Bartomeu Ferrà anuncia la seva exposició amb un cartell en llengua 

català, la qual cosa motiva la protesta d’alguns socis, que ho qualificaren de 

separatisme. El cartell es retirat del local.763  

 Una altra exposició el 1919 és la de Antonio Brussotto.764 

 Una exposició important que es realitzà el 1927765 a les sales del Círculo fou la 

dedicada a Ricard Anckermann, als deu anys de la seva mort.  

 K-Dire766, exposa unes caricatures el febrer de 1928. 

 També el 1928, exposa Enric Climent767.  

 També el 1928, s’obren les portes del Círculo per l’exposició de Eddith Tribel. 

 Un altre artista important, Eliseu Meifren, exposa el gener de 1929. 

 Aquest mateix any (1929) Pere Caffaro Jaume, exposà dibuixos i pintures també en 

el Círculo 

 
761 Ibidem. Pàg. 161-163. 
762 La Vanguardia, de dia 7 de gener de 1919. 
763 La veu de Catalunya de dia 2 de febrer de 1919 a PENARRUBIA MARQUÉS, Isabel, “Els partits 

polítics a Mallorca davant el caciquisme i la qüestió nacional a Mallorca (1917 – 1923”, Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat, 1991. 
764 Junta Directiva de dia 11 de juny de 1919. Llibre d’actes de la Junta Directiva de dia 10 d’abril de 1918 

al dia 8 d’octubre de 1920. 
765 Ibidem, Vol. 1. Pàg. 78. 
766 La Nostra Terra, de dia 1 de febrer de 1928. 
767 La Nostra Terra, de dia 3 de març de 1928. 
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 El mes d’abril del 1930 Joan Fuster768 presentà una exposició al Círculo Mallorquín 

de mes de vint-i-cinc obres. Bartomeu Ferrà769 a La Nostra Terra, comenta 

l’exposició i qualificà el pintor com un dels més treballadors de Mallorca. 

 L’any següent (1931), el mes de novembre, Joan Fuster tornà a exposar al Círculo 

Mallorquín. L’exposició meresqué l’aplaudiment de la crítica. Joan Bauzà 

Guanyabens, destacà a La Almudaina770 la pompa colorista dels seus paisatges.  

 Un altre pintor de gran prestigi és Juli Ramis771, qui el 1933, realitzà les que es poden 

considerar les dues primeres exposicions de rellevància. Una fou a la galeria Syra, de 

Barcelona i l’altra al Círculo Mallorquín. No tornà a exposar a l’illa fins vint anys 

després. 

 Un altre pintor de gran prestigi que exposà al Círculo Mallorquí és Pere Quetglas 

Ferrer772, més conegut com a Xam. Exposa dues vegades, la primera l’any 1934 i la 

segona l’any 1942.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
768 Catàleg Joan Fuster (1870–1943). Sala Capitular. Cartoixa de Valldemossa. Ajuntament de 

Valldemossa. Maig 1998. Pàg. 46. 
769 FERRÀ, Bartomeu. ”La Nostra Terra”. Maig de 1930, núm. 29 Pàg. 129. 
770 La Almudaina, de dia 18 de novembre de 1931.  
771 Gran Enciclopèdia de la pintura i l’escultura a les balears. Vol. 4. Pàg. 91–107. 
772Ibidem. Pàg. 400–405. 
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7. L’ACTUAL CÍRCULO MALLORQUÍN (1983 - 2019) 

7.1.  Introducció 

Fora de l’àmbit cronològic d’aquest treball (recordem que els límits són el 1851 amb la 

fundació del Círculo i el 1983, data en que l’entitat ven la seva seu social originària) s’ha 

introduït aquest punt per conèixer l’evolució de la Societat i fer alguna comparació. 

Per el desenvolupament del punt, seguiré la mateixa estructura que s’ha dut a terme pel 

treball, és a dir, es parlarà de la història d’aquests 36 anys, de la seva organització i de les 

seves activitats.  

Com ja s’ha dit, l’agost de 1983 el Círculo Mallorquín ven la seva seu originària i es 

trasllada al carrer Concepció, 4 de Palma, on des de llavors s’hi manté ubicat. Durant els 

primers anys dels Círculo es fa feina per adaptar l’immoble (un petit palau) emprat com 

a casa i que ha de passar a ser un espai d’oci.  

Des d’un primer moment, se condicionen diverses estances i els hi donen usos equivalents 

als serveis que tenien a l’anterior edifici, és a dir, actualment el Círculo disposa, entre 

d’altres, d’una sala de lectura, biblioteca, sales de joc, sala de billar, sala de tertúlia, sala 

de reunions, barberia, una sala comunitària, un bar i un jardí i s’aprofita tot el material i 

mobiliari inclòs en el contracte de compra-venda per enllestir l’ús de les sales.   

De la mateixa manera, es decoren diverses estances amb alguns quadres provinents de 

l’antiga seu, entre ells els retrats de José Maria Quadrado i Joan Alcover i quadres de 

Fornés. 

Una vegada instal·lats, la preocupació és mantenir el nombre d’associats que no s’han 

donat de baixa amb el canvi de seu. Segons ens diu l’actual president Ignacio Deyá, dels 

més de 800 que n’hi havia en el moment de la venta de l’edifici, un poc més de 500 

conserven la seva associació. A les baixes voluntàries també s’han d’afegir les baixes per 

defunció, com explica un soci a un reportatge en el Diario de Mallorca773 l’any 2002. 

Amb molta dificultat s’incorpora qualque alta de tant en tant. 

 
773 Diario de Mallorca, de dia 24 de febrer de 2002. 
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7.2.  Esdeveniments més importants 

El 1987, el Círculo Mallorquín ret homenatge a Nicolás Cotoner Cotoner, marquès de 

Mondejar i Cap de la Casa de S.M El Rei i li concedeix el bastó de plata. El motiu de 

l’acte és agrair-li el seu paper determinant en l’acceptació, per part de S.M. El Rei Joan 

Carles, del Palau de Marivent com a residència estival reial a Mallorca. L’acte té la 

presència de gairebé totes les primeres autoritats autonòmiques i locals. 

El mateix acte de lliurament del bastó de Plata es repeteix el atorgant-lo aquesta vegada 

a Pere Serra, president del Grup Serra. 

El novembre de 2004, Guillermo Dezcallar, que havia estat president del Círculo 

Mallorquín durant 17 anys, rep la Medalla d’Or de l’entitat de mans de Nacho Deyá que 

ha agafat el relleu de la presidència.  

7.3.   Organització. El reglament de 2016 

Els Estatuts Socials que es troben en vigor actualment al Círculo Mallorquín són els  

aprovats774 el 31 de març de 2016. És un reglament nou i diferent, que poca cosa té a 

veure amb els que l’han precedit, encara que, en cert punts, conserva parts de tradició i 

costums d’antuvi. Són uns estatuts que han evolucionat, que s’han adaptat a la legislació 

vigent i que també han permès una transformació en l’estructura de l’associat.   

Alguns dels punts més representatius són que el Círculo es declara com una associació 

civil, privada, de caràcter cívic, apolítica, sense ànim de lucre i d’àmbit regional i, 

contràriament als reglament anteriors, pot deixar la seva seu social per a actes culturals, 

socials, artístics, esportius i benèfics. 

7.3.1. Òrgans de Govern 

Els òrgans de Govern i representació del Círculo Mallorquín són l’Assemblea General 

d’Associats i la Junta Directiva. 

  

 
774 Assemblea General de socis de dia 31 de març de 2016. 
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7.3.1.1. Assemblea General d’Associats 

És l’òrgan suprem de govern del Círculo i està integrada per tots els socis d’Honor, de 

Número i Eventuals, però tan sols tenen vot els socis d’Honor i els de Número. 

Les Assembles poden ser ordinàries i extraordinàries: 

 Les ordinàries: Una sessió a l’any, dins els tres mesos després d’haver tancat l’exercici 

econòmic. L’ordre del dia de la reunió ordinària ha d’incloure els següents puts: 

aprovació de l’acta anterior, informe del president de la memòria de la gestió 

realitzada durant l’any per la junta directiva, examen dels comptes anuals, aprovació 

del pressupost ordinari i precs i preguntes. 

 Les extraordinàries: Quan la Junta Directiva ho acordi o quan ho proposi una dècima 

part de l’associat.  

7.3.1.2. Junta Directiva 

És l’òrgan col·legiat permanent de govern, gestió i administració del Círculo. Està 

composta per un President, un Vicepresident, un Secretari, un Vicesecretari, un Tresorer 

i un Vicetresorer. Els seus components ha de ser tots socis de número, la qual cosa tampoc 

ha canviat des de la fundació de l’entitat. 

7.3.2. Socis 

 D’entrada poden formar part del Círculo Mallorquín totes les persones, sense distinció 

de raça, sexe, religió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. En el 

sí de la Junta Directiva es constitueix un Comité de Admisión que és el que valora les 

circumstàncies personals dels socis que sol·liciten l’ingrés al Círculo. 

Podran ser socis de l’entitat les persones majors d’edat i els menors no emancipats de més 

de 14 anys amb el consentiment parentals o tutorials pertinents. 

La sol·licitud ha de venir avalada per un soci de número (condició que es manté des de la 

fundació de l’entitat) i es dirigeix a la Junta Directiva. El Comité de Admissió de la Junta 

ha d’aprovar per majoria la sol·licitud i es notifica la resolució a la Junta Directiva. El 

nom dels soci admès ha de quedar publicat en el tauló d’anuncis i s’ha de comunicar a 

l’Assemblea General en la primera reunió. 
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7.3.3. Categories de socis i quotes 

Les categories de socis no varien gaire de les que hi ha abans de la venda de l’edifici el 

1983. La categoria de soci femení està del tot consolidada (un 40% aproximadament de 

l’associat correspon a aquesta categoria) i com a novetat esmentar la categoria de 

conjugues i parelles estables de socis, la categoria de socis entitats jurídiques i la categoria 

de socis col·laboradors.  

 Socis d’Honor: Poden ser persones naturals o jurídiques, socis o no i institucions i 

entitats que per les seves extraordinàries qualitats o rellevants serveis al Círculo es 

faci mereixedor d’aquesta distinció. Una vegada concedit, aquest té la condició de 

soci de número. Està exempt de mensualitats.  

 Socis de número: Són els que ostenten aquesta categoria en el moment d’entrada 

d’aquests Estatuts. Poden ser socis de número els eventuals amb 4 anys d’antiguitat.  

 Socis eventuals: Persones físiques o jurídiques que demanen la sol·licitud d’entrada i 

són admesos. 

 Socis juvenils: Persones físiques o jurídiques que demanen la sol·licitud d’entrada i 

no han complit el 35 anys. Tenen la consideració de socis eventuals. Quota de 20 € 

mensuals. 

 Fills de socis: no són socis, són usuaris i poden ostentar aquesta denominació fins els 

30 anys. 

 Conjugues i parelles estables de socis: Degudament inscrits en el registre 

corresponent. 

 Socis entitats jurídiques: Les entitats han d’anomenar una persona física. Tenen la 

condició de soci de número o eventual. Pot ser també soci d’honor o soci 

col·laborador. 

 Socis transeünts: Persona física que resideix temporalment a Mallorca i accedeixen a 

la condició de soci temporal del Círculo. El període de temps ve determinat en cada 

cas d’admissió (màxim 6 mesos). No forma part de l’Assemblea General de socis i no 

té vot. 40 € mensual i si són juvenils, 20 € mensuals. 

 Socis col·laboradors: persones físiques o jurídiques que col·laboren de manera 

altruista a la promoció i difusió, realització d’esdeveniments i activitats o hagi fet 

donacions de molt especial valor pel Círculo. No paga quotes. 
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7.4.  Activitats 

Després d’una entrevista mantinguda amb la gerent del Círculo775 aquesta m’explica les 

activitats que actualment es duen a terme. 

7.4.1. Festes 

Per una banda hi ha tres festes a l’any marcades com a tradicionals en el calendari, 

aquestes són:  

 Les matances: considerada com la festa més important de la Societat. És gratuïta per 

a tots els socis.  

 Festa de Primavera: normalment es realitza en el mes de juny i també es gratuïta per 

a tot l’associat. 

 Festa de Setembre: per donar inici a les activitats d’un nou curs que comença una 

vegada finalitzada la inactivitat pròpia de l’estiu.   

Després hi ha una sèrie de festes de menor rang però que també tenen un caràcter anual 

regular. D’entre aquestes festes hi ha: 

 Organització de la Festa del Còctel cada mes, previ pagament de 20 € pel soci i de 25 

pel no soci. S’aprofita una d’aquestes festes a l’any per realitzar un acte de 

beneficència, és a dir, per recaptar diners que es destinen de manera íntegra a una 

fundació o associació solidària. L’aconseguit en les dues darreres actuacions en aquest 

sentit, ha estat destinat a la Fundació Rana i a l’Associació Es Refugi.  

Altres festes regulars i anuals són: 

 Festa de Sant Sebastià, consistent amb una torrada i un fogueró. 

 Festa de Cap d’Any. 

 Festa de Carnaval Infantil. 

 

 
775 Entrevista amb Marta Deyá Cerdá. Gerent del Círculo Mallorquín el dia 19 de juliol de 2019. 
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7.4.2. Altres activitats 

La gerent de l’entitat comenta que hi ha dos tipus d’activitats, les permanents durant l’any 

i tot un seguit d’activitats que no són regulars però que sí habituals. Entre aquestes 

activitats enumera les següents: 

Permanents: 

 Bridge 

 Escacs 

 Hipopresius 

 Sevillanes 

 Art 

 Joc: cada horabaixa a les 18:00 es reuneix un grup de socis per a jugar a póker o 

a dominó. 

Habituals: 

 Conferències: Marta Deiá recorda algunes de les conferències realitzades els passats 

anys i, malgrat l’entitat es denomini apolítica, algunes de les conferències en tenen un 

diàfan caràcter i, a més, clarament partidista.   

- Fernando Carrera, Fernando Roca i Pedro Pérez-Cuesta: (9 de febrer de 2018). 

“Las mentiras del independentismo catalán” 

- Julia Sáez-Angulo (3 de març de 2018). “Cela, el arte y Mallorca” 

- Miguel Angel Rodríguez. (3 de juliol de 2018). ¿Qué paso con el caso Palma 

Arena? 

- Inés Padrosa (12 de novembre de 2018). “Els vestigis mallorquins que 

existeixen a Peralada” 

- Carme Riera. (3 de desembre de 2018) “La creació literària: como se escribe 

una novela sin morir en el empeño” 

- Concerts: 

- Del pianista Biel Duran. (15 de febrer de 2015) 

- Presentació de llibres: 

- “Lo último que veran tus ojos” d’Isabel San Sebastián. Presenta Gari Durán. 

(12 de maig de 2017) 

- “Sense pèls a sa llengo” de Voro López. (22 de maig de 2018) 
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8. CONCLUSIONS 

És palès que la introducció dels casinos a mitjans de s. XIX a Mallorca no és un fet 

exclusiu del nostre territori o de l’estat espanyol i que és propi d’un corrent social que 

s’inicia a Itàlia a finals de l’antic règim i que es propaga a la resta de països del seu entorn, 

entre ells Espanya. Per tant, com s’ha pogut constatar, no és un fet aïllat, és una forma de 

sociabilitat estesa i és producte d’un context general molt més ampli denominat model 

“casino”.   

A l’estat espanyol, el model casino es consolida en el segon terç de segle XIX, com espais 

reservats o privats d’un col·lectiu, la burgesia, que aspira a relacionar-se amb la noblesa 

i que demanda unes activitats i uns serveis exclusius i propis.  

El Círculo Mallorquín es funda a mitjans de segle XIX, de la fusió de dues entitats 

formades pel mateix grup social; l’alta burgesia mallorquina i es converteix en l’espai on 

l’alta societat es reuneix. És el lloc on el seus associats: nobles, burgesos adinerats i en 

ocasions intel·lectuals, s’apleguen per fer tertúlia, per llegir els diaris, per jugar a cartes 

o altres jocs d’atzar, per jugar a billar i a escacs, per instruir-se formant part de les seccions 

constituïdes (literatura, música, dibuix, armes, idiomes, declamació, ...) i, com no, per 

parlar de negocis, per fer tractes, per influir i prendre decisions, per relacionar-se amb el 

poder polític i econòmic i social reunit baix el mateix sostre. 

És el lloc on els membres de les famílies dels associats, és a dir, les dones benestants de 

Palma, participen en les festes que s’organitzen, en els balls de carnaval, en els balls de 

gala, en els tes, ... on les filles dels socis es presenten en societat. És l’aparador de modes 

i tendències, on les dones llueixen els seus vestits. És un espai de lluïment, de mostrar-se 

i  relacionar-se i, com no, de tancar lligams entre famílies.  

El nom dels president de l’entitat ens dona una idea de la importància d’aquesta. És una 

institució on la política esta prohibida però molts dels seus presidents són, seran o han 

estat diputats o senadors a Corts (entre altres Tomás Despuig o Juan Palou), presidents 

de la Diputació Provincial (Miguel Socias o Alejandro Rosselló), diputats provincials 

(com Juan Bautista o Francisco Socias), batles de Palma (Jacinto Feliu Ferrà, Enrique 

Sureda o Felipe Fuster de Puigdorfila), regidors (com Antonio Reus o Martí Pou). També 

hi ha industrials o personatges de gran influència en el món empresarial, industrial i 

comercial i moltes vegades els noms dels presidents coincideixen amb grans llinatges de 
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la noblesa local, com són el comte d’Olocau, el marqués de la Torre, el marquès de Zayas, 

el comte de Peralada, el marquès del Palmer o el marquès de Ferrandell, entre d’altres. 

Els president són les figures que encapçalen equips directius formats per persones de 

diferent perfil. Alguns són alts tècnics de l’administració o membres destacats en el món 

empresarial que dominen l’àrea de govern per la que són elegits, com pot ser la secretaria, 

la contaduria o la tresoreria. Altres són persones de reconegut prestigi en el món cultural 

i es fan càrrec de la biblioteca i, altres són col·laboradors que, senzillament, formen part 

d’un grup i participen en la direcció de l’entitat, una direcció que està regularitzada, que 

té un reglament que ha de complir i fer complir, on tots els aspectes de l’entitat, com hem 

pogut analitzar, complint amb un altre dels objectius marcats, estan reglats i ordenats.  

Ser soci del Círculo Mallorquín és (fins més o manco mitjans del segle passat), un signe 

de distinció i d’identificació d’un col·lectiu: l’alta societat. L’associat, els personatges 

protagonistes de la vida del Círculo són, en moltes ocasions, individus de gran rellevància 

dins el món cultural, econòmic, social i, com ja s’ha dit, també polític. En el Círculo un 

soci coexisteix amb figures del món de la cultura com Josep M. Quadrado, Miquel dels 

Sants Oliver, Juan Alcover, Llorenç Villalonga, Antoni Noguera, Josep Ignaci Capó..., 

amb personatges del món econòmic com Manuel Salas, Marià de Quintana, Ernest Canut, 

... i tants i tants d’altres personatges, que fan de la història del Círculo un bon atractiu per 

a qualsevol historiador interessat en el desenvolupament general del segle XIX i XX 

mallorquí.  

Ara bé, com s’ha vist, a partir dels anys 40 del segle XX, després de la guerra civil, hi ha 

una obertura social i l’equip de govern de l’entitat, vol que s’associï una capa social 

mitjana que ocupa llocs intermedis en l’administració, així com petits empresaris, militars 

oficials subalterns, professionals liberals diversos, etc. que té l’al·licient que pot trobar-

se, amb l’alta societat tradicional i les persones més adinerades que es segueix relacionant, 

de manera general, entre ells.        

La seu del Círculo, l’edifici que actualment acull el Parlament de les Illes Balears, 

transmet magnificència i luxe. Ha estat “la sala bona de Mallorca” motiu pel qual ha rebut 

la visita de reis, caps d’estat i personatges il·lustres, actes que marquen la vida social de 

l’entitat i li donen prestigi, renom i reputació. L’organització d’aquests esdeveniments és 

en moltes ocasions una projecció de la mateixa societat que el forma, de l’elit social, 
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cultural, econòmica i política, la qual cosa concita la imatge d’excepcionalitat i 

magnificència que s’ha de desmitificar ja que, en més d’una ocasió, com s’ha pogut 

demostrar, si li han atorgat actuacions que l’entitat no ha dut a terme. 

Juntament amb el valuós i característic contingut artístic intrínsec de la sala de les 

Cariàtides amb les pintures de Ricard Anckermann,, la sala Montenegro, decorada pel 

pintor mexicà Roberto Montenegro o un extens fons pictòric amb obres dels millors 

artistes illencs i d’alguns forans de finals de s. XIX i del s. XX, fa que parlar del Círculo 

sigui dissertar d’arquitectura, art i patrimoni i condueixi a l’exaltació d’una època i d’una 

classe social. El seu anàlisi ha estat també un dels objectius del treball i el seu 

desenvolupament ha demostrat la vàlua d’aquest patrimoni, que ha heretat i forma part 

del patrimoni històric i artístic del Parlament de les Illes  Balears.  

Com s’ha constatat, en la història d’aquesta societat no tot són flors i violes, ni molt 

manco. El Círculo Mallorquín ha conviscut cíclicament amb greus crisis econòmiques i 

amb moments d’inactivitat social perllongats que han fet perillar la seva existència. 

L’entitat aconsegueix sobreviure gràcies a una massa social que vol mantenir el seu espai 

tancat de reunió, on pot gaudir d’una vida social, cultural i recreativa envoltat dels “seus”, 

amb serveis i activitats que estan a la seva alçada i que s’organitzen únicament per a ells 

i els seus familiar, qüestió que cap altra entitat pot proposar.  

La biblioteca i el joc són dues peces claus que atrauen i mantenen a l’associat. La primera 

és “la nineta dels ulls” de l’entitat. En ella es troba tota la premsa local i alguns diaris de 

tirada nacional i internacional, s’està subscrit a revistes i publicacions que cap altra 

biblioteca té i disposa d’una assignació econòmica mensual que li permet adquirir els 

llibres que l’associat li demana i on molts de personatges il·lustres de les nostres lletres 

han escrit, han llegit i s’han documentat. 

Per la seva part, l’estat de salut de l’activitat del joc, tant el permès com el prohibit, és el 

termòmetre econòmic de l’entitat. Els arbitris que es paguen són la font d’ingressos 

principal, fins i tot més que el de les quotes dels socis. En èpoques en que el joc és prohibit 

per l’autoritat pertinent i aquest manté una vigilància estricte pel compliment de la llei 

sobre el Casino, el Círculo pateix i s’asfixia i totes les altres activitats se’n ressenten.          

Ara bé, els canvi socials produïts als anys 60 del s. XX, motivats bàsicament per la forta 

introducció del turisme de masses, provoca que el Círculo deixi de ser l’espai on s’hi 
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reuneixen les persones més influents de l’illa i que les activitats i serveis que aquest 

ofereix de cada dia són menys nombrosos i més caducs i l’oferta d’oci a Palma (sales de 

festa, sales de joc, etc.) és cada vegada més abundant i variada. El Círculo es manté 

gràcies a un grup de socis de tota la vida, de l’element més tradicional de la societat, que 

lluita perquè el Casino, el que ells consideren casa seva i on són tractats de manera 

diferencial, no desaparegui. El cas és que aquest romanticisme i fidelitat no basta per 

pagar les factures i mantenir un edifici que cada vegada mostra més signes de descurança, 

amb una inactivitat creixent que suscita precarietat i immobilisme i incapacitat per 

adaptar-se als nous temps.  

Aquest treball és una síntesi de la història del Círculo, de la seva organització, de les 

activitats que s’hi ha dut terme i és, al mateix temps, la història d’una societat i d’un temps 

passat.  
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9. FONTS 

Arxius i biblioteques 

 Arxiu de l’Ajuntament de Palma (Can Bordils).  

 Arxiu del Círculo Mallorquín. 

 Arxiu del Consell Insular de Mallorca.  

 Arxiu del Parlament de les Illes Balears.  

 Arxiu del Regne de Mallorca.  

 Arxiu Societat Arqueològica Lul·liana.  

 Biblioteca Can Salas. 

 Biblioteca Lluis Alemany.  

 Biblioteca March.  

 Biblioteca del Parlament de les Illes Balears. 

Actes: 

1. Llibres d’actes de la Junta Directiva del Círculo Mallorquín: 

1. Del 22 de desembre de 1852 al 18 de desembre de 1876. 

2. Del 26 de gener de 1877 al 26 de març de 1887. 

3. Carpeta bieni de novembre de 1882 a setembre de 1884. 

4. Del 5 d’abril de 1887 al 9 de juny de 1892. 

5. Del 20 de juny de 1892 al 14 d’octubre de 1905. 

6. Del 3 de gener de 1910 al 24 de març de 1918. 

7. Del 10 d'abril de 1918 al 8 d'octubre de 1920. 

8. Del 12 de desembre de 1919 al 18 de febrer de 1922. 

9. Del 5 de gener de 1926 al 13 de gener de 1926. 

10. Del 10 d’octubre de 1926 al 14 d’octubre de 1933. 

11. Del 21 d’octubre de 1933 a l’11 de gener de 1941. 

12. Del 15 de febrer de 1941 al 9 de desembre de 1954. 

13. Del 19 de gener de 1955 al 14 de desembre de 1961. 

14. Del 8 de gener de 1962 al 16 de maig de 1968. 

15. Del 27 de juny de 1968 al 4 de maig de 1976. 

16. Del 4 de març de 1978 al 16 de febrer de 1981. 
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17. Del 2 de març de 1981 al 3 de gener de 1985. 

 

2. Llibres d’Actes de la Junta General del Círculo Mallorquín 

1. Del 22 de gener de 1852 al 10 de febrer de 1894. 

2. Del 28 de febrer de 1894 al 6 de novembre de 1909. 

3. Del 26 de febrer de 1910 al 15 d’octubre de 1931. 

4. Del 27 de febrer de 1932 al 16 de desembre de 1950. 

5. Del 7 de maig de 1951 al 4 de maig de 1976. 

6. Del 14 de maig de 1977 al 7 d'abril de 1983. 

 

3. Llibre d’actes de la comissió artística del Círculo Mallorquín. Del 4 de juliol de 

1881 a 26 d’agost de 1881 

4. Acta del Jurado Calificador de dia 24 d’abril de 1952. Premio Centenario Círculo 

Mallorquín.  

5. Acta de la sessió de dia 3 de novembre de 1980, de la Comisión Central de 

Monumento de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.   

6. Actes de la Mesa del Parlament de les Illes Balears. De dia 16 de juny a 20 de 

desembre de 1983.  

 

Bases, estatuts, informes, reglaments: 

 Bases acordadas para la unión del Liceo Mallorquín y Casino Balear, cuyas 

sociedades forman actualmente la del Círculo Mallorquín. Palma de Mallorca: Imp. 

De Pedro José Gelabert, 1852. Biblioteca March. 

 Informe preliminar sobre la situació actual de la biblioteca del Círculo Mallorquín. 

Sa Nostra. 1983 

 Dictamen de la Comissió Tècnica de valoració dels diversos projectes presentats al 

concurs de la reforma. 1900. Arxiu dels Serveis Tècnics del Parlament de les Illes 

Balears. 

 Boletín Oficial del Estado, núm. 15, de dia 17 de gener de 1980 

 Reglamento para el Gobierno del Casino Balear. 1842 – 1844. (manuscrit). ARM 

 Reglamento General del Liceo Mallorquín. Imprenta Balear. Palma. 26 de gener de 

1850. ARM 

 Reglamento General de El Círculo Mallorquín.  
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 Reglamento General del Círculo Mallorquín. Imprenta de la V. de Villalonga. 

Palma. 1859 

 Reglamento General del Círculo Mallorquín aprobado en sesión del 16 de junio de 

1856 con las reformas introducidas en el mismo en sesión celebrada del 27 de Enero 

de 1886. Imp. De Viuda é Hijos de Gelabert. Palma. 1893. 

 Reglamento General del Círculo Mallorquín aprobado en sesión del 16 de junio de 

1856 con las reformas introducidas en el mismo en sesión celebrada en 1886. 

Establecimiento Tipo-lit de Amengual y Muntaner. Palma. 1900. 

 Reglamento del Círculo Mallorquín. Imp. De José Tous. Palma. 1936. 

 Reglamento de la Sección de Armas del Círculo Mallorquín. 1866 

 

Discursos 

 BATLLORI, Miquel. “Joan Pons Marquès, trenta anys president d’una societat 

centenària”. BSAL, núm. 40. 1984. Pàg. 321-329  

 DURAN PASTOR, Miquel. Entre el desconhort i el desencís: el llarg camí de 

recobrament de la Universitat furtada. Lliçó inaugural del curs universitari 2000-

2001 de la UIB. Palma. 2000 

 ENSENYAT, Jose. Semblanza biogràfica de Don Pedro Dezcallar Tacón Gual 

Hewes. Imprenta Mossèn Alcover. Palma. 1966 

 HUGUET, Llorens. Discurs d’agraïment. Arxiu del Parlament de les Illes Balears. 

2003 

 MAS I VIVES, Joan. Evocació de Josep Lluís Pons i Gallarza i Joan Alcover. Lliçó 
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