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1.1. Justificació del tema 
  

La sociabilitat en general i les seves implicacions educatives són un 

camp emergent en els estudis historicoeducatius en els darrers anys. Per bé 

que és cert que l’estudi de la sociabilitat, principalment de la seva concreció 

formal o estructurada a través de l’associacionisme, gaudeix d’un avançat estat 

investigador entre la comunitat d’historiadors actualment a les nostres 

contrades, fruit de la tasca ingent portada a terme en les darreres dècades 

―especialment pel que fa l’època contemporània―, no és menys cert que no 

sempre s’ha parat l’atenció que es mereix en el seu vessant educatiu, en un 

sentit ampli.  

Aquest fet, la manca d’atenció als processos educatius portats a terme 

en la concreció formal o estructurada de la sociabilitat en l’època 

contemporània, és encara més evident en la historiografia menorquina en 

general, i en l’educativa en particular. Així és que, si bé l’estudi de la sociabilitat 

formal o estructurada a Menorca compta amb algunes valuoses aportacions en 

els darrers anys, cal no oblidar que no s’ha prestat prou atenció a 

l’associacionisme cultural i educatiu. 

En un treball d’aquestes característiques no voldríem limitar-nos a oferir 

una visió estructural de l’associacionisme cultural i educatiu a casa nostra ―en 

aquest cas del moviment ateneístic en particular―, sinó que pretenem poder 

copsar, analitzar, interpretar, etc., tant els discursos com les iniciatives portades 

a terme en el període en què hem centrat el nostre estudi. En aquest sentit, 

amb aquest estudi pretenem contribuir a un millor coneixement de 

l’associacionisme cultural i educatiu a l’illa de Menorca, a les primeries del nou-

cents, a través de l’anàlisi de la seva concreció més emblemàtica en l’àmbit 

institucional, que no fou altra que el model d’entitat cultural anomenat, 

genèricament, ateneu. 
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1.2. Objectius i metodologia 
 

La finalitat d’aquest treball és aportar una nova línia d’investigació a 

l’estudi de la sociabilitat ―formal o estructurada― cultural i educativa a la 

Menorca contemporània, una nova perspectiva que es concreta en l’anàlisi 

d’una de les tipologies d’associacionisme més emblemàtiques en aquest sentit: 

els ateneus.  

Per tant, els objectius que ens proposem són, d’una banda, aprofundir 

en l’anàlisi d’aquestes entitats ―llur història, organització, activitats, etc.― i 

dels col·lectius i les persones que s’hi involucraren en el seu dia a dia ―els 

discursos i les iniciatives que portaren a terme―, en la mesura que ens ho 

permeti la documentació disponible a hores d’ara. 

La metodologia que hem fet servir per a la consecució d’aquests 

objectius es fonamenta en la recerca documental i bibliogràfica, així com en la 

seva interpretació i contextualització posteriors en el marc del 

desenvolupament dels estudis sobre la sociabilitat i l’educació a l’Estat 

espanyol, al nostre entorn cultural més proper i, en concret, a Menorca. En 

conseqüència, hem seguit les tres passes clàssiques en les investigacions 

històriques: recerca d’informació, anàlisi i interpretació de les fonts i, finalment, 

elaboració i redacció del treball. 

Tanmateix, aquests tres processos clàssics els podem desglossar en les 

passes següents, les quals hem seguit: 

1. Recollida d’informació i anàlisi de fonts i bibliografia. En aquest sentit 

s’han consultat els fons dels arxius i biblioteques que més endavant 

esmentem. 

2. Sistematització de les informacions recollides en el procés de recerca, 

per elaborar posteriorment una cronologia dels fets i esdeveniments 

interessants. 

3. Elaboració d’un primer guió d’acord amb les dades localitzades i 

analitzades.  
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4. Inici d’una nova recerca de documentació per tal d’intentar pal·liar les 

mancances d’informació detectades en alguns punts o aspectes 

concrets del guió esmentat. 

5. Una vegada que la nova documentació localitzada fou analitzada i 

sistematitzada, es procedí a la redacció final de la tesi. 

 

 

1.3. Fonts i documentació 
 

En el transcurs de l’elaboració del treball que avui presentem s’han 

consultat diversos arxius i biblioteques a la recerca de fonts primàries 

―manuscrites, impreses i iconogràfiques― i secundàries. S’han consultat: 

l’Arxiu i la Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó; l’Arxiu de la 

Delegació del Govern a Menorca, que conté els expedients de les societats de 

l’illa des de 1858 fins a 1965, ubicat actualment a la Biblioteca i Casa de 

Cultura de Maó;  l’Arxiu Municipal de Maó; l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca; 

l’Arxiu Històric del Regne de Mallorca; l’Arxiu General de l’Administració 

d’Alcalá de Henares; l’Arxiu Històric Nacional de Salamanca; la Biblioteca 

Pública de Maó; la Biblioteca i Museu Hernández Mora – Hernández Sanz; la 

Biblioteca Fundació Rubió i Tudurí; la Biblioteca Fundació Bartomeu March; la 

Biblioteca Lluís Alemany del Consell Insular de Mallorca; la Biblioteca de 

Catalunya; i la Biblioteca Nacional.  

Tanmateix, hom sap que amb les possibilitats que ofereixen les noves 

tecnologies avui en dia ―amb catàlegs en línia de les biblioteques i accés a 

bases de dades― s’ha facilitat la tasca de recerca bibliogràfica. En la 

realització d’aquest estudi i en la recerca de fonts primàries i secundàries 

impreses han estat de molta utilitat, també, la Biblioteca Virtual de Premsa 

Històrica del Ministeri de Cultura, el Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears 

(CABIB), i el Catàleg de les Biblioteques Públiques de l’Estat, del Ministeri de 

Cultura, així com també de les abans esmentades biblioteques de Catalunya i 

Nacional. Pel que fa a la recerca de fonts secundàries han estat de gran utilitat 

algunes bases de dades bibliogràfiques en línia, principalment les del CSIC del 
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Ministeri de Ciència i Innovació (CSIC-CINDOC) i la base de dades Dialnet 

―portal de difusió de la producció científica hispana elaborat per la Universitat 

de La Rioja. Per a la consulta de les fonts localitzades en aquestes bases de 

dades, així com també d’algunes de les publicacions localitzades en els 

catàlegs en línia citats, de biblioteques de fora de les Illes, ha estat 

indispensable l’ajut del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de 

les Illes Balears ―especialment el seu Servei de Préstec Interbibliotecari. 

El lector trobarà una ordenació de les fonts i la bibliografia consultada 

per a l’elaboració d’aquest estudi, classificades segons si són primàries 

―publicacions periòdiques, estatuts, reglaments i memòries d’associacions i 

institucions, llibres, fullets, articles, fotografies, etc.― o secundàries 

―bibliografia general― en l’apartat setè del treball que presentem. 

 

 

1.4. Estructura del treball 
 

Per tal de donar una millor resposta als propòsits de la nostra 

investigació, hem estructurat la redacció del treball en vuit gran apartats. 

En primer lloc, hem realitzat una perspectiva bibliogràfica dels estudis 

sobre la sociabilitat i l’associacionisme, en general, a l’Estat espanyol, i el seu 

vessant cultural i educatiu, amb particular incidència a les regions més 

properes del nostre entorn cultural; parant un esment especial en l’estat 

investigador actual d’una de les tipologies d’associacionisme cultural concreta 

com són els ateneus. En aquest primer apartat hem volgut reflexionar, alhora, 

sobre els conceptes de cultura i educació, per tal d’aclarir a què ens referim en 

parlar de la projecció cultural i educativa d’aquestes institucions a casa nostra. 

D’altra banda, un segon gran bloc temàtic analitza el context polític, 

econòmic, social, cultural i educatiu de la Menorca dels anys objecte del nostre 

estudi, per tal de poder contextualitzar, analitzar i interpretar els projectes, les 

iniciatives, les activitats, els discursos, etc., que en aquells anys es portaren a 

terme en i des dels ateneus existents aleshores i per les persones que s’hi 

involucraren. 
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Així mateix, un tercer apartat d’aquest treball s’ha centrat en l’anàlisi dels 

ateneus sorgits a l’illa al llarg del període que investiguem (1905-1939), 

revisant, també, els possibles antecedents ateneístics a Menorca. En aquest 

sentit hem parat esment, tot i que succintament, en alguns dels antecedents 

d’entitats culturals o ateneístiques tant del set-cents com del vuit-cents 

menorquí. Pel que fa als ateneus del període que treballem, s’han dividit 

segons si aparegueren, d’una banda, durant les primeries del nou-cents ―com 

és el cas de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, l’Ateneu Obrer i l’Ateneu 

Popular, tots tres de Maó, i l’Ateneu des Castell― o, de l’altra, durant els anys 

de la Segona República i la Guerra Civil ―com és el cas de l’Ateneu 

Racionalista de Maó i els seus voltants, l’Ateneu Racionalista de Ciutadella i 

l’Ateneu Musical. De tots els ateneus esmentats suara tan sols un continuà 

amb la seva activitat més enllà de la Guerra Civil i fins els nostres dies: l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic de Maó. A aquest darrer, possiblement l’entitat 

cultural i educativa més emblemàtica del nou-cents menorquí, hi hem dedicat, 

consegüentment, gran part d’aquest treball, car la tasca cultural i educativa que 

portà a terme en el període indicat ―així com la documentació a l’abast de 

l’investigador― sobresurt per damunt de la resta d’ateneus citats. 

Així, doncs, un cinquè bloc temàtic, el més extens, val a dir-ho, s’ha 

centrat a, en primer lloc, analitzar els precedents socials i culturals de l’entitat 

esmentada, així com el seu esdevenir, des de la fundació l’any 1905 fins a la 

finalització de la Guerra Civil ―amb el trencament que per a la seva activitat 

suposà, tot i que, com s’ha dit, fou l’única d’aquestes entitats que no s’hagué de 

dissoldre. Hem pretès, també, analitzar la tasca realitzada per les principals 

persones ―si més no una mostra representativa d’elles― que s’hi involucraren 

en el període indicat, parant esment tant en els discursos com en les iniciatives 

culturals i educatives que portaren a terme en aquells anys. Així mateix, hem 

volgut incidir en l’organització, el funcionament i l’activitat realitzada per 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, concretament, a través de l’anàlisi dels 

reglaments, dels òrgans d’expressió oficials, de les seccions en què s’organitzà 

internament i la seva ingent activitat, del museu o museus que formà, de la 

biblioteca i sala de lectura de què gaudí, i dels cursos i els cicles de 
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conferències que oferiren als associats, així com també de l’extensa diversitat 

d’entitats, societats, institucions, corporacions, filials, etc., que en aquells anys 

s’integraren en l’Ateneu, vertadera casa gran de l’associacionisme maonès, i de 

l’activitat que des d’aquestes es portà a terme. 

Finalment, un darrer bloc temàtic o apartat de la redacció d’aquest estudi 

el destinem a realitzar-ne una breu síntesi, tot aportant unes valoracions finals 

o conclusions del que suposaren els ateneus per a la cultura en general i per a 

l’educació no formal, popular i social a l’illa en el període objecte de la nostra 

anàlisi. Així mateix, lògicament, el treball presentat inclou, en successius 

apartats, d’una banda, les referències de les fonts i la bibliografia consultada en 

l’elaboració de l’estudi ―segons si cal considerar-les primàries o secundàries― 

i, de l’altra i en darrer lloc, un extens apartat d’annexos. 

 

 

1.5. Agraïments 
  

En el procés d’elaboració d’aquest estudi hem comptat amb l’ajut i 

l’estímul de diverses persones i institucions a les quals vull fer extensiu el meu 

sincer agraïment.  

Hom sap que la realització d’una investigació històrica no seria possible 

sense l’ajut, les orientacions, la professionalitat i les facilitats del personal dels 

arxius i les biblioteques que la recerca documental i bibliogràfica ens porta a 

consultar. En aquest sentit no puc deixar d’agrair públicament les facilitats i la 

valuosa ajuda prestada pel personal dels arxius i biblioteques consultats en el 

transcurs d’aquests anys, als quals hem fet referència abans. 

A més, en l’àmbit institucional hem tingut la sort de comptar amb el 

suport de diverses entitats i institucions, privades i públiques ―l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic i l’Institut Menorquí d’Estudis―, que a través de la 

concessió en aquests anys de premis o beques a estudis o projectes d’alguns 

aspectes relacionats amb aquesta investigació ens han alleugerit les despeses 

pròpies d’un treball com el que presentem, alhora que han representat un 

estímul d’importància per a la investigació.     
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D’altra banda, en un estudi d’aquestes característiques, que s’ha 

perllongat en el temps més del que hauríem desitjat, per motius aliens a la 

nostra voluntat, són moltes les persones, amics i companys de feina, 

investigadors menorquins, etc., que s’han preocupat i interessat pels seus 

avenços, la qual cosa ha suposat un estímul i suport per continuar amb la tasca 

iniciada ja fa anys, a qui faig extensiu el meu sincer agraïment.  

No voldria deixar d’agrair el suport familiar, especialment dels meus 

pares, Dalmau i Glòria, en el procés d’elaboració d’aquest treball i el fet que 

hagin entès i acceptat el que sovint això ha suposat ―escurçar les vacances 

hivernals i estiuenques o destinar-ne les hores a consultar arxius i biblioteques 

de l’illa, enlloc de gaudir-les plegats.  

Així mateix, vull agrair també a la meva germana Helena els consells pel 

que fa a la redacció i correcció lingüística ―no sols en l’elaboració d’aquest 

estudi― aportats durant aquests anys. En aquest sentit agrair, especialment, la 

ingrata i mai prou reconeguda tasca portada a terme per Maria del Mar Torrens 

en la revisió i correcció lingüística del treball finalment presentat.  

Per acabar, vull agrair al professor Bernat Sureda el seu mestratge en el 

procés formatiu que representa l’elaboració d’una tesi doctoral i, més 

concretament, d’una banda, la seva direcció, amb les orientacions, les 

recomanacions, els suggeriments i les correccions, sempre encertats, aportats 

en aquests anys, tant en el procés de recerca com de redacció, i, de l’altra, el 

fet que hagi sabut mantenir viu en mi l’estímul i la il·lusió per la recerca 

historicoeducativa ―més enllà dels entrebancs i desencisos que inevitablement 

poden sorgir al llarg d’una investigació, dilatada en el temps, com ha acabat 

sent aquesta. 
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2. SOCIABILITAT, ASSOCIACIONISME, CULTURA 
I EDUCACIÓ. EL MOVIMENT ATENEÍSTIC 
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2.1. Notes sobre els conceptes de sociabilitat i 
d’associacionisme 

 

El concepte de sociabilitat ha esdevingut una eina útil en el treball 

històric i ha tingut una forta embranzida en les tres darreres dècades del segle 

passat, d’ençà que l’historiador francès Maurice Agulhon l’encunyà al final dels 

anys seixanta.1 Ara bé, en l’estudi de la sociabilitat, que es dóna en diversos 

espais i formes, a més de la història social, política i cultural, hi intervenen 

també l’antropologia cultural, l’etnologia de la vida quotidiana, la sociologia de 

l’oci, etc. Hom sap que l’estudi de la sociabilitat és a hores d’ara un dels camps 

d’investigació més prolífics en la història en general.2 S’ha de tenir present que 

el mot sociabilitat per si mateix no és exclusiu de la investigació històrica, com 

s’ha dit, ni tampoc no ho és del moment actual, car està document el seu ús a 

França i Espanya des de mitjan segle XVIII. Així és que apareix, per exemple, 

al Diccionario de autoridades (1739) i al Diccionario castellano con las voces de 

Ciencias y Artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e 

italiana (1776-1793), com «el tractament i la correspondència d’una persona 

                                           
1 En aquest sentit vegeu: AGULHON, M. Pénitents et Francs-Maçons de l’Ancienne Provence: 
essai sur la sociabilité méridionale. París: Fayard, 1968. Altres obres d’Agulhon sobre aquest 
tema són: AGULHON, M. Le cercle dans la France bourgeoise 1810-1848. Etude d’une 
mutation de sociabilité. París: Librairie Armand Colin [Cahiers des Annales, 36], 1977; 
AGULHON, M. «Sociabilité populaire et sociabilité bourgeoise au XIXe siècle», POUJOL, G.; 
LABOURIE, R. (eds.). Les cultures populaires. Permanences et émergences des cultures 
minoritarires locales, ethniques, sociales et religieuses. Tolosa: Privat, 1979, pàg. 81-91; 
AGULHON, M. «Classes ouvrières et sociabilité avant 1848», Histoire vagabonde. Vol I: 
Ethnologie et politique dans la France contemporaine. París: Gallimard, 1988, pàg. 60-97. Una 
aproximació bibliogràfica imprescindible a l’hora d’apropar-nos a l’obra de Maurice Agulhon es 
pot consultar a: CANAL, J. «Maurice Agulhon: Bibliografía», Historia Social [València], núm. 29, 
1997, pàg. 129-143.          
2 AGULHON, M. «La sociabilité est-elle object d’histoire?», FRANÇOIS, E. (ed.). Sociabilité et 
societé bourgeoise en France, en Allemagne et en Suisse, 1750-1850. París: Éditions 
Recherche sur les Civilisations [Travaux et Mémoires de la Mission Historique Française en 
Allemagne], 1986, pàg. 13-22; FRANÇOIS, E.; REICHARDT, R. «Les formes de sociabilité en 
France du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle», Revue d’Historie Moderne et 
Contemporaine [París], juliol-setembre de 1987, pàg. 453-472.  
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amb altres» o com «societat, tracte d’unes persones amb altres», 

respectivament. A més, ja en el vuit-cents, nombroses obres utilitzaren els mots 

sociabilitat i sociable en referir-se a les relacions humanes. Ara bé, començà a 

ser utilitzat en el camp de les ciències socials, ja en el nou-cents, primerament 

en estudis de caire sociològic, per després acabar-se transferint a la història 

social de la mà de l’historiador francès Maurice Agulhon, com s’ha dit, pioner en 

l’estudi de la sociabilitat des d’una perspectiva històrica.3 Des dels primers 

treballs d’Agulhon respecte d’aquest camp ―fruits de la seva tesi doctoral 

sobre el món associatiu a la regió francesa de Provença a la fi del vuit-cents― 

fins a dia d’avui, la història de la sociabilitat ha gaudit d’un èxit investigador no 

gens menyspreable en les historiografies francesa i italiana i, també, en la del 

nostre Estat.4  

S’ha de dir, però, que en alguns dels seus darrers treballs, l’historiador 

M. Agulhon, sense cap mena de dubte sorprès per la diversitat de treballs 

sobre la sociabilitat que feien referència explícita als seus estudis inicials, ha 

intentat realitzar un exercici d’autocrítica sobre la seva pionera investigació, per 

tal de precisar, perfilar i delimitar cada cop més l’ús del mot o concepte de 

sociabilitat. El mateix Agulhon, en un treball dels anys vuitanta del segle passat, 

segons Jean-Louis Guereña, oferí una definició relativament concisa que potser 

sigui la més global i integradora de les diverses formes de sociabilitat que s’han 

donat i es donen, entenent per aquesta els sistemes de relacions que 

                                           
3 Vegeu: GUEREÑA, J. L. Sociabilidad, cultura y educación en Asturias bajo la Restauración 
(1875-1900). Oviedo: Real Instituto de Estudios Astuarianos, 2005, pàg. 23-24. 
4 Sobre l’estudi de la sociabilitat a l’Estat espanyol vegeu, entre d’altres, el treball: CANAL, J. 
«La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea: una revisión», Sociabilidad 
en la España contemporánea. Historiografía y problemas metodológicos. Valladolid: 
Universidad de Valladolid, 2002, pàg. 25-55. Pel que fa als estudis sobre la sociabilitat a Itàlia 
hom ha de destacar les aportacions d’historiadors com ara Maria Malatesta, Maria Teresa 
Maulari, Maurizio Ridolfi o Alberto M. Banti i Marco Meriggi, entre d’altres, que han 
desenvolupat un aparell teòric semblant al desenvolupat per part de la historiografia francesa a 
partir dels treballs pioners de Maurice Agulhon. Dels autors italians esmentats cal destacar els 
treballs: MALATESTA, M. (ed.). «Sociabilità nobiliare e sociabilità borghese. Francia, Italia, 
Germania, Svizzera XVIII-XX secolo», Cheiron, núm. 9-10, pàg. 7-279; MAULARI, M. T. (ed.). 
Storiografia francese ed italiana a confronto sul fenomeno associativo darante XVIII e XIX 
secolo. Atti delle giornate di studio promesse dalla Fondazione Luigi Einaudi. Torí, 1990; 
RIDOLFI, M. Dalla setta al partito. Il «caso» dei repubblicani cesenati dagli anni risorgimentali 
alla crisi di fine secolo. Rímini: Maggioli, 1988; RIDOLFI, M. Il circolo virtuoso. Sociabilità 
democratica, associazionismo e rappresentanza politica nell’Ottocento. Florència: Centro 
Editoriale Toscano, 1990; BANTI, A. M.; MERIGGI, M. (eds.). «Elites e associazioni nell'Italia 
dell'Ottocento», Quaderni Storici [Roma], núm. 77, agost de 1991, pàg. 357-542.  
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relacionen els individus entre si o que els reuneixen en grups, més o menys 

naturals, més o menys forçosos, més o menys estables, més o menys 

nombrosos.5 Uns anys més tard, M. Agulhon insistí en aquesta dimensió de la 

formalització de la sociabilitat, és a dir, en l’aptitud per constituir i consolidar 

grups humans.6 Així és que d’una accepció relativament limitada i reductora 

―la inicialment utilitzada per Agulhon per historiar la sociabilitat meridional 

francesa a partir de l’ingent moviment associatiu a la regió de Provença―, s’ha 

anat evolucionant progressivament cap a una concepció oberta que integra 

alhora els aspectes més formalitzats, és a dir, la vida associativa en el seu 

conjunt, i aquells aspectes menys estructurats de la vida quotidiana, com ara el 

carrer, el món dels cafès, les tavernes, etc. En opinió de l’historiador hispanista 

Jean-Louis Guereña,7 davant altres termes ben assentats en la historiografia 

espanyola, com ara l’associacionisme, la categoria de sociabilitat integra altres 

dimensions a més del moviment associatiu, ja sigui aquest recreatiu o no, de 

forma que se supera la simple categoria d’associacionisme, en certa manera 

considerada reductora per l’autor esmentat, car està essencialment vinculada, 

si més no històricament, al moviment polític. Així, doncs, segons l’hispanista 

francès, que parteix de les aportacions de M. Agulhon, la sociabilitat remet en 

l’historiografia actual a l’aptitud dels homes i les dones per relacionar-se en 

col·lectius més o menys estables, més o menys nombrosos, i al conjunt de les 

formes, dels àmbits i de les manifestacions de la vida col·lectiva que 

s’estructura més o menys directament amb aquest objectiu. Jean-Louis 

Guereña, a qui seguim, considera la sociabilitat a dia d’avui una categoria 

històrica relativament assentada en la historiografia espanyola, que se centra 

en l’anàlisi de l’època contemporània des de fa si més no gairebé dues 

                                           
5 GUEREÑA, J. L. Sociabilidad, cultura y educación en Asturias... op. cit., pàg. 25-26. 
6 Vegeu: AGULHON, M. «Les associations depuis le début du XIXe siècle», AGULHON, M.; 
BODIGUEL, M. Les Associations au village. Le Paradou: Actes Sud [Bibliothèque des 
ruralistes], 1981, pàg. 11 i AGULHON, M. «Working class and sociability in France before 
1848», THANE, P.; CROSSICK, G.; FLOYD, R. The power of the past. Essays for Eric 
Hobsbawm. Cambridge: Cambridge University Press, 1984, pàg. 37-66. Existeixen una 
traducció francesa i una de castellana posteriors d’aquest treball originàriament publicat en 
anglès: AGULHON, M. «Classes ouvrières et sociabilité...», op. cit., pàg. 60-97 i AGULHON, M. 
«Clase obrera y sociabilidad antes de 1848», Historia Social [València], núm 12, 1992, pàg. 
141-166. 
7 GUEREÑA, J. L. Sociabilidad, cultura y educación en Asturias... op. cit., pàg. 25. 
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dècades, especialment pel que fa als estudis locals i regionals, a partir del 

número de la desapareguda revista Estudios de Historia Social, dedicat a «La 

sociabilidad en la España contemporánea», que recollia els diversos treballs 

realitzats en el marc d’un programa col·lectiu de recerca de l’Equip de Recerca 

sobre les Societats i les Cultures de l’Espanya Contemporània (ERESCEC) de 

la Universitat de París VIII al voltant de la sociabilitat popular a l’Espanya 

contemporània, en què es tractaven temes genèrics com algunes propostes per 

a una història de la sociabilitat a l’Espanya contemporània, la sociabilitat obrera 

a Espanya durant la Restauració o les fonts per a una història de la sociabilitat 

contemporània espanyola, i altres de més concrets que analitzen la sociabilitat 

en regions o indrets específics com ara les ciutats gallegues, Astúries o 

Màlaga.8 

 S’ha de dir que la bibliografia sobre la sociabilitat a l’Estat espanyol a 

l’època contemporània comença a comptar amb nombroses monografies, més 

o menys detallades, explicatives o descriptives, i en general dedicades a 

presentar la tasca portada a terme per entitats concretes.9 Així és que el món 

de la sociabilitat popular a l’Estat espanyol començà a explorar-se per la 

historiografia cultural en general a través de l’estudi del moviment associatiu de 

tipus filantròpic, que ja compta amb interessants contribucions, i de l’educativa 

en particular en els darrers anys amb valuoses aportacions sobre la sociabilitat 

de la joventut i les seves implicacions educatives i formatives. D’aquestes 

últimes, en són un bon exemple els monogràfics que les revistes Educació i 
                                           
8 Vegeu en aquest sentit: Estudios de Historia Social [Madrid], núm. 50-51, juliol-desembre de 
1989, pàg. 131-305. En concret els treballs: MAURICE, J. «Propuestas para una historia de la 
sociabilidad en la España contemporánea», Estudios de Historia Social [Madrid], núm. 50-51, 
juliol-desembre de 1989, pàg. 133-143; LÉCUYER, M. C. «Algunos aspectos de la sociabilidad 
en España hacia 1840», Ibídem, pàg. 145-159; RALLE, M. «La sociabilidad obrera en la 
sociedad de la Restauración (1875-1910)», Ibídem, pàg. 161-199; GUEREÑA, J. L. «Una 
aproximación a la sociabilidad popular: el caso de Asturias bajo la Restauración (1875-1900)», 
Ibídem, pàg. 201-222; BREY, G. «Aproximación a la sociabilidad popular en las ciudades 
gallegas (1833-1914)», Ibídem, pàg. 223-242; MORALES, M. «La sociabilidad popular en 
Málaga, 1840-1874: de la tutela burguesa a la afirmación de una identidad diferenciada», 
Ibídem, pàg. 243-271 i GUEREÑA, J. L. «Fuentes para la historia de la sociabilidad en la 
España contemporánea», Ibídem, pàg. 273-305. 
9 Vegeu una aproximació bibliogràfica per al període comprès entre 1984 i 1994 a: GUEREÑA, 
J. L.; TIANA FERRER, A. «La educación popular», GUEREÑA, J. L.; RUIZ BERRIO, J.; TIANA 
FERRER, A. Historia de la Educación en la España contemporánea. Diez años de 
investigación. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, CIDE, 
1994, pàg. 141-171 (en concret l’apartat dedicat a l’educació i la sociabilitat popular, pàg. 154-
158).  
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Història i Historia de la Educación dedicaren a l’associacionisme juvenil i les 

implicacions socialitzadores i educatives d’aquest al llarg del nou-cents i als 

espais de socialització i formació dels joves en la mateixa època, 

respectivament.10 El primer monogràfic, coordinat per Josep González-Agàpito i 

Xavier Laudo, és en bona part el fruït final del simposi que la Societat d’Història 

de l’Educació dels Països de Llengua Catalana celebrà el novembre de 2002 

sobre «Associacionisme juvenil, educació i socialització al segle XX», que 

comptà amb aportacions diverses produïdes en bona part dins un projecte 

interuniversitari d’investigació i desenvolupament tecnològic del Ministeri de 

Ciència i Tecnologia intitulat «Associacions juvenils, educació i socialització 

(1900-1976). Un estudi comparatiu entre Catalunya, València i Balears». El 

monogràfic esmentat s’enceta amb un treball  introductori d’Antonio Santoni en 

què s’analitza, d’una banda, l’associacionisme i les seves motivacions 

particulars i, de l’altra, els moviments de joventut entesos com a projectes de 

canvi social. Així mateix, en les diverses aportacions d’Isabel Vilafranca i 

Conrad Vilanou, Àngel C. Moreu i Albert Esteruelas i Javier Ventura, s’analitzen 

alguns moviments de joventut significatius de l’Europa de les acaballes del vuit-

cents i la primeria del nou-cents. Al seu torn, els diversos estudis de Salomó 

Marquès, Joan Florensa, Ramona Valls i Mariàngels Riera i Ramon Tarròs ens 

apropen al teixit associatiu d’arrel cristiana, principalment a Catalunya, en uns 

treballs que donen compte d’algunes associacions preocupades per la formació 

humana i espiritual, que foren alhora el principal focus dinamitzador de la 

joventut com a alternativa als òrgans oficials del règim franquista. Finalment, en 

els diversos treballs de José I. Cruz Orozco, M. Antònia Roig, Alejandro 

Mayordomo i Juan M. Fernández Soria s’analitza el paper de les associacions 

de joves dins el context polític i de voluntat cívica, tot aprofundint en les 

implicacions més directament polítiques i polititzades del jovent en indrets del 

país com Palma i València, així com en la circumscripció de les associacions 

en el marc de la idea de ciutadania tant abans com després de les dictadures 

                                           
10 Vegeu en aquest sentit el monogràfic coordinat per Josep González-Agàpito i Xavier Laudo 
«Associacionisme juvenil, socialització i educació al segle XX» a Educació i Història. Revista 
d’Història de l’Educació [Barcelona], núm. 6, 2003, pàg. 5-165 i el monogràfic coordinat per 
Bernat Sureda «Espacios de socialización y formación de los jóvenes en el siglo XX» a Historia 
de la Educación. Revista Interuniversitaria [Salamanca], núm. 22-23, 2003-2004, pàg. 27-231.  
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espanyoles del nou-cents.11 D’altra banda, el segon d’aquests, coordinat per 

Bernat Sureda, sobre els espais de formació i socialització de la joventut al llarg 

del nou-cents, s’enceta amb una introducció a cura de l’autor citat sobre l’estat 

actual de la investigació historicoeducativa respecte de la temàtica esmentada i 

compta amb diverses aportacions de Pere Fullana i Feliciano Montero, José A. 

Cañabate i  Miquel March i Bernat Sureda sobre els models educatius juvenils 

del moviment catòlic a l’Estat espanyol des de mitjan del vuit-cents fins a 

entrada la segona meitat del nou-cents, el primer d’ells, o ja ens els anys de la 

dictadura franquista en els dos següents, parant atenció en la pugna entre 

l’Església catòlica i el Frente de Juventudes durant el primer franquisme en 

l’àmbit educatiu dels joves en l’un i en la renovació del mètode educatiu en les 

associacions juvenils catòliques als anys seixanta del segle passat en l’altre. 

Així mateix, el monogràfic compta amb una aproximació històrica a les 

associacions juvenils a la comarca de Girona, a cura de Salomó Marquès, Jordi 

Feu, David Pujol i Pere Soler. També es para esment a la transmissió de valors 

a través de diversos mitjans formatius informals com la literatura infantil i juvenil 

catalana o les revistes per a joves en els estudis de Ramon Bassa i Miryam 

Carreño, respectivament, o a través del rock radical basc en el de Paulí Dávila i 

Josu Amezaga. Finalment, el monogràfic inclou una aproximació a l’escoltisme 

a Castella i Lleó en els darrers anys del franquisme i la transició democràtica 

com a espai de socialització i d’educació de la joventut en els temps de lleure, 

                                           
11 Vegeu: SANTONI RUGIU, A. «Moviments, associacionisme i educació juvenil entre el vuit-
cents i els primers anys del nou-cents», Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació 
[Barcelona], núm. 6, 2003, pàg. 9-18; VILAFRANCA, I.; VILANOU, C. «La joventut en el context 
cultural d’entreguerres (1919-1939)», Ibídem, pàg. 19-35; MOREU, A. C. «Idealisme naturalista 
dels adolescents alemanys (1897-1945). Dels Wandervögel (Ocells errants) a la Hitlerjugend 
(Joventut hitleriana)», Ibídem, pàg. 36-43; ESTERUELAS, A.; VENTURA, J. «La joventut en 
l’anarquisme (1868-1910)», Ibídem, pàg. 44-55; MARQUÈS, S. «El naixement de l’escoltisme 
catòlic gironí: el paper dels seminaristes i del clergat en el context preconciliar (1950-1962)», 
Ibídem, pàg. 56-79; FLORENSA, J. «Associacions de joves entre els escolapis (1900-1975)», 
Ibídem, pàg. 80-93; VALLS, R. «Joventut i esperitualitat: Taizé», Ibídem, pàg. 94-103; RIERA, 
M.; TARRÒS, R. «Trets pedagògics i metodològics en l’organització del Fejocisme», Ibídem, 
pàg. 104-112; CRUZ OROZCO, J. I. «Mobilització política i revolució en les “Falanges 
Juveniles” de Franco de València. La revista Nosotros», Ibídem, pàg. 113-124; ROIG 
RODRÍGUEZ, M. A. «Un exemple d’associacionisme juvenil civicopolític: la “Juventud Cívica” 
de Palma (1914-1918)», Ibídem, pàg. 125-136; MAYORDOMO, A.; FERNÁNDEZ SORIA, J. M. 
«Sentit social i cívic en l’associacionisme estudiantil valencià (1931-1956)», Ibídem, pàg. 137-
165. 
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de María Tejedor i José M. Hernández i el treball de José I. Cruz Orozco sobre 

les polítiques de joventut en la transició democràtica.12 

Ultra l’atenció que ha merescut darrerament la sociabilitat i l’educació 

dels joves, pel que fa a la sociabilitat en general, si més no estructurada, 

formalitzada, i les seves implicacions culturals i educatives, hom sap que a 

mitjan del vuit-cents a l’Estat espanyol es crearen diversos ateneus o societats 

culturals que es proposaren la instrucció i culturalització tant de les capes 

populars com de les classes més benestants, en funció dels seus destinataris, 

en una conjuntura, la majoria de les vegades, repressiva per a elles. Algunes 

d’aquestes ja han estat objecte d’interessants monografies i estudis específics 

com ara l’Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid o l’Ateneu 

Enciclopèdic de Barcelona, entre d’altres, com veurem més endavant. De fet, 

sobre els ateneus obrers en general ―i l’Enciclopèdic en particular― o el 

moviment associatiu i les seves implicacions educatives a Catalunya qui més i 

millor ha treballat el tema és l’historiador Pere Solà i Gussinyer, amb estudis 

pioners com el que realitzà a les acaballes dels anys setanta del segle passat 

sobre els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya, que ha tingut 

continuïtat en una fructífera tasca investigadora des de llavors ençà.13 La labor 

                                           
12 Vegeu: SUREDA GARCIA, B. «La investigación en historia de la educación y los otros 
espacios de socialización y formación de los jóvenes en el siglo XX. Introducción», Historia de 
la Educación. Revista Interuniversitaria [Salamanca], núm. 22-23, 2003-2004, pàg. 27-32; 
FULLANA, P.; MONTERO, F. «Los modelos educativos juveniles del movimiento católico en 
España (1868-1968)», Ibídem, pàg. 33-51; MARQUÈS, S.; FEU, J.; PUJOL, D.; SOLER, P. 
«Las asociaciones juveniles en las comarcas de Girona (1900-1975). Una aproximación 
histórica», Ibídem, pàg. 53-77; CARREÑO, M. «Chicas en la posguerra. Un análisis sobre el 
aprendizaje de género más allá de la escuela», Ibídem, pàg. 79-104; CAÑABATE VECINA, J. 
A. «La pugna entre la Iglesia católica y el Frente de Juventudes en el ámbito educativo. 
Referencias internacionales, antecedentes y trayectoria general durante el primer franquismo», 
Ibídem, pàg. 105-121; MARCH MANRESA, M.; SUREDA GARCIA, B. «La renovación del 
método educativo en las asociaciones juveniles católicas en los años sesenta del siglo XX», 
Ibídem, pàg. 123-138; TEJEDOR MARDOMINGO, M.; HERNÁNDEZ DÍAZ, J. M. «El 
escultismo en Castilla y León (1970-1983). Un movimiento de juventud para la socialización y la 
educación en el tiempo libre», Ibídem, pàg. 139-166; BASSA I MARTÍN, R. «Libros y lecturas 
para jóvenes. (La transmisión de valores a través de la literatura infantil y juvenil: el caso de la 
LIJ catalana 1939-1985)», Ibídem, pàg. 167-193; CRUZ OROZCO, J. I. «Del  autoritarismo a la 
copartición. La transición a la democracia y políticas de juventud en España», Ibídem, pàg. 
195-212; DÁVILA BALSERA, P.; AMEZAGA ALBIZU, J. «Juventud, identidad y cultura: el rock 
radical vasco en la década de los 80», Ibídem, pàg. 213-231. 
13 Entre la seva extensa bibliografia sobre l’associacionisme a Catalunya destaquem els llibres: 
SOLÀ I GUSSINYER, P. Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya (1900-1937). 
L’Ateneu Enciclopèdic Popular. Barcelona: La Magrana, 1978; SOLÀ I GUSSINYER, P. Cultura 
popular, educació i societat al Nord-est català (1887-1959). Assaig sobre les bases culturals i 
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ingent efectuada per P. Solà es veu complementada pels diversos treballs 

sobre l’associacionisme català o sobre institucions concretes d’altres autors 

que també han aprofundit en el tema, com ara: els de Pere Anguera sobre el 

Centre de Lectura de Reus o sobre les formes i espais de sociabilitat en 

aquesta població; el de Josep Maria Solé i Sabater sobre el Foment Martinenc; 

el de Jordi Casassas i Ymbert sobre l’Ateneu Barcelonès; el d’Amàlia Bosch 

sobre els ateneus a Catalunya; el de Pilar Antolín, Enric Ferreras i Agustí G. 

Larios sobre l’associacionisme a Sant Feliu de Llobregat; el de Ramon Batalla 

sobre el Casino de Rubí; el de Ferran Aisa sobre l’Ateneu Enciclopèdic 

Popular; el d’Òscar Subirats sobre els orígens de l’excursionisme català, o, 

també, el volum que Àngel Font dedica a l’associacionisme cultural, esportiu i 

assistencial a la Catalunya contemporània, entre d’altres.14 Altres estudis 

                                                                                                                            
educatives de la Catalunya rural contemporània. Girona: Col·legi Universitari de Girona, 1983; 
SOLÀ I GUSSINYER, P. Història de l’associacionisme català contemporani. Barcelona i les 
comarques de la seva demarcació, 1874-1956. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Justícia. Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, 1993; SOLÀ I 
GUSSINYER, P. L’esclafament de l’associacionisme lliure a Catalunya en temps del general 
Franco. Barcelona: Rafel Dalmau Editor, 1996 i SOLÀ I GUSSINYER, P. Itineraris per la 
sociabilitat meridional catalana. L’associacionisme i la cultura popular a la demarcació de 
Tarragona (1868-1964). Tarragona: Diputació de Tarragona, 1998. D’altra banda, és 
interessant la consulta de diversos treballs dispersos en publicacions periòdiques com ara: 
SOLÀ I GUSSINYER, P. «Instrucció i esbarjo a un casino de comarques: l’arrencada del 
Casino Llagosterenc (1891-1903)», Estudi General. Revista de la Facultat de Lletres de la 
Universitat de Girona [Girona], núm. 1, 1981, pàg. 143-150; SOLÀ I GUSSINYER, P. «L’Ateneu 
Enciclopèdic: educació d’adults, excursionisme i folklore», L’Avenç [Barcelona], núm. 37, 1981, 
pàg. 16-20; SOLÀ I GUSSINYER, P. «L’associacionisme juvenil català durant la Segona 
República», Estudi General. Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 
[Girona], núm. 7, 1987, pàg. 55-66; SOLÀ I GUSSINYER, P. «L’associacionisme obrer a la 
historia de la societat catalana», L’Avenç [Barcelona], núm. 171, 1993, pàg. 28-31; SOLÀ I 
GUSSINYER, P. «Sociabilidad formal / informal en el área mediterránea: aspectos 
conceptuales y comparativos», Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía [Donostia], núm. 
33, 2003, pàg. 109-137 i SOLÀ I GUSSINYER, P. «Asociación y vida cultural en la Lleida 
postfranquista», Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea [Madrid], núm. 3, 2003, 
pàg. 291-315. 
14 Vegeu: ANGUERA, P. El Centre de Lectura de Reus. Una institució ciutadana. Barcelona: 
Edicions 62, 1977; ANGUERA, P. «Formes i espais de sociabilitat a una ciutat catalana: Reus a 
l’època contemporània», L’Avenç [Barcelona], juny de 1993; ANGUERA, P. Societat, sociabilitat 
i ideologia a l’àrea reusenca. Reus: Associació d’Estudis Reusencs, 1999; SOLÉ I SABATER, 
J. M. Història del Foment Martinenc. Barcelona: Altés, 1978; CASASSAS I YMBERT, J. 
L’Ateneu Barcelonès: dels seus orígens als nostres dies. Barcelona: La Magrana, Institut 
Municipal d’Història, Ajuntament de Barcelona [Curs d’Història de Catalunya, 10], 1986; 
BOSCH I DATZIRA, A. Els ateneus de Catalunya (1854-1990). Barcelona: Federació d’Ateneus 
de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1991; ANTOLÍN, P.; 
FERRERAS, E.; LARIOS, A. G. Els inicis de l’associacionisme contemporani a Sant Feliu de 
Llobregat (1850-1914). Barcelona: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat [Llorenç Sans d’Estudis del Baix Llobregat, 8], 1997; BATALLA I 
GALIMANY, R. Els casinos republicans: política, cultura i esbarjo. El Casino de Rubí (1884-
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d’interès sobre la sociabilitat i l’associacionisme en general a Catalunya, tot i 

que no parin especial atenció als aspectes formatius, que palesen l’avançat 

estat investigador que sobre el tema es dóna en aquesta regió són, a tall 

d’exemple, els de: Carme Batlle Gallart sobre les fires i els mercats com a 

factors de dinamisme econòmic i centres de sociabilitat entre els segles XI i XV; 

James S. Amelang sobre la sociabilitat barcelonesa al segle XVII; Joaquim M. 

Puigvert sobre l’Església, el territori i la sociabilitat entre el sis-cents i el vuit-

cents; Josep Termes, Emili Giralt i Albert Balcells sobre els moviments socials 

arreu dels països de llengua catalana; Jordi Llorens sobre l’inici de 

l’associacionisme catalanista popular; Pere Gabriel sobre la sociabilitat obrera i 

popular i la vida política a Catalunya des del Sexenni Revolucionari fins a la 

Dictadura primoriverista; Xavier Pujades i Carles Santacana sobre l’esport com 

a element de sociabilitat a la Catalunya del vuit-cents i del nou-cents; Albert 

Balcells sobre el sindicalisme a Barcelona al primer terç del nou-cents; Jordi 

Pomés sobre l’associacionisme popular a Malgrat de Mar; Josep Sánchez i 

Josep Solé sobre l’associacionisme sociopolític a Móra d’Ebre; Albert Garcia 

sobre Josep Anselm Clavé i l’associacionisme coral; i, també, els diversos 

estudis sobre l’associacionisme agrari de Jordi Planas, Josep Prat, Antoni 

Saumell i Antoni Gavaldà; així com el volum que Àngel Font dedica en la seva 

història contemporània de Catalunya a l’associacionisme professional o el 

d’Isabel Vidal sobre l’associacionisme de treball, entre d’altres.15  

                                                                                                                            
1939). Barcelona: Ajuntament de Rubí, Publicacions de l’Abadia de Montserrat [Biblioteca Serra 
d’Or, 225], 1999; AISA PÀMPOLS, F. Una història de Barcelona. Ateneu Enciclopèdic Popular 
(1902-1999). Barcelona: Ateneu Enciclopèdic Popular, Virus Editorial, 2000; SUBIRATS I 
TORREBADELL, O. «Modernitat i Renaixença. Els orígens de l’excursionisme català», Afers. 
Fulls de Recerca i Pensament [Catarroja], núm. 49, 2004, pàg. 623-640 i FONT, A. Història 
contemporània de Catalunya: l’associacionisme cultural, esportiu i assistencial. Barcelona: 
Publi Corinti, SL Editora, 2003. 
15 Vegeu: BATLLE DALMAU, C. Fires i mercats, factors de dinamisme econòmic i centres de 
sociabilitat (segles XI a XV). Barcelona: Rafel Dalmau Editor, 2004; AMELANG, J. S. 
«Sociabilitat barcelonesa al segle XVII», Pedralbes. Revista d’Història Moderna [Barcelona], 
núm. 16, 1996; PUIGVERT SOLÀ, J. M. Església, territori i sociabilitat als segles XVII-XIX. Vic: 
Eumo, 2001; GIRALT, E.; BALCELLS, A.; TERMES, J. Los movimientos sociales en Cataluña, 
Valencia y Baleares. Barcelona: Nova Terra, 1970; GIRALT, E.; RAVENTÓS, A. (dirs.). 
Bibliografia dels moviments socials a Catalunya, País Valencià i les Illes. Barcelona: Editorial 
Lavínia, 1972; LLORENS VILA, J. «El foment catalanista: els inicis de  l’associacionisme 
catalanista popular», L’Avenç [Barcelona], núm. 217, 1997, pàg. 6-10; GABRIEL, P. 
«Sociabilidad obrera y popular y vida política en Cataluña, 1868-1923», Bulletin d’Histoire 
Contemporaine de l’Espagne [Telence], núm. 17-18, juny-desembre de 1993, pàg. 145-156; 
PUJADAS, X.; SANTACANA, C. «Reflexions per a un estudi sobre els valors de l’”sportman” en 
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D’altra banda, pel que fa al País Valencià s’han de destacar en els 

darrers anys, per exemple, els treballs de l’historiador Francisco Javier Navarro 

sobre la sociabilitat obrera de caire llibertari i les seves implicacions culturals i 

educatives;16 així com també els de Juan Manuel Fernández Soria sobre 

l’Ateneu Mercantil, d’una banda, o l’associacionisme juvenil valencià (Joventut 

Socialista Unificada, Joventuts Llibertàries i Federació Universitària Espanyola) 

durant la Guerra Civil, de l’altra ―en què l’autor estudia, en aquest últim cas, 

l’educació com a instrument socialitzador i de transformació social emprat en 

aquest període de la nostra contemporaneïtat per un associacionisme juvenil 

compromès amb el poble amb el propòsit de crear una societat més lliure i 

igualitària on la cultura i el saber es posassin al servei de tots els cridats a la 

revolució social i no sols de l’elit burgesa―;17 el d’Amparo Álvarez Rubio sobre 

                                                                                                                            
els inicis de l’esport a Catalunya (1870-1910)», Acàcia. Papers del Centre per a la Investigació 
dels Moviments Socials [Barcelona], núm. 5, 1995, pàg. 47-60 i PUJADAS, X.; SANTACANA, 
C. «Esport, catalanisme i modernitat. La Mancomunitat de Catalunya i la incorporació de la 
cultura física en l’esfera pública catalana (1914-1923)», Ibídem, pàg. 101-122; BALCELLS, A. 
El sindicalisme a Barcelona, 1916-1923. Barcelona: Nova Terra, 1965; POMÉS I VIVES, J. 
Associacionisme popular a Catalunya (1850-1950): una població paradigmàtica, Malgrat de 
Mar. Malgrat de Mar: Ajuntament de Malgrat de Mar, 2002; SÁNCHEZ CERVELLÓ, J.; SOLÉ 
ARNAL, J. L’associacionisme sociopolític a Móra d’Ebre (1875-1936). Flix: Centre d’Estudis de 
la Ribera d’Ebre, 1996; GARCIA BALAÑA, A. «Ordre industrial i transformació cultural a la 
Catalunya de mitjan segle XIX: a propòsit de Josep Anselm Clavé i l’associacionisme coral», 
Recerques [Barcelona], núm. 33, 1996, pàg. 113-134; PLANAS MARESMA, J. 
«Cooperativisme i associacionisme agraris a Catalunya: els propietaris rurals i l’organització 
dels interessos agraris del segle XX», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics 
[Barcelona], núm. 15, 2004, pàg. 205-216; PRAT, J. «L’associacionisme agrari a Osona (1903-
1939): transformació i conflictivitat al camp osonenc contemporani», Estudis d’Història Agrària 
[Barcelona], núm. 10, 1994, pàg. 85-104; SAUMELL SOLER, A. Viticultura i associacionisme a 
Catalunya: els cellers cooperatius del Panedès (1900-1936). Tarragona: Diputació de 
Tarragona, 2002; GAVALDÀ I TORRENTS, A. L’Associacionisme agrari a Catalunya: el model 
de la Societat Agrícola de Valls, 1888-1988. Valls: Institut d’Estudis Vallencs, 1989; FONT. A. 
Història contemporània de Catalunya: l’associacionisme professional. Barcelona: Publi Corinti, 
SL Editora, 2003 i VIDAL, I. Crisi econòmica i transformacions en el mercat de treball: 
l’associacionisme de treball a Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1987. 
16 Vegeu: NAVARRO NAVARRO, F. J. Ateneos y grupos ácratas. Vida y actividad cultural de 
las asociaciones anarquistas valencianas durante la Segunda República y la Guerra Civil. 
València: Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura i Educació. Direcció General del Llibre, 
Arxius i Biblioteques [Biblioteca Valenciana, Colección Historia / Estudios], 2002; NAVARRO 
NAVARRO, F. J. A la revolución por la cultura. Prácticas culturales y sociabilidad libertarias en 
el País Valenciano (1931-1939). València: Universitat de València, 2004 i NAVARRO 
NAVARRO, F. J. «El papel de los ateneos en la cultura y la sociabilidad libertarias (1931-1939): 
algunas reflexiones», Cercles. Revista d’Història Cultural [València], núm. 8, 2005, pàg. 64-104. 
17 Ens referim a: FERNÁNDEZ SORIA, J. M. «Una institución cultural valenciana. El Ateneo 
Mercantil (1879-1980)», Estudis d’Història Contemporània del País Valencià [València], núm. 6, 
1985, pàg. 269-294 i FERNÁNDEZ SORIA, J. M. «Socialització política i educació en 
l’associacionisme juvenil valencià (1936-1939)», MAYORDOMO PÉREZ, A.; AGULLÓ DÍAZ, M. 
C.; FRASQUET GARCIA, G. Les altres escoles. L’educació fora de l’escola. Gandia: CEIC 
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la biblioteca de la Casa del Poble de València a la primeria del nou-cents, amb 

dades sobre el seu fons bibliogràfic i les lectures que s’hi feien, en què 

destaquen especialment les literàries; el de Juana Frasquet sobre la 

sociabilitat, la cultura i l’oci a la València del vuit-cents, o el de Rosa Monlleó 

sobre l’educació i els espais de sociabilitat de les dones a Castelló sota la 

Restauració.18 Altres estudis d’interès sobre sociabilitat i associacionisme al 

País Valencià, tot i que no parin esment específicament a les seves 

implicacions educatives, són els d’Artur Todolí i Pilar Rovira sobre 

l’associacionisme a les poblacions d’Algemesí i Alzira (la Ribera Alta), l’un 

sobre l’associacionisme obrer i l’altre sobre l’associacionisme durant la Segona 

República i la Guerra Civil, respectivament; el d’Eduard J. Gay, Carlos D. 

Fuentes i Josep A. Pérez sobre l’associacionisme obrer a Polinyà de Xúquer 

(Ribera Baixa); el de Josep M. Climent sobre els orígens del moviment obrer 

valencià a mitjan del vuit-cents, en què es presta atenció a l’associacionisme i 

la sociabilitat obrera d’aleshores, o els de Rafael Valls, sobre l’associacionisme 

polític, concretament sobre les agrupacions locals de la dreta regional 

valenciana, a la comarca de l’Horta Sud durant la Segona República, i el 

d’Aurora Igual, sobre l’evolució dels àmbits de sociabilitat popular de la classe 

obrera al primer terç del nou-cents a l’esmentada comarca del País Valencià.19  

                                                                                                                            
Alfons el Vell, Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació – Universitat de 
València [II Jornades d’Història de l’Educació Valenciana. Gandia, 30 i 31 de maig de 2003], 
2004, pàg. 71-109. A més, sobre l’associacionisme juvenil de caire socialista i el seu 
compromís educatiu és de consulta obligada l’exhaustiva i documentada obra: FERNÁNDEZ 
SORIA, J. M. Juventud, ideología y educación. El compromiso educativo de las Juventudes 
Socialistas Unificadas. València: Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació, 
Universitat de València [Sèrie Minor, 15], 1992. 
18 Vegeu: ÁLVAREZ RUBIO, A. «La Biblioteca de la Casa del Pueblo de Valencia: aspectos de 
una cultura popular», Estudis d’Història Contemporània del País Valencià [València], núm. 6, 
1985, pàg. 295-316; FRASQUET MIGUEL, J. Valencia revolucionaria (1834-1843): 
sociabilidad, cultura y ocio. València: Universitat de València, Servei de Publicacions, 2002 i 
MONLLEÓ PERIS, R. «Educación y moral de classes. Los espacios de sociabilidad de la mujer 
en Castellón durante el período restauracionista», Asparkia. Investigació Feminista [Castelló de 
la Plana], núm. 14, 2003, pàg. 115-137. 
19 Vegeu: RODOLÍ MERENCIANO, A. L’associacionisme obrer i el seu reflex a Algemesí. 
Algemesí: Ajuntament d’Algemesí, 1999; ROVIRA GRANERO, P. Mobilització social, canvi 
polític i revolució: associacionisme, Segona República i guerra civil: Alzira, 1900-1939. Alzira: 
Editorial Germania SL, 1996 i GAY GAY, E. J.; FUENTES FOS, C. D.; PÉREZ, J. A. Polinyà al 
primer terç del segle XX: associacionisme obrer. La societat obrera de Polinyà. Polinyà de 
Xúquer: Ajuntament de Polinyà de Xúquer, 2001; CLIMENT PRATS, J. M. «Població industrial i 
radicalisme urbà. Aproximació als orígens del moviment obrer a València (1843-1849)», Afers. 
Fulls de Recerca i Pensament [Catarroja], núm. 15, 1993, pàg. 143-162; VALLS MONTES, R. 
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Pel que fa a les Illes Balears, cal destacar la ingent tasca portada a 

terme, en els darrers anys, pel Grup d’Estudis de la Cultura, la Societat i la 

Política al Món Contemporani de la Universitat de les Illes Balears, dirigit per 

Sebastià Serra Busquets, en el coneixement de l’entramat associatiu illenc, a 

través de l’organització de jornades que han tractat específicament el tema 

amb aportacions valuoses o d’alguns estudis específics dels seus membres 

sobre l’associacionisme a les diferents illes de l’arxipèlag balear, com ara els de 

Manel Santana Morro per al cas de Mallorca, o els de José A. Cañabate i Joan 

J. Matas sobre les organitzacions juvenils franquistes o les catòliques a l’illa 

major de l’arxipèlag durant el franquisme.20 Altres aportacions d’interès pel que 

fa a Mallorca són les de Pere Fullana sobre la sociabilitat popular al vuit-cents, 

l’exhaustiu estudi sobre el moviment catòlic a la Mallorca d’entre els dos segles 

XIX i XX ―que aporta dades interessants sobre la sociabilitat i 

l’associacionisme d’arrel catòlic i l’educació popular a l’illa― o l’estudi dels 

models formatius de les joventuts catòliques a Mallorca des de 1870 a 1945. 21 

Força interessant és l’aportació de Bernat Sureda sobre els aspectes educatius 

de l’associacionisme juvenil a les Illes, així com també les diverses aportacions 

                                                                                                                            
«Les agrupacions locals de la dreta regional valenciana: un model d’agitació-propaganda 
política a la comarca de l’Horta (1931-1936)», Afers. Fulls de Recerca i Pensament [Catarroja], 
núm. 11-12, 1991, pàg. 271-282 i IGUAL CABRERO, A. «L’Horta Sud: Evolución de los 
ámbitos de sociabilidad popular de 1900 a 1926», Torrens. Estudis i Investigacions de Torrent i 
Comarca [Torrent], núm. 13, 2003, pàg. 65-80. 
20 Vegeu: SERRA BUSQUETS, S.; COMPANY MATES, A. (coords.). El moviment associatiu a 
les Illes Balears des de final del segle XIX fins a l’actualitat. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics 
[XIX Jornades d’Estudis Històrics Locals. Palma, del 13 al 16 de desembre de 2000], 2001; 
SANTANA MORRO, M. «Els casinos i ateneus: esbarjo, política, educació i cultura a Mallorca a 
finals del segle XIX», Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana [Palma], núm. 57, 2001, pàg. 
221-236; SANTANA MORRO, M. El forjament de la solidaritat. Mutualitats, cooperatives, 
societats obreres i recreatives a Mallorca (1868-1936). Palma: Edicions Cort, 2002 i SANTANA 
MORRO, M. Classe obrera, cultura i educació a Mallorca (1868-1936). Palma: Lleonard 
Muntaner Editor [Llibres de la Nostra Terra, 78], 2007; CAÑABATE, J. A. «Les organitzacions 
juvenils del règim franquista a Mallorca (1939-1977)», SERRA BUSQUETS, S.; SUREDA 
GARCIA, B. (coords.). Els joves a l’època contemporània. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics 
[XXI Jornades d’Estudis Històrics Locals. Palma, del 27 al 29 de novembre de 2003], 2004, 
pàg. 129-144; MATAS PASTOR, J. J. «Joventuts catòliques a Mallorca durant el primer 
franquisme», SERRA BUSQUETS, S.; SUREDA GARCIA, B. (coords.). Els joves a l’època 
contemporània, op. cit., pàg. 103-128. 
21 En aquest sentit vegeu: FULLANA I PUIGSERVER, P. «La sociabilitat popular a Mallorca 
1833-1868)», El contemporani [València], núm. 2, 1994, pàg. 34-37; FULLANA I 
PUIGSERVER, P. El moviment catòlic a Mallorca (1875-1912). Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat [Biblioteca Abat Oliba, 134], 1994 i FULLANA I PUIGSERVER, P. «Els 
models de formació de les joventuts catòliques a Mallorca (1870-1945)», SERRA BUSQUETS, 
S.; SUREDA GARCIA, B. (coords.). Els joves a l’època contemporània, op. cit., pàg. 29-50. 
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realitzades en el marc de les XXI Jornades d’Estudis Històrics Locals 

desenvolupades sobre el tema genèric d’«Els joves a l’època contemporània» 

que fan referència a llur sociabilitat.22  Així mateix, també cal destacar, entre 

d’altres, les d’Antoni Quintana i Mateu Ramon, que han analitzat, 

específicament, l’un l’associacionisme de la menestralia mallorquina del set-

cents i l’altre el moviment associatiu a Calvià durant la Segona República.23 Pel 

que fa l’illa menor de l’arxipèlag balear, s’ha de dir que la sociabilitat 

contemporània menorquina és un fet poc estudiat a dia d’avui. No obstant això, 

comencem a comptar amb alguns treballs publicats sobre l’associacionisme 

illenc referits a poblacions o institucions concretes, com ara el de Jordi Pons 

Bosch sobre l’associacionisme a la vila de Ciutadella i el de Pere Alzina Seguí i 

Francesc Carreras Jaume sobre el Casino 17 de Gener de la mateixa 

població.24 Així mateix, recentment ha sortit a la llum, amb motiu del 125è 

aniversari, un aplec de treballs a cura de Jordi Pons Bosch, Miquel Àngel 

Casasnovas Camps, Josefina Salord Ripoll, Abina Freitas i Joana Moll, i Joan 

F. López Casasnovas, sobre el Cercle Artístic de Ciutadella, institució 

recreativa endegada l’any 1881, que encara perdura en l’actualitat amb una 

intensa activitat cultural, d’ençà que es reconvertí definitivament en societat 

cultural l’any 1986.25 Altres treballs de Jordi Pons Bosch o nostres fan 

referència a diferents models d’associacionisme, com ara els casinos i els 

ateneus, i les seves implicacions formatives entre els segles XIX i XX.26 

                                           
22 Vegeu: SUREDA GARCIA, B. «L’associacionisme juvenil a Balears. Aspectes educatius», 
SERRA BUSQUETS, S.; SUREDA GARCIA, B. (coords.). Els joves a l’època contemporània, 
op. cit., pàg. 51-71, i, en general, les actes esmentades de les XXI Jornades d’Estudis Històrics 
Locals. 
23 Vegeu: QUINTANA TORRES, A. «Vicis, costums i solidaritats de la menestralia mallorquina 
del segle XVIII», Afers. Fulls de Recerca i Pensament [Catarroja], núm. 23-24, 1996, pàg. 243-
254 i RAMON LINDON, M. «El moviment associatiu a Calvià durant la Segona República», 
Estudis Baleàrics [Palma], núm. 51, 1995, pàg. 113-125. 
24 Vegeu: PONS BOSCH, J. «El moviment associatiu a Ciutadella. 1868-1939», SERRA 
BUSQUETS, S.; COMPANY MATES, A. (coords.). El moviment associatiu a les illes Balears... 
op. cit., pàg.  565-589 i ALZINA SEGUÍ, P.; CARRERAS JAUME, F. El Casino 17 de Gener. 
Una part de la nostra història. Ciutadella: Casino 17 de Gener, Institut Menorquí d’Estudis, 
2002. 
25 Així és que l’esmentada entitat recreativa i cultural ha dedicat el darrer número aparegut fins 
ara de la seva revista a historiar els 125 anys de la institució. Vegeu: AA. VV. «Història del 
Cercle Artístic», Publicacions des Born [Ciutadella de Menorca], núm. 17-18, desembre de 
2006. 
26 Vegeu: PONS BOSCH, J. «El casino a la Menorca contemporània: espai d’oci i educació 
(1868-1939)», COMAS RUBÍ, F.; MOTILLA SALAS, X. (coords.). Història / històries de la lectura. 
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 Altres regions de l’Estat espanyol compten també amb aproximacions a 

la sociabilitat popular i l’associacionisme en general o estudis exhaustius sobre 

entitats concretes i les seves implicacions culturals i educatives. Així és que, 

continuant amb la resta de regions de l’Estat amb llengua i cultura pròpies, 

Astúries, Galícia i el País Basc també han estat objecte d’estudis sobre llur 

sociabilitat, cultura i educació. Un cas exemplar és el coneixement de què 

disposem avui en dia de la sociabilitat popular i l’associacionisme i les seves 

activitats culturals i educatives a Astúries durant la Restauració gràcies als 

acurats estudis de Jean-Louis Guereña i Jorge Uría.27 Així mateix, pel que fa a 

Galícia, s’ha de destacar el treball de Gerad Brey sobre la sociabilitat popular a 

les ciutats gallegues al llarg del vuit-cents fins a la primeria del nou-cents. 

D’altra banda, cal esmentar també, entre d’altres, els estudis sobre 

l’associacionisme agrari i l’obrer a Oleiros o l’associacionisme femení 

progressista a la Corunya de Miguel Cabo, Carlos Pareira i Ana María 

Romero.28 Una regió que compta també amb força estudis sobre la sociabilitat 

respecte d’altres de l’Estat és el País Basc, amb aportacions com ara l’extens 

treball de Juan Madariaga sobre els elements culturals i mentals que donaren 

                                                                                                                            
Palma: Institut d’Estudis Baleàrics [Actes de les XXIV Jornades d’Estudis Històrics Locals – XVII 
Jornades d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana], 2005, pàg. 253-262 i 
MOTILLA SALAS, X. «Els ateneus i el foment de la lectura a Menorca a les primeres dècades del 
nou-cents», COMAS RUBÍ, F.; MOTILLA SALAS, X. (coords.). Història / històries de la lectura, op. 
cit., pàg. 275-290. D’altra banda, al nostre treball Regeneracionisme i educació popular a 
Menorca, hom pot trobar-hi notícies parcials sobre l’associacionisme cultural i educatiu fora de 
l’escola menorquina d’aquests anys. En aquest sentit vegeu: MOTILLA SALAS, X. 
Regeneracionisme i educació popular a Menorca. La contribució de José Pérez de Acevedo 
(1903-1917). Maó: Institut Menorquí d’Estudis [Cova de Pala, 18], 2004, pàg. 183-286. 
27 Vegeu: GUEREÑA, J. L. «Una aproximación a la sociabilidad popular: el caso de Asturias 
bajo la Restauración (1875-1900)», op. cit., pàg. 201-222; GUEREÑA, J. L. «El espacio 
mutualista en la sociabilidad popular de la Restauración (1875-1900). El ejemplo asturiano», 
CASTILLO, S. (coord.). Solidaridad desde abajo. Trabajadores y socorros mutuos en la España 
contemporánea. Madrid: UGT, Centro de Estudios Históricos [Actas del I Encuentro 
Internacional sobre las Sociedades de Socorros Mutuos de los Trabajadores en España. 
Madrid, 1992], 1994, pàg. 205-224; GUEREÑA, J. L. Sociabilidad, cultura y educación en 
Asturias... op. cit., i URIA, J. «Educación, sociabilidad y demandas populares de cultura: 
Asturias a principios del siglo XX», Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria 
[Salamanca], núm. 20, 2001, pàg. 41-65. 
28 Ens referim a: BREY, G. «Aproximación a la sociabilidad popular en las ciudades gallegas 
(1833-1914)», op. cit., pàg. 223-242; CABO VILLAVERDE, M. O asociacionismo agrario en 
Oleiros ata a guerra civil. Iñás Oleiros: Editorial Trifolium, El Taller de Juan, 2006; PEREIRA 
MARTÍNEZ, C. Asociacionismo e movemento obreiro en Oleiros (1900-1936). Iñás Oleiros: 
Editorial Trifolium, El Taller de Juan, 2002 i ROMERO MASIÁ, A. M.; PEREIRA MARTÍNEZ, C. 
O orballo da igualdade: asociacionismo femenino progresista na cidade da Coruña. La 
Corunya: Baía Ediciones, 2005.  
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lloc a l’esdevenir civilitzador basc entre el Renaixement i la Primera Guerra 

Carlina, el qual para especial atenció a aspectes de cultura intel·lectual com 

l’alfabetització, l’ensenyament, la premsa, les polítiques lingüístiques, etc., a 

més de les actituds davant la vida i la mort.29 Aportacions d’interès són també 

les recollides en unes jornades d’història local al voltant dels espais de 

sociabilitat al País Basc, editades amb posterioritat a la revista Vasconia, com 

és el cas de l’estudi de Mikel Aizpuru sobre l’associacionisme legal a 

Guipúscoa des de l’aprovació de la Llei d’associacions l’any 1887 fins a l’inici 

de la Guerra Civil, el d’Amaia Lamikiz sobre els espais associatius de la 

joventut guipuscoana a la dècada dels anys seixanta del segle passat o la de 

Félix Luengo sobre els marcs de la sociabilitat en el País Basc del vuit-cents i 

del nou-cents, en què fa una anàlisi de l’evolució i les característiques dels 

marcs de la sociabilitat basca des de la consolidació del règim liberal fins als 

nostres dies, fent esment a la vida privada o familiar, l’oci i la vida quotidiana, el 

món laboral, la política, la cultura, etc. D’aquest últim autor s’ha de destacar 

també l’estudi sobre les societats de socors mutus a Errenteria (Guipúscoa) al 

primer terç del nou-cents.30 Al seu torn, Daniel Reboredo ens ha apropat a 

l’associacionisme dels professionals de l’educació alabesa des del Sexenni 

Revolucionari fins a la caiguda de la Dictadura primoriverista i Joseba 

Agirreazkuenaga i Noberto Ibáñez han parat atenció l’un als àmbits de 

sociabilitat formal del Bilbao del vuit-cents i l’altre al cooperativisme a Biscaia 

durant la Dictadura primoriverista i la Segona República.31 Finalment, cal no 

                                           
29 MADARIAGA ORBEA, J. «Expresiones culturales y mentales en la Euskal Herria de los 
siglos XVI al XIX», Revista Internacional de los Estudios Vascos [Donostia], núm. 46, 2001, 
pàg. 203-323. 
30 Vegeu: AIZPURU MURUA, M. «El asociacionismo legal en Gipuzkoa, 1887-1936», Vasconia. 
Cuadernos de Historia-Geografía [Donostia], núm. 33, 2003, pàg. 29-48; LAMIKIZ 
JAUREGIONDO, A. «La perspectiva local en el estudio de la sociabilidad. Espacios asociativos 
de la juventud guipuzcoana en la década de 1960», Ibídem, pàg. 49-61 i LUENGO TEIXIDOR, 
F. «Los marcos de la sociabilidad en el País Vasco contemporáneo», Ibídem, pàg. 139-157. Pel 
que fa a les societats de socors mutus a Renteria hom pot consultar: LUENGO TEIXIDOR, F. 
«Sociabilidad y socorros mutuos: las sociedades de socorros mutuos en Renteria (1890-
1930)», CASTILLO, S. Solidaridad desde abajo... op. cit., pàg. 177-187. També publicat a 
Bilduma [Errenteria], núm. 9, 1995, pàg. 27-39.  
31 Vegeu: REBOREDO, D. «Derechos y reivindicaciones del magisterio alavés durante el 
Sexenio Revolucionario y la Restauración borbónica: asociacionismo y prensa profesional 
(1868-1930)», Sancho El Sabio. Revista de Cultura e Investigación Vasca [Vitòria], núm. 3, 
1993, pàg. 267-282; AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, J. «Génesis de la sociabilidad 
moderna en Bilbao (1800-1876)», Bidebarrieta. Anuario de Humanidades y Ciencias Sociales 
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oblidar les aportacions de José M. Tapiz sobre les societats recreatives i 

organitzacions culturals en què es reunien els associats i els simpatitzants del 

Partit Nacionalista Basc durant la Segona República, que proporcionaren 

educació i formació política i serviren com a elements de transmissió i difusió 

de l’ideari nacionalista basc d’aleshores.32 

D’altra banda, pel que fa al coneixement sobre entitats concretes i llurs 

implicacions culturals i educatives, hom estarà d’acord en el fet que, en aquest 

sentit, la història i les activitats del Fomento de las Artes de Madrid han estat 

reconstruïdes exhaustivament des del seu antecedent a La Velada de Artistas, 

Artesanos, Jornaleros y Labradores de 1848 fins a entrat el segle XX a través 

dels diversos estudis de Jean-Louis Guereña, Francisco Villacorta Baños i Juan 

Antonio García Fraile, entre d’altres.33 Alhora, Antonio Viñao, en l’estudi de les 

biblioteques populars de la darreria del vuit-cents, ha demostrat com la 

                                                                                                                            
de Bilbao [Bilbao], núm. 2, 1997, pàg. 233-252 i IBÁÑEZ ORTEGA, N. «El cooperativismo en 
Vizkaya (1923-36): un marco teórico y práctico de sociabilidad», Vasconia. Cuadernos de 
Historia-Geografía [Donostia], núm. 29, 1999, pàg. 67-90. 
32 Ens referim a: TAPIZ FERNÁNDEZ, J. M. «Locales del partido y transmisión ideológica. El 
caso de los batzokis del PNV durante la II República», Vasconia. Cuadernos de Historia-
Geografía [Donostia], núm. 27, 1998, pàg. 211-224 i TAPIZ FERNÁNDEZ, J. M. «Las 
organizaciones culturales del PNV durante la II República», Sancho El Sabio. Revista de 
Cultura e Investigación Vasca [Vitòria], núm. 15, 2001, pàg. 93-112. 
33 Vegeu: GUEREÑA J. L. «Associations culturelles pour ouvriers et artisans á Madrid (1847-
1872)», Culture et Société en Espagne et en Amérique Latine. Lille: Université de Lille III, 1980, 
pàg. 77-91; GUEREÑA, J. L. «Prensa y Educación popular. La Revista del Fomento de las 
Artes», La prensa de los siglos XIX y XX. Metodología, ideología e información. Aspectos 
económicos y tecnológicos. Bilbao: Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1986, pàg. 
203-219; GUEREÑA, J. L. «Les antécédents du Fomento de las Artes. La Velada de Artistas, 
Artesanos, Jornaleros y Labradores (1847-1858)», Bulletin Hispanique [Bordeus], tom XCII, 
núm. 2, juliol-setembre de 1991, pàg. 761-787; VILLACORTA BAÑOS, F. «Teoría y práctica del 
obrerismo democrático: el Fomento de las artes, 1847-1876», Madrid en la sociedad del siglo 
XIX. Madrid: Comunidad de Madrid, volum II, 1986, pàg. 71-96; GARCÍA FRAILE, J. A. «El 
“Fomento de las Artes” durante la Restauración (1883-1912)», GUEREÑA, J. L.; TIANA 
FERRER, A. (eds.). Clases populares, cultura, educación. Siglos XIX y XX. Coloquio hispano-
francés (Casa de Velázquez, Madrid, 15-17 de junio de 1987). Madrid: Casa de Velázquez, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1989, pàg. 439-453 i GARCÍA FRAILE, J. A. 
«El Fomento de las Artes durante la Restauración (1876-1912): una perspectiva obrera sobre la 
educación de la mujer», Mujer y Educación en España, 1868-1975. VI Coloquio de Historia de 
la Educación. Santiago de Compostel·la: Universidad de Santiago de Compostela. 
Departamento de Historia de la Educación, Sociedad Española de Historia de la Educación, 
1990, pàg. 607-614. S’ha de dir, però, que les activitats del Fomento de las Artes ja eren per 
hom ben conegudes a través de les planes que Anselmo Lorenzo i Francisco Mora hi dedicaren 
en les seves memòries. En aquest sentit vegeu: LORENZO, A. El proletario militante. Memorias 
de un internacional. Primer período de la Asociación Internacional de los Trabajadores. 
Barcelona: Antonio López Editor, 1902, pàg. 17-29 i MORA, F. Historia del Socialismo Obrero 
Español desde sus primeras manifestaciones hasta nuestros días. Madrid: Inocente Calleja, 
1902, pàg. 45-47.   
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biblioteca del Fomento de las Artes de Madrid disposava d’un elevat nombre 

d’exemplars de ciències exactes, físiques i naturals, de ciències morals i 

polítiques, de literatura, etc., i no tant de llibres d’il·lustració i d’esbarjo. S’ha de 

dir que per al coneixement de les biblioteques populars és imprescindible 

l’estudi pioner de José Carlos Mainer sobre la lectura obrera a l’Estat espanyol 

en què presenta els catàlegs de les biblioteques d’alguns centres ―com ara 

l’Ateneu Obrer Barcelonès el 1893 o l’Ateneo Obrero de Gijón el 1917― i 

s’apropa a les estratègies culturals i educatives del moviment obrer.34 Així 

mateix, continuant amb institucions concretes de la capital de l’Estat, treballs 

com els d’Antonio Ruiz Salvador i Francisco Villacorta Baños són 

imprescindibles per apropar-nos a la història de l’Ateneo Científico, Literario y 

Artístico de Madrid i la important tasca cultural que desenvolupà en el vuit-

cents.35 Hom sap que l’ateneu esmentat fou fundat l’any 1820, seguint 

l’exemple dels ateneus francesos, per A. Galiano i altres personalitats liberals 

del moment; dissolt pel triomf absolutista de Ferran VII el 1823, fou finalment 

restaurat de bell nou l’any 1835. Altres estudis més recents sobre la sociabilitat 

a l’àrea madrilenya són els de Juan Carlos Zofío i Elena Sánchez sobre família, 

oci i sociabilitat dels artesans madrilenys preindustrials des del cinc-cents a 

mitjan dels sis-cents i sobre les confraries i la sociabilitat a Madrid a l’Antic 

Règim, respectivament.36  

Altres regions de l’Estat com Andalusia també compten amb aportacions 

específiques i valuoses sobre institucions concretes, com les d’Antonio Siria 

sobre la Sociedad Casino de Artesanos de Écija, d’Elena Sanz sobre el Casino 
                                           
34 Vegeu: VIÑAO FRAGO, A. «A la cultura por la lectura. Las bibliotecas populares (1869-
1885)», GUEREÑA, J. L.; TIANA FERRER, A. (eds.). Clases populares, cultura, educación... 
op. cit., pàg. 324-334 i MAINER, J. C. «Notas sobre la lectura obrera en España (1890-1930)», 
Teoría y práctica del movimiento obrero en España (1900-1936). València: Fernando Torres, 
1977, pàg. 173-239. 
35 Vegeu: RUÍZ SALVADOR, A. El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid (1835-
1885). Londres: Tamesis Books, 1971 i VILLACORTA BAÑOS, F. El Ateneo de Madrid (1885-
1912). Madrid: CSIC, 1985. 
36 Ambdues obres es corresponen a les tesis doctorals dels seus autors defensades a les 
universitats Complutense i Autònoma de Madrid i publicades per les seves respectives 
universitats, l’una en format CD-ROM sota demanda i l’altra en microfitxes. Vegeu: ZOFÍO 
LLORENTE, J. C. Las culturas del trabajo en Madrid, 1500-1650: familia, ocio y sociabilidad en 
el artesanado preindustrial. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de 
Publicaciones, 2005 i SÁNCHEZ DE MADARIAGA, E. Cofradías y sociabilidad en el Madrid del 
antiguo régimen. Cantoblanco: Universidad Autónoma de Madrid, Servicio de Publicaciones, 
1997. 
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de Jerez o de Luis Palacios sobre el Real Centro Filarmónico de Córdoba.37 

D’altra banda, Manuel Morales Muñoz en els seus treballs sobre l’educació 

popular a Màlaga ha insistit en el paper que les associacions obreres 

d’instrucció hi han jugat.38 Altres aportacions a destacar pel que fa a Andalusia 

són les de José M. García sobre l’associacionisme polític gadità durant el 

Trienni Constitucional, de José L. Ruiz sobre les associacions politicoreligioses 

sevillanes durant el Sexenni Revolucionari o de Manuel J. de Lara sobre la 

sociabilitat religiosa a Huelva a l’Antic Règim, així com també l’apropament de 

Francisco Luque-Romero i José Cobos a la sociabilitat informal a Còrdova.39  

Per a altres regions com Extremadura, Múrcia, La Rioja i Aragó comptem 

en l’actualitat amb menys aportacions des d’un punt de vista quantitatiu. S’ha 

de destacar entre aquestes, per l’atenció que presta a l’educació popular, la de 

Francisco López sobre el Liceo de Artesanos de Badajoz o l’estudi sobre els 

espais de sociabilitat i oci al començament del nou-cents a Logronyo d’Andoni 

Fernández. Altres aportacions que palesen l’interès investigador sobre la 

sociabilitat i l’associacionisme en general a les regions de l’Estat esmentades 

són les de Gloria Sanz i Luis M. Moreno sobre l’associacionisme agrari, l’una al 

primer terç del nou-cents a Saragossa i l’altra a les dues primeres dècades del 

                                           
37 Ens referim a: SIRIA GONZÁLEZ, A. Pequeña historia de la Sociedad Casino de Artesanos 
de Ecija. Écija: Grafisol, 1981; SANZ RUIZ, E. «Sociabilidad decimonónica: el Casino de 
Jerez», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo [Cadis], núm. 8, 2000, pàg. 93-105 i 
PALACIOS BAÑUELOS, L. Historia del Real Centro Filarmónico de Córdoba “Eduardo 
Lucena”. Música, sociabilidad y cultura popular. Còrdova: Caja Provincial de Ahorros de 
Córdoba, 1994. 
38 Vegeu: MORALES MUÑOZ, M. «Enseñanza popular y clase obrera en Málaga (1868-1874)», 
AYMES, J. R.; FELL, E. M.; GUEREÑA, J. L. (eds.). L’enseignement primaire en Espagne et en 
Amérique Latine du XVIIIe siècle à nos jours. Politiques éducatives et réalités scolaires. Tours: 
Publications de l’Université de Tours [Études Hispaniques, VI-VII], 1986, pàg. 133-154 i 
MORALES MUÑOZ, M. «Asociaciones obreras de instrucción en Málaga (1892-1919)», 
GUEREÑA J. L.; TIANA FERRER, A. (eds.). Clases populares, cultura, educación... op. cit., 
pàg. 403-437. 
39 Vegeu: GARCIA LEÓN, J. M. «Las sociedades patrióticas gaditanas (1820-1823)», 
Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea [Cadis], núm. 1, 1989, pàg. 199-208; 
RUÍZ SÁNCHEZ, J. L. «Las asociaciones político-religiosas sevillanas durante el Sexenio 
Revolucionario», Archivo Hispalense [Sevilla], núm. 72, 1989, pàg. 21-32; LARA RODENAS, M. 
J. de. «La sociabilidad religiosa en la Andalucía del Antiguo Régimen: hermandades y cofradías 
en la tierra de Huelva», Demófilo. Revista de Cultura Tradicional [Sevilla], núm. 23, 1997, pàg. 
15-42 i LUQUE-ROMERO ALBORNOZ, F.; COBOS RUIZ DE ADANA, J. «Tabernas y Peñas 
de Córdoba, entre la sociabilidad y la tradición», Demófilo. Revista de Cultura Tradicional 
[Sevilla], núm. 36, 2000, pàg. 85-109. 
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segle passat a Múrcia, o les aportacions diverses recollides a l’obra de José 

Sánchez sobre l’associacionisme a Cartagena i comarca.40 

Pel que fa a Castella-La Manxa, s’ha de destacar, entre d’altres, l’estudi 

de Miguel Sánchez sobre l’associacionisme a La Roda (Albacete), així com 

també la ingent tasca portada a terme pel Grup d’Estudis d’Associacionisme i 

Sociabilitat (GEAS) de la Universitat de Castella-La Manxa, per bé que en 

aquest darrer cas les seves aportacions depassen l’àmbit estrictament 

regional.41 Finalment, pel que fa a Castella i Lleó, hom pot esmentar els estudis 

de Pilar Calvo sobre la sociabilitat burgesa del vuit-cents i del nou-cents o 

l’associacionisme i la cultura patronals sota la Restauració d’aquesta regió. 

Altres autors com Rosa María Lorenzo i Pedro Ortega han parat atenció a les 

confraries salmantines com a espai de sociabilitat o a la sociabilitat juvenil a 

través de l’estudi de l’escoltisme a Palència.42 

Així mateix, més enllà dels treballs sobre entitats o regions concretes 

suara citats, s’han de destacar diversos estudis de llarg recorregut sobre la 

sociabilitat popular o obrera com els d’Elena Maza sobre el mutualisme a l’Estat 

espanyol del vuit-cents i del nou-cents o sobre les continuïtats i transformacions 

de l’associacionisme popular des de la promulgació de la Llei d’associacions 

                                           
40 Ens referim a: LÓPEZ CASIMIRO, F. «El Liceo de Artesanos, un espacio de sociabilidad de 
la menestralia badajocense», Revista de Estudios Extremeños [Badajoz], núm. 59, 2003, pàg. 
899-909; FERNÁNDEZ DÍEZ, A. Los espacios de sociabilidad en Logroño a comienzos del 
siglo XX. Una aproximación a la historia del ocio. Logronyo: Instituto de Estudios Riojanos, 
2004; SANZ LAFUENTE, G. «Notas sobre la evolución de las organizaciones agrarias en la 
provincia de Zaragoza, 1890-1930», Turiaso [Tarazona], núm. 14, 1997-1998, pàg. 185-207; 
MORENO, L. M. «Movilización campesina y catolicismo social en la región murciana (1900-
1923)», Hispania Sacra [Madrid], núm. 41, 1989, pàg. 719-761 i SÁNCHEZ CONESA, J. (ed.). 
Historia del asociacionismo en Cartagena y su comarca. Cartagena: Ediciones Corbalán, 2005. 
41 Vegeu: SÁNCHEZ PICAZO, M. «Entidades y asociaciones culturales y sociales en La Roda 
desde la Restauración a la guerra civil (1936-1939)», Congreso de Historia de Albacete, 8-11 
de Diciembre de 1983. IV. Edad Contemporánea. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses, 
1984, pàg. 529-551 i GEAS. España en sociedad. Las asociaciones a finales del siglo XIX. 
Conca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1998. 
42 Vegeu: CALVO CABALLERO, P. «La sociabilidad burguesa en Castilla y León en los siglos 
XIX y XX, un estado de la cuestión», Investigaciones Históricas. Época Moderna y 
Contemporánea [Valladolid], núm. 20, 2000, pàg. 205-227; CALVO CABALLERO, P. 
Asociacionismo y cultura patronales en Castilla y León durante la restauración (1876-1923). 
Valladolid: Consejería de Educación y Cultura de Castilla y León, 2003; LORENZO LÓPEZ, R.  
M. «Las cofradías salmantinas. Espacios de sociabilidad», Salamanca. Revista de Estudios 
[Salamanca], núm. 51, 2004, pàg. 243-274 i ORTEGA APARICIO, P. «El nacimiento del 
escultismo en Palencia (1914-1919): los exploradores», Investigaciones Históricas. Época 
Moderna y Contemporánea [Valladolid], núm. 25, 2006, pàg. 261-282. 
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l’any 1887 fins a les vespres de la Segona República.43 Altres estudis de Michel 

Ralle, Rosana Cutiérrez i Francisco J. Navarro també han tractat sobre la 

sociabilitat obrera del vuit-cents i del nou-cents.44 Aquest últim autor, en un 

article sobre el món obrer i l’associacionisme cultural reflexiona sobre els 

models associatius escollits per les classes populars i obreres espanyoles des 

de mitjan del vuit-cents per a la defensa dels seus interessos, especialment en 

relació amb la difusió de la cultura i la instrucció. Així és que Francisco J. 

Navarro destaca la pervivència i l’èxit de determinats prototipus d’entitats 

culturals liberal burgeses transferides al món obrer amb posterioritat, com fou el 

cas dels ateneus, entre les classes populars. Alhora, destaca com les 

organitzacions i entitats obreres intentaren satisfer les demandes educatives i 

d’oci dels seus afiliats i dels treballadors en general a través de centres 

multifuncionals que intentaven donar resposta a totes aquestes necessitats, un 

exemple paradigmàtic dels quals foren les cases del poble endegades pel 

moviment socialista. Precisament, pel que fa a la sociabilitat en el moviment 

socialista espanyol i la seva preocupació per l’educació dels obrers, són força 

interessants les aportacions de Francisco de Luis i Jean-Louis Guereña sobre 

la cultura socialista des dels seus orígens fins a la Guerra Civil i les cases del 

poble i l’educació obrera a la primeria del nou-cents a l’Estat espanyol, 

                                           
43 Vegeu: MAZA ZORRILLA, E. «El mutualismo y su polivalente papel en la España del siglo 
XIX (1839-1887)», Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea [Valladolid], 
núm. 11, 1991, pàg. 173-197; MAZA ZORRILLA, E. «La horizontalidad de las solidaridades. El 
mutualismo en la España contemporánea», Ayer [Madrid], núm. 25, 1997, pàg. 73-102 i MAZA 
ZORRILLA, E. «Las clases populares en España: continuidad y transformaciones en su perfil 
asociativo (1887-1930)», Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea 
[Valladolid], núm. 15, 1995, pàg. 297-314. En aquest últim E. Maza estudia les mutacions 
socials esdevingudes a l’Estat espanyol sota la Restauració a través de l’ànalisi de 
l’associacionisme, dels seus canvis i permanències des de la Llei d’associacions de l’any 1887 
fins la caiguda de la Dictadura primoriverista. L’article, que ens apropa a les fonts informatives 
a l’abast dels investigadors per a l’estudi de la sociabilitat formal ―des dels anuaris estadístics 
vuitcentistes als censos corporatius electorals de la Dictadura primoriverista―, tracta de la 
resposta que la societat espanyola tingué a la Llei de llibertat associativa a través de l’anàlisi de 
l’evolució associativa quantitativa i qualitativa entre 1887 i 1930.  
44 Ens referim a: RALLE, M. «La sociabilidad obrera en la sociedad de la Restauración (1875-
1919)», op. cit., pàg. 161-200; CUTIÉRREZ LLORET, R. «Sociabilidad política, propaganda y 
cultura tras la revolución de 1868. Los clubes republicanos en el Sexenio Democrático», Ayer 
[Madrid], núm. 44, 2001, pàg. 151-172 i NAVARRO NAVARRO, F. J. «Mundo obrero, cultura y 
asociacionismo: algunas reflexiones sobre modelos y pervicencias formales», Hispania 
[Madrid], núm. 214, 2003, pàg. 467-484. 
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respectivament.45 Així mateix, continuant amb la sociabilitat popular i obrera, 

Manuel Morales ha aprofundit en l’estudi dels espais de sociabilitat radical 

democràtica a partir del Sexenni Democràtic fins a les primeres dècades del 

nou-cents a través de l’anàlisi de les estratègies i xarxes de sociabilitat formal 

dels treballadors, parant atenció en els casinos, cercles i ateneus.46 

D’altra banda, també recentment han aparegut estudis de llarg 

recorregut sobre la sociabilitat i l’associacionisme d’arrel catòlica a l’Estat 

espanyol, com ara l’obra coordinada per Julio de la Cueva i Ángel Luis López 

sobre clericalisme i associacionisme catòlic des de la Restauració borbònica 

fins a la transició democràtica o d’altres per a períodes concrets o associacions 

concretes de la nostra contemporaneïtat com el de José Ramón Milán sobre 

l’associacionisme catòlic espanyol entre els segles XIX i XX o el de Florentino 

Sanz sobre la Joventut Obrera Cristiana.47  

A més, s’han publicat fins a dia d’avui les actes d’alguns col·loquis i 

congressos nacionals o jornades d’estudis locals que s’han celebrat al voltant 

de la sociabilitat o han tractat parcialment el tema en qüestió, com és el cas del 

col·loqui hispanofrancès celebrat a Madrid l’any 1987 o altres de posteriors 

celebrats a Besançon, Ciudad Real, Valenciennes, Palma, Valladolid i 

Cartagena.48  

                                           
45 Vegeu: LUIS MARTÍN, F. de. «La cultura socialista en España: de los orígenes a la guerra 
civil», Ayer [Madrid], núm. 54, 2004, pàg. 199-247 i GUEREÑA, J. L. «Las Casas del Pueblo y 
la educación obrera a principios del s. XX», Hispania [Madrid], núm. 178, 1991, pàg. 654-692. 
46 MORALES MUÑOZ, M. «Los espacios de la sociabilidad radical-democrática: casino, circulos 
y ateneos», Studia Histórica. Historia Contemporánea [Salamanca], núm. 19-20, 2001-2002, 
pàg. 161-205. 
47 Ens referim a: CUEVA MERINO, J. de la.; LÓPEZ VILLAVERDE, A. L. (coords.). Clericalismo 
y asociacionismo católico, de la Restauración a la Transición. Conca: Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha [Almud, 5], 2005; MILÁN GARCÍA, J. R. «El asociacionismo 
católico español en 1900: un intento de aproximación», Hispania Sacra [Madrid], núm. 102, 
1998, pàg. 639-666 i SANZ FERNÁNDEZ, F. «La Juventud Obrera Cristiana: un movimiento 
educativo popular», Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria [Salamanca], núm. 20, 
2001, pàg. 95-115. 
48 En aquest sentit vegeu: GUEREÑA J. L.; TIANA FERRER, A. (eds.). Clases populares, 
cultura, educación... op. cit.; CARRASCO, R. (ed.). Solidarités et sociabilités en Espagne (XVIe-
XXe siécles). París: Les Belles Lettres [Annales Littéraires de l’Université de Besançon, vol. 
436], 1991; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I.; VILLENA ESPINOSA, R. (eds.). Sociabilidad fin de siglo. 
Espacios asociativos en torno a 1898. Conca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, 1999; MARTÍN, L. P.; BRENOT, A. M. (eds.). Les sociabilités dans le monde 
hispanique (XVIIIème-XXème siècles). Formes, lieux et représentations. Valenciennes: Presses 
Universitaires de Valenciennes [Recherches Valennciennes, 3], 2000; SERRA BUSQUETS, S.; 
COMPANY MATES, A. (coords.). El moviment associatiu a les Illes Balears... op. cit.; MAZA 
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Finalment, per cloure aquesta succinta revisió bibliogràfica, cal remarcar 

que comencem a disposar també d’alguns balanços historiogràfics més o 

menys exhaustius, així com també d’alguns intents col·lectius més o menys 

reeixits de revisió metodològica i l’existència de diversos grups de recerca 

dedicats a l’estudi de la sociabilitat com ara el Grup d’Estudis 

d’Associacionisme i Sociabilitat de la Universitat de Castella-La Manxa, 

promotor de diverses iniciatives d’interès respecte d’aquest tema.49 

Hom sap que sovint se sol donar una certa confusió entre els termes 

sociabilitat i associacionisme, sobretot quan en les darreres dècades s’ha 

incrementat l’ús del primer d’aquests en la història social, que en molts casos 

ha comportat que s’utilitzin indiscriminadament com a sinònims, com de fet es 

pot comprovar en les referències esmentades suara en l’anàlisi bibliogràfica 

que acabem de realitzar. És un fet que alguns autors, com Pere Solà i Jorge 

Uría, ja han denunciat. El primer d’ells destaca la confusió habitual en molts 

autors i treballs en els darrers anys que s’ha donat entre sociabilitat i 

associacionisme i es mostra partidari d’una distinció clara entre ambdós mots. 

Per a Solà l’últim d’aquests, l’associacionisme, fa referència a les 

manifestacions intencionals i generalment, encara que no sempre, 

institucionalitzades de la sociabilitat que duen a la creació d’entitats i 

associacions. Ara bé, com s’ha dit, aquest autor matisa que les associacions 

són les manifestacions intencionals, tot i que no sempre, de la sociabilitat, car 

l’associacionisme institucionalitzat «no és tot l’associacionisme: cercles 

informals, penyes, colles i grups d’amigues, grups ocasionals de treball 

                                                                                                                            
ZORRILLA, E. (ed.). Sociabilidad en la España contemporánea. Historiografía y problemas 
metodológicos. Valladolid: Universidad de Valladolid, Instituto Universitario de Historia 
Simancas, 2002 i SÁNCHEZ CONESA, J. (ed.). Historia del asociacionismo en Cartagena y su 
comarca, op. cit. 
49 Vegeu, entre d’altres, els treballs: CANAL, J. «Los estudios sobre la sociabilidad en España: 
una revisión», Arxius de Sociologia [València], núm. 3, 1999, pàg. 111-132; CANAL, J. «La 
sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea: una revisión», MAZA ZORRILLA, 
E. (ed.). Sociabilidad en la España contemporánea... op. cit., pàg. 35-55; GUEREÑA, J. L. 
(coord.). «Espacios y formas de la sociabilidad en la España contemporánea», Hispania 
[Madrid], vol. 63, núm. 214, maig-juliol de 2003, pàg. 407-620; VALÍN FERNÁNDEZ, A. (dir.). 
La sociabilidad en la Historia contemporánea. Reflexiones teóricas y ejercicios de análisis. 
Ourense: Duen de Bux [Historia - Estudios, 1], 2001; MAZA ZORRILLA, E. (ed.). 
Asociacionismo en la España contemporánea. Vertientes y análisis interdisciplinar. Valladolid: 
Universidad de Valladolid, Instituto Universitario de Historia Simancas, 2003 i GEAS. España 
en sociedad. Las asociaciones a finales del siglo XIX, op. cit. 
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(bugaderes, etc.), tertúlies, xarxes de clienteles a bordells, bars, cafès i 

cabarets, mereixerien una gran atenció en aquest sentit».50 D’altra banda, J. 

Uría, recull la distinció de Gurvitch entre la sociabilitat estructurada ―que seria 

l’equivalent a la sociabilitat formal d’Agulhon― i la sociabilitat espontània ―és 

a dir, la sociabilitat informal en paraules de l’historiador francès que encunyà el 

terme sociabilitat per primer cop en una investigació històrica.51 Per tant, 

hauríem de convenir que la sociabilitat se’ns presenta com una noció 

multidimensional que inclou una gran diversitat de formes i pràctiques. Així és 

que, seguint Jean-Louis Guereña, la sociabilitat ―que abasta una realitat 

relativament àmplia i extremadament diversificada―, tot i que sovint ha estat 

utilitzada indiscriminadament i sense una reflexió serena sobre el seu contingut 

i la seva problemàtica, que ha fet que amb freqüència esdevingui un calaix de 

sastre, no pot ser considerada avui en dia com una categoria esgotada per a la 

investigació històrica; ans al contrari, encara pot ser vàlida, operativa i fecunda i 

pot facilitar-nos una nova manera d’abordar i relacionar qüestions antigues i de 

plantejar-nos nous objectes històrics sota una mateixa mirada integradora. La 

clau rau a delimitar de manera precisa els seus espais, objectius i camps 

d’estudi. L’historiador hispanista francès adverteix també de la necessitat de 

separar conceptualment la sociabilitat general de la vida associativa. Així, per a 

Jean-Louis Guereña, a qui seguim, la noció de sociabilitat no ha de substituir la 

d’associacionisme, sinó que l’ha de completar i hi ha de donar una altra 

perspectiva, una nova coherència. Per tant, la utilització de perspectives 

plenament integrades en la història social ens ha d’ajudar en l’anàlisi d’un ampli 

camp d’estudi: les diverses formes associatives que s’han donat a l’època 

contemporània en un indret determinat. D’altra banda, superat l’interès 

investigador per la «sociabilitat formal», en expressió d’Agulhon, o la 

«sociabilitat estructurada», de Gurvitch, l’interès de l’historiador vers la 

sociabilitat l’ha de dur a parar esment també en els espais de sociabilitat més 

                                           
50 En aquest sentit, el fenòmen associatiu: «és molt menys volàtil i eteri que altres 
manifestacions de sociabilitat». Vegeu: SOLÀ I GUSSINYER, P. Itineraris per la sociabilitat 
meridional catalana... op. cit., pàg. 19-20.  
51 URÍA, J. «En torno a las comunicaciones presentadas a: Asociacionismo», CASTILLO, S.; 
ORTIZ DE ORRUÑO, J. M. (coords.). Estado, protesta y movimientos sociales. Bilbao: 
Asociación de Historia Social, Universidad del País Vasco, 1998, pàg. 350-351. 
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informals i les pràctiques culturals i educatives menys institucionalitzades.52 

Nogensmenys, del que s’ha dit no s’ha de desprendre la idea que existeix un 

abisme insalvable entre les expressions formals o les informals de la 

sociabilitat. Ans al contrari, sovint aquestes apareixen entrellaçades, 

paral·leles, solapades, i presenten múltiples connexions entre si, per la qual 

cosa podríem plantejar-nos en realitat la presència, en expressió de Jordi 

Canal, d’una simple i difuminada línia entre ambdues.53 

Tal com hem vist abans, en mencionar la producció bibliogràfica dels 

darrers anys a l’Estat espanyol respecte de la sociabilitat, és evident l’avenç 

que hi ha hagut en l’estudi de les trames associatives a l’època contemporània. 

S’ha donat un augment de l’interès per aquestes xarxes de sociabilitat entre els 

historiadors en general, que no ha estat aliè a l’interès dels historiadors de 

l’educació, així com també per la transcendència de l’anàlisi de les dinàmiques 

associatives per al coneixement del nostre passat. Interès creixent que s’ha 

plasmat, com s’ha dit, en l’organització de col·loquis, congressos i jornades, de 

monogràfics sobre el tema en revistes especialitzades, etc., i en la creació de 

grups d’investigació especialitzats en diversos indrets de l’Estat ―a més del 

grup esmentat abans de Castella-La Manxa, s’han de destacar, entre d’altres 

l’existent a Castella i Lleó o a Galícia― o en l’exemple paradigmàtic d’estudi, 

de producció bibliogràfica i de difusió de resultats que respecte d’això s’ha fet 

per part de diversos autors a Catalunya.54 En definitiva, els treballs en aquest 

sentit s’han multiplicat recentment, sobretot aquells que es refereixen a regions 

                                           
52 Vegeu: GUEREÑA, J. L. «La sociabilidad en la España contemporánea», SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, I.; VILLENA ESPINOSA, R. (coords.). Sociabilidad fin de siglo... op. cit., pàg. 40 i 
GUEREÑA, J. L. «Un ensayo empírico que se convierte en un proyecto razonado: notas sobre 
la historiografía de la sociabilidad», VALÍN, A. (dir.). La sociabilidad en la historia 
contemporánea. Reflexiones teóricas y ejercicios de análisis. Ourense: Duen de Bux, 2001, 
pàg. 16 i 28-29. 
53 Vegeu: CANAL, J. «Los estudios sobre la sociabilidad en España: una revisión», op. cit., pàg. 
111-132; CANAL, J. «La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea: una 
revisión», op. cit., pàg. 35-55. 
54 Alguns fruits recents dels quals poden començar-se a veure a més de les ja esmentades pel 
que fa a col·loquis, congressos, jornades, revistes, etc., entre d’altres, a publicacions com ara: 
GEAS. España en sociedad. Las asociaciones a finales del siglo XIX, op. cit.; VALÍN, A. (dir.). 
La sociabilidad en la historia contemporánea... op. cit.; ANGUERA, P. Associacions. Cultura i 
societat civil a Catalunya. Tarragona: Editorial El Mèdol, 1991; SOLÀ I GUSSINYER, P. Història 
de l’associacionisme català contemporani... op cit.; SOLÀ I GUSSINYER, P. Itineraris per la 
sociabilitat meridional catalana... op. cit., i ANGUERA, P. Societat, sociabilitat i ideologia a 
l’àrea reusenca... op. cit. 
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concretes o que s’han centrat en l’àmbit local o en institucions determinades. 

En opinió d’Elena Maza, l’augment en la producció bibliogràfica sobre aquests 

temes en els darrers anys no dibuixa una trajectòria equilibrada i segueixen 

faltant visions de conjunt del fenomen associatiu.55 De fet, com constata Jorge 

Uría, existeixen àmbits, com ara el mutualisme, o indrets geogràfics, com ara 

Catalunya, amb força treballs realitzats. Així mateix, s’ha avançat en el camp 

de la tipificació, la classificació i l’establiment de les funcions de les diverses 

xarxes associatives, així com en el coneixement i el tractament de les fonts 

disponibles, tant pel que fa a la seva catalogació com al descobriment de noves 

fonts útils en aquest sentit.56 Nogensmenys, els buits en l’estudi de la 

sociabilitat «formal», estructurada, institucionalitzada, etc. o la «informal», 

espontània, etc. són encara grans a nivell general. En aquest sentit, aquest 

estudi pretén omplir un buit evident en la historiografia menorquina en general i 

en l’educativa i cultural en particular de l’illa menor de l’arxipèlag balear, que ha 

prestat poca atenció a la sociabilitat en general, tant pel que fa a la 

manifestació formal ―les diverses formes associatives contemporànies― com 

informal, i als processos educatius que s’hi han donat. Així, doncs, pretenem fer 

una primera contribució al tema a través de l’anàlisi de la tasca duta a terme 

pels ateneus a casa nostra ―com a manifestació específica de sociabilitat 

eminentment formalitzada, estructurada, en què també s’hi donen fenòmens de 

sociabilitat informal, lògicament, atenent-nos a la fina línia que sovint les 

delimita― en l’educació i, també, la cultura d’un període concret de la nostra 

història contemporània recent. 

Centrant-nos en l’associacionisme com a manifestació específica de 

sociabilitat estructurada o formal, fenomen àmpliament estudiat per al cas de 

Catalunya a través dels treballs ja citats de diversos autors com ara Pere Solà, 

Pere Anguera i Pere Gabriel, entre d’altres, cal esmentar que aquest últim, 

quan analitzà la tipologia de l’associacionisme obrer o popular a Catalunya en 

el període que abasta des de 1868 a 1923, menciona, al seu parer, quatre tipus 

fonamentals al voltant dels quals es desplegaren les plataformes associatives 

                                           
55 MAZA ZORRILLA, E. «Sociabilidad e historiografía en la España contemporánea», Ayer 
[Madrid], núm. 25, 1997, pàg. 244. 
56 URÍA, J. «En torno a las comunicaciones presentadas a: Asociacionismo», op. cit., pàg. 339. 
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posades en marxa pel moviment obrer o per la militància més genèricament 

popular: l’ateneu, el casino, la cooperativa i la societat de socors mutus.57 De 

fet, la proliferació d’associacions i entitats des de mitjan del vuit-cents responia 

a diverses necessitats populars: la defensa d’unes necessitats bàsiques no 

cobertes per l’oferta estatal, car hi havia una absència de cobertura 

satisfactòria de les demandes socials; mancances a les quals s’intentaria fer 

front des de l’autodefensa i la solidaritat popular. Com afirma Pere Solà: 

«històricament, l’associacionisme obrer essencialment té a veure amb temes 

clau com: 1) treball, 2) defensa de la salut i d’unes condicions de vida dignes i 

suficients (“previsió social” se n’ha dit d’això), i 3) ocupació de l’oci».58 A més, 

aquesta sociabilitat obrera i popular complia altres objectius fonamentals, tal 

com ha sostingut Pere Anguera,59 com ara: aglutinar els membres del grup sota 

punts d’interès múltiples compartits, facilitar activitats solidàries entre els uns i 

els altres i, en definitiva, establir llaços d’identitat i pertinença a un determinat 

grup o moviment social. Segons P. Solà,60 referint-se al cas concret de 

Catalunya, les tres formes d’associacionisme popular que més influència 

tingueren a l’època contemporània històricament foren d’una banda aquell 

relacionat amb l’esbarjo, de l’altra el mutualisme en totes les seves formes i 

varietats i, finalment, l’associacionisme laboral lligat a professions i a la defensa 

del treball. 

Hom sap que no es pot parlar d’una cronologia unilineal del 

desenvolupament de l’associacionisme a nivell general per a l’Estat espanyol, 

sinó més aviat d’onades i de moments d’expansió, seguits de períodes de 

recessió. Una divisió força útil en etapes expansives i recessives de 

l’associacionisme al llarg de l’època contemporània per al cas espanyol és la 

que en el seu moment proposaren Jordi Canal i Jorge Uría. Aquests autors 

proposen quatre grans etapes per dividir l’època contemporània amb 

conseqüències en el desenvolupament i l’expansió de l’associacionisme o en la 
                                           
57 GABRIEL, P. «Sociabilidad obrera y popular y vida política en Cataluña, 1868-1923», op. cit., 
pàg. 147-148. 
58 SOLÀ, P. «L’associacionisme obrer a la història de la societat catalana», L’Avenç 
[Barcelona], núm 171, juny de 1993, pàg. 28. 
59 Vegeu: ANGUERA, P. «Formes i espais de sociabilitat en una ciutat catalana: Reus a l’època 
contemporània», L’Avenç [Barcelona], núm 171, juny de 1993. 
60 SOLÀ I GUSSINYER, P. Itineraris per la sociabilitat meridional catalana... op. cit., pàg. 27. 
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seva recessió: 1) primeres dècades del vuit-cents, 2) Sexenni Democràtic i 

l’etapa encetada a partir de 1880, 3) Dictadura primoriverista i Segona 

República, i 4) dictadura franquista. Així, hom pot constatar que generalment el 

major desenvolupament de l’associacionisme a l’Estat espanyol, especialment 

el de caire popular, es donà en la segona i tercera etapes assenyalades per J. 

Canal i J. Uría. De fet, tot i que la seva articulació començà a mitjan del vuit-

cents, fou en el Sexenni Democràtic i sobretot a les darreres dècades del vuit-

cents, quan s’experimentà un increment i un impuls substancial tant de 

l’associacionisme polític i sindical com del relacionat amb l’oci i la cultura.61 Una 

data clau és, òbviament, l’any 1887, quan amb el nou marc legal establert per 

la Llei d’associacions aprovada aquell any s’afavorí l’aflorament de 

l’associacionisme, tot i que no fou, lògicament, l’única variable que hi 

intervingué, en una conjuntura de final del vuit-cents marcada pel creixement 

econòmic, la complexitat de la vida social, el nou joc polític establert amb el 

sufragi universal i les conseqüències de la crisi de 1898. Fou en aquest 

moment històric de la nostra contemporaneïtat quan hi hagué un creixement 

fort de l’associacionisme, des del que afavoriren l’Església catòlica i les 

diverses organitzacions polítiques ―des del tradicionalisme fins a l’esquerra 

republicana― fins al de caràcter recreatiu. També creixeren el nombre 

d’associacions populars que seguiren la tipologia citada abans: cooperatives, 

mútues, societats relacionades amb l’oci i el temps lliure, ateneus i entitats de 

caràcter cultural i instructiu. Tot i la naturalesa dictatorial del règim 

primoriverista i la repressió que féu a determinades organitzacions obreristes, 

s’ha de dir que en aquells anys no s’establí una censura a aquesta dinàmica 

associativa ―dinàmica expansiva que es veié reforçada en els anys de la 

Segona República―, fet que sí que succeí després de la victòria del bàndol 

nacional a la Guerra Civil i el nou règim dictatorial que n’esdevingué. 

Ultra la delimitació de les èpoques expansives i recessives de 

l’associacionisme, seria pertinent interrogar-nos en aquest estudi sobre quin 

model d’associacionisme s’adoptà respecte de la cultura i l’educació o la 

                                           
61 Vegeu: CANAL, J. «La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea», 
Historia Contemporánea [Leoia], núm. 7, 1992, pàg. 202 i URÍA, J. «En torno a las 
comunicaciones presentadas a: Asociacionismo», op. cit., pàg. 341-342. 
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instrucció, primer per les classes més benestants i transferit després a les 

classes populars. Així, la tipologia establerta en aquest sentit per Jean-Louis 

Guereña,62 pel que fa als aspectes formals de la vida associativa de la segona 

meitat del vuit-cents a l’Estat espanyol, ens revela l’existència de dos models 

fonamentals: el cercle d’instrucció i d’esbarjo (de procedència liberal burgesa) i 

la societat de socors mutus (plataforma societària que és en l’origen del 

moviment obrer). El cercle d’instrucció i d’esbarjo podia rebre el nom d’ateneu, 

si n’accentuava el vessant instructiu, o cercle o casino, si n’accentuava el 

caràcter fonamentalment recreatiu. A més, seguint J. L. Guereña, el cercle 

d’instrucció i d’esbarjo podia ser burgès o popular ―i per tant susceptible de 

rebre qualificatius com ara obrer, popular, etc.― i, per tal de donar resposta a 

la funcionalitat instructiva i recreativa, s’hi podien donar activitats culturals i 

educatives (lectura de premsa i llibres, cursets, conferències i debats, 

representacions musicals i teatrals, etc.) i/o lúdiques (pràctica de jocs 

autoritzats, tertúlies informals, ingestió de begudes en el cafè de la societat, 

etc.). Una altra de les característiques d’aquests cercles fou la importància que 

tingueren com a centres de la vida política local. Així, doncs, atenent-nos a 

aquestes dues concepcions diferenciades de la voluntat associativa vuitcentista 

hi hauria associacions eminentment lúdiques, que dedicarien uns espais, per 

bé que mínims, a activitats culturals, i d’altres en què el fet cultural seria 

preeminent i dedicarien escàs o nul espai a la diversió, tot adoptant, aquestes 

últimes, genèricament el nom d’ateneu.63 Així fou que en les formes i en els 

espais de sociabilitat relacionats amb l’educació i la cultura es produí en el vuit-

cents una transferència, apropiació i readaptació per part de les classes 

populars i l’incipient moviment obrer en general de les formes associatives de 

caire cultural creades i desenvolupades pel liberalisme vuitcentista. Exemples 

paradigmàtics del model d’entitat cultural liberal vuitcentista a l’Estat espanyol 

els podem trobar en els anomenats ateneus científics, literaris i artístics, com el 

de Madrid, o els cercles instructius, ambdós evolució dels liceus, d’arrel 

francesa, on joves d’ambdós sexes, sempre de bona família, es reunien per 

                                           
62 GUEREÑA, J. L. «Una aproximación a la sociabilidad popular...», op. cit., pàg. 201-202. 
63 ANGUERA, P. «Formes i espais de sociabilitat en una ciutat catalana...», op. cit., pàg. 64. 
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practicar com a aficionats l’art dramàtic i líric.64 En certa manera les classes 

populars i el moviment obrer adoptaren el model i la mística cultural i 

educadora d’aquestes associacions liberal burgeses quan volgueren crear 

centres culturals per a la seva instrucció, tot allunyant-se de l’associacionisme 

eminentment recreatiu i d’esbarjo. Així, doncs, a partir dels anys seixanta del 

vuit-cents començaren a aparèixer associacions culturals que tenien entre els 

seus objectius principals la instrucció de les classes populars, la majoria de les 

vegades amb el nom d’ateneus. Per tant, el model associatiu de caire cultural 

ateneístic s’estengué entre altres classes socials ―que adoptaren el nom 

d’ateneu popular o obrer a les darreres dècades del vuit-cents i primeres del 

nou-cents― i poc a poc s’anà convertint en una instància culturalitzadora i 

educadora relacionada i/o identificada per hom com a popular, tot i que en 

principi foren majoritàriament interclassistes i d’orientació reformista. De fet, tal 

com han assenyalat els membres del Grup d’Estudis d’Associacionisme i 

Sociabilitat de la Universitat de Castella-La Manxa,65 si bé l’ateneu aparegué en 

un principi com una institució cultural del liberalisme per excel·lència, a les 

darreries del vuit-cents el grup més nombrós entre aquestes entitats ―unes 

cinquanta-vuit cap a l’any 1895 a tot l’Estat― eren les anomenades populars o 

obreres, tant si eren creades pels propis treballadors com si eren promogudes 

per sectors socials benestants que pretenien utilitzar aquests centres com a 

instruments de control social de les classes subalternes. D’una o altra forma i 

tot i que n’aparegueren d’altres tipus i sota denominacions diferents ―científics, 

mercantils, etc.―, les denominacions dels ateneus d’aquests anys feien 

referència, majoritàriament, a la seva vinculació a les classes populars i obreres 

i a la tasca instructiva entre elles. De fet, Jean-Louis Guereña ha remarcat com 

en l’imaginari obrer d’aquells anys s’anà identificant progressivament el cercle 

d’esbarjo burgès amb l’ociositat i el cercle obrer amb l’educació popular. Per a 

ell, els ateneus i casinos obrers reproduïren les formes precedents de la 

sociabilitat burgesa però deixant de banda o en un segon lloc l’esbarjo, car allò 

                                           
64 Vegeu: MAURICE, J. «Propuestas para una historia de la sociabilidad...», op. cit., pàg. 140 i 
GUEREÑA, J. L. «El asociacionismo cultural», CARNERO, G. (ed.). Historia de la literatura 
española. Siglo XIX (I). Madrid: Espasa Calpe, 1997, pàg. 9-15.  
65 Vegeu: GEAS. España en sociedad. Las asociaciones a finales del siglo XIX, op. cit., pàg. 
40-68. 
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que consideraven essencial era la instrucció per tal de donar resposta a les 

necessitats i demandes de les classes populars i treballadores.66 Sorgiren, per 

tant, a la darreria del vuit-cents i la primeria del nou-cents tota una xarxa 

d’associacions específicament culturals i educatives (ateneus, centres d’estudi, 

etc.) de diverses tendències ideològiques sota un mateix propòsit aglutinador: 

la culturalització i instrucció de les classes populars. De fet, tal com J. L. 

Guereña ha assenyalat, entre la xarxa d’associacions culturals i de caràcter 

popular que existiren al començament del nou-cents, concretament per a l’any 

1916, segons dades facilitades per l’Institut de Reformes Socials, hi havia 

enregistrades fins a tres-centes trenta-cinc societats obreres a l’Estat espanyol 

sota l’epígraf de societats instructivorecreatives, la majoria de les quals 

apareixen amb el nom d’ateneu i de centre o cercle instructiu. Per a aquest 

autor és prou significatiu que el terme casino fos utilitzat en menor grau.67  

Ara bé, ja s’ha dit que la majoria de les entitats tingueren una empremta 

interclassista; a més, sovint solien declarar-se formalment apolítiques tot i que 

en alguns casos això solia contradir-se amb una vaga, però manifesta, 

influència progressista, republicana, socialista o laïcista. Tal com ha assenyalat 

Pere Solà,68 moltes d’aquestes entitats es caracteritzaren per llur funcionalitat 

social integradora; d’altres consideraren la seva tasca de difusió cultural com 

un important estri d’emancipació social, des de pressupòsits ideològics que 

anaven des del republicanisme a l’obrerisme, que de cada cop més 

s’identificaren amb la necessitat de fer arribar l’educació a les classes populars. 

De fet, en tots aquests centres es desenvolupà una important i diversa activitat 

cultural i educativa que incloïa des de cursos formatius, conferències, tertúlies i 

vetlades literàries i musicals fins a la creació d’orquestres i grups corals, 

biblioteques, sales de lectura, etc. Segons P. Solà,69 les alternatives culturals i 

educacionals, així com també les polítiques i socials, de la classe obrera 

                                           
66 GUEREÑA, J. L. «Una aproximación a la sociabilidad popular...», op. cit., pàg. 211.  
67 GUEREÑA, J. L. «Las Casas del Pueblo y la educación obrera a principios del siglo XX», 
Hispania [Madrid], núm. 178, 1991, pàg. 662-665. 
68 Vegeu: SOLÀ I GUSSINYER, P. Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya... op. cit., 
pàg. 46. 
69 SOLÀ, P. «Acerca del modelo associativo de culturalización popular de la Restauración», 
GUEREÑA J. L.; TIANA FERRER, A. (eds.). Clases populares, cultura, educación... op. cit., 
pàg. 397. 
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necessitaven un suport institucional i associatiu que es plasmà en tota una 

xarxa associativa popular. La creació de milers d’ateneus, casinos i societats 

populars al llarg de les darreres dècades del vuit-cents i les primeres del nou-

cents fou un dels pilars fonamentals del procés educatiu i formatiu de les 

classes populars. Segons aquest autor: «des d’una concepció àmplia del fet 

cultural-educatiu, és evident que, a la fase prèvia a l’imperi dels mass media 

moderns i quan l’escolarització pública no havia assolit encara el nivell dels 

darrers quaranta anys, la difusió de la cultura o de la instrucció populars 

passava en bona mesura per l’oportunitat culturalitzadora propiciada per la 

xarxa associativa».70 

 

                                           
70 Vegeu: SOLÀ I GUSSINYER, P. Història de l’associacionisme català contemporani... op. cit., 
pàg. 16. 
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2.2. Cultura i educació fora de l’escola. Algunes 

consideracions terminològiques 
 
 En un estudi d’aquestes característiques, en què pretenem apropar-nos, 

analitzar i reflexionar sobre l’activitat educativa d’unes entitats de sociabilitat 

cultural manifesta com foren els ateneus, forçosament haurem d’explicitar 

prèviament a què ens referim quan parlem de cultura, a quin tipus de cultura 

ens referirem o què entenem per cultura en aquest treball en parlar dels 

ateneus a la Menorca del nou-cents. 

Hom sap que en el marc de les ciències socials del segle passat i de 

l’actual el concepte de cultura ha representat, i encara ara representa, una font 

inesgotable de debat i controvèrsia. Àdhuc, en l’interior de les diferents 

disciplines acadèmiques, entre les quals la història no ha estat ni és una 

excepció, les diverses perspectives des de les quals s’aborda la cultura han 

donat lloc a subdisciplines específiques. No hi ha cap dubte que és un 

concepte summament relliscós que conjuga elements antropològics amb altres 

de literaris, d’històrics, d’artístics, de politicoadministratius i, també, d’identitaris. 

Des de la perspectiva de la ciència històrica existeix una especialitat 

investigadora matriu, el que hom coneix com història cultural ―cultural history, 

histoire culturelle, kulturheschichte― que ha tingut orígens i desenvolupaments 

diferents en cada un dels ambients acadèmics estatals i que en les darreres 

dècades gairebé no ha deixat d’estar immersa en una crisi estructural de 

caràcter expansiu i s’ha anat impregnant de les eines o dels estris conceptuals 

i, també, de les modes acadèmiques d’altres especialitats com la història 

intel·lectual, la història de les idees, la història literària comparada o la història 

de la cultura popular ―totes aquestes, alhora, a mig camí entre la ciència 

històrica i altres disciplines amb tradicions acadèmiques consolidades de forma 

particular en els diferents estats d’occident. No pretenem desenvolupar ni ara ni 
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aquí les idees ni el marc del debat general respecte d’això, tan sols remarcar 

que per cultura entendrem, en aquest estudi, el que hom ha definit 

genèricament com l’acumulació d’estris, idees i institucions que fan possible el 

progrés de la vida social, així com també, més específicament, el que hom ha 

definit, d’una banda, com l’acció de cultivar els coneixements i les facultats 

intel·lectuals i, de l’altra, tot aquell conjunt de fenòmens materials i ideològics, 

de tradicions literàries, historicosocials i científiques pròpies d’una comunitat 

determinada, car hem de tenir present que com a entitats i associacions 

culturals que foren els ateneus, hom hi exposava les seves recerques, s’hi 

reunia per discutir-les, posar-les en comú, etc. 

D’altra banda, és evident que en parlar dels ateneus i la seva contribució 

a l’educació a l’època contemporània a casa nostra, abans que res ens 

hauríem d’interrogar sobre a quina educació ens referim, sobretot quan ens 

referim a associacions o institucions no escolars en un temps en què encara la 

identificació entre escola i educació es dóna molt sovint i en què proliferen més 

estudis historicoeducatius centrats en l’escola que no pas en altres institucions 

o agents educatius. A ningú no li defuig el fet que l’educació és una realitat 

complexa, dinàmica, dispersa, heterogènia, etc. La multitud de processos, 

successos, fenòmens, agents o institucions que es consideren educatius són 

d’una diversitat tal que després d’allò que es pugui dir sobre l’educació en 

general es fa necessària una distinció entre aquests per tal de poder parlar amb 

sentit del quefer educatiu. És necessari, part tant, delimitar l’univers de 

l’educació. De fet, la tasca de discriminar el fet educatiu es va fent des de 

temps enrere. Sovint s’ha fet tan sols afegint un adjectiu al mot educació, i es 

parla així per exemple d’educació moral, d’educació familiar, d’educació activa, 

etc. En altres ocasions l’hem diferenciada en funció dels subjectes que 

s’eduquen, passant a parlar d’educació infantil, d’educació d’adults, d’educació 

de la tercera edat, d’educació especial, etc. De vegades s’ha fet referència als 

efectes que pot produir aquesta en els subjectes ―educació intel·lectual, física, 

moral, etc.― o en altres ocasions els adjectius possibles ens remeten a 

ideologies, tendències polítiques, religions, etc. ―llibertària, socialista, catòlica, 

etc. 
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Així és que en parlar de l’educació o, millor dit, de l’activitat educativa 

d’institucions no escolars com els ateneus, primer de tot serà necessari 

adjectivar a quin tipus d’educació ens referim. Evidentment, ens referim a una 

educació fora de l’escola, atès que estem parlant d’una institució no escolar. 

Hom sap que el marc institucional i metodològic escolar no és necessàriament 

sempre el més idoni per atendre totes les demandes educatives. La pròpia 

estructura escolar imposa uns límits que s’han de reconèixer. És més, l’escola 

no sols no s’adapta a qualsevol tipus d’objectiu educatiu, sinó que fins i tot per 

a alguns d’ells pot resultar inapropiada. Així, doncs, és evident que les societats 

al llarg de la història han necessitat altres mitjans i entorns educatius paral·lels 

a l’escola, no oposats ni alternatius a aquesta, sinó complementaris, 

especialment des de la configuració dels sistemes educatius nacionals en la 

nostra contemporaneïtat. Aquests recursos educatius paral·lels i 

complementaris a l’escola hom els ha denominat des del final dels anys 

seixanta i començament del setanta del segle passat com no formals. Foren P. 

H. Coombs i M. Ahmed els que encunyaren i definiren els conceptes d’educació 

formal, d’educació no formal i d’educació informal, per tal d’intentar abastar en 

la seva totalitat la complexitat de l’univers educatiu i alhora delimitar-lo.71 Així 

és que, segons aquests autors, l’educació formal comprendria el sistema 

educatiu altament institucionalitzat, cronològicament graduat i jeràrquicament 

estructurat que s’estén des dels primers anys de l’escola primària fins als 

darrers anys de la universitat. D’altra banda, l’educació no formal seria 

qualsevol tipus d’activitat organitzada, sistemàtica, educativa, realitzada fora 

del marc del sistema oficial, per tal de facilitar determinades classes 

d’aprenentatges a subgrups particulars de la població, indistintament de l’edat. 

Finalment, l’educació informal fou descrita per aquests autors com aquell 

procés que dura tota la vida i en el qual les persones adquireixen i acumulen 

coneixements, habilitats, actituds i mitjans de discerniment a través de les 

experiències diàries i la seva relació amb el medi que les envolta. Aquesta 

                                           
71 Vegeu algunes de les seves obres com: COOMBS, P. H. The World Educational Crisis. Nova 
York: Oxford University Press, 1968; COOMBS, P. H.; AHMED, M. Attacking Rural Poverty: 
How Non-Formal Education can Help. Baltimore: J. Hopkins University Press, 1974. Ambdues 
obres s’han traduït al castellà, la primera per les editorials Penísula (Barcelona, 1971) i 
Santillana (Madrid, 1985) i la segona per Tecnos (Madrid, 1975). 
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classificació tripartita que realitzaren Coombs i Ahmed de l’univers educatiu 

tenia un propòsit d’exhaustivitat: la suma de totes tres havia d’abastar la 

globalitat de l’univers educatiu. En unes altres paraules, qualsevol procés que 

s’inclogués en l’univers educatiu havia de poder-se incloure al mateix temps en 

alguna de les tres classes d’educació que havien definit. Les principals 

diferències entre unes i altres vénen donades per la intencionalitat educativa 

manifesta i el caràcter metòdic i sistemàtic que tenen l’educació formal i la no 

formal, que es considera, en contraposició, que no té l’educació informal. De 

fet, l’educació informal sempre esdevé indiferenciada i subordinada a altres 

processos socials, no sorgeix com quelcom de diferent i predominant en el curs 

general de l’acció en què transcorre, té lloc d’una manera difusa, etc. D’altra 

banda, la diferència principal entre l’educació formal i la no formal és 

bàsicament estructural, és a dir, és una distinció administrativa, legal. Allò que 

és formal és el sistema educatiu graduat i jerarquitzat i allò que és no formal és 

el que resta fora d’aquest sistema educatiu. La franja entre el que és formal o 

no formal pot, per tant, canviar d’una època a una altra, d’un país a un altre, 

etc., en funció del que estigui establert i reconegut com a tal.72  

A ningú no li defuig el fet que en parlar de sociabilitat i d’educació en 

aquest estudi sobre els ateneus a la Menorca del nou-cents, lògicament, ens 

referirem en major grau al que Coombs i Ahmed identificaren, definiren i 

establiren com educació no formal i informal. Així és que a ningú no li hauria 

d’estranyar que sovint utilitzem els mots d’educació no formal i informal en 

parlar de l’activitat educativa dels ateneus a les primeries del nou-cents a casa 

nostra. Nogensmenys, s’ha de dir que en l’actualitat els termes d’educació 

formal, no formal i informal, especialment aquests dos últims, són qüestionats 

per la comunitat educativa no tant pel que representen i la tripartició de l’univers 

educatiu que suposen, que considerem vàlida, sinó per l’elecció dels mots en 

qüestió, car es considera que les denominacions de no formal i d’informal 

poden ser contradictòries, negatives, despectives i, probablement, 

                                           
72 Per a un major aprofundiment hom pot consultar: TRILLA J. [et alt.]. La educación fuera de la 
escuela. Ámbitos no formales y educación social. Barcelona: Ariel Educación, 2003 (hi ha 
diverses edicions, la primera de les quals és de 1993) i SARRAMONA, J.; VÁZQUEZ, G.; 
COLOM, A. J. Educación no formal. Barcelona: Ariel Educación, 1998. 
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ideològiques, en el pitjor sentit de la paraula.73 No obstant això, més enllà dels 

debats actuals, nosaltres farem ús de les nomenclatures esmentades 

d’educació formal, no formal i informal en l’estudi que ens ocupa, car ens 

permeten entendre, copsar i abastar l’activitat educativa portada a terme per i 

des dels ateneus, tot i que es puguin considerar més o menys afortunats des 

d’una perspectiva actual els mots elegits en el seu moment per Coombs i 

Ahmed, no així, al nostre parer, la tripartició de l’univers educatiu que 

representen. 

És evident que, seguint les consideracions epistemològiques abans 

esmentades, caldria considerar els ateneus com una institució educativa no 

formal en la qual es donaren i es donen processos educatius no formals i 

també, lògicament, informals. Ara bé, després de disposar d’un primer i succint 

marc de referència teoricoeducatiu per adjectivar l’activitat educativa portada a 

terme per i des de l’associacionisme cultural i educatiu en general i pels 

ateneus en particular ―recordem que sovint aquestes entitats acolliren una 

gran diversitat d’associacions que s’hi afiliaren, com fou el cas de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic, com veurem més endavant― hauríem de parlar 

d’altres adjectivacions que gaudeixen de més tradició i acceptació en les 

investigacions historicoeducatives, com són les de social i popular. Tant la 

història de l’educació social com la història de l’educació popular són dos 

sectors d’estudi ben arrelats entre la comunitat historicoeducativa actual. Hom 

ha acceptat com a objecte d’estudi per part de la història de l’educació social 

els processos educatius destinats a equilibrar, superar o prevenir la marginació 

i l’exclusió, especialment de la infància i la joventut, al llarg dels anys (que es 

concreten en realitats o exemples al llarg del vuit-cents i del nou-cents com la 

beneficència i l’assistència i la protecció infantil, els infants expòsits, els 

reformatoris i les cases de correcció, etc.).74 Des de sempre ha existit una 

                                           
73 CARIDE, J. A. «No hay educación no formal», Educación Social. Revista de Intervención 
Socioeducativa [Barcelona], setembre-desembre 2004 i ORTEGA ESTEBAN, J. «La educación 
a lo largo de la vida: la educación social, la educación escolar, la educación continua… todas 
son educaciones formales», Revista de Educación [Madrid], núm. 338, 2005, pàg. 167-175. 
74 Vegeu: SANTOLARIA, F. Marginación y educación. Historia de la educación social en la 
España moderna y contemporánea. Barcelona: Ariel, 1997 i RUIZ BERRIO, J. «Introducción a 
la Historia de la Educación Social en España», Historia de la Educación. Revista 
Interuniversitaria [Salamanca], núm, 18, 1999, pàg. 5-11 i en general el monogràfic, coordinat 
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preocupació per prevenir la marginació i l’exclusió social. Des de la idea 

hospitalària dels grecs i dels romans fins a les institucions de protecció a la 

infància del nou-cents, passant per tot un conjunt d’institucions, d’organismes, 

de programes, de plans, etc., que cobraren una importància especial a partir de 

les transformacions econòmiques, culturals, religioses, polítiques, 

cientificotècniques, etc., de la modernitat i la contemporaneïtat. De fet, es 

podria dir que a mesura que la humanitat progressà econòmicament, 

industrialment, etc. i es tornaren més complexes les estructures socials, 

augmentà la necessitat d’una educació social, car augmentaren paral·lelament 

el nombre de marginats i d’abandonats, la qual cosa afectà especialment els 

infants. D’altra banda, la història de l’educació popular en els darrers anys ha 

analitzat un conjunt d’iniciatives, molt diverses entre si, que es caracteritzen a 

grans trets, d’una banda, per un caràcter extern al sistema educatiu formal i, de 

l’altra, per l’extracció social dels seus destinataris, procedents de les classes 

subalternes i instrumentals.75 En una primera i ràpida valoració podríem creure 

que l’educació popular seria l’educació del poble, fet aquest que ens obriria 

interrogants nous, els quals no pretenem plantejar ara. Seria, doncs, l’educació 

destinada a les classes populars situada fora de l’àmbit estrictament escolar, és 

a dir, no formal, que tindria com a finalitat determinats objectius socials 

―d’integració, de proporcionar determinats coneixements no especialitzats, 

etc.― ja fos a partir d’iniciatives oficials o de determinats col·lectius privats. 

Nogensmenys, no hauríem d’entendre únicament per educació popular tot 

aquell conjunt de formacions educatives bàsiques o mínimes ―el que hom 

podria denominar com l’educació del «poble» en general―, car correríem el 

perill que perdés el seu objectiu específic i es diluís en un espai obert sense 

acotar. No obstant això, tampoc no seria adient restringir-la sols a aquelles 

experiències que provenen dels treballadors, del que hom coneix pels «obrers 

conscients» i de les seves organitzacions de militants, a la recerca d’una 

                                                                                                                            
pel professor Julio Ruiz Berrio, dedicat en l’esmentada revista a la història de l’educació social 
a l’Estat espanyol (pàg. 5- 166). 
75 GUEREÑA, J. L. «El espacio de la educación popular en la época contemporánea», Historia 
de la Educación. Revista Interuniversitaria [Salamanca], núm. 20, 2001, pàg. 5-10.  
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cultura alternativa a la dominant, és a dir, a la de les classes dominants.76 

L’educació popular, amb dos camps pròxims i amb els quals de vegades s’ha 

confós, com l’educació social i l’educació d’adults, ha estat definida com el 

conjunt de processos formatius que pretenen l’educació de les classes 

populars, ja siguin joves en edat escolar segons la normativa vigent aleshores 

però que resten fora del circuit escolar, o d’adults no alfabetitzats o que 

desitgen un complement de formació, realitzat fora de l’escola o de les 

institucions educatives formals o reglades o paral·lelament a aquestes. Hom ha 

vingut a acceptar aquesta darrera conceptualització per a l’època 

contemporània europea. Així, l’educació popular abastaria finalitats diferents 

―promoció individual, alliberació col·lectiva, control social i ideològic―, 

diversos nivells formatius de caràcter bàsic ―alfabetització, ensenyament 

elemental, formació professional, cultura general―, i diversos agents ―l’Estat, 

les classes mitjanes o superiors, associacions recreatives i instructives, 

organitzacions confessionals, la classe obrera.77 

S’entendrà, doncs, que en el transcurs d’aquest estudi, centrat en 

l’activitat educativa portada a terme pels ateneus a la Menorca del nou-cents, 

sovint ens haurem de referir a processos educatius no formals i informals, així 

com també a iniciatives educatives socials i populars.  

 

                                           
76 En aquest sentit són prou interessants les reflexions aportades a: MOLERO PINTADO, A. 
«Reflexiones en torno a la educación popular», BELENGUER CALPE, E. J. [et alt.]. (coord.). 
Educación popular. Santa Cruz de Tenerife: Universidad de La Laguna, Sociedad Española de 
Historia de la Educación [VIII Coloquio Nacional de Historia de la Educación], tom 3r, 1998, 
pàg. 9-46.  
77 Vegeu: GUEREÑA, J. L. «El espacio de la educación popular en la época contemporánea», 
op. cit., pàg. 8. Alguns camps d’estudi treballats des de la història de l’educació popular en els 
darrers anys han estat els de la formació professional i tècnica, les escoles d’adults, l’extensió 
universitària i les universitats populars, la sociabilitat popular i l’educació, el reformisme social, 
el republicanisme i l’educació popular, el catolicisme social i l’educació popular, l’educació i el 
moviment obrer. Vegeu: GUEREÑA, J. L.; TIANA FERRER, A. «La educación popular», op. cit., 
pàg. 141-177. 
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2.3. Els ateneus a l’Estat espanyol. Orígens, 
desenvolupament i finalitats 

 

2.3.1. Perspectiva historiogràfica dels ateneus a l’Estat 
espanyol 

 

Hom sap que els ateneus dels vuit-cents i del nou-cents ―com a figura 

institucionalitzada amb sensibilitat manifesta vers les qüestions relacionades 

amb la cultura i l’educació― foren institucions amb un esperit liberal, tot i estar 

integrades per elements ideològics molt diversos. No és possible intentar 

homogeneïtzar les funcions que desenvoluparen els ateneus en aquells anys. A 

hores d’ara no existeix cap estudi global que analitzi la tasca que aquests 

dugueren a terme a l’Estat espanyol. Ara bé, l’activitat específica realitzada per 

alguns ateneus concrets i pels d’algunes regions de l’Estat o per alguna 

tipologia concreta (liberals, llibertaris, etc.) sí que compten amb estudis més o 

menys exhaustius sobre la seva activitat cultural i educativa que poden ajudar-

nos a fer-nos una idea del paper que jugaren els ateneus en aquells anys entre 

els dos segles XIX i XX. Nogensmenys, s’ha de tenir en compte que entre els 

diversos mitjans de formació extraescolar que es desenvoluparen des del final 

del vuit-cents fins a la Guerra Civil a l’Estat espanyol, a més dels ateneus, les 

cases del poble i els casinos populars també hi tingueren un paper important.  

Tanmateix, en aquest estudi ―en què pretenem historiar, analitzar i 

reflexionar sobre la sociabilitat cultural i educativa a la Menorca del nou-cents a 

través d’un tipus concret d’entitat com són els ateneus― necessàriament 

haurem de centrar-nos abans en l’estat investigador actual sobre el moviment 

ateneístic a l’Estat espanyol en general, la seva producció per regions 

concretes o institucions, etc., per tal d’assolir una perspectiva historiogràfica en 

el marc més ampli de la producció bibliogràfica ja esmentat citeriorment sobre 
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els estudis de la sociabilitat i l’associacionisme a l’Estat espanyol. Pretenem, 

per tant, realitzar primerament una aproximació a la producció bibliogràfica 

sobre els ateneus a l’Estat espanyol, que ens facilitarà ulteriorment fer-ne una 

anàlisi com a noves formes de difusió del saber i com a espais educatius i 

culturals del vuit-cents i del nou-cents. 

De la bibliografia localitzada a dia d’avui sobre els ateneus a l’Estat 

espanyol, hom pot constatar que el seu estudi ha tingut una atenció desigual 

per part dels historiadors segons les regions, tal com ja s’ha vist que també 

passava amb els estudis sobre la sociabilitat. Així és que un cas força 

documentat i estudiat és el del moviment ateneístic a Catalunya en general, 

tant amb aportacions generals sobre el moviment, com amb estudis sobre 

alguna tipologia concreta d’ateneus ―obrers, llibertaris, etc.―, o bé amb 

treballs sobre entitats concretes. Així, a tall d’exemple, pel que fa a l’estudi 

d’ateneus concrets cal esmentar obligatòriament les aportacions de Pere Solà i 

Ferran Aisa sobre l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona, per bé que el 

primer, en el seu estudi pioner sobre els ateneus obrers i la cultura popular a 

Catalunya, aporta també dades d’altres ateneus (l’Ateneu Obrer de Barcelona, 

la Il·lustració Obrera de Tarragona, l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, el 

Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria i l’Ateneu 

Polytechnicum) tot i centrar-se majoritàriament en l’estudi de l’Enciclopèdic.78 

També, Josep Termes parà atenció en l’Enciclopèdic ―a més dels ateneus 

Obrer i Polythecnicum― en un breu article sobre els ateneus populars 

barcelonins.79 A més de l’Ateneu Enciclopèdic Popular, altres de caire obrer 

que han estat estudiats són l’Ateneu Català de la Classe Obrera i l’Ateneu 

Igualadí de la Classe Obrera, amb especial atenció a les escoles que ambdós 

mantingueren.80 D’altra banda, una de les entitats al voltant de la qual s’han 

                                           
78 Vegeu: SOLÀ, P. Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya... op. cit.; SOLÀ I 
GUSSINYER, P. «L’Ateneu Enciclopèdic: educació d’adults, excursionisme i folklore», op. cit., 
pàg. 16-20 i AISA PÀMPOLS, F. Una història de Barcelona... op. cit. 
79 Ens referim a: TERMES, J. «Els ateneus populars: un intent de cultura obrera», L’Avenç 
[Barcelona], núm. 104, 1987, pàg. 8-12. 
80 En aquest sentit hom pot consultar: VICENTE IZQUIERDO, M. «L’Ateneu Català de la Classe 
Obrera i la seva escola (1862-1874)», Educació i Història. Revista d’història de l’educació 
[Barcelona], núm. 2, 1995, pàg. 169-174; RIBA, S. L’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera 
(1863-1939). Igualada: Ateneu Igualadí, 1988 i SOLÀ GUSSINYER, P. «Escuelas de 
asociaciones populares. La expresión espacial de la función educativa de los ateneos durante 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 65 

publicat diversos estudis és l’Ateneu Barcelonès, amb aportacions, entre 

d’altres, de Jordi Casassas, que féu un acurada aproximació a la institució des 

de la seva fundació fins a l’actualitat, de Manuel Pérez, que ha analitzat els 

precedents de la biblioteca del Barcelonès a la primera meitat del vuit-cents, o 

de Rosa Cabré, que ha estudiat la figura de Josep Yxart i la seva estreta 

vinculació amb l’entitat.81 Altres ateneus, com ara el Centre de Lectura de Reus 

o l’Ateneu Tarragoní de la Classe Obrera, compten amb valuosos estudis de 

Pere Anguera i Adelina Manuel, respectivament. A més, també es té força 

coneixença dels ateneus d’Avià (Berguedà) i de la Selva del Camp (Baix 

Camp).82 D’altra banda, estudis sobre el moviment ateneístic o sobre alguna 

tipologia concreta d’ateneus a Catalunya són el ja esmentat de Pere Solà sobre 

els ateneus obrers i la cultura popular o el d’Amàlia Bosch sobre els ateneus en 

general des de mitjan del vuit-cents fins a la fi del nou-cents.83 Així mateix, 

continuant en l’àmbit dels països de llengua catalana, forçosament ens hem de 

referir a l’extens i documentat estudi de Francisco Javier Navarro sobre els 

ateneus llibertaris al País Valencià o a les aportacions sobre alguns ateneus 

concrets, com ara les de Juan M. Fernández Soria sobre l’Ateneu Mercantil 

Valencià, de Vicent M. Roig sobre l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 

                                                                                                                            
la Restauración», Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria [Salamanca], núm. 12-13, 
1993-1994, pàg. 185-200. 
81 Vegeu: CASASSAS I YMBERT, J. L’Ateneu Barcelonès: dels seus orígens als nostres dies, 
op. cit.; CABRÉ, R. «Josep Yxart i l’Ateneu Barcelonès. Entre la modernitat i el projecte cívic», 
Anuari de Filologia. Secció C. Llengua i Literatura Catalanes [Barcelona] núm. 8, 1997, pàg. 25-
42 i PÉREZ NESPEREIRA, M. «Precedents de la biblioteca de l’Ateneu Barcelonès (1800-
1860)», Cercles. Revista d’Història Cultural [Barcelona], núm. 7, 2004, pàg. 155-170. Altres 
aportacions sobre l’Ateneu Barcelonès són: SANS ORENGA, M. Breu història de l’Ateneu 
Barcelonès amb tot allò que fa referència al Premi Crexells. Barcelona: L’Avenç, 1983; COLL 
AMARGÓS, J. «L’Ateneu Barcelonès i l’any 1906: una data fundacional de la cultura catalana», 
L’Avenç [Barcelona], núm. 309, 2006, pàg. 42-44 i PAGÈS, V. «El Ateneo Barcelonés», 
Catalònia Cultura [Barcelona], núm. 19, 1990, pàg. 36-37.  
82 Sobre el Centre de Lectura de Reus vegeu entre d’altres aportacions de Pere Anguera: 
ANGUERA, P. El Centre de Lectura de Reus... op. cit., i ANGUERA NOLLA, P. «Un ateneu 
sota el franquisme. El Centre de Lectura de Reus», Afers. Fulls de Recerca i Pensament 
[Catarroja], núm. 22, 1995, pàg. 601-609. D’altra banda, pel que fa a l’Ateneu Tarragoní de la 
Classe Obrera hom pot consultar l’extensa i documenda tesi doctoral d’Adelina Manuel. Vegeu: 
MANUEL NOGUERA, A. El Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera: su dimensión 
pedagógica. Barcelona: Universitat de Barcelona, Publicacions i Edicions, 1990. Finalment, 
altres aproximacions a ateneus concrets a Catalunya són: MASDEU GUITERT, J. M. L’Ateneu, 
cent anys de vida selvatana (1878-1978). La Selva del Camp: Autor-Editor, 1979 i RAFART I 
CANALS, J. L’Ateneu d’Avià. Gironella: Associació Cultural El Vilatà del Berguedà, 1999. 
83 Vegeu: SOLÀ, P. Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya... op. cit., i BOSCH I 
DATZIRA, A. Els ateneus de Catalunya (1854-1990), op. cit. 
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València o de Vicente Ramos sobre l’Ateneu d’Alacant.84 Pel que fa a les Illes 

Balears, hom compta amb aproximacions a l’Ateneu Balear de Joan Mas, M. 

Antònia Roig o Francesc Bujosa i Joan March, entre d’altres.85 A més, 

continuant amb el moviment ateneístic a l’illa major de l’arxipèlag balear, s’han 

d’esmentar les aportacions de Manel Santana en l’estudi de la sociabilitat i 

l’associacionisme a Mallorca, en què s’aporten algunes dades d’interès sobre 

diversos ateneus entre el període que comprèn des de 1868 a 1936.86 Així 

mateix, altres treballs de Pere Gabriel, tot i no centrar-se en l’estudi dels 

ateneus, han aportat dades d’interès sobre algun d’aquests, com l’Ateneu 

Obrer Mallorquí.87 D’altra banda, pel que fa a l’illa menor de l’arxipèlag, s’han 

de citar, d’una banda, diverses aportacions de Joan Hernández Mora, Josep M. 

Quintana, Josefina Salord i nostres que aporten unes primeres dades parcials 

sobre la història i l’activitat cultural i educativa de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic de Maó en la seva primera època, i de l’altra, en els darrers anys, en el 

marc d’aquest estudi, alguns treballs nostres en què es para atenció a 

qüestions concretes de la resta d’ateneus que durant les primeres dècades del 

nou-cents es fundaren a casa nostra, com ara, per exemple, el foment de la 

lectura que per part d’aquestes entitats es promocionà.88 

                                           
84 Vegeu: NAVARRO NAVARRO, F. J. Ateneos y grupos ácratas. Vida y actividad cultural de 
las asociaciones anarquistas valencianas... op. cit.; FERNÁNDEZ SORIA, J. M. «Una 
institución cultural valenciana. El Ateneo Mercantil (1879-1980)», op. cit., pàg. 269-294; ROIG 
CONDOMINA, V. M. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Valencia y su aportación a las 
artes en el último tercio del siglo XIX», Ars Longa. Cuadernos de Arte [València], núm. 6, 1995, 
pàg. 117-114 i RAMOS, V. Breve historia del Ateneo de Alicante. Alacant: Ateneo Científico, 
Literario y Artístico de Alicante, 1992.  
85 Vegeu: Sobre l’Ateneu Balear vegeu: MAS I VIVES, J. «Josep Lluís Pons i Gallarza i el 
primer Ateneu Balear (1862-1873)», Randa [Barcelona], núm. 25, 1989, pàg. 57-130; ROIG 
RODRÍGUEZ, M. A. «Projecció educativa de l’Ateneu Balear (1862-1873)», Educació i Cultura. 
Revista Mallorquina de Pedagogia [Palma], núm. 10, 1997, pàg. 63-71 i BUJOSA, F.; MARCH, 
J. «L’Ateneu Balear (1877-1892). Una associació poc estudiada», SERRA BUSQUETS, S.; 
COMPANY MATES, A. (coords.). El moviment associatiu a les illes Balears... op. cit., pàg. 397-
411. 
86 Ens referim a: SANTANA MORRO, M. «Els casinos i ateneus: esbarjo, política, educació i 
cultura...», op. cit., pàg. 221-236 i SANTANA MORRO, M. El forjament de la solidaritat... op. cit.   
87 Vegeu: GABRIEL, P. «Entorn del moviment obrer a Mallorca el segle XIX (II)», Randa 
[Barcelona], núm. 2, 1976, pàg. 101-122. 
88 Vegeu: HERNÁNDEZ MORA, J. «Els orígens de l’Ateneu de Maó», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1981, pàg. 19-70; CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura. Cien 
años de la Revista de Menorca (1888-1988). Palma: Institut Menorquí d’Estudis, 1989, pàg. 23-
25; QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca (1888-1936). Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, pàg. 45-53; SALORD RIPOLL, J. «De l’Ateneu a 
l’Institut Menorquí d’Estudis: creació i projecció culturals a la Menorca del segle XX», SERRA 
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Ultra l’estat actual de coneixença sobre l’ateneisme a les regions de 

llengua i cultura catalanes, altres regions de l’Estat també compten amb 

valuoses aportacions sobre el tema, ja sigui a través de l’estudi de l’ateneisme 

en general o, majoritàriament, a través de l’anàlisi d’entitats concretes. En 

aquest darrer sentit, n’és un exemple paradigmàtic la gran quantitat de 

publicacions que han vist la llum sobre l’Ateneo Científico, Literario y Artístico 

de Madrid. Així, per exemple, hom ha d’esmentar els estudis clàssics ja citats 

d’Antonio Ruiz i Francisco Villacorta sobre aquesta institució, que han 

documentat exhaustivament la seva activitat des de la fundació fins a les 

primeries del nou-cents.89 Ultra les aportacions suara comentades, altres 

treballs ens han donat coneixença d’aspectes concrets de l’entitat des dels 

seus antecedents l’any 1820 amb l’Ateneo Español de Madrid fins a gairebé els 

nostres dies. Hom ha de remarcar, en aquest sentit, entre d’altres, els treballs: 

d’Alberto Gil sobre el primer ateneu (1820-1823); de Tomás Mallo sobre ciència 

i instrucció pública a l’Ateneo Español, antecedent com s’ha dit de l’Ateneo 

Científico, Literario y Artístico de Madrid; d’Ángel Garrorena sobre l’ateneu i la 

teoria de la monarquia liberal; d’Alejandro R. Díez sobre l’ateneu i l’aclimatació 

científica del vuit-cents; de Daniel Pacheco sobre l’escola d’estudis superiors i 

la formalització acadèmica de l’ateneu; de Francisco Villacorta sobre l’ateneu i 

l’escola d’estudis superiors i l’extensió universitària entre els dos segles XIX i 

XX; els de Luis M. García i Tomás Mallo sobre els debats que es generaren en 

vespres de la crisi colonial del 98 a l’entitat; d’Antonio Ruiz sobre l’activitat de la 

institució durant la Segona República i la posterior dictadura franquista; de 

Raquel Sánchez, que ha analitzat el paper que tingué l’Ateneo Científico, 

Literario y Artístico de Madrid a través d’alguns dels pensadors i polítics que 

s’hi reunien durant la dictadura franquista, tot donant cobertura al règim del 

general Franco i legitimant-lo internacionalment presentant-lo com una forma 

                                                                                                                            
BUSQUETS, S.; COMPANY MATES, A. (coords.). El moviment associatiu a les illes Balears... 
op. cit., pàg. 289-301; MOTILLA SALAS, X. «L'Ateneu de Maó i l'educació no formal dels joves: 
la introducció de l'escoltisme a Menorca (1913-1920)», SERRA BUSQUETS, S.; SUREDA 
GARCÍA, B. (coords.) Els joves a l'època contemporània, op. cit., pàg. 267-286; MOTILLA 
SALAS, X. Regeneracionisme i educació popular a Menorca... op. cit., pàg. 183-286; MOTILLA 
SALAS, X. «Els ateneus i el foment de la lectura a Menorca...», op. cit., pàg. 275-290. 
89 Ens referim a: RUÍZ SALVADOR, A. El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid 
(1835-1885), op. cit., i VILLACORTA BAÑOS, F. El Ateneo de Madrid (1885-1912), op. cit. 
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de govern conservador i catòlic, i, finalment, la síntesi de Fernando Chueca de 

l’entitat al llarg del vuit-cents i del nou-cents o la publicació recent de José L. 

Abellán-García.90 

Altres ateneus de l’Estat compten també amb estudis específics sobre 

l’activitat desenvolupada, així com també algunes regions de l’Estat compten 

amb aportacions sobre els ateneus a llurs contrades. Així és que, per exemple, 

pel que a fa als indrets de l’Estat amb llengua i cultura pròpies hom ha 

d’esmentar per al cas del País Basc l’estudi de José D. Reboredo sobre 

l’Ateneo Científico, Literario y Artístico de Vitoria al darrer terç del vuit-cents o 

per al cas de Galícia el de Guillermo Llorca sobre els ateneus a Ferrol.91 D’altra 

banda, pel que fa al Principat d’Astúries cal citar els treballs monogràfics que 

s’han dedicat a diversos ateneus com ara: l’Ateneo Obrero de la Calzada, amb 

motiu del seu centenari recent, o l’Ateneo Obrero de Turón, parant especial 
                                           
90 Vegeu: GIL NOVALES, A. El primer Ateneo, 1820-1823. Madrid: Ateneo de Madrid, 1986; 
MALLO GUTIÉRREZ, T. «Ciencia e Instrucción Pública en el Ateneo Español de Madrid (1820-
1823)», PACHECO FERNÁNDEZ, D.; MALLO GUTIÉRREZ, T.; DÍEZ TORRE, A. R. De la 
ciencia ilustrada a la ciencia romántica. Actas de las II Jornadas sobre «España y las 
Expediciones en América y Filipinas». Aranjuez: Ediciones Doce Calles, 1995, pàg. 567-574; 
GARRORENA MORALES, A. El Ateneo de Madrid y la teoría de la Monarquía Liberal, 1836-47. 
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1974; DÍEZ TORRE, A. R. «El Ateneo 
de Madrid y la aclimatación científica decimonónica», PACHECO FERNÁNDEZ, D.; MALLO 
GUTIÉRREZ, T.; DÍEZ TORRE, A. R. De la ciencia ilustrada a la ciencia romántica... op. cit., 
pàg. 575-598; PACHECO FERNÁNDEZ, D. «La Escuela de Estudios Superiores y la 
formalización académica del Ateneo de Madrid», PACHECO FERNÁNDEZ, D.; MALLO 
GUTIÉRREZ, T.; DÍEZ TORRE, A. R. De la ciencia ilustrada a la ciencia romántica... op. cit., 
pàg. 615-637; VILLACORTA BAÑOS, F. «El Ateneo de Madrid (1896-1907). La Escuela de 
Estudios Superiores y la Extensión Universitaria», Hispania [Madrid], núm. 141, 1979, pàg. 101-
148; VILLACORTA BAÑOS, F. «Instituciones culturales, sociedad civil e intelectuales en el 
Madrid de la Restauración», BAHAMONDE MAGRO, A.; OTERO CARVAJAL, L. E. La 
sociedad madrileña durante la Restauración. 1876-1931. Madrid: Consejería de Cultura de la 
Comunidad de Madrid, tom II, 1989, pàg. 79-99; GARCÍA MORA, L. M. «El Ateneo de Madrid y 
el problema colonial en las vísperas de la Guerra de Independencia cubana», Revista de Indias 
[Madrid], vol. 57, núm. 207, pàg. 429-449; MALLO, T. «El Ateneo de Madrid ante el 98», 
NARANJO, C.; PUIG-SAMPER, M. A.; GARCÍA MORA, L. M. (coords.). La nación soñada: 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas ante el 98. Aranjuez: Dos Calles [Actas del Congreso 
Internacional celebrado en Aranjuez, abril de 1995], 1996, pàg. 529-536; RUIZ SALVADOR, A. 
Ateneo, Dictadura y República. València: Fernando Torres Editor, 1976; RUIZ SALVADOR, A. 
«Lo que fué el Ateneo de Madrid. Notas para el mañana», Tiempo de Historia, núm. 69, 1980, 
pàg. 88-103; SÁNCHEZ GARCÍA, R. «El Ateneo de Madrid: plataforma ideológica del 
franquismo (1939-1963)», Historia Contemporánea [Leioa], núm. 29, 2004, pàg. 871-894; 
CHUECA GOITIA, F. «El Ateneo a través de la historia de España», Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños [Madrid], núm. 41, 2001, pàg. 159-164; ABELLÁN-GARCÍA GONZÁLEZ, J. 
L. El Ateneo de Madrid. Madrid: Ediciones La Librería, 2006. 
91 Vegeu: REBOREDO OLIVENZA, J. D. El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Vitoria 
(1866-1900). Vitòria-Gasteiz: Diputación Foral de Álava, Servició de Publicaciones – Araba 
Foru Aldundia, Argitalpenak Zerbitzu, 1988 i LLORCA FREIRE, G. Os ateneos ferrolans na sua 
historia. Ferrol: Ateneo Ferrolan [Cuadernos Ateneo Ferrolan], 1984. 
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esment en aquest darrer cas a la seva biblioteca.92 Així mateix, altres treballs 

de Jorge Uría i Ramón Rodríguez, tot i ultrapassar l’estudi específic dels 

ateneus asturians, hi han prestat atenció en llurs treballs sobre la cultura i la 

comunicació de masses durant la Segona República o sobre les biblioteques i 

la lectura a Astúries, respectivament.93 Altres ateneus d’arreu de l’Estat també 

han estat estudiats amb profunditat o compten amb estudis més o menys 

exhaustius, com és el cas de l’Ateneo de Santander, l’Ateneo de Valladolid, 

l’Ateneo Científico, Literario y Artístico de Palencia, l’Ateneo Albacetense i 

l’Ateneo de La Laguna.94 Treballs més específics, com els de M. Ángeles Naval 

i Carlos Navajas, han parat atenció a aspectes concrets de l’Ateneo de Teruel a 

les acaballes del vuit-cents o a l’Ateneo Riojano i la dona durant la Dictadura 

primoriverista i la Segona República, respectivament. Així mateix, Luis M. 

García també ha analitzat el paper dels ateneus com associacions culturals del 

final del vuit-cents i la primeria del nou-cents en un estudi sobre la cultura 

burgesa i obrera a l’Extremadura d’aleshores.95 Finalment, pel que fa a 

                                           
92 Ens referim a: ALONSO, A. [et alt.]. El Ateneo Obrero de la Calzada (1904-2004). Oviedo: 
Ayuntamiento de Gijón, Krk Ediciones, 2005; SIMÓN, J. Historia del Ateneo de Santander. 
Madrid: Editora Nacional, 1963; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, C. «La Biblioteca del Ateneo Obrero 
de Turón», AABADOM: Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, 
Documentalistas y Museólogos [Oviedo], vol. 4, núm. 1, 1993, pàg. 15-17; FERNÁNDEZ 
GUTIÉRREZ, B. E. «La Biblioteca del Ateneo Obrero de Turón: una institución al servicio de la 
cultura “popular”», AABADOM: Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, 
Documentalistas y Museólogos [Oviedo], vol. 15, núm. 1-2, 2004, pàg. 4-11. 
93 Vegeu: URÍA GONZÁLEZ, J. «Cultura y comunicación de masas en Asturias (1931-1934). 
Aproximación a su estudio», Estudios de Historia Social [Madrid], núm. 31, 1984, pàg. 145-160; 
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, R. «Las bibliotecas y la lectura en Asturias: una aproximación 
histórica», VV. AA. Congreso de bibliografía astuariana. Oviedo: Consejería de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud, 1992, tom II, pàg. 517-537. 
94 Ens referim a: SIMÓN, J. Historia del Ateneo de Santander, op. cit.; SÁNCHEZ, J. L. La 
voluntad regeneracionista: esfuerzo e inercia del Ateneo de Valladolid (1872-1936). Palència: 
Edició de l’autor, 1998; SÁNCHEZ, J. L. El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Palencia 
(1876-1926). Palència: Edició de l’autor, 1989; ÑACLE GARCÍA, A. El Ateneo Albacetense. 
Albacete: Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, 1993; PERAZA, J. Ensayo de una historia 
del Ateneo de La Laguna desde su fundación en 1904 hasta finales de 1936. Tenerife: Aula de 
Cultura del Excmo. Cabildo Insular, 1979.     
95 Vegeu: NAVAL, M. A. «Un Ateneo regeneracionista en Teruel (1890-1896)», RÚJULA 
LÓPEZ, P. V.; PEIRÓ MARTÍN, I. (coords.). La historia local en la España contemporánea: 
estudios y reflexiones desde Aragón. Saragossa: Departamento de Historia Moderna y 
Contemporánea, Universidad de Zaragoza, 1999, pàg. 430-449; NAVAJAS ZUBELDIA, C. «El 
viejo Ateneo Riojano y la nueva mujer de entreguerras (1922-1936)», NAVAJAS ZUBELDIA, C. 
(coord.). Ensayos sobre la el papel de la mujer en la historia contemporánea de la ciudad de 
Logroño. La Rioja: Instituto de Estudios Riojanos, 2001, pàg. 47-65 i GARCÍA DOMÍNGUEZ, L. 
M. «Cultura burguesa y cultura obrera en la Extremadura de entre siglos. Contribución al 
estudio de un proceso de dinámica cultural», Norba. Revista de Historia [Càceres], núm. 16 (2), 
1996-2003, pàg. 579-604. 
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Andalusia, hom compta a dia d’avui amb diversos estudis monogràfics sobre 

l’Ateneo de Sevilla, principalment sobre la seva aportació a la literatura i a l’art, i 

d’altres ateneus com ara l’Ateneo de Huelva, l’Ateneo Jerezano, l’Ateneo de 

Cádiz, l’Ateneo Obrero Cultural de la Línea de la Concepción, sobre aspectes 

concrets de l’Ateneo Almeriense o dels ateneus a Guadalajara al final del vuit-

cents.96 

D’altra banda, aportacions de caire més general sobre els ateneus a 

l’Estat espanyol són, entre d’altres: els de Francisco Javier Navarro sobre el 

paper dels ateneus en la cultura i la sociabilitat de caire llibertari durant la 

Segona República; el d’Antoni Pérez sobre els ateneus llibertaris i la cultura 

anarquista i, també, sobre els ateneus esmentats, el de Francesc Boldú,97 o el 

                                           
96 Ens referim a: PABLO ROMERO DE LA CÁMARA, M. de. Historia del Ateneo de Sevilla 
(1877-1935). Sevilla: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, 1982; 
VALLECILLO LÓPEZ, J. La literatura y el Ateneo de Sevilla (1887-2003). Sevilla: Ateneo de 
Sevilla, 2003; VV. AA. El patrimonio artístico del Ateneo de Sevilla. Sevilla: Fundación Cultural 
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1999; RODRÍGUEZ AGUILAR, I. C. 
«El Ateneo y el arte sevillano de principios del siglo XX», Archivo Hispalense: Revista Histórica, 
Literaria y Artística [Sevilla], tom 81, núm. 247, 1998, pàg. 177-212; PÉREZ CALERO, G. «El 
Ateneo y la vida artística sevillana en 1925», Laboratorio de Arte. Revista del Departamento de 
Historia del Arte [Sevilla], núm. 8, 1995, pàg. 217-230; PÉREZ CALERO, G. Las bellas artes y 
el Ateneo de Sevilla: la vida artística de la ciudad (1887-1950). Sevilla: Ateneo de Sevilla, 2006; 
RUBIO MAYORAL, L. «La depuración de la cultura “popular”: la universidad y el ateneo de 
Sevilla en la censura de los libros durante la guerra civil», BELENGUER CALPE, E. J. [et alt.]. 
(coord.). Educación popular. Santa Cruz de Tenerife: Universidad de La Laguna, Sociedad 
Española de Historia de la Educación [VIII Coloquio Nacional de Historia de la Educación], tom 
3r, 1998, pàg. 251-266; MARTÍN INFANTE, A. «Los cuatro ateneos de Huelva (1888-1968) y la 
polémica ateneísta (1907-1908)», Huelva en su historia [Huelva], núm. 9, 2002, pàg. 189-208; 
TORIBIO RUIZ, R. M. El Ateneo jerezano. Jerez de la Frontera: Sexta SA., 1981; CAJA DE 
AHORROS DE CÁDIZ. Ateneo de Cádiz (1858-1983). Madrid: Confederación Española de 
Cajas de Ahorros, 1985; DOMÍNGUEZ PALMA, J. «Movimientos sociales y educación en la 
Línea de la Concepción: Ateneo Obrero Cultural – Ateneo de Divulgación Social (1930-1936)», 
Eúphoros [Algesires], núm. 7, 2004, pàg. 155-174; MARTÍNEZ ROMERO, J. «Revista de 
Almería (1879-80)-(1883-84). Publicación científicoliteraria del Ateneo Almeriense», Boletín del 
Instituto de Estudios Almerienses. Letras [Almeria], núm. 14, 1995, pàg. 103-116 i BATALLA 
CARCHENILLA, C. M. «Los Ateneos en Guadalajara (1877-1896): primera aproximación», 
Wad-al-Hayara. Revista de estudios de Guadalajara [Guadalajara], núm. 25, 1998, pàg. 207-
224. 
97 Vegeu: NAVARRO NAVARRO, F. J. «El papel de los ateneos en la cultura y la sociabilidad 
libertarias (1931-1939)», op. cit., pàg. 64-104. Del mateix autor és interessant també la consulta 
del treball sobre els models associatius escollits en els medis obrers i populars des de mitjan 
del vuit-cents en la defensa dels seus interessos, amb especial referència a la difusió de la 
cultura i l’educació. En aquest, F. J. Navarro destaca la pervivència i l’èxit assolit per 
determinats prototipus d’associacions heretades, com ara els ateneus fins els anys de la 
Guerra Civil. Vegeu: NAVARRO NAVARRO, F. J. «Mundo obrero, cultura y asociacionismo: 
algunas reflexiones sobre modelos y pervivencias formales», Hispania [Madrid], vol. 63, núm. 
214, 2003, pàg. 467-484. Finalment, les referències de la resta de treballs esmentats són: 
PÉREZ COLLADO, A. «Los ateneos libertarios y la cultura anarquista», Libre pensamiento 
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de Francisco Villacorta sobre els ateneus liberals del vuit-cents i del nou-cents; 

el de Manuel Morales sobre els espais de sociabilitat radical democràtics 

(casinos, cercles, ateneus) a les acaballes del vuit-cents i començament del 

nou-cents;98 els de Pere Solà sobre les escoles dels ateneus durant la 

Restauració o sobre les modalitats institucionals de difusió de la cultura popular 

del vuit-cents,99 i, finalment, el recull de publicacions periòdiques editades per 

alguns dels ateneus creats a l’Estat espanyol i l’Amèrica Central i del Sud a 

cura de Pedro Pascual.100 

 

 

2.3.2. Els ateneus del vuit-cents i del nou-cents com a noves 
formes de difusió del saber i espais educatius 

 

Es pot dir que un ateneu és una associació científica i literària dedicada 

a elevar el nivell intel·lectual dels seus associats mitjançant discussions, 

                                                                                                                            
[Madrid], núm. 52, 2006, pàg. 52-57 i BOLDÚ I MARTÍNEZ, F. Ateneos libertarios. Barcelona: 
Ediciones Síntesis, 1978. 
98 F. Villacorta, en el seu estudi sobre els ateneus liberals, fa esment a com l’Ateneu Liberal fou 
la primera i més conneguda institució de les diverses que adoptaren aquesta nomenclatura. 
Així és que, des de  la creació del pioner ateneu de Madrid l’any 1835, una extensa xarxa 
provincial d’entitats del mateix gènere aglutinà al llarg d’una centúria les elits polítiques i 
culturals dels seus àmbits respectius i intentà abastar en un ambiciós projecte lliurepensador 
l’exercici de l’ensenyament acadèmic, el cultiu i la discusió dels resultats de la ciència i la 
difusió de les primícies de la creació literària i artística. Vegeu: VILLACORTA BAÑOS, F. «Los 
ateneos liberales: política, cultura y sociabilidad intelectual», Hispania [Madrid], vol. 63, núm. 
214, 2003, pàg. 415-442. Així mateix, en el treball esmentat de Manuel Morales sobre els 
espais de sociabilitat radidal democràtics, s’estudia l’expansió de l’espacialitat republicana i 
anarquista així com el seu significat i la funció que aquesta tingué en les pràctiques culturals i 
socials dels seus creadors des del darrer quart del vuit-cents a les primeres dècades del nou-
cents. Vegeu: MORALES MUÑOZ, M. «Los espacios de la sociabilidad radical-democrática...», 
op. cit., pàg. 161-205. 
99 Pere Solà ha aprofundit en l’estudi de les institucions escolars dels ateneus entre els dos 
segles XIX i XX com associacions culturals i educatives que foren, parant especial atenció al 
cas concret de les escoles de l’Ateneu Iguadalí de la Classe Obrera. Vegeu: SOLÀ 
GUSSINYER, P. «Escuelas de asociaciones populares...», op. cit., pàg. 185-200. Del mateix 
autor és també d’interès la consulta de: SOLÀ GUSSINYER, P. «Sobre las modalidades 
institucionales de difusión cultural popular del siglo ilustrado: de las Academias y las 
Económicas a los Ateneos», Educación e Ilustración: dos siglos de reformas en la enseñanza. 
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia [I Simposium Internacional sobre Educación e 
Ilustración], 1988, pàg. 347-368. 
100 Vegeu: PASCUAL MARTÍNEZ, P. «Bases bibliográficas para una historia de los ateneos de 
España y América. Publicaciones periódicas y obras», Estudios de Historia Social y Económica 
de América [Alcalá de Henares], núm. 13, 1996, pàg. 325-337.  
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conferències, cursos i lectures. Per ateneu hauríem d’entendre, doncs, aquelles 

institucions i centres que creen i acullen cultura, és a dir, que difonen i 

confronten alternatives culturals, basades en la raó humana, ja siguin de tipus 

científic o literari. Serien, doncs, més aviat centres de difusió i no tant de 

producció de béns científics i culturals.101 Aquest tipus de societats, 

anomenades ateneus, aparegueren al final del set-cents i experimentaren un 

primer desenvolupament a la primera meitat del vuit-cents. Donaren resposta al 

programa il·luminista de divulgació universal dels fruits de la raó i de la ciència, 

com a única estratègia possible d’alliberament personal i col·lectiu, i d’accés als 

sagrats valors d’igualtat, de llibertat i de fraternitat. El nom d’ateneu prové del 

temple dedicat a Atena d’Atenes i de l’Ateneu de Roma, institució fundada per 

l’emperador Adrià l’any 135 per promocionar les lletres. Aquest terme fou 

aplicat a diverses societats sorgides a París a la fi del set-cents, com ara 

l’Athénée de París (1785) i l’Athénée des Arts (1792). L’associació més famosa 

fundada sota aquest nom fou The Atheneum (Londres, 1820). Des de mitjan del 

vuit-cents, la presència d’aquestes societats culturals a les zones 

industrialitzades i àrees urbanes de l’Estat espanyol s’intensificà. Com a 

denominador comú tingueren la voluntat de difusió del saber modern, però 

diferien en quasi tota la resta. Així, uns tenien una clientela de socis de classe 

mitjana acomodada, mentre que d’altres pertanyien a menestrals, artesans i 

jornalers.  

A l’Estat espanyol, l’any 1820, seguint l’exemple dels ateneus francesos, 

Alcalá Galiano junt amb d’altres personalitats liberals del moment fundaren 

l’Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, dissolt pel triomf absolutista 

de Ferran VII el 1823 i restaurat de bell nou l’any 1835.102 L’any 1836 es féu 

una crida a la premsa catalana per tal de constituir un Ateneu Català, que no 

fou fundat fins vint-i-quatre anys després sota el nom d’Ateneu Català i que, en 

fusionar-se amb el Casino Mercantil Barcelonès, esdevingué finalment l’Ateneu 

Barcelonès (1872). Des d’un principi, l’Ateneu Barcelonès es guanyà un bon 

                                           
101 Vegeu: SOLÀ, P. Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya... op. cit., pàg. 39. 
102 Sobre l’Ateneu de Madrid, vegeu: VILLACORTA BAÑOS, F. El Ateneo de Madrid (1885-
1912), op. cit.; RUÍZ SALVADOR, A. El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid (1835-
1885), op. cit. 
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prestigi com a centre promotor de la cultura. Al llarg de molts decennis exercí 

una influència notable en la vida pública catalana, la qual cosa es reflecteix en 

el fet que algunes de les personalitats més significatives del país ―Àngel 

Guimerà, Joan Maragall, Josep Yxart, Pompeu Fabra, etc.― n’ocuparen la 

presidència. De la mateixa manera sorgiren arreu de Catalunya, el País 

Valencià i les Illes Balears diverses iniciatives ateneístiques, com ara l’Ateneu 

Mataroní (1855), l’Ateneu Balear a Palma (1862), l’Ateneu Mercantil Valencià 

(1876) i l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó (1905), entre d’altres.  

Així és que l’Ateneu Mataroní, refundat a partir de la Societat d’Amics de 

la Instrucció creada tan sols un any abans a Mataró per l’industrial i polític 

Josep Garcia Oliver, sigui probablement el primer ateneu del qual es té 

constància documental al nostre entorn cultural més proper. Hom ha dit que 

tant l’Ateneu Mataroní com el primer Ateneu Català foren gairebé una rèplica 

exacte del model que adquiriren aquells primers ateneus, abans esmentats, 

sorgits a París a les acaballes del set-cents, per bé que s’ha de dir que el 

primer d’aquests, l’Ateneu Mataroní, fundat durant el Bienni Progressista, 

explicitava en els seus estatuts que la institució donaria instrucció i 

ensenyament a tots els associats i vetlaria per la difusió de les ciències i les 

arts entre totes les classes socials, tot manifestant així inicialment una certa 

sensibilitat, si més no en els seus estatuts, vers les classes populars. L’Ateneu 

Català, fundat en un període polític més restrictiu amb suspensions de 

garanties constitucionals, manifestà en els seus primers estatuts una major 

sensibilitat vers la manca de lliure expressió. Ambdós tingueren en comú 

l’eixida en un moment històric en què no hi havia cap llei que regulés el dret 

d’associació i hagueren de fer front en els primers anys de funcionament, 

especialment entre 1858 i 1863, a tota mena de restriccions de les llibertats. 

Així, doncs, l’Ateneu Català especificà en els seus estatuts que les converses i 

discussions no versarien mai sobre temes polítics ni religiosos. No obstant això, 

els posteriors ateneus que sorgiren a Catalunya començaren a adquirir un 

compromís més ferm amb els sectors populars.103  

                                           
103 BOSCH I DATZIRA, A. Els ateneus de Catalunya (1854-1990), op. cit., pàg. 15 i 25-26. 
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Així mateix, l’Ateneu Balear, fundat a Palma l’any 1862, s’organitzà en 

quatre seccions: Ciències Morals i Polítiques, Ciències Naturals, Història i 

Literatura i, finalment, Belles Arts. Posteriorment, s’hi afegí una Acadèmia de 

Jurisprudència. Dugué a terme també activitats relacionades amb l’agricultura i 

serví d’enllaç entre literats castellans, com Zorrilla i Bretón de los Herreros, i 

mallorquins. El 1887 començà una segona etapa en la qual destacaren Joan 

Palou Coll, Ricard Anckerman i Joan Lluís Estelrich. En fou president molts 

anys Josep Lluís Pons i Gallarza. Altres socis importants foren Josep Rocabertí 

de Dameto i Antoni M. Sbert, entre d’altres. Els seus socis pertanyien a la 

classe benestant i alguns d’ells eren d’idees i professions liberals. L’any 1892 

fou clausurat.104  

Finalment, l’Ateneu Mercantil de València, fundat el 1876 per iniciativa 

d’Estanislau Garcia i Monfort, esdevingué l’associació apolítica més important i 

característica de la burgesia local i de base mercantilista valenciana. D’aquest, 

en sorgiren les primeres escoles de comerç valencianes. Durant els anys de la 

Guerra Civil prengué el nom d’Ateneu Popular Valencià i restà en mans d’un 

sector petit burgès partidari de la República.105 

Paral·lelament, i des de mitjan del vuit-cents, aparegué una altra 

tipologia d’ateneus, anomenats obrers, dedicats a l’ensenyament de la classe 

treballadora, els quals sostenien escoles primàries i d’arts i oficis, com l’Ateneu 

Català de la Classe Obrera a Barcelona i l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera.  

L’Ateneu Català de la Classe Obrera fou fundat l’any 1861 amb el propòsit de 

servir culturalment els obrers. Així és que, en una memòria de l’any 1863 de 

l’Ateneu Català de la Classe Obrera, es reclamaven recursos al govern, a les 

diputacions i als ajuntaments per tal de poder portar a terme la seva tasca 

cultural i educativa vers les classes treballadores. Fins el 1868 fou dominat pels 

liberals progressistes, però a partir de la revolució de setembre d’aquest any hi 

predominaren els sectors anarquistes. Fou clausurat en produir-se el cop 

                                           
104 Sobre l’Ateneu Balear vegeu: MAS I VIVES, J. «Josep Lluís Pons i Gallarza i el primer 
Ateneu Balear», op. cit., pàg. 57-130; ROIG RODRÍGUEZ, M. A. «Projecció educativa de 
l’Ateneu Balear (1862-1873)», op. cit., pàg. 63-71 i BUJOSA, F.; MARCH, J. «L’Ateneu Balear 
(1877-1892).Una associació poc estudiada», op. cit., pàg. 397-411. 
105 Vegeu: FERNÁNDEZ SORIA, J. M. «Una institución cultural valenciana. El Ateneo Mercantil 
(1879-1980)», op. cit., pàg. 269-294. 
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d’estat del general Pavía l’any 1874. Així mateix, l’Ateneu Igualadí de la Classe 

Obrera fou fundat per Marià Ferrer l’any 1863 a Igualada (Anoia). Esdevingué 

la primera entitat cultural d’Igualada i englobà gent de tots els estaments 

socials. Mantingué una escola primària i comercial, un teatre i una biblioteca 

durant l’època vuitcentista. Entre 1919 i 1935, l’entitat prengué una gran 

embranzida amb la creació d’un grup escolar, inserit en el moviment pedagògic 

català, un conservatori de música, una escola de teixits i un camp d’esports. Els 

ateneus obrers es consideraren sovint els principals centres d’instrucció de les 

classes populars i necessitaven les subvencions de les institucions públiques 

per mantenir-se, tot i que aquestes no sempre foren les necessàries i en la 

majoria dels casos foren simbòliques o inconstants. Això sí, una raó de pes per 

poder obtenir les subvencions públiques era declarar-se entitats apolítiques. 

Cap al començament del nou-cents aparegué una nova tendència en els 

ateneus obrers, basada en el moviment d’universitat popular nascut a 

Anglaterra; l’Ateneu Enciclopèdic Popular, fundat a Barcelona l’any 1909 per un 

grups d’intel·lectuals de tendències republicanes i obreristes, en fou el màxim 

exponent a Catalunya. Inspirat en l’Ateneu Català de la Classe Obrera, adquirí 

un paper prominent en l’orientació ciutadana. Barreja d’universitat popular i 

d’entitat propulsora de campanyes ciutadanes per a la millora de l’habitatge, 

l’educació, la higiene i les llibertats cíviques, tingué una abundant clientela 

d’empleats del comerç, d’estudiants i d’obrers qualificats. Mantingué una escola 

nocturna d’estudis mercantils i d’idiomes, així com també una biblioteca i la 

publicació d’un butlletí. Desaparegué el 1939, i la darrera de les empreses que 

portà a terme fou l’organització d’un congrés de cultura popular.106  

Així és que sorgiren, paral·lelament, dues grans tipologies d’ateneus, 

diferenciades per la divergència de classe ―menestralia i burgesia― o 

d’ideologia ―progressistes i moderats―, encara que, sovint, al llarg de la 

segona meitat del vuit-cents i durant el primer terç del nou-cents, dues o més 

iniciatives prèvies es fusionaven en una sola entitat, on el nexe d’unió era 

                                           
106 Per a més informació vegeu: SOLÀ, P. Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya... 
op. cit.; del mateix autor «Los Ateneos obreros y su función educadora. De la Restauración a la 
II República», Cuadernos de Pedagogía [Barcelona], núm. 16, 1976; i també, BOSCH I 
DATZIRA, A. Els ateneus de Catalunya (1854-1990), op. cit. 
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l’afany culturalitzador, per sobre de distincions ideològiques o classistes. Els 

seus protagonistes foren en major part les classes populars i les mitjanes, 

mentre que les altes adoptaren un rol de mecenatge, i fins i tot de protectors, 

enfront de la classe dirigent.107 

Així, doncs, durant la segona meitat del vuit-cents, les limitacions 

d’accés a la cultura pel camí oficial feren sorgir diverses iniciatives associatives 

populars que es concretaren en gran part de les zones industrialitzades i àrees 

urbanes de l’Estat espanyol, amb el denominador comú de voler difondre el 

saber modern. La majoria de vegades aquests centres començaven la seva 

vida en instal·lacions precàries ―sovint en cafès que servien de font 

d’ingressos a les societats― on es llegia la premsa diària en veu alta per iniciar 

debats sobre l’actualitat política i fer-la abastable per als sectors analfabets de 

la població. Solien disposar, així mateix, d’una sala de biblioteca on aplegaven 

diaris, revistes i llibres, predominantment instructius. Quan l’economia ho 

permetia ―cal tenir en compte que es mantenien gràcies a l’aportació dels 

associats― posaven en funcionament iniciatives recreatives, culturals i 

escolars, encara que generalment amb predominança d’una d’aquestes per 

sobre de les altres. Alguns es decantaren per activitats de tipus escolar, com 

l’Escuela del Trabajador d’A. I. Cervera de Madrid, mentre que d’altres es 

decantaren per activitats corals, amb la finalitat de servir, mitjançant la 

instrucció musical, a l’educació popular. En aquest darrer terreny despuntà 

Josep Anselm Clavé (1824-1847), creador de diverses societats corals i 

veritable iniciador de l’art coral català. Per a molts ateneus la constitució de 

masses corals a imitació dels cors de Clavé i els esdeveniments teatrals foren 

les activitats predilectes, atès que ambdues servien per promocionar la vida 

societària. S’afegiren a les hores de tertúlia habituals, els assaigs de les corals i 

dels grups teatrals i els viatges per anar a actuar a altres localitats, que 

reforçaven el sentiment de germanor i solidaritat entre els seus integrants.108 

Precisament, a Maó, l’any 1890, s’endegà un orfeó que cap a l’any 1912 es 
                                           
107 ANGUERA, P. «Ateneus», Història, Política, Societat i Cultura dels Països Catalans. La 
consolidació del món burgès 1800-1900. Vol. III. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catalana, 
1996, pàg. 221. 
108 Vegeu: SOLÀ, P. Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya... op. cit., pàg. 41-43 i 
ANGUERA, P. «Ateneus», op. cit., pàg. 220. 
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refundà i s’afilià a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic. Nou anys després 

s’instal·là als locals de la Casa del Poble, on tenia també les seves 

dependències l’Ateneu Popular.109 Cap a la fi del vuit-cents, foren els ateneus 

dedicats a l’excursionisme ―concebut aquest com a mitjà de comunicació amb 

la natura i d’identificació amb la comunitat nacional― els que adquiriren major 

relleu.110 

Tal com ha assenyalat Pere Solà,111 la funció pedagògica figurà entre les 

atribucions dels esmentats ateneus populars i d’altres societats obreres durant 

la Restauració, sovint dotades de centres escolars. La majoria d’ateneus 

mantingueren una escola, i aquesta clara funció educadora fou uns dels trets 

que els diferenciaren d’altres institucions populars, com és el cas dels casinos. 

Tanmateix, això no comportà que en determinats casos molts casinos no 

tinguessin seccions educatives i que alguns ateneus no acabessin funcionant 

com a casinos. Com veurem, a Menorca, l’Ateneu des Castell mantingué durant 

molts anys una escola per a nens i nenes.  

En general, els ateneus, durant aquest període, aconseguiren elevar el 

nivell cultural dels obrers i menestrals mitjançant l’oferta d’ensenyament 

elemental i tècnic que oferiren, a més de ser centres de vida social i d’esbarjo. 

Aquest fet els comportà, en moltes ocasions, l’animadversió dels sectors 

dirigents més conservadors i propers a l’Església, atès que veieren en aquest 

fenomen ―la voluntat laica de culturalitzar i crear un marc educatiu― una 

competència sòlida i arrelada al seu predomini en el camp culturalitzador. 

Paral·lelament, i com a reacció a aquestes iniciatives associatives dels sectors 

progressistes i al coixí social que aconseguiren, sorgiren altres institucions, 

impulsades pels sectors conservadors, que copiaren en bona part el model dels 

ateneus de voluntat progressista i que eren restringits a la seva classe com a 

centres de lleure i de transmissió de la ideologia benestant. Així, doncs, sota la 

Restauració aparegué una altra tipologia d’ateneus, els quals, oberts pels 

sectors catòlics propers al carlisme, pretenien transmetre la seva ideologia als 

                                           
109 Vegeu: MERCADAL BAGUR, D. El Orfeón Mahonés y sus cien años de historia. Maó: 
Editorial Menorca, 1990, pàg. 23-29. 
110 SOLÀ, P. Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya... op. cit., pàg. 42. 
111 Vegeu: SOLÀ, P. «Escuelas de asociaciones populares...», op. cit., pàg. 187. 
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obrers. S’hi reglamentà la prohibició de parlar de religió i política ―per evitar 

disputes entre els associats―, així com els jocs d’atzar i d’embat.112 Un 

exemple d’ateneu fundat pels sectors catòlics i conservadors a Menorca fou, 

com veurem amb major deteniment en apartats ulteriors d’aquest estudi, 

l’Ateneu Obrer de Maó, que es creà com a reacció d’aquests sectors a la 

fundació per part dels republicans maonesos de l’Ateneu Popular.113 Ja en els 

anys de la Segona República, tal com sosté l’historiador Pere Solà, la novetat, 

per bé que relativa, pel que fa a l’ateneisme i l’associacionisme cultural 

respecte dels precedents, fou l’eclosió de grups i d’entitats especialitzades en 

aspectes concrets ―com ara la difusió d’idees pedagògiques, el naturisme, 

l’esperantisme, etc.― en contraposició als antics ateneus dels anys de la 

Restauració de caire més enciclopèdic, que comptaven alhora amb diverses 

seccions dedicades a diferents activitats.114 Com podrem comprovar, a 

Menorca, durant els anys de la Guerra Civil, s’hi fundà un Ateneu Musical, fet 

fàcilment comprensible en el marc d’aquesta eclosió d’entitats especialitzades 

en aspectes concrets pròpia dels anys de la Segona República, en pau i en 

guerra, que ha posat de relleu l’historiador P. Solà per a l’àmbit català.115 

Com ja hem comentat, el moviment ateneístic fou plural. En moltes 

localitats del país sorgiren diferents iniciatives associatives que es concretaren 

en la constitució, en molts pobles, de dos o més ateneus, motivats per les 

diferències de classe i d’ideologia, tot i que sovint acabaren fusionant-se en una 

mateixa entitat que esdevingué interideològica i interclassista sota un 

denominador comú: l’afany culturalitzador. Aquests centres disposaren tots 

d’una biblioteca, així com de sales de lectura de diaris i revistes. Sovint, 

pretengueren mantenir una actitud neutral i foren contraris a la intervenció en 

afers polítics i socials, tot i que normalment demostraren inclinacions vagament 

republicanes i progressistes. Aquests centres es mantingueren gràcies a les 

aportacions dels associats i dels alumnes, atès que les subvencions oficials 
                                           
112 ANGUERA, P. «Ateneus», op. cit., pàg. 61. 
113 Una primera aproximació a ambdós ateneus pot ser consultada a: MOTILLA SALAS, X. «Els 
ateneus i el foment de la lectura a Menorca...», op. cit., pàg. 275-290. 
114 SOLÀ, P. Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya... op. cit., pàg. 43.  
115 Per a una primera aproximació a l’Ateneu Musical hom pot consultar: JULIÀ SEGUÍ, G. 
«L’activitat musical a Maó durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939)», Revista de Menorca 
[Maó], juliol-desembre 2002, pàg. 11-31. 
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foren sempre insegures, i amb la subvenció dels ajuntaments i de les 

diputacions provincials, que solien fer-se càrrec del lloguer dels locals. 

Finalment, i per acabar, solien proporcionar un ensenyament elemental o de 

beceroles ―llegir i escriure, aritmètica elemental, etc.―, i també un 

ensenyament tècnic. Foren centres de vida social, d’esbarjo i també, molts 

cops, de lluites polítiques, tot i la seva neutralitat manifestada, en la gran 

majoria dels casos, en els estatuts.116 Altres institucions sensibilitzades amb 

l’educació, constituïdes com a centres autònoms de cultura obrera, foren les 

cases del poble, llocs no tan sols de reunió, sinó també de formació per a la 

classe obrera. A les cases del poble, que ben aviat adquiriren una gran difusió 

a la majoria de les regions de l’Estat espanyol, es duien a terme tasques 

d’alfabetització, cursets professionals, formació i promoció de la dona i, fins i 

tot, il·lustració política i civil.117 A Maó, com veurem, la Casa del Poble, des de 

la seva fundació l’any 1913, englobà l’Ateneu Popular, constituït anys abans 

pels sectors progressistes.118 Davant tot aquest fenomen associacionista 

popular, els sectors conservadors, principalment religiosos, adoptaren noves 

estratègies de formació popular. Enfront de les clàssiques manifestacions de 

beneficència, aparegueren noves forces o representacions seglars, de diferent 

signe, preocupades pel problema obrer, que crearen centres nous, com els 

cercles obrers i els secretariats del poble, que no es preocuparen sols de la 

formació i l’adoctrinament de l’obrer, sinó també de tasques encaminades a 

l’estalvi popular, a les germandats o als consultoris de legislació laboral. Tal 

com afirma Pere Solà, ni la Llei Moyano de 1857, ni tampoc la normativa 

posterior no donaren suport a l’acció educativa de les associacions populars. 

Sovint aquestes es queixaren que no hi hagués una política fiscal al seu favor i 

que, per tant, haguessin de dependre de la beneficència privada i de la 

generositat de ciutadans altruistes. L’anàlisi històrica d’aquestes societats ha 

posat de manifest que normalment hi hagué un desordre en la planificació 
                                           
116 ANGUERA, P. «Ateneus», op. cit., pàg. 61-65. 
117 Sobre les Cases del Poble vegeu l’interessant estudi: LUIS MARTÍN, F. de; ARIAS 
GONZÁLEZ, L. Las Casas del Pueblo socialistas en España (1900-1936). Estudio social y 
arquitectónico. Barcelona: Ariel, 1997. 
118 Per a una primera aproximació a les relacions de l’Ateneu Popular i la Casa del Poble de 
Maó vegeu: MOTILLA SALAS, X. Regeneracionisme i educació popular a Menorca... op. cit., 
pàg. 242-249. 
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escolar d’aquestes institucions i un contacte poc adient amb les activitats 

socials dels adults. No obstant això, aquestes associacions cobriren un buit 

molt important de l’educació popular, social i fora de l’escola. Amb l’arribada de 

la Dictadura, primer, i llavors de la Segona República, les escoles privades 

d’aquestes institucions patiren un greu retrocés, segurament motivat per una 

major oferta pública ―durant la Segona República―, així com també per 

l’augment de les exigències de la qualitat de l’ensenyament.119 

 

 

2.3.2.1. Objectius i finalitats dels ateneus 
 

 Com s’ha dit, el fenomen de l’ateneisme ha estat àmpliament estudiat 

per al cas de Catalunya, tant a través d’obres generals sobre el moviment, com 

d’obres que analitzen la tasca portada a terme per algun centre concret.120 

L’anàlisi i l’estudi del cas català ens permet fer algunes consideracions sobre 

els objectius, les finalitats, les tipologies, etc., dels ateneus a Catalunya, que 

ens serviran de marc de referència sobre el moviment ateneístic en general, 

arreu del país i a casa nostra, per a aquest estudi. Un dels principals objectius 

dels primers ateneus de caire popular fou la instrucció dels infants i dels adults, 

                                           
119 SOLÀ, P. «Escuelas de asociaciones populares...», op. cit., pàg. 194-196. 
120 Són diverses les aportacions que sobre el moviment ateneístic a Catalunya hom pot trobar a 
hores d’ara, a la majoria de les quals ja s’ha fet referència en apartats citeriors d’aquest treball. 
Un estudi pioner respecte d’aquest tema fou el de Pere Solà sobre els ateneus obrers i la 
cultura popular. Així mateix, un altre estudi d’interès, més general, és la síntesi que Amàlia 
Bosch ha realitzat darrerament sobre els ateneus a la Catalunya del vuit-cents i del nou-cents. 
En aquest sentit vegeu: SOLÀ, P. Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya... op. cit., i 
BOSCH I DATZIRA, A. Els ateneus de Catalunya (1854-1990), op. cit. D’altra banda, altres 
ateneus concrets de l’àmbit català també compten amb valuosos estudis sobre la seva activitat, 
com ara l’Ateneu Barcelonès, l’Ateneu Enciclopèdic Popular, el Centre de Lectura de Reus, 
l’Ateneu Tarragoní de la Classe Obrera i l’Ateneu Català de la Classe Obrera, entre d’altres. En 
aquest sentit hom pot consultar: CASASSAS I YMBERT, J. L’Ateneu Barcelonès: dels seus 
orígens als nostres dies, op. cit.; CABRÉ, R. «Josep Yxart i l’Ateneu Barcelonès...», op. cit., 
pàg. 25-42; PÉREZ NESPEREIRA, M. «Precedents de la biblioteca de l’Ateneu Barcelonès 
(1800-1860)», op. cit., pàg. 155-170; COLL AMARGÓS, J. «L’Ateneu Barcelonès i l’any 
1906...», op. cit., pàg. 42-44 i PAGÈS, V. «El Ateneo Barcelonés...», op. cit., pàg. 36-37; SOLÀ 
GUSSINYER, P. «L’Ateneu Enciclopèdic: educació d’adults, excursionisme i folklore», op. cit., 
pàg. 16-20 i AISA PÀMPOLS, F. Una història de Barcelona... op. cit.; ANGUERA NOLLA, P. El 
Centre de Lectura de Reus... op. cit. i ANGUERA NOLLA, P. «Un ateneu sota el franquisme...», 
op. cit., pàg. 601-609; VICENTE IZQUIERDO, M. «L’Ateneu Català de la Classe Obrera i la 
seva escola (1862-1874)», op. cit., pàg. 169-174 i MANUEL NOGUERA, A. El Ateneo 
Tarraconense de la Clase Obrera... op. cit. 
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ja fos amb el sosteniment d’aules de primeres lletres per als infants, ja fos a 

partir dels ensenyaments que proporcionaven als adults a través d’iniciatives 

diverses (cursos, conferències, etc.). Indistintament dels destinataris, tots els 

ateneus coincidiren en el fet que pretenien augmentar la cultura i la formació 

dels associats, tant si pertanyien a les classes populars i treballadores com a 

les classes il·lustrades i benestants. Així, doncs, la formació integral dels 

associats en el doble vessant d’instrucció i d’adquisició de coneixements 

científics, literaris i artístics, així com les activitats recreatives, foren objectius 

comuns a la majoria dels ateneus que sorgiren a la nostra contemporaneïtat. 

De manera que podem trobar diversos exemples d’ateneus que atorgaren un 

paper primordial a la formació dels seus associats, pertanyents a les classes 

treballadores, en els seus estatuts com ara l’Ateneu Vilassarenc de la Classe 

Obrera (el 1883), l’Ateneu Lliure del Llobregat (el 1887), l’Ateneu Català de 

Sallent i l’Ateneu de Sants (el 1896), el Foment Martinenc (el 1913) o l’Ateneu 

Obrer Hortenc (el 1921).121 Altres ateneus, com el ja esmentat Ateneu Català, 

amb un perfil d’associats pertanyents a professions liberals, pretenien segons 

els seus estatuts propagar els coneixements científics, literaris i artístics entre 

els associats i ajudar al desenvolupament moral i material del país. Els mitjans 

per aconseguir-ho eren diversos: lectura, conversa, discussió, ensenyament, 

publicacions, comunicacions al Govern i a les autoritats, creació d’institucions 

útils per a tal fi, etc. Com s’ha vist, l’Ateneu Català es fusionà l’any 1872 amb el 

Centre Mercantil Barcelonès i adoptà el nom d’Ateneu Barcelonès, que 

esdevingué un dels principals nervis de la vida civil de la societat burgesa 

barcelonina.122 Entremig d’aquestes dues tipologies d’ateneus, que tenien com 

a destinataris principals els uns les classes populars més desproveïdes de la 

cultura i l’educació elemental i els altres els sectors eminentment liberal 

burgesos formats, s’hi podrien situar aquells altres que, tot i tenir com a objectiu 

principal la formació de l’obrer, els seus associats tenien un nivell cultural més 

elevat i eren obrers qualificats, dependents, estudiants, menestrals, etc. Hom 

pot trobar exemples d’aquests tipus d’ateneus en l’Ateneu Polytechnicum i 

                                           
121 BOSCH I DATZIRA, A. Els ateneus de Catalunya (1854-1990), op. cit., pàg. 33-35. 
122 Vegeu: CASASSAS I YMBERT, J. L’Ateneu Barcelonès: dels seus orígens als nostres dies, 
op. cit. 
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l’Ateneu Enciclopèdic Popular, ambdós de Barcelona. Probablement aquest 

últim fou un dels més significatius i emblemàtics en aquest camp.123 

 D’altra banda, els ateneus emparats per un partit polític o d’una 

determinada tendència política servien de plataforma de propaganda del partit 

al qual eren afins a través de llurs activitats ―conferències, excursions, 

biblioteques, mutualitats, etc.―, que esdevingueren un recurs més per influir en 

l’electorat. Hom pot trobar diversos exemples d’aquesta tipologia d’ateneus a 

Catalunya, com ara l’Ateneu Llibertat d’Unió Federal Nacionalista Republicà del 

Districte Novè del Camp de l’Arpa, l’Ateneu Demòcrata Republicà de 

Granollers, l’Ateneu Obrer Republicà Radical del Poble Nou ―abans anomenat 

Ateneu Obrer del Poble Nou―, l’Ateneu Catalanista Republicà de Gavà, 

l’Ateneu Catalanista Republicà de Berga ―abans Ateneu Berguedà―, entre 

d’altres, que esdevingueren plataforma ideològica d’aquells sectors ideològics 

partidaris de la República, tant si eren republicans federals, radicals com 

lerrouxistes, catalanistes, etc. A més, ja en temps de la Segona República, es 

fundaren diversos ateneus a Catalunya sota l’empara d’Esquerra Republicana, 

a les ciutats i als pobles, és el cas de l’Ateneu Obrer d’Esquerra Republicana 

del Districte Cinquè de Barcelona o l’Ateneu d’Esquerra Republicana de 

Gironella, entre d’altres. La influència del Partit Socialista també es deixà notar 

en la creació d’ateneus ―és el cas de l’Ateneu Socialista Barcelonès (1898) o  

l’Ateneu Socialista de Barcelona (1923)― i no sols en mutualitats i cooperatives 

obreres o cases del poble. D’altra banda, des del començament del nou-cents, 

es fundaren a Catalunya diversos ateneus sota els auspicis de la Lliga 

Regionalista com l’Ateneu Democràtic Regionalista del Poble Nou (1902) o 

l’Ateneu Democràtic Republicà del Districte Primer de Barcelona (1931), del 

qual fou president honorari Francesc Cambó. Altres ateneus nacionalistes, 

ideològicament més progressistes, foren per exemple l’Ateneu Nacionalista 

Verdaguer de Sant Martí de Provençals o l’Ateneu Nacionalista Barcelona Vella 

(1932). Així mateix, també sorgiren ateneus racionalistes i llibertaris, vinculats a 

l’anarcosindicalisme, com l’Ateneu Sindicalista de Barcelona, l’Ateneu 

                                           
123 Vegeu: SOLÀ, P. Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya... op. cit., i AISA 
PÀMPOLS, F. Una història de Barcelona... op. cit. 
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Racionalista de Sants o l’Ateneu Sindicalista de Badalona, tots aquests fundats 

amb anterioritat a la Segona República, que sovint foren objecte de 

persecucions per part de les autoritats governatives. D’altra banda, cal tenir en 

compte, també, els ateneus de tendència més conservadora, com els 

monàrquics, és el cas de l’Ateneu Tradicionalista de Barcelona (1912), 

representant del carlisme, i l’Ateneu Viladí (1921), adherit a la Unió 

Democràtica Nacional, partit que aplegava l’ala més unitarista i conservadora 

dels monàrquics catalans i que constituïren el suport polític més ferm de la 

Dictadura primoriverista a Catalunya.124 Així mateix, la maçoneria catalana 

també s’interessà pel moviment ateneístic, ja fos per la coincidència d’alguns 

dels seus objectius (cultura laica, educació com a instrument de transformació 

de l’home, dignificació de la condició humana, etc.) i exercí influència en alguns 

dels ateneus fundats, tant de manera directa amb la fundació d’ateneus per 

albergar les seves pròpies lògies com indirecta amb la presència de maçons 

destacats en l’esdevenir dels ateneus sorgits en aquells anys. De fet, tal com 

sosté l’historiador Pere Sánchez i Ferré, no es poden conèixer bé les activitats 

maçòniques a Catalunya sense estudiar prèviament l’organització interna dels 

ateneus i d’altres entitats cíviques i culturals que es crearen sota la 

Restauració, car la maçoneria constituí entitats socials on treballaven les seves 

lògies o on residien els òrgans directors d’una obediència determinada sota la 

denominació oficial d’ateneu, casino, etc. Exemples d’ateneus d’influència 

maçònica els trobem en els barcelonins: l’Ateneu Porvenir, que era la seu de la 

lògia Constància l’any 1890; l’Ateneu Humanitat, que entre 1896 i 1914 albergà 

el Suprem Consell de la Gran Lògia Simbòlica Regional Catalana Balear, o, ja 

en temps de la Segona República, l’Ateneu Labor, creat per la lògia Themis. 

Tanmateix, no fou sols un fenomen propi de la capital del Principat, car també 

està documentada l’existència d’ateneus o casinos que albergaren lògies 

maçòniques a les comarques catalanes, com ara: l’Ateneu Literari de 

Cornudella (a Cornudella de Montsant) o el Casino Llagosterenc (a la 

Llagostera), creats respectivament per les lògies Corazón i Luz de la Selva. Així 

mateix, s’ha de tenir present que, més enllà dels ateneus que albergaren 

                                           
124 BOSCH I DATZIRA, A. Els ateneus de Catalunya (1854-1990), op. cit., pàg. 36-40. 
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directament lògies maçòniques o que foren fundats per aquestes, també hi 

hagué ateneus que per mitjà d’alguns socis o dels seus dirigents mantingueren 

una bona relació amb institucions maçòniques. Així, per exemple, l’Ateneu 

Vilassarenc de la Classe Obrera donà suport l’any 1886 al sosteniment del 

Centre Cosmopolita d’Ensenyament Lliure Popular de Catalunya ―en la 

creació i el manteniment del qual tenia un paper força important la lògia 

maçònica Emancipació. De fet, les escoles laiques finançades i dissenyades 

per maçons foren un bon punt de trobada per a les escoles laiques dels 

ateneus.125 D’altra banda, Amàlia Bosch, en l’estudi sobre els ateneus a 

Catalunya, ha constatat que, malgrat que a l’arxiu històric i a la secretaria del 

Bisbat de Barcelona no es troba cap referència a entitats catòliques fundades 

sota la denominació explícita d’ateneu, sí que n’hi havia que estaven sota el 

seu control directe, com ara l’Ateneu de Sant Lluís Gonçaga a Sant Andreu de 

Palomar o l’Ateneu Gracienc, ambdós fundats a la segona meitat del vuit-cents. 

A més, tot i que en general l’actuació dels ateneus, que sovint constituïren un 

revulsiu en la societat d’entre els segles XIX i XX davant el poder religiós i 

oferien una alternativa escolar laica, no era ben vista per l’Església, s’ha de dir 

que alguns d’aquests, com ara l’Ateneu Iguadalí de la Classe Obrera (1863), 

comptaren amb el suport dels rectors i vicaris del seu entorn més proper.126 

 

 

2.3.2.2. Organització interna i activitats dels ateneus 
 

 Cal tenir present que, tant en el funcionament com en la durada dels 

ateneus del vuit-cents i del nou-cents, les condicions econòmiques, amb 

freqüència precàries, i les persecucions a les quals foren sotmesos segons les 

èpoques, hi tingueren un paper primordial que els condicionà fortament. Sovint, 

la vida d’aquests centres fou efímera i no disposaren de locals propis, 

exceptuant una minoria que o bé eren centres de la burgesia i les classes 

benestants, o bé eren centres de treballadors d’ofici amb un nivell social més 
                                           
125 Vegeu: SÁNCHEZ I FERRÉ, P. La maçoneria a Catalunya (1868-1936). Barcelona: Edicions 
62, 1990, pàg. 36 i seg. 
126 BOSCH I DATZIRA, A. Els ateneus de Catalunya (1854-1990), op. cit., pàg. 40-42. 
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elevat que els assalariats industrials, tot i que amb freqüència tingueren també 

problemes per mantenir l’entitat i el local propi. Les principals fonts d’ingressos 

per mantenir un ateneu provenien, d’una banda i principalment, de les quotes 

dels seus associats i d’alguns donatius, i de l’altra, de les escasses 

subvencions oficials ―en ocasions puntuals de l’Estat o de les diputacions i 

amb major regularitat dels ajuntaments. Aquestes últimes, les subvencions 

oficials, sovint els eren concedides en concepte d’ajut a l’ensenyament. Així és 

que molts ateneus obtingueren subvencions puntuals de l’Estat, primer a través 

del Ministeri de Foment al llarg de la segona meitat del vuit-cents, car tingué les 

competències en matèria de comerç, instrucció, obres públiques i beneficència, 

i després, ja en el nou-cents, des del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles 

Arts.127  

Molts ateneus mantingueren escoles, tot i que no sempre disposaren 

d’edificis destinats a aquesta funció. Hi ha ateneus que tingueren escoles de 

primeres lletres, ensenyaments primaris i secundaris, escoles d’arts i oficis, 

campanyes d’universitats populars o extensions universitàries, etc. La vocació 

instructiva d’aquestes societats sovint els féu estar pendents de les necessitats 

formatives dels seus associats. Així, per exemple, l’Ateneu Obrer de Barcelona, 

devers els anys vuitanta del segle XIX, adquirí un local més gran per poder 

donar una resposta adient al gran nombre d’alumnes que es matriculaven en 

els ensenyaments que oferien, atès que el local del qual disposaven no tenia 

les condicions més idònies. L’Ateneu Obrer de Gràcia també es veié en 

l’obligació d’ampliar el seu local i comprar una torre amb pati i jardins, al voltant 

de la segona dècada del segle XX, per tal de millorar l’espai de l’escola. Altres 

exemples d’ateneus que mantingueren vertaderes escoles els trobem en 

                                           
127 Amàlia Bosch ha documentat al començament del nou-cents com a Catalunya diversos 
ateneus obrers i associacions d’ensenyament de la província de Barcelona s’uniren per 
demanar una subvenció al Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts, entre aquests, hi 
figuraven: l’Ateneu Obrer de Sant Andreu de Palomar, l’Ateneu Instructiu de Cornellà, l’Ateneu 
Obrer de Badalona, el Foment Regional de Sant Martí (Sagrera), l’Ateneu Obrer de Mataró, 
l’Ateneu Vilassarenc de la Classe Obrera, l’Ateneu Obrer de Vilafranca del Penedès, l’Institut 
Obrer Gracienc, l’Associació Instructiva Obrera de Les Corts, l’Ateneu de Vilanova i la Geltrú, 
l’Ateneu Obrer Martinenc, l’Ateneu Obrer de Gràcia, el Centre Familiar Instructiu de Les Corts, 
l’Ateneu Arenyenc (Arenys de Mar), el Foment Martinenc de Sant Martí, la Societat Instructiva 
Unió Argentonina, l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, l’Ateneu Obrer Manresà i l’Ateneu 
d’Hostafrancs. Vegeu: Ibídem, pàg. 63-64. 
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l’Ateneu Democràtic Regionalista del Poble Nou, l’Ateneu Català de la Classe 

Obrera o l’Ateneu Iguadalí de la Classe Obrera.128 

Generalment, l’ensenyament que s’impartí en els ateneus no fou gratuït, 

excepte en els casos que l’entitat així ho hagués estipulat: fills de vídua, orfes o 

famílies mancades de recursos, etc. Nogensmenys, les quotes que pagaven els 

alumnes eren reduïdes i estaven destinades a cobrir les despeses del material 

escolar o altres necessitats vinculades a l’estudi.129 

Amàlia Bosch, en parlar de les escoles o les classes que mantingueren 

els ateneus, afirma que: «Diversos ateneus es constitueixen amb la finalitat 

exclusiva de donar ensenyament a totes les edats, però també n’hi ha d’altres 

que comencen amb classes nocturnes per a adults, i no serà fins més endavant 

que, davant la problemàtica de la manca d’educació dels nens i les nenes de 

les famílies obreres (que vaguen pels carrers mentre els pares treballen), els 

acolliran per donar-los instrucció. Però aquestes dues modalitats tampoc no 

reflecteixen el conjunt dels ateneus. N’hi ha que circumscriuen l’àrea 

d’ensenyança bàsicament a l’adult, ja sigui amb un programa escolar o 

mitjançant conferències i cursos. En termes generals, en els nuclis obrers són 

nombrosos els ateneus que en un principi només atenen la gent adulta, la gent 

que treballa. Per aquest motiu, durant els dies laborables solament obren les 

portes el vespre, entre set i nou o deu, que és quan la població treballadora pot 

assistir-hi. De mica en mica, amb l’entrada de nous socis, s’ampliaran les 

classes i les activitats i, consegüentment, l’horari d’obertura de l’entitat. Les 

classes per a adults tenen lloc entre les set i les deu del vespre. Les 

assignatures que imparteixen els primers ateneus són de grau elemental, com 

lectura, cal·ligrafia, gramàtica, comptes, geografia i història, dibuix lineal i al 

natural, és a dir, uns coneixements bàsics semblants als dels nens que acaben 

                                           
128 BOSCH I DATZIRA, A. Els ateneus de Catalunya (1854-1990), op. cit., pàg. 49. Sobre 
l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera i la classe de primeres lletres que durant anys mantingué 
vegeu: RIBA, S. L’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera (1863-1939), op. cit., i SOLÀ 
GUSSINYER, P. «Escuelas de asociaciones populares...», op. cit., pàg. 185-200. Finalment, 
sobre l’escola de l’Ateneu Català de la Classe Obrera vegeu: VICENTE IZQUIERDO, M. 
«L’Ateneu Català de la Classe Obrera i la seva escola (1862-1874)», op. cit., pàg. 169-174.  
129 Així és que, a tall d’exemple, els alumnes del Foment Martinenc pagaven una pesseta 
mensual si eren fills o germans de socis, mentre que a l’Ateneu Obrer de Barcelona pagaven 
vuit pessetes anuals segons el que es pot extreure del seu pressupost per a l’any 1890. Vegeu: 
BOSCH I DATZIRA, A. Els ateneus de Catalunya (1854-1990), op. cit., pàg. 65. 
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els estudis als onze o dotze anys. [...] A mida que se succeeixen els cursos els 

ateneus veuen la necessitat d’ampliar el nombre d’assignatures. D’aquesta 

manera, en les successives matrícules apareixen diverses modalitats de dibuix 

(artístic, industrial, geometria), càlcul mercantil, comptabilitat i tenidoria de 

llibres (per aprendre a dur els llibres de comptabilitat de les empreses), 

taquigrafia, francès i anglès. [...] L’educació es completa amb gimnàstica i 

música (solfeig, piano, instrumentació). A finals dels segle passat i en 

començar l’actual [es refereix als segles XIX i XX] es produeixen algunes 

innovacions: classes d’escultura, perspectiva, alemany, esperanto, física i 

química, mecànica, etc., i ja avançat el segle XX les amplien al ventall següent: 

fotografia, italià, llengua catalana (en grau minoritari), àlgebra, etc.».130 

Pel que fa a la formació professional o d’oficis que alguns ateneus 

programaren per als seus associats, s’ha de dir que algunes d’aquestes 

entitats, com ara l’Ateneu Obrer de Barcelona, l’Ateneu Iguadalí de la Classe 

Obrera, l’Ateneu Obrer de Badalona i l’Ateneu Obrer de Mataró, entre d’altres, 

posseïen una Escola d’Arts i Oficis, i impartiren inicialment, atesa la demanda 

dels seus associats, classes teòriques de teoria de teixits, d’electricitat, de 

fusteria, de construcció, etc., i amb el temps adquiriren la maquinària i els 

materials necessaris per aplicar els coneixements assolits en les matèries 

esmentades a les escoles d’arts i oficis que mantingueren amb aquesta 

finalitat.131 

Altrament, les classes diürnes es destinaven als infants, inicialment 

només als nens i, posteriorment, també a les nenes. En aquest sentit, l’Ateneu 

Igualadí de la Classe Obrera inclogué entre els seus ensenyaments una classe 

per a nenes, sota la demanda dels pares, cap a l’any 1908, quan ja feia prop de 

vint anys que feien classes per a nens.132 Els nivells que, generalment, 

s’impartiren foren: pàrvuls, elemental i superior. Ara bé, hem de tenir present 

                                           
130 Ibídem, pàg. 74-75. 
131 Un exemple d’escola d’arts i oficis d’un ateneu és la de l’Ateneu Obrer de Mataró, que tenia 
aules d’ensenyament per a l’ofici de serraller, les quals disposaven de rosques de serraller, 
màquines de trepar, torns, etc. A més, també disposava d’una aula per a fusteria, amb eines 
per aprendre l’ofici, a banda de dues aules més, una per a música i l’altra per a dibuix. Vegeu: 
Ibídem, pàg. 75-76. 
132 Vegeu: RIBA, S. L’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera (1863-1939), op. cit., i SOLÀ 
GUSSINYER, P. «Escuelas de asociaciones populares...», op. cit., pàg. 185-200. 
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que la majoria d’ateneus no sobrepassaren les classes elementals. 

Nogensmenys, als nivells elemental i superior es tractaven matèries com ara: 

lectura, escriptura, gramàtica, aritmètica, geometria, geografia, història, 

ciències, dibuix, càlcul mercantil, tenidoria de llibres, francès, urbanitat, etc., la 

llista d’assignatures o matèries que s’impartiren variava d’unes escoles a altres. 

D’altra banda, l’ensenyament infantil o dels pàrvuls aparegué als ateneus als 

dos últims decennis del vuit-cents. Tot i que, probablement, les primeres aules 

d’educació infantil dels ateneus del vuit-cents tingueren un marcat caràcter 

benèfic (per tal de donar resposta a la necessitat de deixar els fills de les 

obreres a cura d’algú) i degueren estar mancats de les condicions higièniques i 

educatives més adients, cal tenir present que en iniciar-se el nou-cents, quan 

els corrents de l’escola nova penetren amb especial força a Catalunya, molts 

ateneus prestaren especial atenció a l’educació dels infants més petits, a l’abric 

de les idees introduïdes pel moviment de l’educació activa o escola nova. Així 

és que, a tall d’exemple, el Foment Martinenc, al començament del nou-cents, 

portà a terme activitats d’iniciació de l’infant en l’observació i la reflexió del món 

que l’envoltava, cant, jocs instructius, gimnàstica, etc.; i, ja al segon decenni del 

nou-cents, l’Ateneu Iguadalí de la Classe Obrera sostingué una escola infantil 

en què s’aplicà el mètode Montessori des de 1914.133 

Pel que fa als mestres i professors que exerciren docència als ateneus 

cal dir que, inicialment, molts d’ells ho feren voluntàriament, impartint classes, 

cursos i conferències de manera gratuïta, i, per tant, no se’ls exigí una formació 

especial; a més, s’ha de tenir present que, sovint, eren socis dels ateneus 

mateixos. Ara bé, a mida que passaren els anys i augmentaren les possibilitats 

econòmiques, alguns ateneus contractaren personal docent, amb titulacions 

adients o amb experiència en el camp de l’ensenyament, als quals assignaren 

un sou fixat per les juntes directives respectives. En qualsevol cas, tant si 

disposaven de docents voluntaris sorgits entre els socis, o de docents titulats 

contractats expressament, algunes de les pràctiques de l’ensenyament 

                                           
133 Sobre ambdues institucions i la seva activitat educativa vegeu: SOLÉ I SABATER, J. M. 
Història del Foment Martinenc, op. cit.; RIBA, S. L’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera (1863-
1939), op. cit., i SOLÀ GUSSINYER, P. «Escuelas de asociaciones populares...», op. cit., pàg. 
185-200. 
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tradicional més reprovables, com podien ser els càstigs corporals, també foren 

presents a les aules de determinats ateneus. En aquest sentit, malgrat que els 

ateneus fossin, sovint, institucions educatives obertes a les noves tendències 

pedagògiques, hi ha constància documental d’algunes d’aquestes pràctiques 

pròpies de l’ensenyament més tradicional portades a terme en determinats 

ateneus. Així és que cap al 1898 el Foment Martinenc amonestà un mestre i 

l’amenaçà amb l’expulsió, per un càstig físic considerat injustificable. Així 

mateix, l’Ateneu Obrer de Sant Andreu de Palomar proposà a la mestra de la 

secció de nenes que presentés la dimissió davant el rebuig que demostrà a la 

decisió de la Junta Directiva de prohibir-li que castigués les nenes per baix 

rendiment.134 

Sigui com vulgui, pel que fa a l’obra pedagògica duta a terme pels 

ateneus del vuit-cents i del nou-cents a Catalunya, Amàlia Bosch, en el seu 

estudi, ha remarcat que: «Deixant de banda les pugnes entre entitats, els 

diferents criteris d’ensenyament i l’escàs nivell, en molts casos, del professorat 

voluntari, l’obra pedagògica dels ateneus és immensa. Ho és pel nombre 

d’alumnes que passaren per les seves aules i ho és, sobretot, per les 

innovacions que aportaren a l’escola catalana. L’ensenyament oficial i 

confessional es mou en el terreny de la tradició, de la memorística, de la 

massificació dels alumnes. Els esforços d’alguns ajuntaments i de la 

Mancomunitat es traduïren en la creació d’escoles que realitzaren una notable 

tasca pedagògica i catalanitzadora, però per raons polítiques i econòmiques no 

foren gaire nombroses. Les deficiències d’uns i altres les intentaren pal·liar els 

ateneus fent sortir escoles d’on solament hi havia ignorància i pobresa. La 

categoria dels ateneus rau, fonamentalment, en haver proporcionat a l’alumnat 

una ensenyança que, a Catalunya, les classes populars no la tornaran a 

experimentar fins l’adveniment de la Segona República. La presència dels 

pedagogs Pau Romeva (director de l’Agrupació d’Escoles del Poble Nou de 

l’Ateneu Democràtic i Regionalista) i de Pau Vila (mestre del Foment Martinenc) 

corroboren la importància pedagògica d’algunes escoles i el ventall dinàmic i 

multicolor dels ateneus: el primer com a membre de la Lliga Regionalista i el 

                                           
134 BOSCH I DATZIRA, A. Els ateneus de Catalunya (1854-1990), op. cit., pàg. 81. 
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segon adoptant certes pautes de l’Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia als 

primers anys del segle XX. En les escoles dels ateneus cada alumne és un 

individu, que aprèn a pensar, a mirar, a observar. Les classes teòriques van 

acompanyades de material d’il·lustració (mapes, làmines, aparells de mesura), 

es valora molt el dibuix, l’escultura, la música i els idiomes. Les excursions 

instructives i recreatives, les visites a fàbriques, tallers, comerços, museus, 

exposicions, entitats, etc., són una pràctica freqüent. En alguns ateneus, des 

dels primers decennis del segle XX, s’organitzen colònies per a infants. La 

gimnàstica ―i posteriorment l’esport― és un dels seus programes més 

primerencs. Participen en concursos literaris o exposicions organitzats pel 

mateix ateneu i per d’altres, per l’Associació Protectora de l’Ensenyança 

Catalana, etc. Si les escoles tenen jardí, utilitzen aquest per l’esbarjo habitual o 

per tasques que no és necessari fer-les davant el pupitre (escoltar un conte, 

gimnàstica, cosir). La il·luminació natural o artificial, el moblament, la decoració 

i, en conjunt, la higiene són objectius constants».135 

Per a alguns ateneus l’ensenyament a infants i adults fou l’element i 

l’objectiu prioritari, i per això crearen escoles per als infants, escoles d’arts i 

oficis, etc.; per a d’altres, l’educació es canalitza a través de conferències i 

cursets que abastaren totes les branques de les ciències i les lletres. 

Tanmateix, una orientació no exclogué l’altra. Majoritàriament, els ateneus es 

preocuparen per conrear entre els seus associats el coneixement de diferents 

tipus de matèries, amb la incorporació de reunions, vetlades i certàmens 

artístics, literaris, musicals o científics, jocs florals, etc. Les conferències, cicles 

de conferències, cursets, etc., sovint tractaren aspectes o temes concernents a 

l’antropologia, la meteorologia, la geografia, l’astronomia, la sanitat, 

l’ensenyament, la telegrafia, l’electricitat, etc. Normalment, les conferències 

s’impartiren a la nit, si bé, en ocasions, per facilitar l’assistència de les persones 

que pel seu treball no ho podien fer també es programaren conferències els 

diumenges al matí i els cap de setmana en general.136 

                                           
135 Ibídem, pàg. 83-84. 
136 Ibídem, pàg. 84-85. 
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Ultra la creació i el sosteniment d’escoles i la programació de 

conferències, cursets, etc., potser la principal preocupació de tots els ateneus 

fou la d’oferir una biblioteca i una sala de lectura amb diaris i revistes als seus 

associats, car, atesa la seva finalitat cultural i educativa, la biblioteca es 

convertí en un element bàsic de la vida ateneística. Així fou que, tot i que les 

activitats i els objectius educatius i culturals dels ateneus del vuit-cents i del 

nou-cents a Catalunya foren diversos com s’ha vist ―creació d’escoles per a 

infants, adults, escoles d’arts i oficis, cursets, conferències, etc.―, una de les 

peces fonamentals, també, per a la formació i culturalització dels seus 

associats foren les biblioteques i sales de lectura. Hom sap que tant al vuit-

cents com a la primeria del nou-cents les biblioteques públiques no eren 

presents en una gran majoria de pobles i ciutats. D’aquí la importància i la 

voluntat en el moviment ateneístic en general de mantenir en les seves 

institucions biblioteques i sales de lectura. En aquest sentit, com ha assenyalat 

recentment Montserrat Gurrera, una de les primeres biblioteques populars als 

països de llengua catalana ―i potser arreu de l’Estat― fou la que l’any 1866 

fundà l’Ateneu Mataroní.137  

Gairebé tots els ateneus disposaren en els seus estatuts o reglaments 

de la necessitat de formar una biblioteca, signe inequívoc de la voluntat de 

fomentar la lectura, la formació i la culturalització dels associats. A més, la 

biblioteca esdevingué per a aquestes entitats un signe de prestigi. Com ha 

assenyalat Amàlia Bosch,138 les primeres dependències destinades a l’ús de 

biblioteca generalment foren una sala de lectura de diaris i revistes i uns 

                                           
137 A Mataró, el 1854, es fundà una Societat Mataronina d’Amics de la Instrucció, entitat que 
dos anys més tard esdevindria l’Ateneu Mataroní. Entre les diverses activitats que l’Ateneu 
Mataroní portà a terme a mitjan del vuit-cents (acadèmies, classes nocturnes gratuïtes obertes 
al públic en general, etc.), cal destacar el foment de la lectura que promocionà entre els 
associats, primer amb el sosteniment d’un gabinet de lectura i des de 1864 amb una biblioteca. 
Dos anys més tard, el 1866, l’Ateneu Mataroní creà la Biblioteca Popular, els fundadors de la 
qual afirmaren que era la primera de l’Estat espanyol. L’any 1870, gràcies a un conveni amb 
l’Ajuntament de Mataró, esdevingué una biblioteca pública nocturna. Quan a les acaballes del 
vuit-cents l’Ateneu Mataroní desaparegué, el fons de la biblioteca passà a l’Ajuntament que 
creà la Biblioteca Popular Pública (1890), que cap a l’any 1929 cedí a la Caixa d’Estalvis de 
Mataró, entitat en les mans de la qual ha restat fins a hores d’ara. Sobre la Biblioteca Popular 
de Mataró i la seva vinculació amb l’Ateneu Mataroní vegeu: GURRERA I LLUCH, M. «La 
primera biblioteca popular al Mataró vuitcentista», COMAS RUBÍ, F.; MOTILLA SALAS, X. 
(coords.). Història / històries de la lectura, op. cit., pàg. 252. 
138 BOSCH I DATZIRA, A. Els ateneus de Catalunya (1854-1990), op. cit., pàg. 86-90. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 92 

armaris amb uns pocs volums ―que sovint cedien els mateixos socis―, els 

quals podien consultar-se demanant-los al conserge o a una altra persona 

autoritzada per la Junta Directiva. En els casos que el local de l’entitat i el 

pressupost ho permeteren se separaren la sala de lectura ―en què hi havia la 

premsa escrita, revistes, butlletins, etc.― de la biblioteca ―on hom podia 

consultar llibres, diccionaris, enciclopèdies, etc. Pel que a fa la primera, la sala 

de lectura, tingueren una gran importància en la vida dels ateneus, en ocasions 

fins i tot més que no pas la pròpia biblioteca, tant pel nombrós volum de diaris i 

revistes que algunes d’aquestes rebien com pel fet d’esdevenir un punt de 

reunió i informació diària dels associats. Les sales de lectura es nodriren de 

publicacions diverses i d’arreu del món gràcies al fet que fou freqüent 

l’intercanvi de publicacions pròpies ―en el cas que els ateneus editessin el seu 

òrgan d’expressió― amb els d’altres ateneus i entitats científiques, culturals, 

artístiques, etc., d’arreu del país i d’altres països del món. A més, generalment, 

els ateneus destinaren una partida pressupostària expressament a l’adquisició 

de premsa periòdica de tendència diversa. D’altra banda, les biblioteques, 

principalment, es nodriren tant a partir de les donacions efectuades per 

institucions públiques, entitats privades, editorials i particulars com per 

l’adquisició que de determinats volums o col·leccions feren els mateixos 

ateneus amb càrrec a les partides pressupostàries anuals corresponents. Tot i 

que majoritàriament molts ateneus depengueren de les donacions de llibres per 

fer créixer llurs biblioteques, no es pot menysprear la voluntat d’adquirir volums 

per part de molts ateneus, que destinaren importants quantitats dels 

pressuposts anuals a aquesta finalitat. No és possible homogeneïtzar el 

funcionament de les biblioteques dels diversos ateneus sorgits a Catalunya 

entre el vuit-cents i el nou-cents. Així, doncs, segons les possibilitats de l’entitat 

o segons el que s’especificava al reglament intern, trobem que algunes de les 

seves biblioteques, sobretot les d’aquells ateneus que disposaven de més 

recursos i d’una biblioteca ben nodrida, romanien obertes durant les mateixes 

hores que l’entitat, mentre que d’altres sols obrien unes hores fixes, sempre, 

però, amb el suport d’un bibliotecari encarregat. Així mateix, en algunes 

biblioteques d’aquests centres estava expressament prohibida l’extracció dels 
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llibres de les dependències, mentre que d’altres preveien la possibilitat del 

servei de préstec o, fins i tot, la possibilitat d’endegar una biblioteca circulant. 

Generalment, sols els socis de l’entitat podien fer ús dels serveis de la 

biblioteca. La majoria d’ateneus es mostraren bastant intransigents amb la 

possibilitat que persones alienes a la institució poguessin emprar la seva 

biblioteca, car s’ha de tenir present que les quotes dels associats 

representaven una bona part dels ingressos econòmics que en permetien el 

sosteniment i, per tant, intentaren forçar els possibles usuaris de les 

biblioteques (en ocasions l’única que es disposava en un determinat barri o 

poblet) a associar-s’hi. Altres ateneus, excepcionalment, com ara l’Ateneu 

Obrer de Badalona, deixaren utilitzar la biblioteca a obrers no inscrits sempre 

que tinguessin l’autorització de la Junta Directiva de l’entitat. S’ha de tenir 

present que l’èxit de les biblioteques dels ateneus, especialment les dels 

ateneus obrers, rau en el seu horari d’obertura, que permeté a les classes 

treballadores d’accedir-hi en sortir de la feina, atès que les biblioteques 

públiques sols restaven obertes en l’horari que es corresponia a la jornada 

laboral de la majoria dels obrers. Per tal d’estimular la lectura entre els 

associats, amb freqüència, els ateneus feien constar en els seus òrgans 

d’expressió les darreres novetats editorials adquirides o cedides, així com 

també elaboraren catàlegs per matèries, autors, títols, etc.139  

D’altra banda, el teatre, sovint, fou també una de les dependències a les 

quals es parà més atenció. Són destacables per la seva bellesa els teatres del 

Centre de Lectura de Reus, de l’Ateneu Iguadalí de la Classe Obrera, del 

Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts, de l’Ateneu de Tàrrega i del Foment 

Martinenc, entre d’altres. Altres ateneus, tot i no disposar específicament d’un 

teatre, sí que tenien una sala d’actes que s’utilitzava per a les conferències, els 

balls i les representacions teatrals o musicals, per a la qual cosa solien 

instal·lar un escenari provisional.140 El teatre, així com el ball i els grups corals, 

foren les activitats que gaudiren de major acceptació entre els associats dels 

ateneus de caire popular, atès que proporcionaren entreteniment i instrucció 

                                           
139 Ibídem, pàg. 89-90. 
140 Ibídem, pàg. 49-50. 
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alhora. Les seccions d’esbarjo foren sovint de les primeres que s’hi crearen. En 

general, tingueren un gran dinamisme, completaren la formació que s’hi donava 

i constituïren una de les majors atraccions per a les famílies de la localitat o del 

barri. Els ateneus actuaren de centres aglutinadors de les classes populars, 

culturalitzaren l’entorn amb la programació d’actes i obres moralitzants i 

establiren una forta competència amb les associacions veïnes (casinos, cercles 

recreatius i altres associacions d’índole diversa) respecte de la qualitat i la 

varietat de llurs programes recreatius. Els teatres dels ateneus acolliren tant 

representacions teatrals programades com a activitat regular com altres de 

puntuals destinades a la recaptació de fons per a beneficència. S’hi 

programaren també balls, que arribaren a ser un element tan generalitzat en el 

conjunt dels ateneus i al mateix temps tan populars, per bé que no en tots, que 

fins i tot en períodes de recessió en la seva activitat esdevingueren el més 

important, sinó l’únic, punt d’atracció. Ara bé, sovint, el sosteniment d’un teatre 

per part dels ateneus fou una tasca dificultosa, ja que econòmicament no 

sempre eren rendibles. A més de les funcions teatrals i dels balls, els cants 

corals i els orfeons, com s’ha dit, formaren part de les diverses activitats que 

molts ateneus mantingueren per als seus associats. De fet, la relació entre les 

corals claverianes i els ateneus fou ben viva tant en vida del compositor català 

com després del seu traspàs. Hom sap que a meitat del vuit-cents el cant coral 

experimentà un ressorgiment de la mà del compositor, poeta i polític Josep 

Anselm Clavé, el qual, a partir de la societat coral L’Aurora l’any 1845, endegà 

la primera gran mobilització de l’obrer català tant de la ruralia com de la ciutat. 

La intenció de Clavé fou, no tant fonamentar els coneixements musicals en si 

mateixos entre la classe obrera, com, valent-se d’aquests, treure l’obrer de la 

ignorància i l’abandó social. Així, una part dels ingressos que obtenien les 

corals claverianes en els concerts eren destinades a fer caixes de resistència 

per cobrir les necessitats dels obrers en atur, en vaga o malalts. El fenomen 

dels cors i orfeons integrats per obrers de diversos rams de la indústria, el 

comerç, la ruralia, etc. ben aviat s’estengué arreu de Catalunya.141 S’ha de tenir 

                                           
141 Sobre la figura de Josep A. Clavé i la seva aportació cabdal al cant coral català vegeu: 
CARBONELL GUBERNA, J. Josep A. Clavé i el naixament del Cant Coral a Catalunya. Cabrera 
de Mar: Galerada, 2000. Altres estudis d’interès, per bé que menys recents, sobre la seva 
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present que pràcticament tots els ateneus catalans tingueren un orfeó o una 

coral inspirat en l’ideari de Josep Anselm Clavé o s’inscriviren en l’Associació 

Euterpense d’Amics de Clavé.142 

L’excursionisme i el foment de l’esport també fou ben present en el 

moviment ateneístic català del vuit-cents i del nou-cents. A Catalunya, les 

primeres entitats excursionistes importants foren l’Associació Catalanista 

d’Excursions Científiques, fundada l’any 1876, i l’Associació d’Excursions 

Catalana, fundada dos anys més tard, que cap el 1890 es fusionaren en el 

Centre Excursionista de Catalunya. Així, al bressol del moviment excursionista 

endegat arreu del país en els darrers decennis del vuit-cents, els ateneus 

també s’hi sumaren, tot i que no fou fins a la primeria del nou-cents que molts 

d’aquests crearen una secció específica, en la majoria dels casos lligada a 

l’esport, per promocionar l’excursionisme entre els seus associats. Aquestes 

seccions programaren excursions i tot un conjunt d’activitats paral·leles per als 

associats de l’entitat. Així, per exemple, en tornar d’una excursió programaven 

conferències sobre els llocs visitats, parant atenció als aspectes històrics, 

costums, arqueologia, geologia, etc., segons els interessos dels membres, i 

aportant fotografies i altres tipus de materials il·lustratius. Alhora, algunes 

troballes realitzades en el transcurs de les sortides o les activitats 

excursionistes proporcionaren elements als museus propis de l’entitat. 

Finalment, s’ha de dir que, sovint, els òrgans d’expressió dels ateneus donaren 

compte detalladament de les excursions i activitats realitzades al voltant 

d’aquestes per les respectives seccions d’esports i excursions, que s’esplaiaren 

en notícies i ressenyes sobre les sortides. Així mateix, també les activitats 

esportives, programades des d’aquestes mateixes seccions de molts ateneus, 

principalment enteses com a element instructiu i de formació física, foren ben 

presents en els ateneus del nou-cents, no sols a través de classes de 

gimnàstica per als alumnes de les escoles que en molts casos sostingueren, 

sinó també en el foment de l’esport en general, principalment, a través de 

l’atletisme, el futbol, el ciclisme, el tennis, el bàsquet, la natació, etc., amb 

                                                                                                                            
figura són: POBLET, J. M. Josep Anselm Clavé i la seva època (1824-1874). Barcelona: 
Dopesa, 1973 i ARTÍS BENACH, P. Clavé. Barcelona: Nou Art Thor, 1988. 
142 BOSCH I DATZIRA, A. Els ateneus de Catalunya (1854-1990), op. cit., pàg. 94-101. 
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aquesta finalitat crearen clubs propis o donaren cabuda a les seves 

dependències a clubs ja formats. L’esforç que molts ateneus dedicaren al 

foment de l’esport a Catalunya no es pot menysprear. En ocasions desbordà la 

capacitat dels locals i l’economia d’aquestes entitats, car determinats esports 

necessitaven de les infraestructures adients per tal de poder-los dur a terme 

(local per guardar-hi el material, llocs indicats per practicar-los, etc.). Únicament 

els ateneus amb major capacitat adquisitiva pogueren adquirir terrenys per 

adequar-los a camp d’esports (futbol, atletisme, curses de bicicleta, exhibicions 

de gimnàstica, etc.), tot i que generalment en feren ús en règim de lloguer. A 

través del foment de l’esport entre els associats i dels clubs de futbol, penyes 

ciclistes, etc. que alguns ateneus sostingueren, moltes d’aquestes entitats 

mantingueren vincles i relacions amb altres entitats i associacions esportives de 

les comarques i dels pobles veïns.143  

La necessitat de mantenir una relació periòdica per part dels ateneus 

amb els seus associats per informar-los de les activitats, cursos, conferències, 

vetlades literàries i musicals, novetats editorials disponibles a les biblioteques o 

sales de lectura, representacions teatrals, balls, excursions, esdeveniments 

esportius, etc., féu que molts publiquessin butlletins o revistes que actuaren 

com a òrgans d’expressió propis i en els quals hom pot copsar-hi bona part de 

la vida de les entitats. Tanmateix, aquestes publicacions no sols actuaven com 

a portaveu de l’entitat, sinó què també ho foren de les inquietuds dels associats 

i, sovint, divulgaren esdeveniments i problemàtiques de l’entorn social proper. 

Les revistes i butlletins ―nom aquest darrer que majoritàriament prengueren 

els fulls informatius que els ateneus editaren ja en el nou-cents― tingueren 

periodicitats diverses, quinzenals, mensuals, i fins i tot, n’hi hagué de 

trimestrals. Tot i que alguns ateneus distribuïen gratuïtament la seva revista o 

el butlletí entre els afiliats, en general, els socis havien d’abonar-ne l’import a 

banda de la quota de pertinença a l’entitat. Excepte les publicacions dels 

ateneus de caire nacionalista ―vinculats a la Lliga Regionalista, Esquerra 

Republicana, etc.―, que foren redactats íntegrament en llengua catalana des 

del seu primer número, la resta d’òrgans d’expressió dels ateneus catalans 

                                           
143 Ibídem, pàg. 102-106. 
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utilitzaren massivament la llengua castellana en les seves pàgines, si més no 

fins als anys trenta del nou-cents, en què, ja durant la Segona República, 

alguns canviaren totalment o parcial al català.144 

 La majoria d’ateneus es mantenien, com s’ha dit, gràcies a les quotes 

dels seus associats, d’algunes donacions i de les subvencions esporàdiques 

dels ens públics ―Estat, diputacions o ajuntaments. L’anàlisi de la vida 

econòmica d’aquestes entitats revela l’alternança de períodes d’una certa i 

relativa «prosperitat» econòmica amb d’altres més freqüents de deficitaris o 

amb saldos positius exigus. Sovint, les despeses quantioses a què havien de 

fer front ―ja fos per la compra dels locals propis o de cases i terrenys annexos 

per ampliar les dependències, ja fos per les obres de remodelació i 

condicionament dels locals, construcció d’escoles, camps esportius, etc., o 

simplement per cobrir el dèficit acumulat any rere any― obligaren les juntes 

directives a emetre subscripcions d’accions, obligacions i cèdules hipotecàries 

o a la petició de préstecs. No fou estrany en aquest darrer cas que els préstecs, 

sol·licitats a societats d’ofici o particulars, fossin liquidats amb el pas dels anys 

com a donatiu en cas que no poguessin ser retornats o que se’n fes la 

devolució molts anys després. D’altra banda, els ateneus sovint tenien 

estipulats en els estatuts o reglaments respectius com havia de ser la liquidació 

del patrimoni acumulat quan es produïa la dissolució d’un d’aquests. 

Generalment, s’establia el nomenament d’una comissió liquidadora, la qual, 

una vegada saldats els deutes, havia de distribuir el sobrant segons el que 

s’havia estipulat, que podia variar atesa la seva orientació (a altres ateneus o 

entitats culturals de finalitats afins, a associacions benèfiques o culturals, entre 

els pobres del barri o del municipi, entre els socis, a escoles racionalistes, a 

agrupacions polítiques a les quals pertanyien, etc.).145 

 La majoria d’ateneus del vuit-cents i del nou-cents s’estructuraren en 

seccions diverses, que foren l’eix central de tota l’activitat que es produí a 

l’entitat. A més de les seccions, comptaren amb comissions específiques per 

tractar temes concrets que concernien les seccions. De fet, fins i tot en alguns 

                                           
144 Ibídem, pàg. 91-93. 
145 Ibídem, pàg. 66-67. 
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ateneus hom constata la presència de comissions en lloc de seccions. Al llarg 

de la segona meitat del vuit-cents, en els ateneus de caire popular, les seccions 

o comissions nomenades per fer una tasca concreta foren, principalment, la 

instructiva, la recreativa, la de socors mutus, la de teatre, la de música, la de 

gimnàstica, etc. En canvi, en els més elitistes, culturalment i social, hom 

constata la presència d’altres seccions com ara: ciències exactes i naturals, 

agricultura, indústria i comerç, ciències morals, literatura, història, belles arts, 

etc. Així fou que mentre que els ateneus orientats a fomentar la cultura entre 

els obrers i les classes populars atorgaren a la secció instructiva una 

importància cabdal i sovint la resta de seccions esdevingueren un complement 

en la tasca de culturalització i d’educació a través de l’oci que pretenien portar 

a terme, els ateneus orientats a la burgesia, o culturalment i social considerats 

més elitistes, es plantejaren, estudiaren, discutiren, etc., sobre temes concrets 

relatius al seu entorn més proper. A tall d’exemple, l’Ateneu Català, fundat a 

Barcelona l’any 1860, en els seus primers anys de funcionament estudià la 

possibilitat de crear a la capital del Principat un banc hipotecari, intervingué en 

el projecte d’erigir un palau d’exposicions, plantejà la necessitat de reparar la 

façana i el claustre del monestir de Ripoll, endegà un estudi sobre les 

condicions morals, econòmiques i higièniques de la classe obrera barcelonina, 

etc. Ja en els primers decennis del nou-cents es constata l’aparició de noves 

seccions en els diversos ateneus, amb la voluntat de donar resposta a les 

necessitats de l’entitat i del seu entorn més proper, com ara, les de 

beneficència, d’excursions, d’esports, d’esperanto, etc. Així és que, si bé des 

del vuit-cents sovint els ateneus comptaren amb comissions de beneficència 

per resoldre algun problema concret, no fou fins al segle passat que aquestes 

comissions esdevingueren seccions permanents. D’altra banda, en veure’s 

l’activitat física no sols circumscrita a la gimnàstica, majoritàriament, els 

ateneus incorporaren la secció d’esports, que englobà l’activitat de les antigues 

seccions de gimnàstica, les quals augmentà considerablement amb la 

introducció i el foment dels esports (futbol, tennis, natació, tir, hípica, etc., 

segons l’orientació popular o benestant de les entitats). Molt lligada a la secció 

d’esports, de fet, en ocasions esdevingueren una única secció amb la 
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denominació comuna de secció d’esport i d’excursions, hauríem de situar les 

seccions d’excursions, impulsades a partir de l’important i creixent augment 

dels centres excursionistes a la Catalunya del darrer terç del vuit-cents. D’altra 

banda, l’interès per trobar una llengua comuna, en aquells anys, per a tots els 

pobles féu que, tant per iniciativa de la institució com per iniciativa i demanda 

d’alguns dels seus associats, es creessin seccions d’esperanto en molts 

d’ateneus. En aquests anys, també, es fundaren ateneus que sense pertànyer 

a una classe privilegiada proporcionaren uns coneixements més específics a 

través de les seccions i les activitats que generaren. Un exemple paradigmàtic 

d’això, a l’àrea catalana, fou l’Ateneu Enciclopèdic Popular, que a la dècada 

dels anys vint del nou-cents endegà una Secció d’Estudis Universitaris 

Elementals. A partir dels anys vint i trenta del segle passat es pot constatar la 

creació de noves seccions en els ateneus per tal d’apropar-los, també, a les 

necessitats, les demandes i les inquietuds dels associats i de la societat 

catalana en general, d’aquells anys. Apareixen, així, seccions d’higiene, 

d’estudis polítics, femenines o feminals ─per tal de fomentar el paper de la 

dona en aquestes entitats─, de teatre amateur, de fotografia, de cinema, etc.146 

 Pel que fa a l’activitat dels ateneus del vuit-cents i del nou-cents a 

Catalunya, Amàlia Bosch, a qui seguim, considera que, en conjunt, l’activitat 

ateneística d’aquells decennis mereix ser destacada, sobretot, si ens atenem 

als migrats mitjans econòmics i als recursos humans dels quals disposaren en 

general. Segons l’autora: «Un tret comú a totes les entitats és que els 

capdavanters es mostren bons coneixedors del medi social en el qual s’han 

assentat. Per un costat, un bon nombre d’ateneus tracten de salvaguardar 

l’entitat de tota connotació política per evitar, entre altres coses, les lluites 

internes, en un país on no hi ha normalitat democràtica i on molts partits 

neixen, creixen i moren en curts espais de temps. Per un altre, saben de la 

manca d’escolarització, de formació dels obrers, d’activitats en els moments 

d’oci, és a dir, de manca d’un ambient culturalitzant. En no prendre les 

instàncies públiques o la patronal una actitud favorable a aquestes necessitats 

del treballador, els ateneus i altres centres s’erigeixen en els veritables 

                                           
146 Ibídem, pàg. 73-74. 
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protagonistes de l’aixecament cívic i cultural de Catalunya. No podem dir, de 

totes maneres, que els ateneus fan una tasca aïllada i que les innovacions que 

aporten a les classes populars els són pròpies. El mèrit dels ateneus rau en 

saber captar les deficiències d’una part de la societat catalana, assumir els 

nous corrents que penetren al nostre país, i fer realitat els seus ideals: dignificar 

i enlairar el nivell dels treballadors».147  

L’estudi dels diferents ateneus catalans que ha dut a terme Amàlia 

Bosch, l’ha conduït a afirmar que el paper d’aquestes entitats fou fonamental en 

el procés d’integració de l’obrer, ja fos català, ja fos d’altres regions de l’Estat, a 

la nova societat industrial, per a la seva qualificació laboral, així com per a una 

sintonització, en les línies bàsiques, amb l’economia de mercat. En general, els 

ateneus de caire obrerista no donaren l’esquena al progrés econòmic de 

Catalunya, al seu desenvolupament industrial, sinó que s’oposaren a la no-

coresponsabilització dels beneficis de les indústries amb els jornals que 

percebien els obrers, a l’enriquiment d’una part privilegiada de la societat 

mentre les classes populars i obreres no podien ni tan sols satisfer les seves 

necessitats més bàsiques i culturals. A més, en aquest sentit, es postularen a 

favor de la regularització dels drets de l’obrer pel que fa a la jornada laboral o 

per eradicar l’explotació dels infants en el món del treball. Nogensmenys, 

l’interès dels ateneus catalans anà adreçat a mantenir i potenciar la creixent 

indústria i es preocuparen, amb aquest fi, de proporcionar als obrers una 

qualificació laboral adequada, que els permetés fer bé la seva feina, millorar en 

els llocs de treball i adaptar llurs coneixements als rams de la indústria del seu 

entorn més proper. De manera que mitjançant la creació d’escoles d’arts i oficis 

o a través de la programació de classes nocturnes, des d’aquestes institucions 

s’intentà proporcionar formació, estudis i coneixements que fossin útils a l’obrer 

en el desenvolupament del seu ofici o activitat en la indústria. Exemples 

d’ateneus a Catalunya que són testimoni d’aquesta voluntat els trobem en el 

Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, com hom sap 

format per dependents mercantils, i altres ateneus de caire obrerista, com ara 

l’Ateneu de Sants, situat en el municipi del mateix nom fins que l’any 1897 

                                           
147 Ibídem, pàg. 69. 
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esdevingué una barriada de la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, l’Ateneu 

de Sants es pronuncià a les acaballes del vuit-cents a favor de proporcionar als 

seus associats coneixements que es fonamentessin en les indústries del barri 

―que no eren altres que la filatura i el teixit de les indianes―, a més de 

proporcionar-ne, també, en els d’altres sectors industrials, per tal d’obrir el 

ventall de possibilitats laborals dels obrers que hi assistien i promocionar la 

implantació de noves fàbriques al barri. S’ha de tenir present, però, que alguns, 

o bastants, socis protectors d’aquests ateneus foren industrials que pertanyien 

a la burgesia catalana, que no veieren amb mals ulls la tasca que s’intentà 

portar a terme des dels ateneus obrers en aquests sentit, i per això mateix 

ajudaren a sostenir-los. Així és que molts industrials ajudaren al manteniment 

d’aquests ateneus en el benentès que hi veieren una manera d’obtenir 

beneficis industrials, no únicament pel possible major rendiment dels 

treballadors en estar millor formats per a l’ofici o la tasca que havien de dur a 

terme a la fàbrica, sinó també per la important feina feta a aquestes entitats a 

favor de la integració de l’obrer en el teixit industrial. Segons A. Bosch els 

ateneus, en general, no actuaren, si s’exceptuen casos concrets, en les 

reivindicacions que els treballadors dugueren a terme en aquells anys en els 

llocs de treball, en les grans manifestacions, etc. Els sindicats en foren els 

principals protagonistes, mentre que els ateneus feren una feina més de base, 

no tan compromesa políticament i laboral. En qualsevol cas, això no vol dir que 

s’hagin de menystenir les accions que dugueren a terme: es donà llibertat als 

associats, es crearen caixes de socors mutus, participaren en campanyes 

ciutadanes, prengueren partit en qüestions relatives al municipi al qual 

pertanyien, etc., però, sobretot, feren una tasca important en relació amb el 

sentit cívic, la cultura i l’ensenyament.148  

D’altra banda, és fàcilment constatable la influència dels corrents 

anarquistes en alguns dels ateneus obrers sorgits des de la dècada dels 

setanta del vuit-cents fins ben entrat el nou-cents a Catalunya. Així és que els 

                                           
148 S’ha de tenir en compte, a més, que alguns ateneus, els de caire més obrerista, oferiren 
serveis o prestacions mutualistes ―anomenades Socors Mutus o Ajuts Mutus― que preveien, 
principalment, els casos de malaltia, però també altres tipus d’ajuda com ara: consultori mèdic, 
comare, farmàcia, caixa d’estalvis, borsa de treball, despeses d’enterrament, etc. Ibídem, pàg. 
70-73 i 106. 
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ateneus obreristes, amb influència o presència d’idees o membres anarquistes i 

llibertaris, majoritàriament, tingueren la voluntat de ser institucions apolítiques i 

mantenir-se independents de les instàncies de poder, manifestaren un clar 

afany per la cultura i per la llibertat de pensar i d’estudiar i, en aquestes entitats, 

assoliren el protagonisme significats associats anarcosindicalistes i àcrates.149 

Pere Solà calcula que en els anys de la Segona República i la Guerra Civil 

pogueren existir a Catalunya uns dos-cents centres culturals racionalistes, 

llibertaris, anarconaturistes, excursionistes faistes, etc., sense comptabilitzar els 

centres trentistes i pestañistes, els grups teatrals i les cooperatives. De fet, pel 

que fa als ateneus de barriada, l’autor esmentat parla d’uns setanta ateneus 

per a la ciutat de Barcelona i l’Hospitalet. Hom sap que durant els primers 

mesos de la Segona República es constituïren nombrosos ateneus llibertaris en 

els diversos barris de l’àrea metropolitana barcelonesa i les seves comarques 

veïnes. De fet, durant els dos primers anys de la Segona República, el 

moviment llibertari barceloní visqué un període d’efervescència cultural sense 

precedents ―potser tan sols comparable al que es visqué durant els primers 

mesos de 1936.150 

Hom pot constatar que en els primers moments de la Guerra Civil els 

ateneus a Catalunya veieren decréixer la seva activitat, fet que s’anà 

consolidant a mesura que el conflicte bèl·lic es mantingué en anys successius. 

Nogensmenys, alguns ateneus seguiren programant, dintre de les possibilitats 

del moment, una oferta cultural per als socis que no havien partit al front. Sigui 

com vulgui, en acabar la Guerra Civil molts dels elements actius d’aquestes 

entitats o havien mort, o havien fugit a l’estranger, o foren objecte d’una dura 

repressió per part de la dictadura franquista, i les entitats foren clausurades, 

                                           
149 BOSCH I DATZIRA, A. Els ateneus de Catalunya (1854-1990), op. cit., pàg. 72. Per 
aprofundir en la vida i l’activitat portada a terme pels ateneus anarquistes, tant pel que fa a 
Catalunya com pel que fa, especialment, al País Valencià, durant la Segona República i la 
Guerra Civil, hom pot consultar l’obra: NAVARRO NAVARRO, F. J. Ateneos y grupos ácratas. 
Vida y actividad cultural de las asociaciones anarquistas valencianas... op. cit., pàg. 331-440. 
150 SOLÀ, P. «L’ateneisme àcrata durant la Segona República», L’Avenç [Barcelona], 9 
d’octubre de 1978, pàg. 70. Vegeu, de l’autor esmentat, el llistat de totes les entitats inscrites 
sota la denominació d’ateneu al Registre d’Associacions del Govern Civil de Barcelona durant 
la Segona República que ofereix a: SOLÀ, P. «La base societaria de la cultura y de la acción 
libertaria en la Cataluña de los años treinta», HOFMANN, B.; JOAN I TOUS, P.; TIETZ, M. 
(eds.). El anarquismo español y sus tradiciones culturales. Frankfurt–Madrid: Vervuert–
Iberoamericana, 1995, pàg. 373-375. 
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confiscades i ocupades per elements falangistes. Moltes d’aquestes institucions 

tardaren mesos o anys a poder recuperar el seu patrimoni, d’altres no ho 

arribaren a aconseguir mai, i la majoria desaparegueren per sempre del mapa 

associatiu català. L’ocupació dels ateneus que sobrevisqueren en el nou règim 

dictatorial per part dels falangistes significà una passa enrere en l’activitat 

cultural i recreativa d’aquestes entitats durant el primer franquisme respecte de 

la dels anys d’auge que havien viscut entre els segles XIX i XX.151 

                                           
151 BOSCH I DATZIRA, A. Els ateneus de Catalunya (1854-1990), op. cit., pàg. 134-137. 
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3.1. Els anys de la Restauració  
 

3.1.1. Política, economia i societat 
 

La bibliografia existent a hores d’ara sobre aquest període de la Menorca 

contemporània és prou abundant i consistent per entendre la realitat de l’illa 

des de diversos aspectes, com ara els polítics, els econòmics, els socials, els 

culturals i, també, tot i que potser en menor grau, els educatius ―dels quals 

ens ocuparem en un apartat ulterior. Forçosament hem de donar compte suara, 

ni que sigui succintament, dels esdeveniment succeïts en aquests anys, car 

ens ajudaran a ubicar en l’espai i en el temps, en definitiva a contextualitzar, 

moltes de les iniciatives cíviques de les quals s’ocupa aquest treball, fet que 

ens ha de permetre, facilitar i proporcionar una major comprensió 

d’aquestes.152 Hom sap que després dels esdeveniments succeïts durant el 

                                           
152 Diverses obres de consulta obligada sobre els aspectes polítics, econòmics i culturals a l’illa 
en aquest període són, entre d’altres: QUINTANA, J. M. Menorca, segle XX. De la monarquia a 
la república. Palma: Editorial Moll [Els Treballs i els Dies, 13], 1976; QUINTANA, J. M. 
Regionalisme i cultura catalana a Menorca (1888-1936). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Institut Menorquí d’Estudis, 1998 i QUINTANA, J. M. La Restauració a Menorca 
(1874-1923). Palma: Edicions Documenta Balear [Quaderns d’Història Contemporània de les 
Balears, 16], 1999. També es interessant, per tenir una acurada visió de la realitat política, 
econòmica i cultural del Maó de principis del segle passat, la consulta de: PORTELLA COLL, J. 
Maó 1900. Maó ara. Maó: Ajuntament de Maó, 2006. Centrades exclusivament en aspectes 
econòmics hom pot consultar les síntesis: CASASNOVAS CAMPS, M. À. L’economia 
menorquina en el segle XIX (1802-1914). Palma: Edicions Documenta Balear [Quaderns 
d’Història Contemporània de les Balears, 11], 1998 i LÓPEZ CASASNOVAS, G.; ROSSELLÓ, 
J. L’economia menorquina en el segle XX (1914-2001). Palma: Edicions Documenta Balear 
[Quaderns d’Història Contemporània de les Balears, 36], 2002. Pel que fa al moviment obrer es 
poden trobar referències generals a les obres: MERCADAL BAGUR, D. Datos para la historia 
de los movimientos obrero y político en Menorca. Maó: Editorial Menorca, 1979; GABRIEL 
SIRVENT, P. El moviment obrer a les Balears (1869-1936). Palma: Edicions Documenta Balear 
[Quaderns d’Història Contemporània de les Balears, 2], 1996 i MARTÍN JIMÉNEZ, I. Conflicto 
social y pensamiento anarquista en Menorca (1897-1936). Palma: Plaguetes del Raval [Sol i 
Llibertat, 1], 2007. D’altra banda, centrada en la crisi de 1898 i les seves conseqüències a l’illa, 
hom pot consultar: PORTELLA COLL, J. La Crisi de 1898. La vivència menorquina de la 
desfeta. Ciutadella: Menorca Segle XX, 1998. Pel que fa a la realitat educativa durant la 
Restauració a Menorca, actualment comptem amb una primera obra de llarg recorregut i una 
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Sexenni Democràtic a l’Estat espanyol, la monarquia absolutista s’assentà 

sobre els pilars de l’ordre, el patriotisme, la confessionalitat i el liberalisme 

doctrinari, amb un exèrcit teòricament allunyat del poder polític i sense cap 

mena d’eleccions lliures. La Constitució de 1876 donà carta de naturalesa a un 

règim parlamentari fonamentat en el torn governamental de partits, en el qual 

uns grups marginals ―els republicans i, més tard, el socialistes― actuarien de 

comparses donant legitimitat al règim. En aquesta nova situació en què la 

burgesia liberal fou substituïda per una burgesia conservadora, el trànsit a la 

democràcia no fou possible, atès que la burgesia progressista, principalment 

formada per empresaris, fracassà en el seu intent. Pel que fa a Menorca, s’ha 

de dir que els partits liberal i republicà passaren per una fase de debilitat abans 

de poder tornar a ressorgir. Tanmateix, el sistema es fonamentava en la 

corrupció, ja que els cacics controlaven la societat, especialment la rural, i 

també controlaven, les eleccions amb la compra de vots. Ultra el caciquisme 

imperant altres pràctiques s’estengueren àmpliament; així, per exemple, el 

cunerisme, els jocs d’influències i els favoritismes foren pràctiques habituals en 

el sistema forjat durant l’últim quart del vuit-cents, puix que s’avenia 

perfectament amb les classes dirigents de les Illes —noblesa, burgesia 

benestant, propietaris rurals i amos de possessió—, que controlaven una 

població on l’analfabetisme i la incultura eren predominants. Ara bé, el sistema, 

                                                                                                                            
interessant síntesi de l’educació al conjunt de les Illes, entre d’altres aportacions més 
específiques, que contenen dades d’interès tot i que abastin períodes més llarg de temps, 
aquestes són: MARTÍN JIMÉNEZ, I. El sistema educatiu a Menorca (1800-1939). Una visió 
estructural. Ciutadella: Ajuntament de Ciutadella, Institut Menorquí d’Estudis, 2000; SUREDA 
GARCIA, B. L’educació a les Balears en el segle XX. Palma: Edicions Documenta Balear 
[Quaderns d’Història Contemporània de les Balears, 25], 2000. Força interessant és la consulta 
de la síntesi: MURILLO I TUDURÍ, A. «Els menorquins al primer terç del segle XX», GRUP 
D’ESTUDIS DE LA CULTURA, LA SOCIETAT I LA POLÍTICA AL MÓN CONTEMPORANI 
(UIB). El segle XX a les Illes Balears: estudis i cronologia. Palma: Edicions Cort, 2000, pàg. 61-
139. També, de consulta obligada són els capítols que a aquest període de la nostra història es 
dedica a les obres de caire general: CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de les Illes Balears. 
Palma: Editorial Moll [Els Treballs i els Dies, 44], 1998; CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història 
de Menorca. Palma: Editorial Moll [Tomir, 59], 2005 i CASASNOVAS CAMPS, M. À.; GINARD 
FERÓN, D. L’època contemporània a les Balears (1870-2005). Palma: Edicions Documenta 
Balear [Quaderns d’Història Contemporània de les Balears, 50], 2006. Finalment, és interessant 
la consulta dels reculls d’articles de l’època que sota el títol de «Menorca en la primera década 
del siglo XX» i «Menorca en la segunda década del siglo XX» es publicaren respectivament els 
anys 1911 i 1921 a la Revista de Menorca tractant dels aspectes econòmics, artístics, 
educatius, etc. Hom trobarà les referències completes dels articles esmentats a la bibliografia 
final d’aquest estudi. 
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lògicament, tingué els seus detractors, i en aquest sentit el Partit Republicà 

Federal es convertí en l’oposició més efectiva a partir de la seva acció 

publicista, parlamentària i organitzadora.153 

Pel que fa a la vida política menorquina de les primeries del nou-cents i 

més concretament a la relació de forces dels diversos partits polítics que 

pugnaven pel poder, s’ha de dir que a l’illa no es traslladà el model bipartidista 

estatal en què republicans i, més tard, socialistes quedaven al marge de l’acció 

de govern tot assumint el paper de comparsa per legitimar el poder establert 

pel sistema canovista; ans al contrari, ja que el partit republicà menorquí assolí 

diversos èxits electorals i, sense cap mena de dubte, fou un dels partits illencs 

amb més tradició i que amb més força participà en els processos polítics de les 

acaballes del vuit-cents i les primeries del nou-cents. Tal com ha assenyalat 

Josep M. Quintana, a qui seguim, l’estructura dels partits del començament del 

nou-cents a Menorca es degué a la formació de tres grans sectors ideològics 

durant la segona meitat del vuit-cents: el liberal monàrquic, el republicà federal i 

el catòlic tradicional. Durant la Restauració alguns sectors afins als dos primers 

acabarien per fundar el partit republicà menorquí, atès que el partit liberal tenia 

una influència escassa i gairebé sempre havia de comptar amb el suport dels 

republicans per tal d’enfrontar-se als conservadors. Els sectors catòlics 

tradicionals formaren el partit conservador, el vot del qual fou majoritàriament 

catòlic i monàrquic. Els sectors obrers es començaren a organitzar, en un 

principi, al voltant del partit republicà per acabar deslligant-se finalment d’ells 

ben entrada la segona dècada del segle XX, en organitzar-se els socialistes a 

Menorca.154 S’ha de dir que fins aleshores, i d’ençà que a les darreries del vuit-

cents un grup de republicans federals es proposaren iniciar la tasca d'educació 

i d’assistència mútua entre els treballadors tot creant la Unió Obrera Balear, el 

partit republicà menorquí aglutinà majoritàriament el vot obrer. Tal com ha 

assenyalat l’historiador Pere Gabriel,155 el món obrer i el republicanisme 

formaren un binomi fortament unit durant la primera etapa de la Restauració a 

                                           
153 Vegeu: CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de les Illes Balears, op. cit., pàg. 337. 
154 QUINTANA, J. M. La Restauració a Menorca... op. cit., pàg. 22-46. 
155 En aquest sentit són obres de consulta obligada: GABRIEL SIRVENT, P. El moviment obrer 
a Mallorca. Barcelona: Curial Lavínia, 1973 i GABRIEL SIRVENT, P. El moviment obrer a les 
Balears... op. cit.  
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les Illes Balears i en aquest cas Menorca no en fou una excepció. El partit 

republicà menorquí, format com s’ha dit durant la Restauració de la fusió de 

part dels sectors ideològics liberals monàrquics i republicans federals tingué 

durant aquests anys com a principals portaveus els diaris El Liberal (1881-

1906), primer, i La Voz de Menorca (1906-1939), després. El partit republicà 

reunia la major part de la classe menestral, de burgesos benestants i, 

majoritàriament, el vot obrer fins a l’any 1918, any en què es creà la Federació 

Obrera de Menorca i es començaren a organitzar els socialistes menorquins. Al 

començament del segle XX s’havia organitzat també el moviment obrer de caire 

anarcosindicalista al voltant de la figura de Joan Mir i Mir, i es creà la Federació 

d’Obrers de l’Illa de Menorca (1902).156 

El partit conservador menorquí, d’obediència canovista, passà per 

diverses conjuntures tot i que mantingué la seva hegemonia al ponent de l’illa, 

principalment al nucli de Ciutadella. Els principals líders del conservadorisme 

menorquí durant la Restauració ―Josep de Olives i Magarola, el comte de 

Torresaura, Joan Victory, etc.― eren membres de la noblesa, terratinents i 

alguns professionals liberals, el principal òrgan d’expressió dels quals fou El 

Bien Público (1873-1939). D’altra banda, el partit liberal dinàstic s’organitzà 

l’any 1888 a partir d’unes poques, tot i que prou significatives, personalitats de 

la societat civil illenca com ara Joan Taltavull, Sebastià Vinent, Damià Moysi i 

Ramon Ballester. A la dreta del bloc monàrquic conservador hi hagué alguns 

elements carlistes que no arribaren a assolir una organització política. Cal 

recordar que el carlisme es nodrí principalment de l’integrisme catòlic, prou 

estès entre el clergat, que rebutjà totalment el liberalisme i el principal òrgan 

d’expressió dels quals fou El Vigía Católico (1888-1907).157  

En el fons, monàrquics, liberals i republicans eren partits burgesos, la 

qual cosa els portava a tenir postures que no diferien gaire en matèria 

socioeconòmica, tot i mantenir diferències fonamentals. Tanmateix, en paraules 

                                           
156 Josep Maria Quintana ha estudiat en profunditat la situació política de Menorca al primer 
terç de segle XX. En aquest sentit són de consulta obligada les obres: QUINTANA, J. M. 
Menorca, segle XX... op. cit., i QUINTANA, J. M. La Restauració a Menorca... op. cit. 
157 CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de Menorca, op. cit., pàg. 409-410. 
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de l’historiador Andreu Murillo,158 els partits de començament de segle XX a 

Menorca eren més «idològics» que ideològics, atès que eren dues fraccions 

burgeses sense ideari específic i segons els matisos que els imprimien els 

líders des de Madrid. No hi hagué un partit progressista, sinó que l’antítesi del 

conservadorisme era el republicanisme, partit autòcton i sense obediència 

forana, fonamentat en l’antimilitarisme i l’anticlericalisme, i que qüestionava la 

institució monàrquica. D’aquesta manera, els republicans atreien 

majoritàriament el vot popular, el qual es deixava convèncer pel sectarisme i 

l’anticlericalisme. Així, doncs, tal com ha assenyalat també Josep M. Quintana, 

la principal diferència entre els republicans i els conservadors menorquins 

residia en el fet que: «el partit republicà era un partit demòcrata, entenent 

aquest mot en un sentit modern, molt semblant al que avui donam a aquest 

terme, la qual cosa implicava una filosofia de comportament polític que no 

gosaria predicar dels monàrquics, sempre més preocupats per la defensa 

d’algunes qüestions transcendentals i, per tant, indiscutibles (la religió i la 

monarquia, bàsicament) que d’acceptar els resultats d’una ordenada 

confrontació democràtica de les idees».159 Tanmateix, les diferències en 

matèria socioeconòmica entre els uns i els altres no degueren ser gaire 

distants, no obstant això, l’anticlericalisme d’uns i el fonamentalisme religiós 

dels altres foren suficients per marcar les diferències entre ells. Però aquesta 

incompatibilitat acabà sent ridícula quan amb l’esclat de la Guerra Civil molts 

d’aquests republicans burgesos foren tractats amb el mateix odi per part del 

Front Popular que els vells enemics monàrquics i conservadors.160 

Nogensmenys, el partit republicà fou dels que tingueren a Menorca més tradició 

i sense cap mena de dubte fou el partit més fort que participà en el procés 

polític menorquí del primer terç del nou-cents, amb èxits electorals 

principalment a la batlia de Maó, amb el que hom conegué com batle popular, 

                                           
158 MURILLO I TUDURÍ, A. «Els menorquins al primer terç del segle XX», op. cit., pàg. 68-69. 
159 QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., 1998, pàg. 18. 
160 Ibídem, pàg. 18-19. Josep M. Quintana recull a tall d’exemple com en els mateixos dies que 
Mateu Seguí, batle monàrquic de Maó fins l’any 1931, amb molts dels seus companys 
monàrquics queia abatut als molls de cala Figuera, també Josep Teodor Canet, republicà 
ciutadellenc i diputat a les Corts Constituents de la Segona República per la coalició 
republicanosocialista, queia assassinat per un altre escamot revolucionari a la sortida de 
Ferreries. 
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Pere Pons Sitges, i també a les eleccions a diputats a Corts, amb figures com 

Rafel Prieto i Caules i Frederic Llansó. 

 

 
Figura 1. Els líders més destacats del conservadorisme menorquí durant la Restauració eren 

membres de la noblesa, terratinents i alguns professionals liberals i el seu principal òrgan 
d’expressió fou El Bien Público. La fotografia es correspon a un acte de celebració dels 

principals dirigents conservadors menorquins a les primeries del nou-cents. 
 

 
Figura 2. Els republicans menorquins formaren el partit més fort en el panorama polític illenc 

del primer terç del segle XX i assoliren èxits electorals principalment a Maó. La imatge es 
correspon a una festa de confraternitat republicana, al port de Maó, en la qual apareix el diputat 

a Corts Frederic Llansó (devers 1910 o 1911). 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 113 

 

Al començament del nou-cents els republicans menorquins lluitaven per 

obtenir l’escó al Congrés dels Diputats malgrat les tèrboles pràctiques caciquils 

imperants. Des de la retirada l’any 1905 de la vida política de Rafel Prieto i 

Caules, els republicans menorquins es trobaven mancats d’una figura 

prestigiosa, fet que es resolgué amb la incorporació a les seves files del doctor 

Frederic Llansó. L’any 1907 Llansó perdé les eleccions a Corts per un estret 

marge de vots, atribuït al caciquisme més barroer, davant el candidat 

conservador Josep de Olives i Magarola. Tres anys més tard tornà a ser 

derrotat pel candidat conservador Emili Hédiguer enmig d’un altre escàndol per 

pràctiques caciquils, que fins i tot arribà al Tribunal Suprem que fallà a favor 

dels conservadors. Ara bé, la situació donà un tomb inesperat quan al cap de 

pocs mesos Emili Hédiguer morí de manera sobtada, fet que permeté assolir 

l’escó al doctor Llansó. Amb l’elecció de Frederic Llansó com a diputat 

republicà per Menorca s’obrí una època de combat i d’esperances per a les 

forces progressistes menorquines en el que Josep M. Quintana anomena 

l’època Llansó.161 El diputat republicà tingué una actuació destacada en la vida 

política menorquina amb el seu Avantprojecte de Llei de descentralització 

administrativa presentat al Congrés dels Diputats l’any 1912, amb el qual 

pretenia reformar l’estatus de la província de les Balears per assolir un règim 

administratiu especial per a Menorca semblant al que s’havia aconseguit per 

als canaris en restaurar-se els consells insulars. En les eleccions municipals de 

1913 els resultats foren de signe invers per als dos principals nuclis urbans de 

l’illa, que donaren a Maó set regidors republicans i tres de conservadors, 

mentre que a Ciutadella foren set de conservadors, que es presentaren 

conjuntament amb els representants d’una societat regionalista anomenada 

Nostra Terra, i tres de republicans. Tanmateix, aquests resultats avançaven el 

que passaria l’any següent en les eleccions a diputats: d’una banda el vot 

majoritari a Maó seria per al candidat republicà, en aquest cas el doctor Llansó, 

i per l’altra banda les forces dretanes de Ciutadella promocionarien una 

candidatura d’acord amb els seus ideals conservadors, encapçalada per 

                                           
161 Vegeu: QUINTANA, J. M. Menorca, segle XX... op. cit., pàg. 87-123. 
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Gabriel Squella Rossinyol. L’enfrontament de Frederic Llansó i de Gabriel 

Squella, marquès de Menas Albas, bipolaritzava els dos blocs d’interessos que 

majoritàriament componien la societat menorquina, d’una banda el sector 

industrial i dels negocis i de l’altra la societat tradicional i predominantment 

agrària. 

La derrota final del doctor Llansó en aquestes eleccions al Congrés dels 

Diputats de dia 8 de març de 1914, enmig altre cop d’acusacions de frau 

electoral i caciquisme, fou l’inici d’una època de crisi en el si del partit republicà 

menorquí que acabaria amb l’escissió de grups dissidents i en la fuita d’homes 

d’importància fonamental com el mateix Frederic Llansó, que encapçalaria l’any 

1915 el partit liberal menorquí a instància del comte de Romanones en un 

intent de fer revifar els liberals menorquins, tot distanciant-se de les fins 

aleshores freqüents enteses amb els republicans. L’altre grup dissident que es 

formà tingué com a caps Pallicer i Torrent i començaria a publicar un setmanari 

independent anomenat El Defensor del Pueblo (1916-1917). Tanmateix, el fet 

fou que s’havia obert una escletxa dins el partit republicà de Menorca com a 

fruit del fracàs de les eleccions a diputats de l’any anterior i que aquest 

segregaria homes a favor tant del partit liberal com del partit dissident, per 

anomenar-lo d’alguna manera. Aquest últim es reuní el 15 d’octubre per tal de 

nomenar la Junta Directiva del que seria segons ells el «vertader partit 

republicà».162 La ruptura definitiva venia provocada pel pacte del 7 de 

novembre de 1915 segons el qual el partit republicà històric davant les 

dificultats que patia el partit conservador de divisió interna, amb la fracció 

datista, pactà la supressió de les eleccions i cobrí els llocs mitjançant el recurs 

de l’article vint-i-nou amb la pretensió de copar el major nombre de llocs a 

l’Ajuntament de Maó. Aquest fet provocà les ires dels dissidents així com també 

el fet que les decisions vinguessin monopolitzades per un grup reduït de 

persones del partit d’ençà que José Pérez de Acevedo n’era el cap. Tots 

aquest fets no feren sinó obrir els ulls al partit republicà històric, sobretot quan 
                                           
162 Tal com assenyala Josep M. Quintana: «Aquest partit, però, no agafà cap força ni tindrà 
durada. L’àmbit d’extensió serà exclusivament maonès i a la primera que es presentarà a les 
eleccions [...], sortirà amb la cua entre les cames. Però haurà complert una missió important: de 
fer reflexionar als dirigents del partit republicà històric». Vegeu: QUINTANA, J. M. Menorca, 
segle XX... op. cit., pàg. 106. 
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el «vertader partit republicà» es presentà a les properes eleccions i obligà 

aquest a una reestructuració de la seva base.  

Així és que l’any 1917 es produí una renovació del partit republicà 

menorquí davant les eleccions del mes de novembre, a les quals també es 

presentaren el partit republicà dissident, però no així el partit liberal, tot i 

l’aparent revifament produït d’ençà de dos anys abans amb la incorporació a 

les seves files del doctor Llansó. Sigui com vulgui, el cert és que els resultats 

de les eleccions municipals del novembre de 1917 no diferiren gaire de les de 

quatre anys abans i es mantingué la majoria republicana a Maó i la 

conservadora a Ciutadella, tot i que el partit republicà augmentà un regidor en 

aquest municipi. El que sí es confirmà fou el fracàs estrepitós dels republicans 

dissidents que no aconseguiren cap regidor en aquestes eleccions. Fou en 

aquest any que, com s’ha dit, el partit republicà inicià una remodelació de les 

seves estructures polítiques, l’artífex de la qual fou l’impressor maonès i 

propietari de La Voz de Menorca Joan Manent Victory. Precisament Joan 

Manent fou l’autor anys més tard d’un manifest intitulat «El Partido Republicano 

de Menorca. Afirmación de ideas», amb data del 6 de setembre de 1920, en el 

qual el partit republicà menorquí fixà la seva posició ideològica desglossant el 

seu posicionament respecte dels aspectes polític, religiós i social.163 Del que es 

desprèn d’aquest manifest podem afirmar que els republicans menorquins 

s’agrupaven entorn d’un conjunt limitat d’idees, a pesar que existissin diferents 

tendències, com ja hem comentat. Es declaraven federals i autonomistes, no 

debades eren partidaris de reduir les atribucions de l’Estat en benefici d’una 

major importància atorgada als municipis i a les regions. El municipi havia 

d’esdevenir el nucli bàsic de la democràcia defensada pels republicans 

menorquins. En segon lloc, es declaraven partidaris de la llibertat de 

consciència, tractaven per igual totes les religions i garantien la llibertat 

individual de creure o no creure en una determinada religió, ja que per a ells la 

religió era un aspecte individual i, per tant, sols des de l’individu o de la persona 

es podia prendre posicionament. Finalment, els republicans menorquins 

                                           
163 Vegeu: MANENT VICTORY, J. «El Partido Republicano de Menorca. Afirmación de ideas», 
La Voz de Menorca [Maó], 6 de setembre de 1920. Reproduït íntegrament a QUINTANA, J. M. 
La Restauració a Menorca... op. cit., pàg. 57-59. 
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defensaven una societat en què no hi hagués diferències significatives entre els 

obrers, els comerciants i els industrials. A aquesta societat no classista, s’hi 

havia d’arribar sense la necessitat d’un procés revolucionari, puix que per a ells 

s’havia d’aconseguir amb els mínims problemes socials possibles. El partit 

Republicà, que d’ençà de la seva reorganització en la Unió Republicana ―el 

màxim artífex de la qual fou, com s’ha dit, l’impressor Joan Manent Victory― es 

presentà com federal autonomista, inspirat en les idees de Pi i Margall, seguia 

fort i presentava una oposició eficaç contra les forces conservadores amb l’ajut 

en ocasions del partit liberal. Així és que, en aquests anys, la figura del doctor 

Frederic Llansó reaparegué a la primera plana de la política insular en 

presentar-se a les eleccions a Corts de 1918 en una coalició de liberals i 

republicans que aconseguí l’acte de diputat. Ara bé, s’ha de dir que fou una 

reaparició fugaç, car poc després d’obtenir l’escó el cedí a Guillermo García 

Parreño, diputat cuner que no tenia cap relació amb el districte electoral al qual 

representà. Dos anys més tard, els republicans menorquins presentaren 

Alejandro Lerroux, que fins i tot arribà a participar a l’illa en una roda de 

mítings, com a candidat a les eleccions. El que sorprèn, tal com molt 

encertadament ha assenyalat Josep M. Quintana,164 és que els republicans 

menorquins, que es declaraven federals i autonomistes, l’any 1920 decidiren 

sotmetre’s al lideratge d’Alejandro Lerroux, polític prou conegut pel seu visceral 

anticatalanisme, el qual presentaren com a candidat per Menorca i relegaren 

definitivament el Dr. Llansó al liberalisme que anys abans ell mateix ja havia 

escollit com a ideologia pròpia. 

 

                                           
164 Vegeu: QUINTANA, J. M. Menorca, segle XX... op. cit., pàg. 117 i QUINTANA, J. M. La 
Restauració a Menorca... op. cit., pàg. 39. 
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Figura 3. El partit republicà menorquí, tot i declarar-se federal i autonomista, paradoxalment es 

sotmeté al lideratge d’Alejandro Lerroux, el qual presentà com a candidat per Menorca a les 
eleccions de 1920. A la foto apareix Lerroux acompanyat de la plana major del republicanisme 

menorquí d’aleshores: Teodor Canet, Pere Pons Sitges i Joan Manent Victory. 
 

Pel que fa a l’economia illenca, s’ha de dir que el procés 

d’industrialització, que a Menorca s’inicià a mitjan segle XIX, fonamentat en la 

transformació dels petits tallers, de caràcter eminentment artesanal, tingué els 

seus fonaments principals en les indústries del calçat i les agroalimentàries. Ara 

bé, no fou fins a l’aparició de la Industrial Maonesa l’any 1885 i, anys després, 

al començament del nou-cents, amb l’Anglo-Espanyola de Motors Gasògens i 

Maquinària en General que aparegué la indústria capitalista. Ambdues basaren 

la seva activitat en l’exportació. Al final del vuit-cents l’estructura econòmica 

menorquina presentava una forta interrelació entre els sectors agrari, industrial, 

comercial i financer. Així és que, per exemple, l’any 1890, menys de la meitat 

de la població activa de Menorca depenia del sector agrícola, mentre que el 

37% treballava a la indústria i el 15% als serveis, proporcions no gens 

menyspreables si les comparem amb el total de les Illes Balears, que tenien de 

mitjana més del 71% de la població dedicada a les feines rurals. Hom sap que 

la indústria sabatera arrelà amb força a les tres principals poblacions 
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menorquines. A tall d’exemple, l’any 1890 hi havia seixanta-dues fàbriques a 

Maó, vint-i-sis a Ciutadella i vint-i-dues a Alaior, amb un total de tres mil 

vuitanta-dos operaris que augmentaren fins a quatre mil nou-cents en iniciar-se 

el segle XX. A més, cal tenir present que la indústria sabatera donava feina a 

moltes més persones que treballaven al domicili. El calçat menorquí era 

considerat un producte de qualitat i d’alt valor afegit i les exportacions 

absorbien la major part de la producció de les fàbriques menorquines. Així, 

entre els anys 1870 i 1890 s’exportaren amb destinació a Cuba, el principal 

mercat illenc, una mitjana anual de devers quatre mil tones de sabates. També 

a les darreries del vuit-cents el dinamisme del sector secundari féu sorgir, de la 

mà de l’empresari Francesc Andreu, l’energia elèctrica, que començà a 

funcionar l’any 1892 amb la fundació de l’Elèctrica Maonesa. Tan sols un any 

més tard també Francesc Andreu participà en la implantació de la primera 

centraleta telefònica de Menorca. Fets tots aquests que evidencien el 

considerable nivell de desenvolupament assolit per la indústria i la societat 

menorquina. Nogensmenys, tot i el procés d’industrialització i els seus efectes 

positius en general per a l’illa, a Menorca, en aquests anys, continuà el procés 

d’emigració cap a la península, l’Alger i l’Amèrica del Sud, sobretot l’Argentina. 

Sovint alguns col·lectius d’emigrants enviaven importants contribucions per 

mantenir activitats de tipus social, cultural o educatiu als diferents pobles de 

l’illa.165 

Cal tenir present que el període de la Restauració que més ens interessa 

destacar en aquest apartat per al nostre estudi abasta un moment crucial de la 

història contemporània de Menorca, des d’un punt de vista econòmic i social, 

atès que en les primeres dècades del nou-cents estava en joc la reorientació de 

l’activitat econòmica menorquina, no debades en aquests anys es donaren 

dues greus crisis com foren la pèrdua del mercat cubà, amb la crisi de 1898, i la 

que generà el Decret Cañal, l’any 1919, conegut per hom així pel nom del 

ministre d’avituallament d’aleshores, fruit del gravamen que aquest suposà 

                                           
165 Vegeu: CASASNOVAS CAMPS, M. À. L’economia menorquina en el segle XIX... op. cit., 
pàg. 29-44. 
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sobre les exportacions de pell i calçat.166 Crisis que tingueren la seva 

immediata translació al camp social en forma de vagues i algun tancament 

patronal. Hom sap que la cadena de vagues que il·lustren la vida laboral de 

Menorca des del començament del segle XX fins als esdeveniments que es 

produïren en l’àmbit nacional l’any 1917, amb la censura i la repressió 

consegüents, tingué un dels seus moments més importants l’any 1913 amb la 

vaga de manobres el mes d’abril a Maó, a la qual s’afegiren la dels forners, de 

tripulants de vapors correus i d’altres oficis.  

Amb la crisi de 1898 la indústria sabatera, amb tota la xarxa d’indústria 

auxiliar creada al seu voltant, i la tèxtil, que s’havien fonamentat en l’exportació 

al mercat cubà, trontollaren.167 La pèrdua de les colònies antillanes fou un 

terratrèmol per a la indústria de Menorca, ja que els industrials illencs s’havien 

beneficiat d’un mercat protegit on els seus productes resultaven competitius. 

Amb la pèrdua de la guerra, Cuba havia caigut totalment dins l’òrbita 

econòmica nord-americana i per tant s’establiren per als productes espanyols 

les mateixes condicions que regien per a la resta de països d’Europa i 

d’Amèrica. Per això mateix, la indústria sabatera menorquina, la més afectada 

per la desfeta colonial i les seves implicacions, s’hagué de reorientar cap a 

altres mercats. 

 

                                           
166 El Decret Cañal establí un gravamen de trenta pessetes per cada quilogram de calçat 
exportat davant les demandes que propagà la premsa estatal per l’encariment del calçat a nivell 
nacional, fruit del fet que la majoria dels fabricants optaven per l’exportació per tal de 
rendibilitzar els costos. Sobre aquest fet Josep M. Quintana conclou: «El dilema era senzill. Es 
tractava de dues respostes oposades a una mateixa pregunta: ¿Era car el calçat perquè 
s’exportava o ho era perquè totes les matèries que integraven sa producció havien pujat de tal 
manera que es feia materialment impossible de vendre’l a un preu més baix? Els fabricants 
menorquins opinaren que la vertadera resposta era la segona. El resultat final, però, va ser que 
el Govern cregué que la resposta correcta era la primera, i el gravamen que significà el decret 
Cañal dugué irremissiblement a Menorca a l’atur, la fam i l’emigració». Vegeu: QUINTANA, J. 
M. Menorca, segle XX... op. cit., pàg. 48. 
167 Sobre la situació econòmica a Menorca en aquests anys vegeu: CASASNOVAS, M. À. 
L’economia menorquina en el segle XIX... op. cit., pàg. 29-51. 
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Figura 4. La pèrdua de les colònies espanyoles d’ultramar provocà una crisi en l’economia 
menorquina que afectà principalment la indústria sabatera, la qual havia tingut un important 

mercat a Cuba. La imatge ens mostra la manifestació popular de 1913 a Ciutadella en què es 
demanà la signatura d’un tractat de comerç amb Cuba. 

 

Tot i això, tal com sosté Miquel À. Casasnovas, la pèrdua de les colònies 

no comportà la desaparició de la indústria, que resistí el cop sofert i, 

consegüentment, el panorama no fou tan desolador com sovint s’ha presentat. 

Àdhuc, els primers anys del nou-cents foren d’un fort impuls envers la 

industrialització, amb la introducció de nous sectors productius i l’enfortiment 

d’altres de ja existents. Per exemple, a Menorca entre els anys 1900 i 1910 

s’inscriviren seixanta-sis societats amb un capital de vuit milions i mig de 

pessetes.168 Altres autors han destacat més la incidència i els efectes que la 

crisi de 1898 tingué en els sectors obrers menorquins. Així, doncs, segons 

Josep Portella, la fallida de la indústria del calçat com a conseqüència de la 

guerra a les Antilles motivà l’explosió de la misèria a l’illa, atesa principalment la 

manca de feina. Alhora, per tal de fer front a les conseqüències de la crisi, 

començaren a sorgir diverses associacions de beneficència i caritat per part de 

l’Església. D’altra banda, altres col·lectius socials també fundaren entitats per 

                                           
168 CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de les Illes Balears, op. cit., pàg. 348. 
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tal de donar resposta als mals desencadenats per la crisi de la indústria 

sabatera i tèxtil menorquina, de manera que es començaren a crear 

corporatives i societats de socors.169 

Sigui com vulgui, la crisi de l’exportació de sabates al mercat cubà, un 

dels pilars sobre els quals s’havia assentat la prosperitat econòmica anterior a 

Menorca, és ben patent en aquests anys. Segons les dades que aportà l’any 

1915 Frederic Llansó, reproduïdes per Josep M. Quintana a l’estudi Menorca, 

segle XX. De la monarquia a la república,170 les xifres d’exportació de sabates a 

Cuba per part de l’Estat espanyol passaren dels poc més de set milions de 

parells durant 1870, nou milions i mig el 1897 i vint-i-un milions l’any 1898, a tot 

just els cinc milions de 1899, amb un mínim històric el 1907 ―conegut a 

Menorca com any de la fam― de tan sols quatre milions. A partir d’aquest any 

ja no s’assoliren xifres superiors als sis milions i mig. A Menorca entre 1900 i 

1905 sols es facturaren una mitjana de més de quatre-cents quilograms de 

sabates, que equivalien a poc més de vuit milions de pessetes. L’any 1906 la 

indústria del calçat ocupava dos mil dos-cents oficials, mil cinc-cents aprenents 

i al voltant de mil dues-centes costureres per a un total de quatre mil nou-

centes persones d’ambdós sexes. Es tractava d’un sector al voltant del qual es 

crearen indústries independents com ara fàbriques de formes de sabates i de 

capses de cartó, tallers de talons de fusta i de brodadores, fusters dedicats a 

l’embalatge, etc. La crisi del sector del calçat tingué aleshores una profunda 

repercussió en la societat menorquina. Foren anys durs, en què bona part dels 

industrials, que abans venien les seves sabates sense competència possible, 

hagueren d’adaptar les fàbriques als nous productes, baixar els salaris o, en 

definitiva, tancar. D’ençà de 1907 i fins a 1913 (any en què les exportacions a 

Cuba augmentaren fins a 384.850 quilògrams, xifra que no es donava en la 

darrera dècada) hi hagué una lenta recuperació, tot i que l’any 1908 fracassà 

un intent d’introduir el calçat maonès a Mèxic, l’Argentina i altres països 

hispanoamericans. Tanmateix, el nou destinatari d’aquests productes fou la 

                                           
169 Pel que fa a la crisi del 98 a Menorca, vegeu: PORTELLA COLL, J. La Crisi de 1898... op. 
cit., pàg. 27-33 i MARIMÓN RIUTORT, A. La crisi de 1898 a les illes Balears. Palma: El Tall 
Editorial, 1997, pàg. 141-146. 
170 Vegeu: QUINTANA, J. M. Menorca, segle XX... op. cit., pàg. 17 i seg. 
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Península Ibèrica, que l’any 1911 en rebé uns quatre milions. Tot i així, es 

tractà d’una indústria de tarannà modest, incapaç de crear un teixit industrial 

pròpiament dit al seu voltant.171 
 

 
Figura 5. Des de 1885 fins a 1910 la indústria tèxtil menorquina s’articulà principalment a través 
de dues grans fàbriques ─La Industrial Maonesa i La Fabril Maonesa─ que en fer fallida fruit de 

la pèrdua de les colònies antillanes l’una i dels mals resultats econòmics l’altra deixaren al 
carrer un nombre considerable d’obrers. La imatge ens presenta una vista de la fàbrica de 

teixits La Industrial Maonesa al fons de Cala Figuera. 
 

D’altra banda, l’empresa tèxtil la Industrial Maonesa, instal·lada el 1885 a 

Cala Figuera, també patí les conseqüències de la pèrdua de Cuba i tancà l’any 

1904. Com a conseqüència del tancament fins a tres-cents obrers quedaren al 

carrer. L’any 1905 es constituí la Fabril Maonesa, que llogà el local de la 

Industrial Maonesa. Tancà temporalment l’any 1910 fruit dels mals resultats 

econòmics, tot i que l’any següent reprengué, amb prou feines, la seva activitat. 

Part de les indústries del calçat s’orientà a la producció de portamonedes, de 

manera que l’any 1911 es constata l’existència de fins a quaranta fabricants 

que podien ocupar aproximadament uns tres mil treballadors, la majoria dels 

quals eren dones. La paralització de la seva activitat fou qüestió de temps 
                                           
171 Ibídem, pàg. 26. 
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també. Sabates, o bosses de malla i portamonedes de plata, quan fallaven les 

exportacions de calçat, i motors nàutics foren els principals sectors de la 

indústria menorquina, i més concretament de la maonesa. En el sector mecànic 

destacaren empreses ja esmentades com l’Anglo-Espanyola de Motors, 

Gasògens i Maquinària en General.172 

Però, tal com ha assenyalat Andreu Murillo,173 la caiguda bancària de 

1911 sembrà un caos econòmic del qual Maó, i Menorca, estarien estona a 

poder-se refer. El mes de juliol d’aquell any fou el punt àlgid de la fallida 

general iniciada cap el maig. Al voltant de vuit-cents o més obrers es quedaren 

sense feina com a conseqüència del tancament de l’Anglo-Espanyola de 

Motors, Gasògens i Maquinària en General i la Fabril Maonesa, molts dels 

quals hagueren d’emigrar immediatament cap a Barcelona, València i Argèlia, 

principalment. Després del crac de l’any 1911 només quedaren a Maó 

indústries sabateres i les dedicades a la fabricació de portamonedes de plata. 

Tanmateix, el sistema bancari també se’n ressentí. Només quedà una petita 

Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Maó, amb devers dos milions de capital 

nominal. L’any 1911 es fundà el Banc de Menorca a Maó amb sols un milió i 

mig de capital nominal. 

Abans de la crisi de 1911 el sector financer menorquí havia tingut un 

moment d’eufòria, atès que en pocs anys s’havien creat fins a cinc societats 

―com ara el Banc d’Alaior, el Crèdit Mercantil de Menorca, el Banc de Comerç, 

el Foment Industrial i el Banc de Ferreries―, fet aquest que motivà, en opinió 

de Miquel À. Casasnovas,174 una atomització del sector financer menorquí que 

provocà una competència ferotge. Possiblement els lligams d’aquestes entitats 

financeres amb la indústria foren els causants de la crisi de 1911. Els bancs 

menorquins emetien obligacions a llarg termini que eren acceptades pels 

comerciants com a diner. El desencadenant de la crisi fou la necessitat de 

finançament de les vendes de l’Anglo-Espanyola de Motors, Gasògens i 

Maquinària en General, cobertes amb crèdits del Banc de Maó. Amb la fallida 

                                           
172 CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de Menorca, op. cit., pàg. 412-420. 
173 Vegeu: MURILLO TUDURÍ, A. «El puerto de Mahón y las evoluciones menorquinas, 1740-
1911», Revista de Menorca [Maó], vol. 1970, pàg. 28. 
174 CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de les Illes Balears, op. cit., pàg. 348. 
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de l’Anglo-Espanyola el maig de 1911 es posà en evidència la mala situació del 

Banc de Maó, el qual tenia invertits la major part dels seus actius en aquella 

indústria. Els estalviadors reclamaren la conversió dels bitllets i vals en 

moneda, no tan sols al Banc de Maó, sinó a tots els bancs menorquins, la 

majoria dels quals no pogueren fer front a les sol·licituds i hagueren de tancar. 
 

 
Figura 6. En el sector mecànic menorquí destacaren empreses com ara l’Anglo-Espanyola de 

Motors, Gasògens i Maquinària en General, establerta al port de Maó, que féu fallida l’any 
1911, la qual cosa provocà una crisi econòmica a Menorca d’abast considerable. La imatge es 

correspon a l’interior d’aquesta fàbrica a les primeries del nou-cents. 
 

Tot i que en un principi la Primera Guerra Mundial suposà un augment 

de les comandes de botes dels països aliats que revifà lleugerament la 

indústria sabatera menorquina, el cert és que l’economia insular no aconseguí 

recuperar-se ni tan sols així, car encara arrossegava les seqüeles de la desfeta 

econòmica i moral de 1911. De fet, la situació arribà a un límit insostenible 

després de la Primera Gran Guerra, quan el Govern espanyol promulgà 

l’anomenat Decret Cañal, pel nom del ministre d’avituallament, que encarí els 

drets d’exportació de pell i calçat; mesura que s’entreveia catastròfica per a la 

indústria sabatera com hem vist. A més, la demanda de moneders de plata 

baixà bruscament en aquests anys ―tot i haver tingut una millora momentània 
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en acabar-se la Primera Guerra Mundial― i moltes de les empreses en fer 

fallida hagueren de tancar.175 

D’altra banda, la consolidació de la industrialització i el canvi econòmic a 

Menorca al final del  vuit-cents i les primeries del nou-cents lògicament tingué 

repercussions a nivell social. Sense deixar del tot alguns trets de la societat 

tradicional, sobretot entre les classes agràries, la població menorquina anà 

derivant lentament cap a una societat de classes en la qual els obrers 

assalariats guanyaren pes, si més no des d’un punt de vista quantitatiu. Alguns 

sectors, inicialment minoritaris, de la classe obrera anaren agafant consciència i 

en iniciar-se el nou-cents s’emanciparen de la tutela paternalista del 

republicanisme menorquí, que consideraven, amb raó, un partit eminentment 

burgès. La fissura, que sorgí arran de la crisi de 1898, sobretot per la fam i la 

misèria que provocà la guerra colonial en una classe obrera que no tenia cap 

mena de protecció social, s’anà consolidant als primers anys del nou-cents. 

S’ha de dir, però, que per als republicans menorquins la formació de l’obrer fou 

una prioritat, ja que veien en la manca d’instrucció de les classes populars la 

causa més evident de l’endarreriment de l’Estat espanyol respecte d’altres 

països europeus. Per això, els republicans menorquins condicionaven el 

desenvolupament social i econòmic al progrés en la instrucció pública, no 

debades els avenços per sortir de l’esclavisme i la manca de drets 

constitucionals eren conseqüència de l’extensió de l’escolarització que, 

evidentment, havia d’incrementar-se.176 Tanmateix, l’actitud dels republicans 

menorquins vers les classes populars era en el fons paternalista ―els acollien, 

tutelaven, educaven i dirigien―, fet aquest, entre d’altres, que acabà per 

determinar la separació progressiva del moviment obrer del republicanisme 

menorquí. De fet, el moviment obrer experimentà un cert impuls a Menorca 

durant les primeres dècades del nou-cents, en què prengué consciència de 

classe amb el predomini del moviment sindicalista de caire anarquista, liderat 
                                           
175 Vegeu: CASASNOVAS, M. À. L’economia menorquina en el segle XIX... op. cit., pàg. 45-50. 
176 Hom sap que Frederic Llansó, sent diputat republicà electe per Menorca, es proposà dotar 
l’illa d’un conjunt d’institucions educatives que els republicans consideraven imprescindibles per 
tal de fer possible el canvi social, l’alfabetització de la població i el progrés econòmic. Consistia 
en la creació d’una escola naval flotant, una escola d’especialistes en torpedes, una escola de 
comerç agregada a l’Institut, una escola normal i una escola d’arts i oficis. Tanmateix, gairebé 
cap d’aquestes iniciatives es portà a terme.  
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pel periodista i pensador àcrata Joan Mir i Mir ―que, com s’ha dit, organitzà la 

Federació d’Obrers de l’Illa de Menorca l’any 1902―, el principal òrgan 

d’expressió dels quals en aquell moment fou El Porvenir del Obrero (1898-

1915), fundat per Mir i Mir a les acaballes del vuit-cents. Els anarquistes 

menorquins pararen especial atenció també a l’educació amb la implantació 

d’escoles racionalistes a Maó, Alaior i Sant Lluís. Així mateix, en formar-se la 

Confederació Nacional del Treball, molts dels elements obrers anarquistes de 

l’illa se sentiren atrets pels seus ideals i, tant si s’hi afiliaren com si no, en 

general seguiren les seves directrius. Els cenetistes foren presents sobretot als 

nuclis urbans d’Alaior, es Castell i Maó i, tot i que tingueren una àmplia base 

obrera, no promocionaren cap gran líder ni cap grup directiu com sí que feren 

els socialistes menorquins anys a venir.177 

Les vagues, com s’ha dit, no eren infreqüents a Menorca en aquells anys 

de principis del nou-cents i afectaven principalment les grans indústries de Maó 

com ara l’Anglo-Espanyola de Motors, Gasògens i Maquinària en General 

―l’any 1904 una manifestació dels seus obrers, que exigien la reducció de la 

jornada laboral a nou hores diàries, fou dissolta per una càrrega de 

cavalleria―i la Industrial o Fabril Maonesa. Els avalots de la Setmana Tràgica 

de Barcelona tingueren certa repercussió a Menorca amb la convocatòria d’una 

vaga general a Maó que se saldà amb les detencions de diversos dirigents 

obrers i la intervenció de l’exèrcit. Nogensmenys, les mobilitzacions populars no 

evitaren que un contingent de tropes de Menorca fossin enviades al Marroc. La 

fallida econòmica de 1911 i la migració consegüent de molts treballadors 

ocasionà el declivi i la desarticulació del moviment obrer aglutinat al voltant de 

la Federació Obrera de l’illa de Menorca, tot i que cap a l’any 1913 hi hagué un 

intent de reorganització del moviment obrer al voltant del Centre de Societats 

                                           
177 Sobre Joan Mir i Mir i la publicació obrera que fundà i dirigí hom pot consultar: MARTÍN 
JIMÉNEZ, I. «El periódico anarquista El Porvenir del Obrero: entre la utopía y la realidad (1897-
1917)», Revista de Menorca [Maó], primer semestre, 1994, pàg. 65-99 i PORTELLA COLL, J. 
«Joan Mir i Mir. Obra anarquista, 1898 a 1915», Revista de Menorca [Maó], segon semestre, 
1988, pàg. 101-244. Pel que fa a l’articulació del moviment obrer en aquests anys del 
començament del segle XX vegeu: QUINTANA, J. M. Menorca, segle XX... op. cit., pàg. 123-
127; QUINTANA, J. M. La Restauració a Menorca... op. cit., i MERCADAL BAGUR, D. Datos 
para la historia de los movimientos obrero y político... op. cit. 
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Obreres.178 Aquest mateix any s’esdevingué una fita important en el 

republicanisme illenc amb la inauguració de la Casa del Poble, en la 

construcció de la qual participaren i hi contribuïren tant els fabricants maonesos 

que militaven dins el republicanisme com les classes populars a través de 

subscripcions, fet que evidencia que aleshores la vinculació entre republicans i 

classe obrera encara era important.179 
 

 
Figura 7. Les vagues i manifestacions en les primeres dècades del nou-cents no foren 

infreqüents a l’illa i afectaren les principals indústries, que en fer fallida provocaren migracions 
entre els obrers menorquins. A més, amb els anys, el descontent social augmentà, amb les 

convocatòries de manifestacions consegüents, com ara amb la que es convocà arran de 
l’encariment de les matèries i productes de primera necessitat que es produí amb la Primera 
Guerra Mundial. La fotografia es correspon a una manifestació popular, a l’actual plaça de la 

Constitució de Maó l’any 1918. 
                                           
178 CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de Menorca, op. cit., pàg. 420-422. 
179 A l’acte inaugural, hi participaren el catedràtic d’institut José Pérez de Acevedo, com a cap 
del partit republicà en aquells anys, el doctor Frederic Llansó i Teodor Canet, aleshores diputat 
provincial i cap del partit a Ciutadella, així com també Pere Pons Sitges i Joan Manent, 
aleshores president del Casino d’Obrers d’Unió Republicana l’un i director de La Voz de 
Menorca i cervell del partit l’altre. En els dies següents a la inauguració de la Casa del Poble, el 
doctor Llansó aprofità per realitzar una volta de propaganda per l’illa i clausurar la roda de 
mítings al Teatre Principal de Maó. Aquest acte fou important perquè per primera vegada la 
majoria republicana de l’Ajuntament de Maó retia compte de la seva gestió municipal, 
probablement provocat per les fortes crítiques que es feren a l’administració republicana des 
dels elements liberals maonesos. En aquest acte Pere Pons Sitges, batle popular, defensà que 
les dues grans lacres que s’havien de combatre eren l’analfabetisme i la tisi, motiu pel qual era 
necessari crear escoles i propagar els principis higiènics. Tanmateix, el míting es féu per 
preparar les eleccions municipals que s’acostaven, així com les de diputats que eren 
imminents. Vegeu: QUINTANA, J. M. Menorca, segle XX... op. cit., pàg. 96-97. 
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Tot i ser un Estat confessional la Constitució espanyola vigent al moment 

garantia la llibertat de cultes i creences. Ara bé, a Menorca, les confessions de 

protestants, que tenien seguidors principalment a Maó i es Castell, o les lògies 

maçòniques, amb especial implantació a Maó, es Castell i també a Ciutadella, 

eren considerats enemics de l’Església, juntament amb el moviment obrer 

anarcosindicalista i la creació d’escoles racionalistes, car solien fer professió de 

fe d’ateisme i d’anticlericalisme.180 L’Església, que d’anys ençà veia amb molta 

preocupació les transformacions econòmiques i socials esdevingudes a 

Menorca, atès que li feien perdre parcel·les socials d’influència, passà a la 

contraofensiva inspirada en les directrius emanades de la doctrina social 

establerta, sobretot, pel papa Lleó XIII. Així, doncs, es propugnà la penetració 

del catolicisme dins la societat i la mobilització dels laics en les més variades 

activitats. S’establiren nous ordres religiosos dedicats a l’ensenyament, es 

multiplicaren les escoles catòliques, es constituïren nombroses associacions i, 

fins i tot, es fomentaren les associacions de caire laboral i sindicats obrers 

catòlics per tal d’acostar-se al nou moviment obrer i contrarestar la influència 

dels sindicats emergents. A més de l’ensenyament, l’Església menorquina 

comptava amb una premsa catòlica combativa amb òrgans d’expressió com ara 

el diari carlista El Vigía Católico (1888-1907), El Grano de Arena (1895-1917), 

El Eco de Ciudadela (1907-1910), Cruz y Espada (1910-1913) i el regionalista 

El Iris (1913-1937). En aquests anys, els cercles eclesiàstics foren uns dels 

focus propagadors de la cultura pròpia amb un nodrit grup de capellans 

historiadors, sociòlegs, lingüistes, poetes, músics, etc., entre els quals poden 

destacar-se Gabriel Coll, Joan Rosselló i Antoni Orfila.181 

La Primera Guerra Mundial provocà noves crisis que aglutinaren el 

moviment obrer, que d’ençà de la desaparició de l’efímera Federació d’Obrers 
                                           
180 CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de les Illes Balears, op. cit., pàg. 353. D’altra banda, 
per aproximar-nos a l’abast i a la importància que la maçoneria o les escoles racionalistes 
tingueren a Menorca són de consulta obligada: SANLLORENTE BARRAGÁN, F. La masonería 
en las Islas Baleares 1800-1940. Mallorca: Miquel Font Editor, 1999, pàg. 67-148 i 251-254; 
ALZINA SEGUÍ, P. La escuela libre de Alayor (1906-1939). Maó: Institut Nacional de Batxillerat, 
Publicació del Seminari Didàctic de Geografia i Història, núm. 1, 1980 i ALZINA SEGUÍ, P. «Les 
escoles obreristes a Menorca. Revisió de les aportacions pedagògiques i interpretació crítica 
sobre el seu abast», Revista de Menorca [Maó], vol. 1997, pàg. 9-59. 
181 CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de Menorca, op. cit., pàg. 422. 
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de l’Illa de Menorca ―en part deguda a la gran crisi de 1911 de l’Anglo-

Espanyola de Motors, Gasògens i Maquinària en General i la Fabril Maonesa 

que deixà a més de vuit-cents obrers sense feina i la posterior emigració de 

bona part d’ells― i de l’intent efímer d’aglutinar-se al voltant del Centre de 

Societats Obreres l’any 1913, es trobava poc articulat. Els darrers anys de la 

Primera Gran Guerra i els posteriors de la postguerra foren difícils per als 

obrers a causa de les pujades de preus i l’estancament dels salaris. La situació, 

que s’agreujà entre els anys 1917 i 1918, derivà en protestes i vagues com a 

reacció popular a l’escassetat i l’encariment de les subsistències. Així és que 

en aquests anys hi hagué manifestacions a les principals viles de l’illa, Maó i 

Ciutadella, que sol·licitaven una baixada en els preus dels queviures. La 

conjuntura d’aquests anys afavorí la reorganització del moviment obrer 

menorquí al voltant de la Federació Obrera de Menorca constituïda l’any 1918. 

La Federació Obrera de Menorca, presidida per Lluc Pons Castell, format a les 

files del republicanisme illenc, negocià augments salarials amb els empresaris i 

lluità per l’estabilització dels preus. Altres persones vinculades al Comitè 

Executiu de la Federació Obrera de Menorca, a banda de Lluc Pons Castell, 

foren Antoni Gomila Pons, Rafel Vidal Massa, Bernat Llopis Taltavull i Lleonard 

Calleja Lluïsa. L’any següent es creà l’Agrupació Socialista Obrera de Maó, 

organitzada com a vertader partit polític i lligada al Partit Socialista Obrer 

Espanyol. L’Agrupació fou presidida al llarg dels anys per Josep Mercadal, 

Guillem Triay i Francesc Mercadal i en formaven part també Lluc Pons Castell i 

Antoni Gomila, president i vicepresident de la Federació Obrera de Menorca, 

respectivament. Els socialistes, que es difongueren ràpidament per Maó, es 

Castell i Ciutadella, comptaren amb el seu òrgan d’expressió, Aires de Fuera, i 

dissenyaren un procés de politització de la Federació Obrera de Menorca que 

derivà en una ruptura formal amb el republicanisme menorquí. Anys més tard, 

la Federació Obrera de Menorca, aleshores encara amb els seus caps visibles 

vinculats a l’Agrupació Socialista de Maó, debaté la conveniència de vincular-se 

a una de les dues grans sindicals, la Confederació Nacional del Treball o la 

Unió General de Treballadors. Òbviament, la direcció de la Federació presidida 

pel socialista Lluc Pons Castell es decantà per seguir les directrius ugetistes, 
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ara bé, el cert és que en el seu congrés de 1922, celebrat as Castell, es decidí 

finalment d’ingressar a la Confederació Nacional del Treball per un estret 

marge de vots; decisió que gairebé els dugué a la seva desaparició en produir-

se una greu crisi interna entre cenetistes i ugetistes amb posicions aleshores ja 

difícils de conciliar.182 
 

 
Figura 8. Els socialistes menorquins s’articularen com a partit polític a partir de l’any 1918 a l’illa 

i dissenyaren un procés de politització de la Federació Obrera de Menorca, que provocà la 
ruptura amb el republicanisme illenc, que havia aglutinat majoritàriament el vot obrer fins 

aleshores. La imatge es correspon a un míting del dirigent socialista Antoni Gomila des de la 
seu de la Federació Obrera de Menorca a Maó. 

 

 

3.1.2. Educació i cultura 
 

A la darreria del vuit-cents es produïren al continent europeu canvis 

polítics, socials, científics i culturals que determinaren noves idees i propostes 

educatives que també es deixaren sentir en el nostre àmbit més proper. Els 

estats i els poders públics, en general, assumiren llur compromís amb la 

                                           
182 QUINTANA, J. M. Menorca, segle XX... op. cit., pàg. 123-150. 
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creació dels serveis educatius necessaris per a la població. A les primeries del 

nou-cents, alguns col·lectius com els obrers, les dones o els joves reforçaren el 

seu protagonisme social i plantejaren noves demandes formatives. La difusió 

dels avenços esdevinguts en la medicina, la higiene, la psicologia, etc., 

trencaren alguns dels esquemes tradicionals i plantejaren nous reptes en el 

camp de l’educació. Es prengué consciència que la infància era una etapa 

fonamental en la qual s’havien de desenvolupar les capacitats bàsiques 

intel·lectuals, físiques i morals. Si al llarg del vuit-cents es consolidà la 

convicció que l’educació era important per al desenvolupament econòmic i 

polític, en iniciar-se el nou-cents es generalitzà la idea que l’educació també 

era imprescindible per aconseguir l’equilibri, la integració, la cohesió social, etc. 

davant els canvis socials esdevinguts en la darrera centúria. Així, d’una manera 

progressiva, es començà a veure l’educació com quelcom fonamental per 

aconseguir el progrés i la modernització que els avenços científics i tècnics 

podien propiciar, i evitar al mateix temps els efectes negatius i les tensions que 

aquests canvis podien provocar. A l’Estat espanyol, la crisi provocada amb la 

pèrdua de les colònies antillanes, l’any 1898, i la cada vegada més evident 

incapacitat del model polític endegat amb la Restauració, a l’hora d’impulsar el 

procés de modernització, reforçaren els discursos i les propostes 

regeneracionistes.183 El primer cens de dades sobre l’alfabetització a Espanya 

no es publicà fins l’any 1860 i en aquest es posà en evidència l’enorme 

endarreriment del país, que amb un 80% d’analfabets, restava lluny dels índexs 

d’alfabetització de la majoria dels països europeus. El caire que prengueren els 

governs liberals espanyols en aquests anys, que s’accentuà a partir de 1860, 

no afavorí la situació relativa de l’Estat quant a l’analfabetisme, deixant 

pràcticament per al nou-cents la tasca d’alfabetització.184 Tant les elevades 

taxes d’analfabetisme que hi havia entre la població com les deficiències que 

encara a les darreries del vuit-cents hi havia en els serveis públics educatius 

convertiren en absolutament inajornable una major intervenció de l’Estat. Les 

                                           
183 SUREDA GARCIA, B. L’educació a les Balears en el segle XX, op. cit., pàg. 5-6. 
184 VILANOVA RIBAS, M.; MORENO JULIÀ, X. Atlas de la evolución del analfabetismo en 
España de 1887 a 1981. Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y 
Ciencia, Centro de Investigación, Documentación y Evaluación, 1992, pàg. 61-64. 
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diverses actuacions oficials per part de l’Estat espanyol en favor d’estendre 

l’alfabetització i l’educació a sectors de la població no escolaritzats de les 

classes populars es començaren a desenvolupar a la primeria del nou-cents. 

Així és que la Reial ordre de 20 d’octubre de 1900 declarà obligatòria les 

classes nocturnes per a adults a totes les poblacions amb un cens major als 

deu mil habitants. El 1901 aparegueren les classes dominicals per a les dones 

sota les recomanacions del Reial decret de 26 d’octubre de 1901. El 4 

d’octubre de 1906 es publicà un nou Reial decret sobre classes nocturnes 

d’adults en el qual es constatà la tendència de substituir les escoles d’adults 

per les classes nocturnes ja existents, amb una durada no superior a les dues 

hores al dia. Entre els anys 1911 i 1915 es començaren a dissenyar de forma 

més clara els ensenyaments per a les dones amb els Reials decrets de 19 de 

maig de 1911, de 4 d’abril de 1913 i de 17 de juny de 1915. Per combatre 

l’analfabetisme, que l’any 1910 representava quasi un 60% de la població de 

l’Estat espanyol, es creà l’any 1920 una Junta, que no arribaria a funcionar.185 

Però més enllà de les disposicions i iniciatives oficials, mediocres en els seus 

resultats, la societat espanyola anava experimentat un canvi que lentament 

modificaria les estructures socials predominants a la Restauració. La difusió de 

les idees de la Institución Libre de Enseñanza i del pensament regeneracionista 

aportà l’estímul necessari per a l’aparició de noves iniciatives educatives. En el 

nostre àmbit més proper, les propostes regeneracionistes foren integrades en 

el projecte polític del catalanisme conservador a Catalunya o trobaren resposta 

entre alguns grups professionals, intel·lectuals o polítics a les Illes. De fet, a les 

Balears, segons Bernat Sureda,186 en iniciar-se el nou-cents hi havia greus 

mancances i deficiències tant en relació amb les possibilitats com amb les 

ofertes educatives. Mancances que foren considerades més greus a mesura 

que sorgiren noves necessitats i exigències com ara: el desprestigi de l’escola 

pública, la manca d’edificis adequats per a l’escola, la deficient formació del 

professorat, l’ús de mètodes d’ensenyament rutinaris, l’obligatorietat d’ensenyar 

en una llengua aliena als infants, la poca atenció a la realitat cultural de 

                                           
185 MOLERO PINTADO, A. «Reflexiones en torno a la educación popular», op. cit., pàg. 22-25. 
186 Vegeu: SUREDA GARCIA, B. L’educació a les Balears en el segle XX, op. cit., pàg. 6. 
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l’entorn, les dificultats perquè la dona pogués accedir a nivells de formació 

superiors als elementals, les poques possibilitats de formació per als sectors 

obrers que no gaudien de temps per dedicar a l’oci i a la formació, la dedicació 

excessiva dels infants al treball en condicions perjudicials pel seu 

desenvolupament, etc. Nogensmenys, al llarg de les primeres dècades del nou-

cents aparegueren a les Illes Balears diverses iniciatives que intentaren donar 

resposta, pal·liar i disminuir les deficiències i mancances que en el camp 

educatiu es patien. Així, el reformisme burgès d’influència republicana o 

regionalista de les Illes s’inspirà bàsicament en les idees de la Institución Libre 

de Enseñanza i estigué representat, entre d’altres, per diversos mestres o 

professionals relacionats amb l’educació com ara els mallorquins Miquel Porcel 

i Riera, Rafel Ballester, Joan Capó, etc., els menorquins Joan Benejam, Antoni 

Juan Alemany, etc., i l’eivissenc Joaquim Gadea.  

Hom sap que les taxes d’alfabetització al conjunt de les Illes en general 

eren molt baixes. Així és que l’any 1900, d’acord amb les dades del cens de 

població, el nombre de persones de més de nou anys que no sabien llegir i 

escriure al conjunt de les Balears representava encara un 73% de la població 

total ―el 66% del homes i un 80% de les dones. Aquests percentatges eren 

sensiblement majors als del conjunt de l’Estat que en el mateix any eren del 

58% ―un 47% dels homes i un 69% de les dones. A Menorca la taxa 

d’analfabetisme en iniciar-se el nou-cents, en una població d’uns 37.576 

habitants, era del 69,82% aproximadament si hem de fer cas de les dades 

aportades per l’historiador Francesc Hernández Sanz en el seu Compendio de 

geografia é historia de la isla de Menorca.187 Aquesta taxa era inferior a la del 

conjunt de les Illes Balears que en el cens del mateix any tenia un 73% de la 

població analfabeta.188 Tanmateix, s’ha de considerar que, a aquesta elevada 

taxa d’analfabetisme, hi contribuïa la situació quasi total d’analfabetisme de 

molts nuclis de població eivissencs. Per exemple, en el cens del mateix any fins 

                                           
187 HERNÁNDEZ SANZ, F. Compendio de Geografía é Historia de la Isla de Menorca. Maó: 
Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 1908, pàg. 45-50. Existeix una reedició facsímil 
recent de l’obra editada per l’Ajuntament de Maó i Edicions Nura en commemoració del 
cinquantenari de la mort del seu autor que ha estat la que hem consultat per a aquest estudi. 
188 Vegeu: VILANOVA RIBAS, M.; MORENO JULIÀ, X. Atlas de la evolución del analfabetismo 
en España... op. cit., pàg. 189. 
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al 96,77% dels habitants de Santa Eulàlia no sabien llegir. Tal com ha 

assenyalat Ignacio Martín, la taxa d’analfabetisme de l’any 1900 a Menorca, 

que com hem comentat era del 69,82%, significava sols un descens inferior al 

5% en els darrers vint-i-cinc anys de població illetrada a l’illa. En aquest mateix 

període l’increment de l’alfabetització entre les dones fou pràcticament nul. El 

percentatge major d’analfabets adults corresponia al de la població de més 

edat, mostra evident que la incidència escolar fou major, tot i que lleugera, a 

mesura que avançà el segle XIX. No obstant això, la població en edat escolar 

(l’edat d’escolarització segons la Llei de 1857 era dels sis als nou anys) 

mantenia, tot i això, uns índexs encara molt elevats d’analfabetisme, sols un 

18,37% dels compresos en el tram d’edat dels set als deu anys sabien llegir i 

escriure.189 

Com s’ha dit, Menorca visqué a les primeres dècades del nou-cents un 

període crucial de la seva història contemporània, atès que hagué de fer front a 

dues greus crisis econòmiques com a conseqüència, d’una banda, de la pèrdua 

del mercat cubà per a les exportacions del calçat fruit de la guerra de 1898 i, de 

l’altra, pel Decret Cañal de l’any 1919, que suposà un gravamen per a les 

exportacions de pell i calçat, que feren reorientar la seva activitat econòmica. 

Tal com ha assenyalat Ignacio Martín,190 les conseqüències de la crisi de 1898 

tingueren la seva translació directa en el sistema educatiu illenc, car 

s’evidenciaren restriccions en el manteniment d’escoles amb fons públics. Molts 

centres de nova creació ―en el període comprès entre 1878 i 1887 s’assentà 

una extensa xarxa de centres escolars públics a Menorca― no foren 

considerats imprescindibles si ens atenem a la disposició legal vigent 

d’aleshores. Bona part dels centres que es dedicaven a l’educació de persones 

adultes o pàrvuls en poblacions on el nombre d’habitants no era molt alt foren 

tancats al començament del nou-cents. Així fou que dels trenta-nou centres 

                                           
189 MARTÍN JIMÉNEZ, I. El sistema educatiu a Menorca... op. cit., pàg. 116. Les dades 
aportades per Ignacio Martín en el seu estudi, extretes a partir del cens de població de 1900, 
revelen que els índexs d’analfabetisme per edats en el cas de Menorca són els següents: el 
96,26 % de la població entre 4 i 6 anys són analfabets, entre els 7 i 10 anys ho són el 79,84%, 
entre els 11 i 20 anys ho són el 66,90%, baixant al 60,94 per cent en el tram d’edat comprès 
entre els 21 i 30 anys, entre els 31 i 40 anys són analfabets un 61,25% i entre els 41 i 50 anys 
ho són el 65,86%, finalment un 72,17% de les persones de més de 50 anys són analfabetes. 
190 Ibídem, pàg. 113-116. 
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municipals mantinguts amb fons públics que hi havia l’any 1887, incloent-hi les 

cinc escoles de persones adultes, es passaren a vint-i-nou l’any 1900. 

Tanmateix, no fou una crisi que afectés únicament les caixes de cabals 

municipals. Molts alumnes de les escoles privades deixarien d’assistir-hi a 

causa de l’empitjorament de les perspectives econòmiques. Així, doncs, de les 

vint-i-dues escoles maoneses, de tot tipus, existents l’any 1887, només en 

subsistiren tretze al començament de segle XX, de les vuit de Ciutadella en 

quedaren dues, dels cinc centres d’Alaior es passà a tan sols un, igualment, de 

les tres escoles de la població des Castell també es passà sols a una i 

desaparegueren les dues des Migjorn Gran. Nogensmenys, entrat el segle XX 

el mapa escolar de l’illa s’anà recuperant lentament. Així, doncs, l’any 1912 

Menorca comptava ja amb trenta-sis escoles d’ensenyament primari ―vint-i-

nou de públiques i disset de privades, que no eren sols de caire religiós puix 

que també s’hi han de computar les escoles racionalistes aleshores existents― 

que en la seva major part eren unitàries, tot i que ja des del final del vuit-cents 

hi hagué algunes experiències de graduació escolar introduïdes pel mestre 

mallorquí Gabriel Comas i Ribas a Sant Climent, primer, i Alaior, després. Ara 

bé, més enllà de les xifres fluctuants d’escoles d’educació primària existents a 

Menorca, la realitat en aquests anys ens demostra que molts infants no estaven 

escolaritzats o, si més no, ho estaven durant poc temps, car començaven a 

treballar de petits al camp o als tallers i a les fàbriques.  

Pel que fa a l’educació infantil s’ha de dir que en aquest anys de 

començament del segle XX hi hagué un intens debat a la premsa local sobre la 

manca d’idoneïtat dels centres existents ―aleshores anomenats costures― i 

un intent de substituir-los per part del delegat del Govern, Josep Roca de 

Togores, que rebé ben aviat adhesions de la societat civil maonesa, per altres 

centres més adients des d’un punt de vista higiènic i educatiu. La manca 

d’higiene dels espais dedicats a tenir cura dels infants, majoritàriament fills dels 

treballadors, abans de l’escolarització obligatòria fou l’aspecte que més 

preocupà el delegat del Govern que el dugué a impulsar la creació d’unes 

guarderies de pàrvuls per a les quals es recaptaren fons econòmics per 

subscripció i donacions particulars. Altrament, des de sectors més 
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progressistes, afins al republicanisme i l’anarcosindicalisme illenc, no sols es 

preocuparen per la manca d’higiene dels locals, sinó que pararen també 

especial atenció al model d’escola infantil que s’havia de dur a terme des d’un 

punt de vista pedagògic, tot recomanant-se els jardins d’infants fröbelians i les 

escoles maternals franceses. Sigui com vulgui, el cert és que cap a l’any 1915 

s’obriren les primeres guarderies de pàrvuls a Maó impulsades pel delegat del 

Govern, per bé que sense solució de continuïtat.191  

D’altra banda, pel que fa a l’ensenyament secundari, els únics centres 

existents aleshores a l’illa eren l’Institut de Maó, creat l’any 1869 a partir de 

l’Escola de Nàutica fundada el 1855 aprofitant l’avinentesa que suposà durant 

el Sexenni Democràtic l’exaltació de llibertats del Decret llei de Ruiz de Zorrilla 

que permeté a moltes localitats crear instituts públics, i el Seminari de 

Ciutadella, tot i que els alumnes d’aquest últim havien de convalidar els estudis 

realitzats. Molts batxillers, que en la seva major part eren de la societat 

maonesa, no continuaven els estudis a fora de l’illa, car llur màxima aspiració 

era aprovar una oposició a funcionari o ingressar a les acadèmies militars. A 

més, els estudis tècnics estaven poc desenvolupats i l’aprenentatge es 

realitzava en el si de les fàbriques i els tallers. Tanmateix, el primer centre de 

formació professional de Menorca, l’Escola d’Arts i Oficis de Maó, fou fundat 

per l’Ajuntament l’any 1919.192  

                                           
191 En aquest sentit vegeu: MOTILLA SALAS, X. «L'educació infantil a Menorca: el debat sobre 
la creació de jardins d'infants froebelians, guarderies de pàrvuls i escoles maternals franceses 
(1908-1913)», Educació i Cultura, Revista Mallorquina de Pedagogia [Palma], núm. 16, 2003, 
pàg. 55-75. 
192 Sobre els orígens de l’ensenyament secundari públic a l’illa de Menorca i el seu esdevenir 
en general al llarg del vuit-cents i el nou-cents vegeu: PUERTAS PUYOL, A. «L’Escola de 
Nàutica de Maó (1855-1869)», Revista de Menorca [Maó], primer semestre, 1994, pàg. 5-35; 
MACIÁN, V. El Instituto de Mahón, conquista de una sociedad. Maó: Institut Menorquí 
d’Estudis, Editorial Menorca, 1998; MARTÍN JIMÉNEZ, I. El sistema educatiu a Menorca... op. 
cit., pàg. 161-260 i MOTILLA SALAS, X. «Els orígens de l’ensenyament secundari públic a 
Menorca: de l’Escola de Nàutica a l’Institut Lliure de Segon Ensenyament (1855-1869», 
Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia [Palma], núm. 18, 2005, pàg. 23-38. 
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Figura 9. L’Institut de Maó, creat l’any 1869 a partir de l’antiga Escola de Nàutica, fou l’únic 

centre d’ensenyament secundari públic de l’illa. La majoria dels seus alumnes, que pertanyien a 
la societat maonesa, no continuaren els estudis fora de Menorca, atès que la seva màxima 

aspiració era aprovar una oposició a funcionari o ingressar en acadèmies militars. L’illa comptà 
amb altres centres en els quals s’impartiren ensenyaments secundaris que amb posterioritat es 
convalidarien, com ara el Seminari de Ciutadella. A la imatge reproduïda, hom pot veure-hi un 

grup d’alumnes i professors de l’Institut de Maó, devers l’any 1910. 
 

Finalment, l’educació fora de l’escola tingué en aquests anys una forta 

embranzida a través de diverses iniciatives de la societat civil i dels municipis 

―és de destacar en aquest cas el municipi maonès, de majoria republicana― 

de protecció i d’educació de la infància i d’educació dels joves (Gota de Llet, 

juntes locals de protecció a la infància, colònies escolars, escoltisme, etc.).193 

                                           
193 Les iniciatives educatives fora de l’escola adreçades a infants i joves és un camp a hores 
d’ara poc tractat per la historiografia menorquina. Nogensmenys, en els darrers anys han 
aparegut diversos estudis parcials que ens donen notícies d’algunes de les iniciatives suara 
esmentades com ara: SUREDA GARCIA, B. «Extensión universitaria y lucha contra la 
mortalidad infantil: La gota de leche de Mahón (1904-1913)», RUIZ BERRIO, J.; BERNAT 
MONTESINOS, A.; DOMÍNGUEZ, M. R.; JUAN BORROY, V. M. (eds.). La educación en 
España a examen (1898-1998). Saragossa: Ministerio de Educación y Cultura, Institución 
Fernando el Católico (C.S.I.C), Excma. Diputación de Zaragoza, 1999, pàg. 103-112; SUREDA 
GARCIA, B.; MOTILLA SALAS, X. «Educació de les mares i lluita contra la mortalitat infantil: 
Enric Alabern Sáez i la Gota de Leche de Maó (1906-1916)», Revista de Menorca [Maó], 1r 
semestre, 2001, pàg. 81-103; MOTILLA SALAS, X. «L’Ateneu de Maó i l’educació no formal 
dels joves...», op. cit., pàg. 267-286; MOTILLA SALAS, X. «Higienisme i educació en el temps de 
lleure a la Menorca contemporània: les colònies escolars del port d’Addaia», Educació i Cultura 
[Palma], núm. 17, 2004, pàg. 33-56; MOTILLA SALAS, X.; SUREDA GARCIA, B. «Higienismo, 
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Ara bé, les actuacions educatives fora de l’escola no es limitaren sols en 

aquests anys als infants i als joves. L’interès dels grups polítics o religiosos per 

guanyar influència social, la voluntat d’alguns col·lectius cívics per millorar la 

formació del poble o l’increment de l’activitat associativa i participativa 

generaren diverses propostes adreçades a la formació dels adults. Hom sap 

que una de les principals preocupacions de la societat civil reformista de la 

Restauració fou, juntament amb el fet de proporcionar una instrucció adequada 

a tota la població, l’analfabetisme, el qual intentaren combatre a través de tota 

una xarxa d’institucions educadores fora de l’àmbit estrictament escolar. La 

societat burgesa del primer capitalisme, la lenta però constant escolarització de 

la població, la difusió de la premsa, etc., feren que persones de totes les capes 

socials poguessin accedir a diversos nivells de cultura. En aquest sentit, 

l’associacionisme en general sorgit durant el període de la Restauració, sota 

l’impuls de la societat civil, en part fruit de l’herència del clima propici originat 

durant el Sexenni Revolucionari, propicià l’aparició d’associacions d’índole 

diversa —polítiques, sindicals, assistencials, mutualistes, confessionals, 

recreatives, culturals, etc.― que tingueren un paper central en aquest procés 

de difusió cultural a través de l’organització d’espectacles teatrals, musicals, 

literaris, cursos, escoles de primeres lletres, etc. En aquest sentit, Menorca no 

en fou una excepció i, ja des de les darreries del vuit-cents i, sobretot, en 

iniciar-se el nou-cents, l’associacionisme en general ―i el cultural en 

particular― experimentaren una forta embranzida amb una gran presència a la 

nostra societat.194 Així és que a l’illa es dugueren a terme, al llarg de les 

                                                                                                                            
educación y protección a la infancia en Menorca en las primeras décadas del siglo XX», DÁVILA, 
P.; NAYA, L. M. (coords.). La infancia en la historia: espacios y representaciones. Donostia: 
Espacio Universitario / EREIN, 2005, tom I, pàg. 539-550 i MOTILLA SALAS, X.; SUREDA 
GARCIA, B. La Gota de Llet. Protecció a la infància i educació social a la Menorca 
contemporània. Maó: Institut Menorquí d’Estudis [Cova de Pala, 24], 2008. 
194 L’associacionisme a la Menorca contemporània és un fet poc estudiat avui en dia. No 
obstant això, comencem a comptar amb alguns treballs publicats referits a poblacions o 
institucions concretes. Així, per exemple, recentment han aparegut dos treballs sobre 
l’associacionisme a la vila de Ciutadella. Vegeu: PONS BOSCH, J. «El moviment associatiu a 
Ciutadella...», op. cit., pàg. 565-589 i ALZINA SEGUÍ, P.; CARRERAS JAUME, F. El Casino 17 
de Gener... op. cit. Altres treballs fan referència a diferents models d’associacionisme, com ara 
els casinos i els ateneus, i les seves implicacions educatives. Vegeu: PONS BOSCH, J. «El 
casino a la Menorca contemporània...», op. cit., pàg. 253-262 i MOTILLA SALAS, X. «Els 
ateneus i el foment de la lectura a Menorca...», op. cit., pàg. 275-290. D’altra banda, al nostre 
treball Regeneracionisme i educació popular a Menorca, hom pot trobar-hi notícies parcials 
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primeres dècades del segle XX, algunes campanyes específiques d’instrucció i 

formació de les classes subalternes, com és el cas de l’Extensió Universitària 

de Maó. Altrament, casinos, ateneus, orfeons, etc., desenvoluparen una intensa 

i àmplia activitat cultural a través de conferències, cursos, foment de la lectura, 

espectacles musicals i teatrals, exposicions, etc., també en aquests anys.195 

El mig segle que abasta la Restauració fou a Menorca de gran floriment 

cultural. La llengua catalana, tot i que el seu ús es mantingué ben viu pel que fa 

a la parla i a la correspondència privada, tingué poca presència en les obres 

impreses de l’època i fou bandejada de l’ensenyament. En l’àmbit estrictament 

cultural, lluny de participar en el moviment de la Renaixença, si exceptuem la 

figura d’Àngel Ruiz i Pablo, els menorquins de l’època es decantaren 

majoritàriament pel conreu d’una literatura històrica de temàtica menorquina 

redactada en castellà i bastida des d’una perspectiva i uns mites espanyols. 

Ruiz i Pablo, autor costumista que seguí la tradició de la Renaixença catalana, 

escriví prosa i poesia, tant en castellà com en català ―en aquest sentit cal 

destacar entre la seva obra escrita les Novel·letes menorquines (1910) i L’amo 

en Xec de S’Uestrà (1928). Un altre dels autors destacats en aquests anys que 

conreà la prosa i el teatre costumistes fou el mestre i pedagog ciutadellenc 

Joan Benejam i Vives amb obres com Ciutadella Vella i Foc i Fum!. Benejam, 

mestre innovador i prolífic publicista, és autor d’obres i de revistes de gran 

importància pedagògica i molt probablement fou la figura més influent en la 

renovació educativa a casa nostra a les acaballes del vuit-cents i al 

començament del nou-cents, juntament amb altres mestres que realitzaren una 

tasca remarcada com ara Gabriel Comas i Ribas, que introduí la graduació 

escolar a la darreria del vuit-cents; Antoni Juan Alemany, mestre renovador que 

introduí els passeigs escolars al final del vuit-cents i durant molts anys dirigí les 

                                                                                                                            
sobre l’associacionisme cultural i educatiu fora de l’escola menorquina d’aquests anys. En 
aquest sentit vegeu: MOTILLA SALAS, X. Regeneracionisme i educació popular a Menorca... 
op. cit., pàg. 183-286. 
195 Vegeu: MOTILLA SALAS, X. «Burgesia liberal i educació popular: l’Extensió Universitària de 
Maó (1903-1908)», Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia [Palma], núm. 13, 
2000, pàg. 63-76; ALZINA SEGUÍ, P.; CARRERAS JAUME, F. El Casino 17 de Gener... op. cit.; 
MOTILLA SALAS, X. Regeneracionisme i educació popular a Menorca... op. cit., pàg. 183-286; 
PONS BOSCH, J. «El casino a la Menorca contemporània...», op. cit., pàg. 253-262 i MOTILLA 
SALAS, X. «Els ateneus i el foment de la lectura a Menorca...», op. cit., pàg. 275-290. 
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colònies escolars que es desenvoluparen a Menorca, de les quals fou 

l’impulsor, i Mateu Fontirroig, mestre preocupat per la introducció dels nous 

mètodes educatius del moment com el mètode Montessori, entre d’altres.196 
 

 
Figura 10. A les acaballes del vuit-cents i en iniciar-se el nou-cents diversos mestres endegaren 

experiències educatives renovadores. La fotografia es correspon al mestre Joan Benejam 
―docent innovador i prolífic publicista, autor d’obres i de revistes de gran importància 

pedagògica i molt probablement la figura més influent en la renovació educativa a Menorca― 
amb el seu grup escolar a Ciutadella. 

                                           
196 Sobre la figura i el pensament pedagògic de Joan Benejam i Vives són de consulta obligada: 
COLOM CAÑELLAS, A. J. «Les idees pedagògiques de Joan Benejam a través dels seus 
escrits “mallorquins” (segle XIX)», Revista de Menorca [Maó], vol. 1996, pàg. 29-42; COLOM 
CAÑELLAS, A. J. «Joan Benejam i Vives. Vida, ideologia pedagògica i personalitat», Revista 
de Menorca [Maó], vol. 1997, pàg. 79-110; VILAFRANCA MANGUÁN, I. «Joan Benejam Vives 
(1846-1922): Un mestre menorquí a l’avantguarda pedagògica», Revista Catalana de 
Pedagogia [Barcelona], volum 1, 2002, pàg. 313-340 i VILAFRANCA MANGUÁN, I. Mestre 
Joan Benejam Vives. Antologia d’un compromís pedagògic. Menorca: Institut Menorquí 
d’Estudis [Capcer, 16], 2002. D’altra banda, sobre Gabriel Comas vegeu, entre d’altres, la 
biografia de BAL·LE CERDÀ, M.; PERELLÓ ALORDA, M. Gabriel Comas i Ribas: la seva vida i 
obra. Palma: Universitat de les Illes Balears [Els Nostres Educadors, núm. 6], 1998. Així mateix, 
pel que fa a Antoni Juan Alemany i Mateu Fontirroig hom pot consultar: MOTILLA SALAS, X. 
«Educació i família en el mestre Mateu Fontirroig Jordà (1866-1931)», Educació i Cultura. 
Revista Mallorquina de Pedagogia [Palma], núm. 15, 2002, pàg. 15-29 i MOTILLA SALAS, X. 
«Antoni Juan Alemany i la renovació pedagògica a Menorca a la primeria del segle XX: els 
passeigs i les colònies escolars», La renovació pedagògica. Actes de les XVI Jornades 
d’Història de l’Educació als Països Catalans. Figueres: Societat d’Història de l’Educació dels 
Països de Llengua Catalana, Ajuntament de Figueres, Universitat de Girona, 2003, pàg. 99-
111. 
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Així mateix, la historiografia menorquina experimentà una forta 

embranzida amb figures capdavanteres al final del segle XIX, com és el cas del 

botànic, naturalista i historiador ciutadellenc Rafel Oléo Quadrado, autor d’una 

Historia de la Isla de Menorca, publicada en fascicles entre 1874 i 1876, a partir 

de la seva obra inèdita intitulada Noticias historico-topográficas de la isla de 

Menorca, composta de tretze toms; el capità de marina mercant maonès Pere 

Riudavets i Tudurí, autor d’una voluminosa Historia de la isla de Menorca en 

dos tom (1888), que emprengué com a divertiment de jubilat; i Joan Benejam 

Saura ―fill del mestre Benejam―, que inicià la redacció d’una síntesi de la 

història de Menorca que finalitzà el seu pare (1897). D’altra banda, la 

historiografia menorquina es consolidà al començament del nou-cents a través 

de la intensa tasca historicoinvestigadora portada a terme per l’historiador i 

arxiver municipal maonès Francesc Hernández Sanz, autor d’un Compendio de 

geografía é historia de la isla de Menorca (1908), entre d’altres molts treballs 

apareguts a les pàgines de la Revista de Menorca.197 Precisament Hernández 

Sanz fou l’ànima de la Revista de Menorca ―revista especialitzada de caràcter 

cultural fundada l’any 1888 per iniciativa de Joan Seguí Rodríguez i que tingué 

el seu origen en un suplement cultural de l’òrgan d’expressió del 

republicanisme menorquí d’aleshores, El Liberal―, de la qual havia adquirit la 

propietat l’any 1898 i que el 1906 cedí al nounat Ateneu Científic, Literari i 

Artístic de Maó.198 

En aquests anys del final del vuit-cents i començament del nou-cents 

destaca, pel que fa a la recepció del pensament pedagògic a Menorca, la 

introducció de nous mètodes educatius afins a l’institucionisme i al moviment de 

                                           
197 Vegeu: CASASNOVAS CAMPS, M. À. «L’illa historiada. Notes sobre la historiografia 
menorquina clàssica (1780-1910)», Randa [Barcelona], núm. 45, 2000, pàg. 31-51. Així mateix, 
per a algunes de les figures esmentades i llur aportació a la historiografia menorquina vegeu: 
MURILLO I TUDURÍ, A. «Pere Riudavets i Tudurí i la història de Menorca», Revista de Menorca 
[Maó], 2n trimestre, 1989, pàg. 205-216; SASTRE MOLL, J. «La historia de la isla de Menorca 
de Rafael Oleo», Revista de Menorca [Maó], 2n trimestre, 1989, pàg. 217-230. Pel que fa a la 
figura d’Hernández Sanz, és de consulta obligada l’excel·lent monogràfic que la Revista de 
Menorca li dedicà en el volum de 1999-2000 amb aportacions diverses de Joan Hernández, 
Juan F. Sánchez, Miquel À. Limón, Josefina Salord, Joan M. Martí, Joan Cantavella, M. Àngels 
Hernández, Cristina Andreu i Joan J. Gomila.  
198 Vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit. i LIMÓN PONS, M. 
À. «Hernàndez Sanz, alma mater de la “Revista de Menorca”», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1999-2000, pàg. 125-150. 
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l’escola nova, de la mà de mestres com Joan Benejam i Vives, Gabriel Comas i 

Ribas, Antoni Juan Alemany, Mateu Fontirroig Jordà, Andreu Ferrer Ginard, 

etc., o la difusió que en feren en llurs obres catedràtics d’institut com ara José 

Pérez de Acevedo o professionals liberals com el misser Pere Ballester Pons. 

També en aquests anys és present amb força la pedagogia llibertària a l’illa de 

la mà del pensador i periodista àcrata Joan Mir i Mir i de diversos mestres 

provinents de fora de Menorca que exerciren a les escoles racionalistes obertes 

a Maó, Sant Lluís, Alaior, etc., entre els quals s’han de destacar Joan Duran i 

Pineda i Albà Rossell i Llongueres, entre d’altres.199 
 

 
Figura 11. Els anarcosindicalistes menorquins, amb el suport del republicanisme illenc, 

endegaren diverses experiències educatives racionalistes a l’illa al començament del nou-
cents, d’aquestes la de més èxit i duradora fou l’Escola Laica d’Alaior. A la imatge hom pot 

veure el mestre Joan Duran i Pineda amb els seus alumnes de l’escola racionalista alaiorenca. 
 

                                           
199 En aquest sentit vegeu el nostre treball: MOTILLA SALAS, X. «El pensament pedagògic 
renovador a la Menorca d’entre els dos segles (1882-1921)», Estudis Baleàrics [Palma], núm. 
78/79, febrer/setembre 2004, pàg. 45-70. D’altra banda, per a un major aprofundiment hom pot 
consultar: ALZINA SEGUÍ, P. «Les escoles obreristes a Menorca...», op. cit., pàg. 9-59; 
VILAFRANCA MANGUÁN, I. Mestre Joan Benejam Vives... op. cit.; BAL·LE CERDÀ, M.; 
PERELLÓ ALORDA, M. Gabriel Comas i Ribas: la seva vida i obra. Palma: Universitat de les 
Illes Balears [Els Nostres Educadors, núm. 6], 1998; MOTILLA SALAS, X. «Educació i família 
en el mestre Mateu Fontirroig Jordà (1866-1931)», op. cit., pàg. 15-29; MOTILLA SALAS, X. 
«Antoni Juan Alemany i la renovació pedagògica a Menorca...», op. cit., pàg. 99-111; MOTILLA 
SALAS, X. «Un regeneracionista a Menorca: el pensament pedagògic de José Pérez de 
Acevedo (1861-1917)», Educació i Història [Barcelona], núm. 6, 2003, pàg. 196-211; MOTILLA 
SALAS, X.; SUREDA GARCIA, B. «Estudi introductori», BALLESTER PONS, P. Lletres a una 
mare maonesa. Ciutadella: Institut Menorquí d’Estudis [Capcer, 18], 2005, pàg. 7-77. 
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El regionalisme a Menorca, que a tombants del vuit-cents havia deixat 

mostres d’algunes manifestacions, no s’articulà fins l’any 1912 ―any en el qual 

Frederic Llansó presentà l’Avantprojecte de Llei de descentralització 

administrativa al Congrés dels Diputats, amb el qual pretenia reformar l’estatus 

de la província de les Balears per assolir un règim administratiu especial per a 

Menorca, semblant al que s’havia aconseguit per als canaris en restaurar-se els 

consells insulars, com s’ha dit― amb la publicació de Llum Nova (1912-1913) a 

la vila des Migjorn Gran, en gran manera per la tasca portada a terme pel 

metge i folklorista Francesc Camps i Mercadal, Francesc d’Albranca, autor del 

Folklore menorquí de la pagesia (1918) i el mestre i folklorista mallorquí Andreu 

Ferrer Ginard, autor d’unes Rondaies menorquines (1914) i d’unes Cançonetes 

menorquines (1922). Altres revistes, com La Roqueta (1912-1913) i El Iris 

(1913-1937), adoptarien també postulats regionalistes, però fou Llum Nova que 

publicaria i faria seves les noves normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis 

Catalans. El regionalisme prengué embranzida sobretot en els anys 1916 i 

1917 de la mà de joves com Josep Maria Ruiz Manent, fill d’Àngel Ruiz i Pablo, 

i Joan Estelrich. Ambdós, juntament amb el misser Pere Ballester Pons 

―significat intel·lectual maonès que destacà en la recuperació del dret foral i 

en altres camps com l’antropologia, la sociologia i l’educació―, participaren en 

els debats sobre la recuperació del dret català que tingueren lloc en els anys de 

vigència de la Mancomunitat de Catalunya. Aquests debats s’alternaren a 

Menorca amb activitats de tipus cultural i de propaganda a favor de la 

recuperació de la llengua catalana. Al voltant dels anys vint del nou-cents es 

produí una revifalla en l’ús escrit i parlat de la llengua catalana en l’àmbit 

cultural, car començà a ser utilitzada en revistes especialitzades, com la 

Revista de Menorca, o en les principals tribunes culturals del moment, com ara 

la de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. Mitjançant l’aleshores 

estudiant universitari maonès Marçal Pascuchi i del contacte que aquest tingué 

amb l’entitat catalanista Nostra Parla de Barcelona, s’acabaria per traslladar 

aquesta, en versió menorquina, a l’illa amb col·laboradors com Joan Hernández 

Mora, Joan Vaquer i Josep Maria Jansà i simpatitzants com Arnau Socias, 

Agustí Domènech, Joan Mir i Mir, Pere Ballester, etc. L’entitat acabaria per 
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editar a Menorca el Butlletí de Nostra Parla (1923-1924), en el qual 

col·laboraren Marçal Pascuchi, el capellà Josep Juaneda Callejas, Joan 

Hernández Mora, Francesc Camps i Mercadal, Josep Maria Jansà, Ferran 

Soldevila, Francesc Hernández Sanz, Joan Mir i Mir, Joan Estelrich, Tomàs 

Garcés, Pere Ballester, etc. En opinió de Josep M. Quintana, el Butlletí de 

Nostra Parla fou un revulsiu dins la vida cultural menorquina, però fou una 

experiència aïllada, atès que la major part de la gent l’observà amb indiferència 

o, fins i tot, i des d’alguns sectors concrets de la societat menorquina, amb 

menyspreu. L’associació volgué reunir intel·lectuals d’ample espectre i de 

diversa trajectòria que posseïssin un prestigi considerable. La presidència fou 

oferta a Joan Mir i Mir i la vicepresidència a Francesc Hernández Sanz. 

Humbert Ferrer en fou el tresorer, Ferran Soldevila el bibliotecari i Marçal 

Pascuchi el secretari. Finalment, Josep Juaneda Callejas, Jaume Ferrer Aledo, 

Pere Ripoll i Rafel Farnés en foren vocals.  L’associació constituí una delegació 

a Ciutadella presidida per Rafel Farnés i amb Agustí Domènech Landino com a 

secretari i Antoni Morlà i Arnau Socias Amorós com a vocals.200 En aquests 

anys la tasca d’apostolat de Mossèn Antoni M. Alcover a favor de la llengua 

catalana arrelaria a Menorca, on conegué el qui seria el seu principal 

col·laborador i successor en l’obra del Diccionari Català-Valencià-Balear, 

Francesc de Borja Moll. No obstant això, s’ha de dir que, malgrat la revifalla 

regionalista de les primeries del segle XX a Menorca, l’interès per la llengua i la 

cultura pròpies sols afectà una minoria, per bé que qualificada, d’illencs. No en 

va, el castellà era la llengua predominant en tota mena de publicacions, des de 

la premsa periòdica fins a les publicacions especialitzades, i era la llengua 

majoritàriament usual en les comunicacions escrites.201 

Els canvis socioeconòmics en aquest anys portaren noves pautes d’oci i 

d’expressió cultural a Menorca. Així, doncs, mentre es mantenia la cultura 

tradicional, sobretot dins la pagesia, una bona mostra de la qual la recolliren 

Francesc Camps i Mercadal i Andreu Ferrer Ginard en llurs obres, aparegueren 

en els nuclis urbans associacions de tota mena i finalitat (benèfiques, culturals, 

                                           
200 Vegeu: QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 37-44, 
55-90 i 113-120. 
201 CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de Menorca, op. cit., pàg. 425-426. 
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esportives, recreatives, etc.) que proliferaren entrat el nou-cents, però que 

tenien una solida base des de les acaballes del vuit-cents a l’aixopluc que el 

Sexenni Democràtic suposà per a elles i la seva posterior consolidació. 

L’esport, sobretot el futbol, el teatre, els espectacles musicals i el cinematògraf 

tenien una gran acceptació entre les classes populars i cada cop més es 

convertiren en un entreteniment amb molts d’adeptes.202 
 

 
Figura 12. L’esport, sobretot el futbol, gaudí al primer terç del segle passat d’una gran 

acceptació entre les classes populars. A la imatge, partit de futbol a l’Esplanada de Maó l’any 
1910.  

                                           
202 Sobre la introducció i l’arrelament del futbol, els espectacles teatrals i musicals populars o el 
cinematògraf a l’illa hom pot consultar les obres: MERCADAL BAGUR, D. El juego del fútbol en 
Menorca. Maó: Editorial Menorca, 1985; MERCADAL BAGUR, D. El Orfeón Mahonés... op. cit., 
i MARTÍN JIMÉNEZ, I. El espectáculo cinematográfico en Maó (1897-1942). Maó: Institut 
Menorquí d’Estudis [Cova de Pala, 9], 1997. 
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3.2. En temps de la Dictadura de Primo de Rivera 
 

3.2.1. Política, economia i societat 
 

No existeix cap obra que analitzi específicament els anys de la Dictadura 

primoriverista a Menorca, tot i que determinats estudis que abasten períodes 

més amplis ens aporten dades d’aquests anys que ens poden ser d’utilitat per 

entendre en major o menor grau la situació política, econòmica, social, cultural i 

educativa que l’illa visqué durant aquest període de la nostra història 

contemporània.203  

El 13 de setembre de 1923 esdevingué el cop d’estat del capità general 

de Catalunya Miguel Primo de Rivera. Hom sap que quan començà la tercera 

dècada del nou-cents el panorama general que presentava l’Estat espanyol no 

era gaire bo. El model d’alternança de partits al poder endegat per la 

Restauració borbònica estava donant evidents símptomes d’exhauriment. El 

descontent entre les classes populars davant la llarga i inútil guerra del Marroc i 

la creixent conflictivitat social consegüent, juntament amb la inoperància dels 

                                           
203 En aquest sentit hom pot consultar els apartats que s’hi dediquen a les obres: QUINTANA, 
J. M. Menorca, segle XX... op. cit.; QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a 
Menorca... op. cit.; CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de les Illes Balears, op. cit.; 
MURILLO I TUDURÍ, A. «Els menorquins al primer terç del segle XX», op. cit., pàg. 61-139; 
CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de Menorca, op. cit., i CASASNOVAS CAMPS, M. À.; 
GINARD FERÓN, D. L’època contemporània a les Balears... op. cit. Pel que fa als aspectes 
estrictament econòmics, és interessant la consulta de les pàgines que s’hi dediquen a: LÓPEZ 
CASASNOVAS, G.; ROSSELLÓ, J. L’economia menorquina en el segle XX... op. cit. Quant a la 
realitat educativa d’aquells anys, a dia d’avui comptem amb una primera obra de llarg 
recorregut que ens aproxima al tema a l’illa de Menorca i una interessant síntesi de l’educació 
al conjunt de les Illes en el segle XX, entre d’altres aportacions més específiques, que ofereixen 
dades d’interès sobre el període objecte d’anàlisi en aquest treball: MARTÍN JIMÉNEZ, I. El 
sistema educatiu a Menorca... op. cit., i SUREDA GARCIA, B. L’educació a les Balears en el 
segle XX, op. cit. Força interessants són els reculls d’articles de l’època que sota el títol de 
«Menorca en la tercera década del siglo XX» es publicaren l’any 1931 a la Revista de Menorca 
tractant dels aspectes econòmics, artístics, educatius, etc. Les referències completes als 
articles suara esmentats poden consultar-se a la bibliografia final d’aquest estudi. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 148 

governs de torn, les repercussions de la derrota a les colònies al nord d’Àfrica, 

etc., pogueren motivar el pronunciament del capità general de Catalunya, al 

qual, s’ha de dir, que tan sols s’hi oposaren les forces més progressistes i 

esquerranes, mentre que les classes dirigents i benestants el contemplaren 

amb cert beneplàcit. El cop d’estat tingué com a conseqüències més 

immediates la suspensió de les garanties constitucionals, la creació d’un 

Govern format per generals i la dissolució dels ajuntaments, que foren 

reemplaçats per membres de la Junta d’Associats ―junta que agrupava els 

contribuents més importants de les viles. L’octubre d’aquell any es constituïren 

els nous ajuntaments. A Maó, dia 1 el general Enrique Martín Alcoba, 

governador militar de Menorca, donà possessió dels càrrecs al nou consistori, 

format per elements que fins aleshores no gaudien de cap tradició i eren més 

aviat desconeguts en la vida política local. L’endemà el general féu el mateix a 

Ciutadella i en dies posteriors es procedí també a la constitució dels restants 

ajuntaments illencs. Nogensmenys, la gestió als municipis menorquins no fou 

conflictiva si s’exceptua el cas de la ciutat de Maó, on hi hagué problemes per 

trobar la persona idònia que ocupés la batlia. La història que es visqué en 

aquests anys a l’Ajuntament de Maó, en opinió de Josep M. Quintana,204 és 

una de les mostres més clares de la situació política de la Dictadura 

primoriverista. Així és que a Maó fou nomenat delegat governatiu Lluís J. de 

Uhler i Taltavull, comandant d’infanteria, que reuní tot el consistori el 19 de 

febrer de 1924 en una assemblea que tenia per objectiu donar possessió dels 

seus càrrecs als nous regidors nomenats pel Ministeri de Governació en 

substitució dels designats cinc mesos abans. De l’Ajuntament cessant sols 

s’havien de mantenir el batle Joan Ponsetí Vinent i tres dels seus regidors, a la 

qual cosa Ponsetí s’oposà i dimití. Finalment fou elegit nou batle, Joan Biale 

Orfila, oficial de complement d’Infanteria. Pel març de 1924 entrà en vigor 

l’Estatut municipal que reformà l’administració local amb la pretensió de ser, 

segons el seu creador Calvo Sotelo, una carta magna de les llibertats 

municipals, que aspirava a proporcionar una estructura permanent de govern. 

L’Estatut municipal donava als municipis, basats en un sufragi mixt corporatiu i 

                                           
204 QUINTANA, J. M. Menorca, segle XX... op. cit., pàg. 79-81. 
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universal, autonomia i amples poders per llençar emprèstits i millores locals. El 

7 de maig de 1924 Joan Biale dimití com a batle i novament s’evidenciaren les 

dificultats per part del règim de trobar la persona idònia per desenvolupar el 

càrrec de batle a Maó. Finalment, l’elegit fou Antoni Victory Taltavull, tinent 

coronel maonès retirat, persona preparada, de perfil tecnocràtic i sense afiliació 

política determinada, que considerava que la seva tasca s’havia de limitar 

estrictament a la gestió administrativa i no a fer política. Victory Taltavull, que 

era el paradigma de polític que Primo de Rivera cercava, desenvolupà fins a la 

caiguda de la Dictadura el càrrec de batle, excepte entre els mesos de març a 

desembre de 1925, en els quals fou substituït interinament, primer pel 

monàrquic conservador Mateu Seguí i després per Joaquim Conforto, a causa 

de la crisi municipal que es visqué en enfrontar-se els regidors a Victory davant 

les seves idees de reformes per a la ciutat ―construcció de tres carreteres als 

voltants de Maó, arribada d’aigua a Maó i instal·lació de clavegueram, etc.―, 

que suposaven un augment dels empleats municipals. Sigui com vulgui, el cert 

és que després del període de crisi esmentat l’Ajuntament de Maó es consolidà 

al voltant de la figura d’Antoni Victory Taltavull, que en seria batle fins a la 

caiguda de Primo de Rivera. Victory, en el seu discurs de possessió de la 

presidència de l’Ajuntament del 14 de desembre de 1924, deixà clar que les 

obres de reforma i impuls de la ciutat ―escoles, carreteres, clavegueram, 

etc.― passaven a formar part de la seva acció de govern, de la qual quedava 

desterrada la política. Seguint Josep M. Quintana,205 Victory féu un discurs 

eminentment tècnic, no en va era, abans que res, un militar acostumat a manar, 

posar ordre i fer complir una disciplina ferrenya. No hi hagué ni un bri de 

política en el seu discurs inaugural, sols es preocupà per les obres de millora 

de la ciutat de Maó esmentades abans, sent globalment la seva gestió eficient i 

positiva per a la ciutat en aquests anys. 

                                           
205 Ibídem, pàg. 83-84. 
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Figura 13. Durant la Dictadura primoriverista l’Ajuntament de Maó fou dirigit pel comandant 
d’Estat Major Antoni Victory Taltavull. A la imatge reproduïda apareix Victory assegut en un 

cotxe entre Jaume de Borbó i el general Primo de Rivera passejant pels carrers de Maó en una 
visita oficial. 

 

 
Figura 14. Antoni Victory Taltavull i el seu grup de regidors durant la Dictadura primoriverista, 

mandat que es caracteritzà inicialment per l’enfrontament municipal intern davant les idees del 
primer de reformar la ciutat ―construcció de tres carreteres als voltants de Maó, arribada 

d’aigua, instal·lació de clavegueram, etc.― que havien de suposar un augment dels empleats 
municipals. 
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Una de les bases ideològiques de la Dictadura fou el centralisme, per a 

la qual cosa el Directori militar creat reprimí els regionalismes i les diverses 

llengües diferents a la castellana. Així, el català, el gallec i l’euskera foren 

bandejats dels actes públics. També es perseguiren alguns sectors del 

moviment obrer, com ara els anarcosindicalistes i els comunistes, mentre que 

d’altres foren tolerats, com és el cas dels socialistes. De fet, el moviment obrer 

menorquí en aquests anys travessava un període de desorientació i crisi 

interna, com ja s’ha dit, d’ençà que la Federació Obrera de Menorca decidí 

adscriure’s a les directrius cenetistes enfront de les ugetistes per un estret 

marge de vots en el congrés de 1922, que gairebé representà la seva 

desaparició. Lentament, els socialistes aconseguiren que la Federació Obrera 

de Menorca canviés de signe: primer en el congrés de 1927 celebrat a 

Ciutadella, en el qual s’acordà la neutralitat política, i finalment en el congrés de 

1930, en el qual es tornà a ingressar a la Unió General de Treballadors, fet que 

suposà el trencament definitiu entre les dues tendències que fins aleshores 

havien conviscut en el si de la Federació. Així és que mentre que els socialistes 

romangueren dins la Federació, els anarcosindicalistes constituïren un Centre 

de Societats Obreres de clara tendència cenetista.206 

És curiós constatar que a Menorca, on els òrgans d’expressió partidistes 

sempre havien tingut un enfrontament constant i punyent, deixaren de cop de 

publicar notícies polítiques i ni tan sols els òrgans de difusió dels republicans no 

s’exclamaren davant el cop d’estat de Primo de Rivera i les mesures que 

aquest adoptà. La premsa en aquests anys, obligada a oblidar-se de la política, 

senzillament decidí minvar significativament els continguts de tipus social i 

polític en les seves pàgines. De manera que, a tall d’exemple, La Voz de 

Menorca, principal òrgan d’expressió dels republicans menorquins d’aleshores, 

resta sovint mut davant els successos polítics del moment i optà per omplir les 

seves pàgines d’esdeveniments esportius i notícies d’actualitat estrangeres 

durant els anys en els quals es mantingué la Dictadura.207 

                                           
206 Ibídem, pàg. 136-148. 
207 Ibídem, pàg. 119. 
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Pel que fa a l’economia insular, al llarg de la dècada dels anys vint del 

nou-cents aquesta romangué estancada. D’una banda, l’enfonsament de les 

fàbriques de bosses de malla de plata, a causa d’una sobtada caiguda de la 

demanda del producte, i, de l’altra, la crisi que travessava la indústria sabatera 

d’ençà del Decret Cañal deixaren l’economia menorquina privada de 

mecanismes de resposta. Així és que els anys vint foren temps difícils 

econòmicament, de crisi i d’estancament, que no començaria a superar-se, això 

sí transitòriament, fins a les acaballes de la dècada. Nogensmenys, la crisi 

mogué els empresaris menorquins a cercar solucions imaginatives, com ara la 

progressiva reconversió d’algunes de les fàbriques de moneders de plata en 

tallers de bijuteria i joieria o la diversificació de la producció sabatera ―es 

crearen fàbriques de calçat de goma com la de Josep Codina. Ara bé, en 

aquests anys, la indústria menorquina produí molt per sota de les seves 

possibilitats. A tall d’exemple, la indústria sabatera de l’illa tenia una capacitat 

estimada de producció d’un milió de parells anuals, mentre que la producció 

real oscil·là entre els cinc-cents deu mil parells anuals de l’any 1927 i els set-

cents deu mil de 1928. En aquests anys començà una certa expansió 

urbanística, sobretot a Ciutadella, fora de la murada, i de l’habitatge de costa 

―sa Farola era del començament del segle XX i Punta Prima i sa Mesquida 

d’anys posteriors. Així mateix, en el sector del moble i la fusta a les primeries 

dels anys vint del nou-cents es creà Mobles Allés a Ferreries i pel que fa a la 

indústria metal·lúrgica s’endegaren dues fàbriques de frontisses a Alaior 

―Industrial Metal·lúrgica i Frontisses Adoclig― també en aquests anys. 

Sobresortiren dins el ram del metall empresaris com Guillem Coda ―que fou el 

primer d’instal·lar a l’illa un volant de fricció―, Joan Gomila i Agustí Marquès, 

que fins aleshores s’havien dedicat a la fabricació de moneders de plata. D’altra 

banda, el sector primari continuava amb la seva lenta modernització. 

S’introduïren noves tècniques de regadiu i maquinària agrícola i el sector de 

l’aviram rebé un fort impuls. Ara bé, aquests fets no trencaren les inèrcies 

seculars i, així, els llocs continuaren apostant pels conreus extensius de 

cereals, complementats per la ramaderia i el policultiu de fruites i d’hortalisses 

per a l’autoconsum. Les causes de la crisi econòmica que patia Menorca eren 
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atribuïdes des de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació a 

l’individualisme dels fabricants, a la seva manca de col·laboració i d’associació 

entre ells, a la manca de mecanització de la indústria insular i a la crisi general 

que experimentaren les economies capitalistes a les acaballes del 1929 amb el 

creixent atur obrer.208 

Malgrat l’èxit que per al Directori suposà la liquidació de la guerra del 

Marroc i la bonança econòmica que marcà els anys compresos entre 1925 i 

1928, en els quals el Govern estava format per un Directori civil que impulsà les 

obres públiques, la Dictadura no pogué contrarestar tant el seu descrèdit 

creixent com el de la pròpia monarquia. Així és que la Dictadura sobrevisqué 

fins a la crisi econòmica mundial de l’any 1929, quan, fruit de l’enfonsament de 

l’economia i de la ferma oposició dels republicans, dels sindicalistes i fins i tot 

dels monàrquics desenganyats, s’obrí la possibilitat d’un canvi de règim, un cop 

les diverses possibilitats dels governs de monàrquics i conservadors quedaren 

exhaurides. Durant aquests anys, a Menorca, els republicans i els socialistes es 

reorganitzaren. Així, el març de 1930 es constituí la Unió Socialista 

Menorquina, entitat presidida per Guillem Triay i amb col·laboradors com Víctor 

Rotger, que en fou el secretari. Ben aviat aparegueren agrupacions socialistes 

als nuclis de Sant Lluís, es Castell i Ciutadella, mentre que la Federació Obrera 

de Menorca ingressava de bell nou a la Unió General de Treballadors, com s’ha 

vist, no sense una forta crisi interna que dugué a l’escissió de socialistes i 

sindicalistes, els quals constituïren el Centre de Societats Obreres, conegut per 

hom com «es sindicat», de clara tendència cenetista. D’altra banda, els 

republicans menorquins advocaven per fer un front comú antimonàrquic, 

mentre que els monàrquics lluitaven per llur subsistència i s’adonaren que 

estaven mancats d’una força política organitzada. Sigui com vulgui, la 

Dictadura primoriverista havia afavorit a la llarga els ideals republicans que 

aleshores gaudien de més simpatitzants, car havien esdevingut una alternativa 

sòlida a la desprestigiada monarquia, la qual ni tan sols salvà el fet de desfer-

se de Miguel Primo de Rivera i restituir les garanties constitucionals. En aquest 

                                           
208 Vegeu: CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de Menorca, op. cit., pàg. 445-447 i LÓPEZ 
CASASNOVAS, G.; ROSSELLÓ VILLALONGA, J. L’economia menorquina en el segle XX... op. 
cit., pàg. 15-18. 
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context se celebraren els comicis municipals del 12 d’abril de 1931 que foren 

acollits per la ciutadania com un plebiscit sobre la continuació de la 

monarquia.209 

 

 

3.2.2. Educació i cultura 
 

Hom sap que una de les bases ideològiques de la Dictadura 

primoriverista foren el centralisme, finalitat per a la qual el Directori militar creat 

reprimí els regionalismes i les diverses llengües diferents a la castellana. Així, 

el català, el gallec i l’euskera foren bandejats dels actes públics, de 

l’ensenyament, etc. A Menorca, l’any 1924 el Butlletí de Nostra Parla ―mitjà 

d’expressió de la translació en clau menorquina que de l’entitat catalanista 

Nostra Parla feren entre d’altres Marçal Pascuchi, que comptà amb la 

col·laboració de Francesc Camps i Mercadal, Francesc d’Albranca, Joan Mir i 

Mir, Francesc Hernández Sanz, Pere Ballester Pons, Joan Hernández Mora, 

etc.― que un any abans s’havia començat a editar, deixà de publicar-se. La 

Dictadura i la marxa del seus joves i principals actius, que estudiaven fora de 

l’illa, cas de Marçal Pascuchi, per exemple, en foren probablement les causes. 

Sigui com vulgui, quan Pascuchi tornà a Menorca l’any 1926 el panorama que 

es trobà ja no era tan propici com el d’anys abans i Nostra Parla no pogué 

reeixir. De fet, en aquests anys la preocupació per la llengua pròpia decaigué. 

Un fet prou significatiu és que entre 1926 i 1931 la publicació en català fou 

escassa a la Revista de Menorca, malgrat que s’hi puguin trobar recensions, 

normalment en castellà, d’obres publicades en català durant el segle XVIII, o bé 

documents antics transcrits i comentats, en contraposició als primers anys vint 

del nou-cents en els quals hi havia hagut un cert impuls, per bé que relatiu, a 

les publicacions en llengua catalana. És evident que la Dictadura de Primo de 

Rivera a Menorca refredà encara més la qüestió de la llengua, que havia viscut 

una certa revifalla al començament dels anys vint del nou-cents a partir de la 

creació de Nostra Parla a Menorca, tot i que, com s’ha dit, sols afectà una 
                                           
209 CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de Menorca, op. cit., pàg. 435-436. 
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minoria de la població interessada. El catalanisme militant, un cop desfeta 

Nostra Parla, fou en aquests anys gairebé aïllat i mantingut per molt poques 

persones ―principalment Marçal Pascuchi i Joan Hernández Mora.210 

Durant la Dictadura primoriverista, hi hagué a l’illa importants millores en 

la infraestructura escolar, per bé que més accentuades a Maó. En opinió 

d’Ignacio Martín,211 aquest període fou dens pel que fa a iniciatives escolars, 

car, en part, es beneficià de la necessitat del nou règim dictatorial de mantenir 

una política de gestos, de propaganda dels fets per oferir al poble per tal de 

contrarestar la feblesa i indefinició ideològica sobre la qual s’assentava. Pel 

març de 1924 l’Ajuntament de Maó decidí que els asilats de la Casa de la 

Misericòrdia fossin matriculats a les escoles nacionals per tal que rebessin la 

mateixa educació i poguessin desenvolupar una vida escolar idèntica a la dels 

alumnes ordinaris, amb la qual cosa s’acabà amb la discriminació social 

d’integració als centres específics dels infants desemparats. Remarcable és en 

aquests anys també la creació de l’Escola Elemental del Treball a Maó, hereva 

de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis maonesa creada cinc anys abans, en un 

intent de consolidar la formació professional. L’Escola, que l’any 1926 es féu 

càrrec de les antigues escoles municipals d’Arts i Oficis, d’Estudis Especials 

per a Obrers i de Música, tenia un claustre de professors compost per Humbert 

Ferrer, Francesc Femenias, Francesc Hernández Sanz i Mateu Fontirroig i 

comptava amb uns cent setanta-un alumnes matriculats. Un altre dels canvis 

notables dels anys vint fou la creació a Maó de la seva primera Escola 

Graduada, seguint les passes de l’escola d’Alaior. Després de vint-i-dos mesos 

de gestions ―l’escola havia estat promesa pel rei Alfons XIII el 12 de setembre 

de 1927―, el 23 de juliol de 1929, una Reial ordre autoritzà l’Ajuntament 

maonès a instal·lar una Escola Graduada que s’obrí definitivament el 28 de 

febrer de 1930, amb sis mestres, cinc homes i una dona, dotació insòlita per a 

la Menorca del moment.212 A Ciutadella es transformà l’única escola unitària de 

                                           
210 Vegeu: QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 125-
129. 
211 Vegeu: MARTÍN JIMÉNEZ, I. El sistema educatiu a Menorca... op. cit., pàg. 138-144. 
212 Sobre l’Escola Graduada de Maó hom pot consultar una publicació recent amb aportacions 
diverses apareguda amb motiu del seu setanta-cinquè aniversari. Vegeu: AA. VV. C. P. Sa 
Graduada, 75 anys d’història (Maó, 1930-2005). Maó: C. P. Sa Graduada; Ed. Menorca, 2005.    
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nens, que es mantenia des de feia temps, també en una moderna Escola 

Graduada, on es feren classes nocturnes per a adults. A les altres poblacions 

de l’illa també hi hagué lleugeres variacions estructurals en relació amb al 

nombre d’escoles públiques i privades respecte d’una dècada abans, tot i que 

el mapa escolar menorquí no varià massa ―l’any 1920 a Menorca hi havia vint-

i-nou escoles públiques i disset de privades. Així és que a Maó els establiments 

públics eren els mateixos, exceptuant la moderna Escola Graduada, a Sant 

Climent i Llumeçanes també hi havia el mateix nombre d’escoles públiques, 

mentre que a Ciutadella, on funcionaven els mateixos centres públics més 

l’esmentada Escola Graduada, les escoles privades augmentaren de quatre a 

nou, a Alaior es mantingueren els mateixos centres públics i s’augmentà en un 

de privat i as Mercadal i Ferreries s’obriren dos centres privats nous, mentre 

que as Castell no hi hagué cap canvi respecte de la dècada anterior. Així, 

doncs, Menorca en finalitzar-se els anys vint del nou-cents comptava amb 

trenta-una escoles públiques i vint-i-set de privades.213 
 

 
Figura 15. Durant la Dictadura primoriverista hi hagué a l’illa importants millores en la 

infraestructura escolar, per bé que més accentuades a Maó. A la imatge hom pot veure la 
façana de l’Escola Graduada de Maó, inaugurada a les acaballes del Directori militar i que portà 

el nom del dictador. 

                                           
213 Vegeu: MARTÍN JIMÉNEZ, I. El sistema educatiu a Menorca... op. cit., pàg. 138-144. 
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Pel que fa a l’educació secundària en aquests anys, l’Institut de Maó, 

aleshores anomenat Liceu, únic centre públic d’ensenyament secundari a l’illa, 

hagué de fer front a la reforma que Eduardo Callejo, ministre d’Instrucció, 

dissenyà l’any 1926, en la qual el batxiller passava a tenir dos graus, un 

batxiller elemental de tres cursos i un de superior de ciències o lletres que 

possibilitava l’accés a la universitat si s’aprovava un examen de revàlida. La 

situació féu que els alumnes que hi cursaven els estudis de batxillerat 

s’haguessin de traslladar fora de Menorca per passar aquesta revàlida. El 

Claustre de professors atribuí aleshores el gran descens en la matrícula sofert 

d’ençà del Pla Callejo a les mesures que aquest adoptà ―es passà d’una 

mitjana de tres-cents alumnes matriculats a tan sols un poc més d’un centenar. 

A més, la coexistència de dos plans d’estudis ―l’un s’havia d’extingir i l’altre 

estava en procés d’implantació― trastornà la situació durant uns anys en un 

centre poc dotat com era el de Maó.214 

Iniciatives educatives no escolars, de protecció a la infància i educació 

de la joventut, com ara el consultori maternoinfantil i d’educació de les mares 

anomenat Gota de Llet i les juntes locals de protecció a la infància, 

especialment la de Maó, continuaren amb la tasca iniciada dècades abans. Les 

colònies escolars es consolidaren en aquesta època en la qual es traslladaren 

de la seva ubicació original al port d’Addaia, al nord de l’illa, a l’estació sanitària 

del Llatzeret del port de Maó, amb un augment en el nombre d’infants que hi 

participaven.215 D’altra banda, l’escoltisme es reorganitzà l’any 1925 a Menorca 

després que anys abans s’hagués dissolt.216 Altrament, la tasca educadora de 

l’associacionisme ―casinos, ateneus, etc.― continuà en aquests anys tot i les 

restriccions que la Dictadura primoriverista suposava.217 

                                           
214 Ibídem, pàg. 192-196. 
215 En aquest sentit vegeu: MOTILLA SALAS, X.; SUREDA GARCIA, B. La Gota de Llet. 
Protecció a la infància i educació social... op. cit. 
216 SEGURA SALADO, J. «Els Exploradors de Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1978, 
pàg. 236-263 i MOTILLA SALAS, X. «L’Ateneu de Maó i l’educació no formal dels joves...», op. 
cit., pàg. 267-286. 
217 Vegeu: PONS BOSCH, J. «El casino a la Menorca contemporània...», op. cit., pàg. 253-262 i 
MOTILLA SALAS, X. «Els ateneus i el foment de la lectura a Menorca...», op. cit., pàg. 275-290. 
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Figura 16. Durant la Dictadura primoriverista, tot i les restriccions que aquesta implantà en 
l’associacionisme cultural, la majoria d’entitats continuaren amb la seva tasca educativa i 

culturalitzadora. La fotografia es correspon a una excursió d’ateneistes des Castell a Son Bou. 
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3.3. De la Segona República a la Guerra Civil 

 

3.3.1. Política, economia i societat 
 

Potser hi hagi pocs períodes de la història contemporània menorquina 

que hagin centrat tant l’interès investigador i editorial com el dels anys que 

comprenen la Guerra Civil, fet que contrasta amb l’atenció, més aviat minsa, 

que se li ha donat al període immediatament anterior, els anys de la Segona 

República en pau a casa nostra. Són diverses les publicacions que sobre la 

Guerra Civil a Menorca i les seves conseqüències s’han anat publicant, que 

van des d’aquelles que representen el testimoniatge de les experiències 

viscudes pels seus protagonistes, i que s’han publicat en forma de memòries 

personals, fins als estudis històrics que expliquen i donen raó dels diferents fets 

i situacions viscuts, tot i que dissortadament, d’aquest darrer grup, de cabdal 

importància per establir-se un diàleg científic que es pugui confrontar amb les 

memòries personals per avançar en la construcció històrica dels fets passats, 

són dels quals disposem actualment de menys aportacions.218 No obstant això, 

                                           
218 Entre les primeres, és a dir, les memòries personals, escrites tant des del bàndol dels 
vencedors com dels vençuts, cal destacar-ne algunes com ara: CAVALLER PIRIS, J. Menorca 
liberada. Sublevación de Ciudadela. Ciutadella: Ediciones Ciudadela, 1941; THOMÁS 
RIUTORT, J. «Son hechos vividos... hechos relatados...», Revista de Menorca [Maó], vol. 1986, 
pàg. 141-255; IZQUIERDO BROTONS, F. «Así fué la rendición de Menorca», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1986, pàg. 45-140; COLL GORNÉS, M. Republicanos y rebeldes 
(memorias). Maó: Edició de l’autor, 1992; MERCADAL BAGUR, D. La guerra civil en Menorca 
1936-1939. Relato histórico de un testigo. Maó: Edició de l’autor, 1994; MARTÍ ROTGER, J. Mi 
vida militar y la Guerra Civil (1936-1940). Ferreries: Ajuntament de Ferreries, Revista de 
Ferreries [Separata de Revista de Ferreries, núm. 3], 1996; VALLORI COLL, L. Menorca 1939 
¿Liberación o rendición? Mi verdad. Ciutadella: Edició de l’autor, 2001; PONS SINTES, B. La 
Guerra Civil y la represión de la postguerra. Memorias de un preso político. Alaior: Centre 
d’Estudis Locals d’Alaior, 2003. Entre les segones, els estudis històrics, cal destacar 
especialment les aportacions: MARTÍN JIMÉNEZ, I. Aportaciones a la historia de la Guerra Civil 
en Menorca. Menorca: Edicions Nura, 2000 (2 toms) i MURILLO TUDURÍ, A. La Guerra Civil a 
Menorca (1936-1939). Palma: Edicions Documenta Balear [Quaderns d’Història Contemporània 
de les Balears, 8], 1997. D’aquest últim autor són, també, les interessants aportacions: «Una 
introducció a la Guerra Civil a Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1986, pàg. 9-44; «La 
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la bibliografia existent a dia d’avui sobre ambdós períodes, que hauria de 

començar a comptar, al nostre parer, amb estudis globals que oferissin una 

visió de conjunt, ens pot ajudar a entendre en major o menor manera la situació 

política, econòmica, social, cultural i educativa que Menorca visqué en aquells 

anys.219  

                                                                                                                            
immediata postguerra a Menorca», Lluc [Palma], 1977, pàg. 7-10 i «Els menorquins al 
desembarcament de Bayo», Randa [Barcelona], 1976, pàg. 163-171. Altres autors també han 
aportat dades interessants i complementàries des de línies d’investigació concretes, com ara 
l’emigració menorquina, principalment a les costes d’Algèria, les víctimes republicanes de la 
guerra i la posterior repressió franquista, així com la sèrie de treballs sobre les víctimes de la 
persecució religiosa durant la guerra. En aquest sentit vegeu: JORDI, J. J. «La migració 
menorquina al final de la Guerra Civil segons el fons de l’Arxiu d’Ultramar d’Aix en Provence i 
de l’arxiu Departamental de Marsella. Els episodis del Devonshire i de la Carmen Picó», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1986, pàg. 129-144; MARFANY SIMÓ, M. Els menorquins 
d’Algèria. Barcelona: Institut Menorquí d’Estudis, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002; 
PONS MELIÀ, A. Víctimes del silenci. Maó: Menorca segle XX, 2001; PONS PONS, G. Juan 
Huguet Cardona. Una vida entregada a Dios. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1997; 
PONS PONS, G. Bartolomé Pons Sintes. Configurado con Cristo en su muerte. Madrid: 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1999; PONS PONS, G. Bebieron el cáliz del señor. 
Sacerdotes de Menorca immolados por la fe (1936). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 
2000 i, finalment, PONS PONS, G. El beato José María Castell Camps. Mártir salesiano 
menorquín. Barcelona: Inspectoría Salesiana Nuestra Señora de la Merced, 2001. Ara bé, una 
de les mancances més evidents a hores d’ara sobre la bibliografia existent sobre la Guerra Civil 
a Menorca fa referència a la situació del magisteri durant els anys en guerra (depuracions dels 
mestres desafectes a la República, organització de l’ensenyament primari a l’illa, creació d’una 
delegació del Consell de l’Escola Nova Unificada, popularització de l’ensenyament secundari 
mitjançant la concessió de beques, creació de milícies de la cultura, etc.) i la posterior repressió 
en el primer franquisme (depuració i repressió dels mestres desafectes al nou règim establert, 
exili i posterior tasca educativa d’algun d’ells en els països d’acollida, etc.). Unes primeres 
aportacions les trobem en les obres: MIRÓ, S. Maestros depurados en Baleares durante la 
Guerra Civil. Palma: Lleonard Muntaner Editor, 1998; SERRA BARCELÓ, J. (Introducció, 
transcripció i notes). Documents sobre el magisteri nacional a Menorca arran de l’ocupació de 
l’illa per les tropes franquistes (1939). Inca: Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears 
Servei d’Ordenació, Secció de Material Didàctic i Divulgació Educativa [Seqüència, 1, 
Quaderns d’Història de l’Educació de les Illes Balears], 2002 i MARTÍNEZ GORROÑO, E. 
Españolas en Colombia: la huella cultural de mujeres exiliadas tras la guerra civil. Madrid: 
Fundaciones Españolas en el Mundo [Cuadernos de la Fundación], 1999, on s’aporten dades 
en un capítol específic sobre l’exili de la mestra alaiorenca Genovena Pons Rotger. Finalment, 
per apropar-nos parcialment a la situació de l’educació a Menorca en temps de la guerra i en 
els primers anys del règim franquista vegeu: MARTÍN JIMÉNEZ, I. El sistema educatiu a 
Menorca... op. cit., pàg. 325-347. 
219 A banda de les publicacions suara esmentades centrades en el període que comprèn la 
Guerra Civil és obligada, pel que fa a la Segona República a Menorca, si més no per 
entendre’n les claus, la consulta de l’obra: QUINTANA, J. M. Menorca, segle XX... op. cit. 
També són interessants les dades que es troben a les obres de síntesi: CASASNOVAS 
CAMPS, M. À. Història de les Illes Balears, op. cit.; CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de 
Menorca, op. cit., i CASASNOVAS CAMPS, M. À.; GINARD FERÓN, D. L’època contemporània 
a les Balears... op. cit., entre d’altres. Pel que fa a l’educació, en temps de la Segona República 
hom pot trobar elements d’interès a la síntesi: SUREDA GARCIA, B. L’educació a les Balears 
en el segle XX, op. cit., pàg. 18-24. 
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Hom sap que amb el fracàs final de la Dictadura primoriverista, l’ascens 

del moviment d’oposició intern a aquesta i les simpaties que un canvi de règim 

radical despertaven cada cop més entre les classes populars, la monarquia 

travessava un moment de dificultat extrema, que ni tan sols la promesa de 

restituir les garanties constitucionals, suspeses l’any 1923, no pogué salvar. 

Així és que els comicis municipals del 12 d’abril de 1931 foren acollits per hom 

com un plebiscit sobre la continuïtat de la monarquia. A Menorca, mentre que 

els monàrquics estaven desorganitzats, els republicans i els socialistes 

presentaren llistes conjuntes ―apropament aquest que dugué a una separació 

real entre el moviment obrer de caire sindicalista i el republicanisme illenc, amb 

el qual havien mantingut simpaties i punts de contacte al llarg dels anys sense 

gairebé conflictes, no així amb els socialistes illencs amb els quals havien 

mantingut relacions tibants en el si de la Federació Obrera de Menorca que es 

romperen des de la greu crisi interna que s’esdevingué en ingressar 

definitivament a la Unió General de Treballadors l’any 1930. En les eleccions 

esmentades, les forces antimonàrquiques triomfaren clarament a Maó (amb 

l’elecció de disset regidors republicanosocialistes i quatre de monàrquics) i 

Ciutadella (amb dotze de republicanosocialistes, cinc de monàrquics i un de 

demòcrata independent), mentre que obtingueren una victòria més ajustada en 

es Mercadal, es Castell i Sant Lluís (on la coalició de republicans i socialistes 

tingué un avantatge de tan sols un regidor respecte dels blocs monàrquics, 

amb un resultat en cada una de les tres poblacions de sis regidors 

antimonàrquics i cinc de monàrquics). En canvi, els monàrquics s’imposaren a 

Ferreries (obtingueren els nou regidors possibles) i a Alaior (on obtingueren 

nou regidors per quatre de la coalició republicanosocialista), en aquesta última 

localitat gràcies a la divisió de les forces antimonàrquiques ―el moviment obrer 

de caire sindicalista, majoritari a la vila, i els republicans alaiorencs trencaren 

relacions quan aquests últims pactaren les llistes conjuntament amb els 

socialistes.220 Ara bé, per entendre la força real de la coalició progressista i 

antimonàrquica a Menorca entre republicans i socialistes en les esmentades 

                                           
220 Sobre les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 i llur resultats a casa nostra és de 
consulta obligada l’obra: QUINTANA, J. M. Menorca, segle XX... op. cit., pàg. 159-172. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 162 

eleccions municipals, basta que observem el que succeí a les dues principals 

poblacions, on l’èxit de la coalició republicanosocialista fou més gran, per 

adonar-nos que la distància respecte del bloc monàrquic potser no era tan gran 

com a simple vista pugui semblar. Cal tenir present que les eleccions 

municipals del 12 d’abril de 1931 es regiren per la Llei electoral del 8 d’agost de 

1907, segons la qual, quan el nombre de candidats presentats en un districte 

no era superior al nombre d’elegibles aquests eren proclamats automàticament 

sense necessitat de procedir-se a la votació. Això mateix succeí a Ciutadella, 

on la coalició republicanosocialista presenta dotze candidats ―deu de 

republicans i dos de socialistes― per tan sols cinc del partit monàrquic i un 

d’independent. El fet fou que a Ciutadella en presentar-se un nombre igual de 

candidats al de regidors elegibles ―Ciutadella es dividia en tres districtes, cada 

un dels quals podia elegir sis regidors, per tant, un total de divuit― la Junta 

Municipal del Cens electoral, per via del seu president, proclamà definitivament 

elegits els divuit candidats presentats. Així, doncs, tal com ha sostingut Josep 

M. Quintana: «El fet que no se celebressin eleccions [es refereix a Ciutadella] 

ens impossibilitarà de veure quina era la posició del poble ja que així hom no 

pot arribar a saber amb exactitud fins a quin punt el resultat de la designació 

fou representatiu del sentit popular, o, ben altrament, fruit de les intrigues i dels 

cops de sort, si més no, de la bona organització d’un partit».221 En canvi, a 

Maó, que estava dividida en quatre districtes, un dels quals comprenia els 

pobles de Sant Climent i Llumeçanes, s’havien d’elegir en total vint-i-un 

regidors. Els republicans maonesos començaren llur campanya el 31 de març 

d’aquell any i foren els que més batallaren arreu de l’illa. De fet, els actes de 

propaganda fets a Ciutadella, es Mercadal, Sant Lluís, Fornells i Sant Climent 

foren tots preparats pels republicans maonesos. La candidatura 

republicanosocialista a Maó quedà composta per setze candidats republicans i 

un de socialista. La campanya, dirigida per Joan Manent Victory, aleshores cap 

insubstituïble del partit, comptà amb la participació de Pere Taltavull, redactor 

en cap de La Voz de Menorca, Joan Hernández Mora, professor de l’Institut de 

Maó, Arnau Socias, metge santclimenter, i el veterà Bartomeu Briones. El fet 

                                           
221 Ibídem, pàg. 160.  
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fou que la candidatura conjunta de republicans i socialistes a Maó obtingué 

prou vots com per sortir elegits els seus disset candidats per tan sols quatre del 

bloc monàrquic. Malgrat això, la força real dels monàrquics a Maó no era tant 

fluixa com els resultats en regidors poden aparentar. Així, els republicans i 

socialistes obtingueren un 56,7% dels vots emesos per un 43,2% dels 

monàrquics. 
 

 
Figura 17. Les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 es platejaren com un plebiscit per a 
la monarquia. Davant els resultats adversos que obtingueren les forces monàrquiques a nivell 

estatal, Alfons XIII decidí abandonar el país i el 14 d’abril es proclamà la República. A la 
imatge, hom pot veure-hi la concentració popular que en proclamar-se la Segona República es 

produí a l’actual plaça de la Constitució de Maó. 
 

A nivell estatal, la coalició entre republicans i socialistes guanyà en 

quaranta-una de les cinquanta capitals de província. El Govern, desorientat, en 

un primer moment no sabia què fer amb els resultats adversos a les forces 

monàrquiques a nivell general i, finalment, Alfons XIII, aconsellat pel comte de 

Romanones, decidí abandonar el país. El 14 d’abril es proclamà la República a 

les principals ciutats de l’Estat. A Menorca la notícia arribà a mitja tarda del dia 

14 i a Maó es tancaren les fàbriques i botigues mentre un grup de manifestants 

recorrien els principals carrers de la ciutat amb la bandera tricolor, cantant la 

marsellesa i amb fotografies del rei cap per avall. El dirigent republicà Joan 

Manent Victory, cervell del partit, fou nomenat delegat del Govern de la 
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República interí mentre que el veterà Pere Pons Sitges, símbol del 

republicanisme maonès, es perfilava com el futur batle de Maó. Tres dies més 

tard es constituïren els nous ajuntaments de l’illa, els batles de les principals 

poblacions de la qual serien el veterà líder republicà Pere Pons Sitges a Maó, 

Joan Piris Mercadal a Alaior, Francesc Gomila Sintes en es Mercadal i el metge 

Pere Hernández Sastre a Ciutadella, tots quatre vinculats al partit republicà 

menorquí, tot i que a Alaior tenien majoria les forces monàrquiques.222 
 

 
Figura 18. A Menorca, a diferència que a la resta de les illes, les eleccions municipals d’abril de 

1931 les guanyaren àmpliament les forces antimonàrquiques. A la imatge, reunió de 
confraternitat de les autoritats civils i militars de Menorca amb motiu de la proclamació de la 

Segona República. 
 

La institucionalització del nou règim republicà passava necessàriament 

per la convocatòria d’eleccions a Corts constituents, tal com es féu aquell any 

amb data de 28 de juny. Segons la normativa vigent aleshores, les Illes Balears 

havien d’escollir set diputats ―tres a Palma i quatre conjuntament a la resta de 

partits judicials: Manacor, Inca, Menorca i Eivissa i Formentera― en un 

procediment que feia difícil que Menorca i les Pitiüses poguessin aconseguir 

                                           
222 Vegeu: CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de Menorca, op. cit., pàg. 436-439 i 
QUINTANA, J. M. Menorca, segle XX... op. cit., pàg. 171-172. 
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representació pròpia al Congrés dels Diputats. A Menorca guanyà la coalició 

novament formada entre republicans i socialistes, que incloïa el menorquí 

Teodor Canet, amb un 62,3% del sufragis, mentre que els Republicans de 

Centre de Joan March, continuació del vell Partit Liberal mallorquí, obtingué un 

20% dels vots emesos i la Dreta Republicana, amb el menorquí Josep M. Ruiz 

Manent, aconseguí un 17,7% dels sufragis. Els percentatges globals per a les 

Illes foren del 35,8% per a la Coalició Republicanosocialista (que presentà en 

les seves llistes Manuel Azaña, Gabriel Alomar, Alexandre Jaume, Francesc 

Julià i Teodor Canet), del 30% per als Republicans de Centre (Joan March, 

Lluís Alemany i Pere Matutes), del 23,1% per a la Dreta Republicana (Josep 

Socias Gradolí, Bartomeu Fonts i Jofre de Villegas, Josep M. Ruiz Manent i 

Carles Roman Ferrer) i de l’11,1% per a la Concentració Republicana (Antoni 

Pou). La coalició entre republicans i socialistes obtingué a les Illes Balears cinc 

dels set escons, mentre que els altres dos anaren a mans del partit liderat per 

Joan March. El menorquí Teodor Canet, que formava part de les llistes 

conjuntes de republicans i socialistes, obtingué l’acta de diputat. No obstant 

això, s’ha de tenir en compte que la victòria republicanosocialista en aquestes 

eleccions a Corts fou fràgil, ja que les dretes havien aconseguit en conjunt més 

vots, però en presentar-se per separat no obtingueren representació 

parlamentària significativa. De fet, si ens atenem als percentatges de la realitat 

ideològica global de les Balears ens adonarem d’una banda que les forces 

dretanes representaven un 64,2% dels sufragis emesos al total de les Illes i 

que, en el conjunt de l’arxipèlag, Menorca era un cas a part, car era l’únic indret 

en el qual sociològicament les forces esquerranes tenien major pes (62,3% dels 

vots emesos). Aquesta realitat ideològica pot ajudar-nos a entendre els 

posicionaments regionalistes a Menorca, amb postures que fins i tot podrien 

semblar excessivament localistes anys a venir, davant els diversos 

avantprojectes de reforma de l’estatus de la província de les Balears que es 

presentaren, atès que els republicans federals menorquins pretenien que es 

reconegués l’illa com a regió i no veure’s en un futur absorbits per la realitat 

sociològicament dretana de Mallorca i les Pitiüses. Dia 4 d’octubre es 

realitzaren eleccions complementàries per ocupar l’escó que Manuel Azaña 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 166 

deixà vacant a les Balears en sortir elegit també per València i el menorquí 

Francesc Carreras Reure, de la coalició entre republicans i socialistes, es veié 

beneficiat i aconseguí finalment també l’acta de diputat.223 

Una de les qüestions que la República hagué de resoldre fou l’aspiració 

autonomista de diverses regions de l’Estat. A les Illes Balears, bona part del 

debat autonomista es produí al llarg de 1931. Fou l’Associació per la Cultura de 

Mallorca la primera entitat que proposà l’elaboració d’un estatut. L’abril d’aquell 

any es convocà una reunió per tractar l’assumpte i s’acordà nomenar una 

ponència que havia de redactar un Avantprojecte d’Estatut per a Mallorca. 

Mentrestant, Guillem Roca Waring, vocal de la Cambra de Comerç de Palma, 

adreçà al president de l’entitat una proposta d’Estatut d’autonomia per a les 

Illes Balears que es fonamentava en sis punts: 1) reconeixement de la 

personalitat balear; 2) independència entre les Illes, que haurien de decidir 

quines relacions volien mantenir lliurement; 3) independència de les Illes 

respecte de Catalunya, amb la qual, no obstant això, s’havien de mantenir unes 

relacions estretes; 4) cooficialitat de les dues llengües, el català com a llengua 

pròpia de les Illes i el castellà com a llengua oficial de l’Estat; 5) fixació de 

l’estatut jurídic que delimités les atribucions de les entitats directores en tots els 

rams de l’administració; 6) fixació de les bases d’un concert econòmic amb 

l’Estat i de les Illes entre si. La proposta, que tingué una bona acollida a 

Mallorca ―la Cambra de Comerç, la Cambra Agrícola i l’Associació per la 

Cultura de Mallorca coordinaren els seus esforços al voltant de la proposta de 

Roca Waring― i Eivissa i Formentera, no fou vista amb bons ulls des de 

Menorca. S’ha de tenir present que els partidaris de l’autonomia a Menorca es 

dividien entre els catalanistes, partidaris de la unió amb Catalunya ―fet que es 

demostrà inviable atenent-nos a la nova Constitució republicana que prohibí la 

mancomunitat de regions―, i els menorquinistes, que preferien un règim 

autonòmic diferent per a Menorca. Els primers, que tenien les seves arrels en el 

nucli de fundadors i simpatitzants de Nostra Parla a l’illa, tingueren en les veus 

dels republicans federals Joan Hernández Mora, Antoni Tudurí Garcia, Joan 

                                           
223 Sobre els resultats de les eleccions esmentades a Corts vegeu: QUINTANA, J. M. Menorca, 
segle XX... op. cit., pàg. 173-197. 
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Timoner Petrus, «Menorquit», i Pere Ballester Pons els màxims exponents a la 

premsa i a les tribunes públiques en aquests moments de debat. Els segons 

tingueren en el republicà Pere Taltavull i en Deseado Mercadal, «Luzbel», 

col·laborador de La Voz de Menorca primer i del setmanari socialista Justicia 

Social després, del qual arribà a ser el director, els seus màxim exponents. Ara 

bé, el que ambdós grups compartien, tot i les diferències de pensament vers la 

qüestió autonòmica, era el fet que rebutjaven qualsevol tipus d’hegemonia de 

Mallorca: els uns demanaven l’annexió a Catalunya abans que a Mallorca i els 

altres davant el dilema Catalunya/Mallorca advocaven per reconèixer Menorca 

com a regió. Una tercera posició davant la qüestió autonòmica a Menorca la 

representaven els sectors més compromesos amb el Partit Republicà Radical, 

el gruix més important del partit republicà menorquí, representats per Joan 

Manent Victory i Arnau Socias, amb un posicionament regionalista fluix, tot i 

que com hem vist el partit republicà menorquí es declarà federal autonomista 

d’ençà de 1920. S’ha de cercar la raó d’aquestes postures contràries a 

l’Avantprojecte d’Estatut autonòmic per a les Illes Balears en el rebuig que 

l’estructura provincial produïa en els menorquins d’un segle ençà i, també, com 

s’ha dit, en el fet que els partits republicans i progressistes de l’illa, majoritaris 

com hem vist, no volien quedar-se subordinats a una Mallorca majoritàriament 

conservadora. Per als republicans menorquins, que governaven a la majoria de 

municipis, la proposta de l’Avantprojecte, que era redactada per forces 

regionalistes i dretanes mallorquines sense comptar amb ells, no els oferia cap 

garantia. Així és que Pere Taltavull, aleshores membre destacat del partit 

republicà menorquí i redactor en cap de La Voz de Menorca, advertí que l’illa 

no havia d’exposar la seva cultura, el sentiment liberal i la independència 

política al caciquisme mallorquí. El juliol d’aquell any l’Avantprojecte d’Estatut 

estava redactat i tan sols mancava l’aprovació dels ajuntaments de les Illes. El 

municipis menorquins, reunits en es Mercadal, acordaren per unanimitat no 

participar en la discussió de l’estatut, car no estaven d’acord amb la seva 

orientació, més econòmica i administrativa que no pas política. Finalment, 

Francesc Julià, president de la Diputació, convocà una assemblea, celebrada al 

Teatre Principal de Palma del 20 al 23 de juliol, a la qual no assistí cap 
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representant menorquí, on s’aprovà l’Avantprojecte d’Estatut d’autonomia sols 

per a Mallorca i les Pitiüses, amb la consegüent falta de coincidència, per tant, 

dels límits de l’entitat autònoma amb els de la província. Sigui com vulgui, el 

projecte d’autonomia de Roca de Waring fou «una criatura que va néixer 

morta», en expressió del mateix Francesc Julià, president de la Diputació, i no 

sols per l’absentisme menorquí, sinó perquè bona part de la societat de les Illes 

no sentia la necessitat de l’autonomia. Així és que la qüestió autonòmica quedà 

ajornada fins a les acaballes de 1932, quan es tornaria a reprendre sota 

l’impuls que suposà l’aprovació de l’Estatut de Catalunya. La Diputació convocà 

novament una reunió, celebrada el dia 6 de desembre, en la qual assistiren 

nombrosos representants dels ajuntaments de Mallorca i les Pitiüses i a la qual 

no assistiren novament els menorquins. Aquesta vegada hi hagué un intent 

d’aglutinar totes les Illes i s’aprovà un acord pel qual cadascuna havia de 

redactar un Projecte d’Estatut que havia de remetre a la Diputació, la qual 

s’encarregaria d’unificar els textos. Sigui com vulgui, les postures sobre el fons 

de la qüestió no havien variat respecte de l’any anterior i el Projecte d’Estatut 

quedà novament ajornat.224 

Les propostes de modernitzar la societat espanyola del primer Govern 

de la República a través d’una reforma agrària, de la separació de l’Església i 

de l’Estat, d’una profunda reforma militar, etc., provocaren, des d’un principi, 

conspiracions per enderrocar el nou règim que acabava d’instaurar-se amb la 

promulgació d’una Constitució molt progressista. La nova Constitució 

republicana promulgada garantia els drets individuals i la igualtat de tots els 

ciutadans davant la llei; estipulava que la llengua castellana era la llengua 

oficial de l’Estat, si bé reconeixia l’ús de les llengües regionals; el país es 

constituí com un Estat unitari, però amb autonomies regionals; feia esment a la 

política de neutralitat i laïcisme, etc. A més, atès que els sectors més 

esquerrans veieren en la Segona República un estat petit burgès contrari a llurs 

interessos de classe, predominà entre els sectors més conservadors del 

                                           
224 Sobre el Projecte d’Estatut d’autonomia per a les Illes Balears i la postura adoptada des de 
Menorca en aquests anys vegeu: QUINTANA, J. M. Els menorquins i l’autonomia (passat, 
present, perspectives de futur). Palma: Editorial Moll, 1977, pàg. 37-91 i QUINTANA, J. M. 
Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 147-168.  
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republicanisme la por a una possible revolució, que podia anar acompanyada 

de violència, per tal de canviar l’estat imperant. L’estiu de 1933 el Govern de la 

República que presidia Manuel Azaña començà a trontollar enmig d’una forta 

conflictivitat política i social. Es dissolgueren les Corts i es convocaren 

eleccions legislatives per dia 19 de novembre d’aquell mateix any. La dreta, 

que havia après la lliçó de dos anys abans, s’havia reorganitzat al voltant de la 

Confederació Espanyola de Dretes Autònomes (CEDA), liderada per José 

María Gil Robles, que es fusionà amb la Unió de Dretes i esdevingué el partit 

conservador més actiu i nombrós a l’Estat, car aglutinava un sector important 

de l’aristocràcia, bona part de les classes mitjanes i els obrers que militaven a 

la Federació d’Obrers Catòlics. A les Illes, a les eleccions del 19 de novembre, 

s’hi presentaren quatre candidatures. Les dretes s’havien reorganitzat i 

presentaren una candidatura unitària formada per la CEDA i els republicans de 

centre de Joan March. Els republicans radicals d’Alejandro Lerroux, liderats a 

les Illes per Francesc Julià i el maonès Joan Manent, una coalició entre 

socialistes i Acció Republicana i, finalment, els comunistes, foren les altres tres 

candidatures elegibles. El vot majoritàriament conservador de les dones, que 

per primera vegada exerciren el dret de sufragi a l’Estat, l’abstenció de molts 

d’obrers seguint les consignes de la Confederació Nacional del Treball, les 

maniobres poc netes de Joan March, que cedí vots a la segona volta als 

lerrouxistes a Menorca per bloquejar l’elecció d’un candidat de coalició 

progressista entre socialistes i Acció Republicana, etc., donaren una àmplia 

victòria a la coalició conservadora. Alguns dels diputats electes foren els 

menorquins Tomàs Salord, per la coalició Centre-Regionalista-Dreta, i el 

leurroxista J. Teodor Canet. En total, les forces conservadores obtingueren a 

les Illes uns cent cinquanta mil vots, mentre que les progressistes obtingueren 

poc més de cent mil vots. Això suposava un canvi radical quant als resultats 

obtinguts dos anys abans.225 En general la situació a la resta de l’Estat fou 

semblant i un pacte entre la CEDA i el Partit Republicà Radical de Lerroux situà 

aquest últim a la presidència del Govern. El nou Govern conservador format 

                                           
225 Vegeu: CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de les Illes Balears, op. cit., pàg. 365-370 i 
CASASNOVAS CAMPS, M. À.; GINARD FERÓN, D. L’època contemporània a les Balears... 
op. cit., pàg. 75-85. 
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durant el seu mandat, conegut per hom com el Bienni Negre, intentà tornar 

enrere moltes de les propostes i mesures progressistes que havia adoptat el 

gabinet anterior, presidit per Manuel Azaña, sobretot les de caire 

socioeconòmic. La República, cada cop més atacada des de tots els sectors i 

debilitada per les contínues vagues i la crisi econòmica, hagué de fer front als 

diversos conflictes que es succeïen i que deterioraven el nivell de convivència 

social en aquests anys. L’octubre de 1934 els conflictes arribaren al seu punt 

àlgid quan les principals ciutats de l’Estat restaren paralitzades per una vaga 

general i esclatà la revolta dels miners asturians. La violenta repressió a la qual 

foren sotmesos els revolucionaris asturians no evità que la situació a l’Estat 

continués deteriorant-se. Les diverses mesures socioeconòmiques que el 

Govern de coalició de la CEDA i el Partit Republicà Radical anava adoptant, 

com ara la paralització de la reforma agrària i la defensa de les classes més 

potents, a les quals s’havia d’afegir l’atur creixent i la minva del poder adquisitiu 

dels treballadors, mantingueren l’efervescència social al llarg dels anys en els 

quals governaren. A Menorca, la revolta dels miners asturians tingué certes 

repercussions. Així, el 6 d’octubre hi hagué aldarulls a Maó i Ciutadella, on 

s’intentà forçar una vaga general que fou ràpidament reprimida. Justicia Social i 

Fructidor, aleshores òrgans d’expressió dels socialistes i dels 

anarcosindicalistes a l’illa, foren suspesos i es clausuraren els locals dels 

sindicats, mentre que diversos dirigents obrers i polítics progressistes foren 

detinguts i jutjats posteriorment per tribunals militars, tot i que les penes 

imposades foren lleus. Davant les diverses crisis internes del Govern radical 

cedista, que el dugueren a la seva descomposició, es convocaren eleccions per 

al més de febrer de 1936.226 

Hom sap que a les eleccions a Corts que se celebraren el 16 de febrer 

d’aquell any, les forces progressistes concorregueren juntes formant el Front 

Popular ―l’experiència de dos anys abans en la qual la disgregació del vot 

progressista i d’esquerres donà una àmplia victòria a les dretes que en el bienni 

que governaren tornaren enrere moltes de les mesures avançades aplicades 

                                           
226 CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de Menorca, op. cit., pàg. 439-445 i CASASNOVAS 
CAMPS, M. À. Història de les Illes Balears, op. cit., pàg. 366-374. 
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en el primers anys de la República, així ho aconsellaven. Nogensmenys, les 

eleccions, que transcorregueren amb normalitat a Menorca, donaren un altre 

cop la victòria als candidats conservadors, que obtingueren el 59,9% dels 

sufragis emesos. Al conjunt de les Illes Balears la victòria dels candidats 

dretans encara fou més àmplia amb un 68,5% dels vots. Així fou que els set 

candidats de la dreta balear foren elegits diputats a Corts, entre ells el 

menorquí Tomàs de Salort i Olives. Malgrat la derrota patida pel Front Popular 

a les Illes, els sindicats i partits progressistes celebraren a les principals viles 

de l’illa, Maó i Ciutadella, la victòria assolida al conjunt de l’Estat amb 

manifestacions i mítings. En els mesos següents la tensió social augmentà a 

Menorca, sobretot a Ciutadella, on hi hagué diversos incidents com ara el de 

dia 9 de març entre obrers manifestants i guàrdies jurats rurals que 

col·laboraven amb l’Ajuntament, les diverses vagues que s’esdevingueren els 

dies 26 de març i 15 d’abril ―l’una dels obrers de l’empresa Cobertes i 

Teulades encarregada d’eixamplar el port de Ciutadella i l’altra convocada per 

la Federació Obrera de Menorca, de caire general, deguda a la desavinences 

amb la patronal del calçat― o la mort d’un manifestant comunista, Dionís 

Gelabert, en un tiroteig el dia 20 de juliol. A Maó, durant els mesos d’abril i de 

maig, també hi hagué diversos conflictes laborals, com ara les vagues dels 

electricistes, dels descarregadors del moll, dels obrers de la fàbrica tèxtil 

d’Eugeni Valeri o l’expulsió que la Guàrdia Civil féu dels treballadors agrícoles 

de les finques de Favàritx.227 

                                           
227 CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de Menorca, op. cit., pàg. 447-448. 
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Figura 19. A les eleccions a Corts que se celebraren el 16 de febrer de 1936 les forces 

progressistes concorregueren juntes formant el Front Popular. Les eleccions, a Menorca, 
donaren la victòria als candidats conservadors, que obtingueren el 59,9% dels sufragis emesos. 
No obstant això, la victòria generalitzada al conjunt de l’Estat fou rebuda amb entusiasme a l’illa 

pels sectors populars. A la imatge, manifestació a Ciutadella per celebrar la victòria del Front 
Popular a l’Estat a les eleccions de 1936. 

 

A mitjan juliol de 1936, començaren a córrer rumors per Menorca d’un 

possible aixecament militar contra la República, que es confirmaren amb la 

notícia de la insurrecció de la guarnició de Melilla el dia 17. Començava la 

Guerra Civil que tindria unes conseqüències nefastes per al país en general i, 

lògicament, també per a l’illa.228 L’alçament militar contra la República a 

Menorca fracassà a causa de la seva escassa organització. Tot i que 

inicialment semblà que aquest havia triomfat sense gaires problemes, els caps i 

oficials rebels s’enfonsaren quan alguns sotsoficials, que sabien que la tropa 

els seguiria, influïts per les notícies del fracàs de l’alçament a Barcelona i 

disposats a mantenir els avenços professionals aconseguits durant la 

República, es decantaren per donar suport al Govern i es rebel·laren contra els 

seus caps tot detenint-los. Així fou que el poder, en els primers mesos en 

                                           
228 Sobre la Guerra Civil a Menorca i les seves conseqüències són de consulta obligada, entre 
d’altres, els estudis històrics: MURILLO TUDURÍ, A. «Una introducció a la Guerra Civil a 
Menorca», op. cit., pàg. 9-44; MURILLO TUDURÍ, A. La Guerra Civil a Menorca... op. cit., i 
MARTÍN JIMÉNEZ, I. Aportaciones a la historia de la Guerra Civil en Menorca, op. cit. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 173 

guerra, restà en mans d’uns sotsoficials que, com el brigada ciutadellenc Pere 

Marquès ―Marquès s’autonomenà comandant militar de Menorca un cop 

detingué el general José Bosch Atienza, que havia proclamat l’estat de guerra, i 

els caps i oficials partidaris del cop militar―, actuaren amb una gran 

prepotència i al marge de les autoritats civils, que havien tingut un paper poc 

rellevant en el control de l’aixecament. De seguida es procedí al nomenament 

de noves autoritats civils i militars: el socialista Francesc Mercadal fou nomenat 

Comissari per a la Delegació del Govern de la República a Menorca, els 

municipis formaren comissions gestores integrades per representants dels 

partits del Front Popular i els sindicats. Mentrestant, Nicanor Menéndez, oficial 

del cos auxiliar de l’Armada, assumí interinament el comandament de la base 

naval. En els mesos següents es produïren detencions i arrestos de persones 

presumptament desafectes a la República ―no sols de caps i d’oficials que 

s’havien adherit activament o passiva a l’aixecament, sinó que també ho foren 

persones de dretes i considerades contràries a la República i bona part del 

clergat― i alguns assassinats per part de milicians incontrolats. El dia 2 d’agost 

foren afusellats a la Mola fruit d’un ajustament entre militars, en el qual no 

participaren les autoritats civils de l’illa, el general Bosch Atienza i alguns dels 

caps i oficials més representatius; l’endemà fins a vuitanta-set caps i oficials 

foren també afusellats. Durant l’agost de 1936 se seguiren produint detencions 

de desafectes al govern legítim republicà que foren tancats en diferents 

presons improvisades i es repetiren alguns assassinats realitzats per milicians 

incontrolats. L’actuació arbitrària del comandant militar Pere Marquès, sobretot 

pels sagnants episodis de la Mola, li valgué l’animadversió de les autoritats 

civils i de bona part dels militars de l’illa. Marquès fou destituït el 8 de setembre 

i el substituí Nicanor Menéndez. Francesc Mercadal, que fou confirmat com a 

delegat del Govern de la República a Menorca, intentà reconstituir el Front 

Popular i limitar els abusos que s’havien comès fins aleshores. Malgrat la 

voluntat unitària que demostrà el Front Popular, en un congrés celebrat el 25 

d’octubre d’aquell any a Maó ―en el qual assistiren representants d’Esquerra 

Republicana, cenetistes, ugetistes, comunistes, socialistes, la Joventut 

Llibertària d’Alaior, grups anarquistes de Maó i la Joventut Llibertària de 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 174 

Ciutadella―, el cert és que en aquests mesos inicials no s’aconseguí mantenir 

l’ordre a l’illa, car a més de les autoritats civils actuaven de forma paral·lela 

comitès i assemblees i no s’havia aconseguit eradicar totalment els elements 

incontrolats. Així és que en aquest clima d’agitació social i debilitat de l’autoritat 

constituïda es continuaren produint alguns assassinats en els mesos de 

setembre, d’octubre i de novembre de 1936. El 26 de setembre l’aviació italiana 

realitzà el primer bombardeig sobre Menorca (al llarg de la guerra patí 

quaranta-set atacs aeris que enderrocaren setanta-sis edificis i causaren disset 

morts, entre ells tres infants). Els dies 18 i 19 de novembre, després d’un altre 

atac aeri de l’aviació italiana, es produí la segona gran matança a Menorca, en 

la qual foren afusellats setanta-cinc persones que eren tancades al vaixell-

presó Atlante, de les quals trenta-set eren capellans, vint-i-sis militars i dotze 

civils.229  

Després d’aquests primers mesos marcats per la disbauxa, la 

desorganització i la repressió, entre el desembre de 1936 i el gener de 1939 hi 

hagué una etapa de normalització marcada per les figures del delegat del 

Govern Francesc Mercadal i el cap militar José Brandaris de la Cuesta. Així és 

que F. Mercadal exercí la seva condició governativa amb èxit i aconseguí en 

bona part fer front a la divisió interna existent entre els partits d’esquerra. Per la 

seva banda, el coronel J. Brandaris de la Cuesta, nomenat comandant militar 

de Menorca el desembre, restaurà la disciplina a la guarnició i aconseguí 

acabar amb les violències i els assassinats que havien marcat els primers 

mesos de la guerra. Al començament de 1937 es procedí a reorganitzar les 

institucions municipals i l’exèrcit, que creà una Escola Popular de Guerra. El 16 

de febrer es crearen els consells municipals que substituïren les juntes 

gestores dels ajuntaments. L’administració local restà principalment en mans 

dels dirigents de l’obrerisme militant menorquí al llarg dels anys en guerra, la 

gestió de la qual, marcada pel voluntarisme i la inexperiència, no impulsà cap 

acció realment revolucionària, atesos els limitats efectes de les 

municipalitzacions, el control obrer d’indústries i les col·lectivitzacions de 

                                           
229 Vegeu: MURILLO TUDURÍ, A. La Guerra Civil a Menorca... op. cit., pàg. 6-26 i MARTÍN 
JIMÉNEZ, I. Aportaciones a la historia de la Guerra Civil en Menorca, op. cit., tom I, pàg. 51-
179 i 205-277. 
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finques rústiques. Pel març d’aquell any començaren les actuacions del 

Tribunal Especial Popular, que jutjà els detinguts acusats d’adhesió a la 

rebel·lió, tot i que una bona part d’ells ja havien estat afusellats en les 

matances esmentades de la Mola i del vaixell-pressó Atlante. S’organitzaren 

també els proveïments amb la constitució d’una Junta Central de 

Proveïments.230  

Durant la guerra residiren a Menorca nombrosos refugiats, 

majoritàriament provinents de Mallorca, que tingueren un important 

protagonisme en la reorganització de les forces polítiques i sindicals a l’illa, els 

quals assoliren la categoria de provincials, car la resta de l’arxipèlag estava 

sota el control dels rebels. Pel que fa a les formacions polítiques en aquests 

anys a l’illa, s’ha de dir que el socialistes, amb militants que tingueren un 

marcat protagonisme institucional com ara el delegat del Govern Francesc 

Mercadal o els batles de Maó Antoni Gomila i Francesc Pons Carreras, 

incrementaren el nombre d’afiliacions i obriren noves agrupacions en es 

Mercadal i Ferreries. Nogensmenys, si algun partit polític experimentà una 

expansió considerable en el nombre d’afiliacions aquest fou el Partit Comunista 

d’Espanya que arribà a comptar amb uns mil cinc-cents afiliats a Menorca; xifra 

no gens menyspreable si tenim en compte que el Partit Comunista fins abans 

de la guerra pràcticament no tenia presència a l’illa. A casa nostra, els 

comunistes, organitzats al voltant de la figura d’Heriberto Quiñones, ocuparen 

importants càrrecs en diverses institucions i es feren amb el control de la 

Federació Obrera de Menorca, fets que aixecaren inicialment recels entre els 

socialistes i els comunistes menorquins, tot i que finalment es crearen comitès 

d’enllaç entre ambdues formacions polítiques. Altres formacions lligades al 

Partit Comunista, com ara les Joventuts Socialistes Unificades, les Dones 

Antifeixistes i el Comitè d’Amics de la Unió Soviètica, tingueren també un paper 

destacat en aquest anys en guerra.231 Altres formacions polítiques d’aquests 

                                           
230 Vegeu: MURILLO TUDURÍ, A. La Guerra Civil a Menorca... op. cit., pàg. 26-35 i MARTÍN 
JIMÉNEZ, I. Aportaciones a la historia de la Guerra Civil en Menorca, op. cit., tom II, pàg. 25-70 
i 157-180. 
231 Sobre la figura d’Heriberto Quiñones i la seva influència en l’organització del Partit 
Comunista a Menorca o els comunistes menorquins durant la Segona República i la Guerra 
Civil vegeu: GINARD FERÓN, D. Heriberto Quiñones y el movimiento comunista en España 
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moments, com Esquerra Republicana, amb membres destacats com és el cas 

de Joan Hernández Mora, i Unió Republicana, que estaven constituïdes pels 

antics republicans federals l’una i els republicans radicals l’altra ―que tanta 

importància havien tingut com s’ha vist al primer terç del nou-cents en la vida 

política menorquina, però que d’ençà de la caiguda de Lerroux pràcticament 

s’havien desintegrat― tenien una presència discreta o gairebé nul·la, tot i que 

Esquerra Republicana formava part del Front Popular. D’altra banda, els 

sindicats de caire cenetista experimentaren un fort creixement i crearen un 

Comitè Regional el setembre de 1938. Altres organitzacions de caire llibertari 

que també tingueren activitat a Menorca foren la Federació Anarquista Ibèrica, 

les Joventuts Llibertàries i algunes organitzacions femenines llibertàries. La 

Federació Obrera de Menorca, que des del febrer de 1937 fou controlada pels 

comunistes gràcies en part a les Joventuts Socialistes Unificades, retornà al 

control socialista a començaments de 1938 i amb posterioritat creà un comitè 

d’enllaç amb la Confederació Nacional del Treball. Els principals òrgans de 

premsa del moment, La Voz de Menorca i El Bien Público, foren expropiats i 

lliurats als principals partits polítics del Front Popular. Així, el primer, anterior 

òrgan d’expressió del partit republicà menorquí, passà a ser des del 26 de 

novembre de 1936 l’òrgan del Sindicat Únic de Treballadors de Maó i portaveu 

de les organitzacions obreres de Menorca afectes a la Confederació Nacional 

del Treball, mentre que el segon, suspès en el moment de l’aixecament atès el 

seu caràcter conservador, passà a mans de la Federació Local de Societats 

Obreres de la Unió General de Treballadors i de l’Agrupació Socialista, que ja 

comptaven amb el setmanari Justicia Social, editat d’abans de la guerra, com a 

òrgan d’expressió a l’illa.232  

El 4 de febrer de 1939 Luis González de Ubieta, vicealmirall i cap de la 

flota republicana, prengué possessió del càrrec de cap de la base naval i 

comandància militar de Menorca, car José Brandaris de la Cuesta havia estat 
                                                                                                                            
(1931-1942). Palma: Documenta Balear; Madrid: Compañía Literaria, 2000 i GINARD FERÓN, 
D. L’oposició antifranquista i els comunistes mallorquins (1939-1977). Barcelona: Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1998. Aquesta última referència, tot i centrar-se en els anys del 
règim franquista a Mallorca, també aporta interessants dades de l’organització dels comunistes 
menorquins en els anys previs a la dictadura franquista. 
232 MARTÍN JIMÉNEZ, I. Aportaciones a la historia de la Guerra Civil en Menorca, op. cit., tom 
II, pàg. 25-70. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 177 

destinat a la Secretaria General del Ministeri de Defensa i abandonà l’illa amb 

destinació a Barcelona dies abans. La rendició de Menorca, cada cop més 

aïllada ―pensem que dia 26 de gener d’aquell any havia caigut Barcelona―, 

era qüestió de temps. En la presa de l’illa menor de l’arxipèlag, preparada pels 

comandaments franquistes de Mallorca, hi havien de tenir un paper destacat 

els bombardeigs aeris a càrrec de les aviacions italianes i alemanyes. Ara bé, 

Alan Hillgarth, cònsol  britànic, i Fernando Sartorius, tinent coronel de 

l’Aeronàutica Naval, assabentats dels plans per prendre Menorca aconseguiren 

poders de Franco per pactar la rendició de l’illa sense haver de passar per un 

bany de sang amb els bombardeigs massius prevists sobre la població. Així fou 

que, a través de la mediació britànica, el dia 7 de febrer un creuer britànic, el 

Devonshire, arribà al port de Maó amb Fernando Sartorius per pactar la 

rendició i l’evacuació dels principals caps, polítics i militars, de la Menorca 

republicana. Nogensmenys, les reticències de González de Ubieta ―que no 

podia comunicar-se amb el Govern de la República― i una revolta inesperada 

de la guarnició de Ciutadella, que hagué de ser aturada, entorpiren les 

negociacions. A més, l’aviació franquista incomplí els acords previs de no 

agressió mentre Fernando Sartorius fos a l’illa negociant la rendició i efectuaren 

un intens bombardeig al port de Maó, on estava ancorat el Devonshaire, que 

causà dos morts. A la matinada, un cop l’illa es rendí, uns quatre-cents 

cinquanta refugiats republicans embarcaren al Devonshire i partiren a primera 

hora del dia 9 de febrer rumb a Marsella, mentre que uns altres setanta-set 

refugiats pogueren salpar amb el motoveler Carmen Picó rumb a Alger. Sigui 

com vulgui, la realitat és que foren molts més els que no pogueren sortir de 

Menorca que els que ho aconseguiren. La guerra i les seves conseqüències 

sagnants no acabaren per a l’illa menor aquell 9 de febrer, ni tan sols l’1 d’abril, 

dia del darrer part de guerra. En els primers dies de l’ocupació franquista es 

realitzarien centenars de detencions que en poc temps ja ascendien a unes 

quatre mil o cinc mil, entre les quals hi havia persones que havien tingut una 

rellevància especial dins l’exèrcit popular o bé en els partits i sindicats del Front 

Popular, però també n’hi havia molts, la majoria, que no s’havien significat 

especialment en els anys en guerra. L’execució de penes de mort començà als 
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pocs dies de l’ocupació. Al començament d’abril ja s’havien afusellat un 

centenar de persones, l’últim d’aquests es féu el dia 3 de febrer de 1945, i 

s’havien dictat moltes més sentències de mort, per bé que algunes començaren 

a permutar-se per penes de trenta anys de reclusió. Començava la cruenta 

repressió franquista a l’illa, una de les pàgines més grises de la nostra recent 

història contemporània. Les xifres finals de la Guerra Civil a Menorca són 

impactants si ens atenem a la seva migrada població i extensió i al fet que restà 

lluny dels fronts de batalla. El nombre de morts pel bàndol republicà ascendí a 

uns tres-cents setanta-set, mentre que pel bàndol nacional foren uns dos-cents 

cinquanta-un, és a dir, un total de sis-cents vint-i-vuit morts entre ambdós 

bàndols, la major part de les quals ho fou per les repressions respectives. A 

aquesta xifra, s’hi haurien d’afegir els milers de presos i exiliats republicans. En 

definitiva, es pot afirmar que la pèrdua demogràfica de resultes de la guerra fou 

de devers un 14% de la població insular al llarg d’aquests anys. 233 
 

 
Figura 20. Imatge del vaixell britànic Devonshire. Uns quatre-cents partidaris del bàndol 

republicà pogueren embarcar-hi i abandonaren l’illa rumb a Marsella un cop l’illa es rendí a les 
tropes franquistes. 

 
                                           
233 MURILLO TUDURÍ, A. La Guerra Civil a Menorca... op. cit., pàg. 35-45 i MARTÍN JIMÉNEZ, 
I. Aportaciones a la historia de la Guerra Civil en Menorca, op. cit., tom II, pàg. 181-255. A més, 
específicament sobre la repressió franquista i les seves víctimes a l’illa de Menorca, hom pot 
consultar: PONS MELIÀ, A. Víctimes del silenci, op. cit. 
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Figura 21. Les tropes nacionals ocuparen Menorca el 9 de febrer de 1939 i començà la dura 
repressió franquista. Centenars de persones, que no havien pogut sortir de l’illa en rendir-se 
aquesta, foren empresonades o afusellades. A la imatge, entrada de les tropes franquistes a 

Menorca el febrer d’aquell any. 
 

Pel que fa a l’economia durant el període que comprèn el Govern de la 

República en pau i en guerra a l’illa de Menorca, cal dir que la inestabilitat 

política del moment, canvis de govern primer i estat de guerra després, féu 

impossible que s’establís una política econòmica capaç de redreçar la situació 

de crisi heretada de la dècada dels anys vint del nou-cents ―pensem en la 

greu crisi general de l’any 1929. Així és que, a nivell general, els primers anys 

republicans, amb els successius canvis de govern, no serviren per millorar la 

situació econòmica del moment. La inestabilitat política entre els grups que 

eren la base de les diferents coalicions impediren que les reformes 

econòmiques s’apliquessin amb totes les seves conseqüències; la reforma 

agrària de 1932 n’és un exemple. Aquesta situació de convulsió política s’havia 

de manifestar necessàriament a Menorca provocant el final de l’etapa 

expansiva dels anys vint. Un exemple d’aquesta mala situació econòmica fou la 

fallida, gairebé generalitzada, de les entitats financeres nascudes la dècada 

anterior a Menorca ―Crèdit Mercantil de Menorca, Banc de Menorca, Banc de 

Ferreries. Amb el començament de la Guerra Civil s’obrí definitivament una 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 180 

economia de guerra i de restriccions que es perllongà en el temps fins a la 

Segona Guerra Mundial. El període que abasta la guerra dels tres anys fou 

força dur per a l’economia de Menorca a causa de la seva pertinença al bàndol 

republicà en contraposició al triomf del bàndol nacional a Mallorca i les Pitiüses. 

Molts foren els fets que contribuïren a agreujar la situació econòmica 

menorquina, entre els quals s’han de destacar, en opinió de Guillem López i 

Joan Rosselló: d’una banda, l’enfrontament entre les diferents administracions 

aleshores existents (el representant del Govern republicà, els governs 

municipals, les entitats de la gestió econòmica, etc.); d’una altra, la lleva de 

reclutes, amb l’abandonament consegüent de les feines del camp i la indústria; 

també, l’expropiació d’algunes finques rústiques i d’algunes empreses 

industrials ―com ara l’Elèctrica Maonesa, la fàbrica de Gas de Maó, Calçats 

Menorca, etc.―, que passaren a ser gestionades per persones sense cap 

mena de capacitació amb la lògica caiguda de la productivitat, i, finalment, la 

manca de matèries primeres de la indústria i de recanvis de la maquinària a 

causa del bloqueig al qual estava sotmesa l’illa. Tot plegat ajudà al fet que es 

produís una inflació dels preus i que aparegués el mercat negre en aquests 

anys.234 

 Malgrat que Menorca geogràficament estava allunyada dels fronts de 

batalla, els anys que durà la guerra i la immediata postguerra repercutí de 

moltes maneres sobre la vida quotidiana illenca. En aquest sentit cal destacar: 

d’una banda, en els anys en guerra, els ja esmentats bombardeigs per part de 

l’aviació italiana i el bloqueig que la marina del bàndol nacional exercí sobre 

l’illa; l’escassesa d’aliments, de combustibles i de matèries primeres; la divisió 

ideològica i la persecució que patiren els no addictes a la causa republicana; de 

l’altra, en els anys immediats a la guerra, la dura repressió franquista que 

afectà centenars de menorquins i tingué considerables repercussions sobre la 

societat menorquina de postguerra. 235 

 

                                           
234 Vegeu: LÓPEZ CASASNOVAS, G.; ROSSELLÓ VILLALONGA, J. L’economia menorquina 
en el segle XX... op. cit., pàg. 17-18. 
235 MURILLO TUDURÍ, A. La Guerra Civil a Menorca... op. cit., pàg. 53 i MARTÍN JIMÉNEZ, I. 
Aportaciones a la historia de la Guerra Civil en Menorca, op. cit., tom II, pàg. 71-110. 
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3.3.2. Educació i cultura  
 

 Una de les prioritats dels dos períodes de poder dels governs de partits 

progressistes durant la Segona República i la Guerra Civil ―és a dir, els 

compresos entre 1931-1933 i 1936-1939― fou el desenvolupament de 

l’educació. Així és que l’educació esdevingué un tema absolutament prioritari 

pels diversos governs progressistes republicans que pretengueren, sobretot en 

el primer bienni, reformar tot el sistema educatiu sobre la base de les idees 

polítiques del socialisme, que recolzaven els principis pedagògics de la 

Institución Libre de Enseñanza i dels diversos corrents renovadors de l’escola 

nova, sobretot els que donaven més importància a la dimensió social. De 

manera que als primers anys de la Segona República es donà una no gens 

menyspreable expansió i consolidació de la innovació educativa també al 

conjunt de les Illes Balears i un important impuls de les construccions escolars. 

En aquest sentit, els mètodes i plantejaments educatius d’Ovide Decroly, 

Célestine Freinet, W. Kilpatrick i Maria Montessori es generalitzaren en aquests 

anys a les Illes.236 A tall d’exemple, observem que a Menorca durant els anys 

republicans s’implantà el mètode Freinet, amb la correspondència i les revistes 

escolars com a eixos bàsics, una important dotació en material didàctic, el 

començament de l’estudi del medi més proper i la revalorització de la llengua 

pròpia. En aquest context, la revista escolar Nuestra Escuela, editada per 

l’Escola Graduada d’Alaior, fou enviada a les illes veïnes, a Catalunya i al sud 

de França, en el marc de la iniciativa freinetista d’intercanvi de correspondència 

i de revistes escolars entre centres allunyats. Altrament, en aquests anys les 

escoles graduades de Maó, d’Alaior i de Ciutadella aplicaren els mètodes de 

treball més avançats, alhora que els professionals de l’educació illencs 

començaren a treballar en equip. Ni tan sols la guerra aturà el desitjat procés 

d’extensió educativa i cultural. S’ha de tenir en compte que l’enorme 

desenvolupament escolar de la Segona República, sense precedents a l’Estat 

espanyol, fou una de les senyes d’identitat de les aspiracions socials del règim 
                                           
236 Vegeu: SUREDA GARCIA, B. L’educació a les Balears en el segle XX, op. cit., pàg. 18-24. 
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republicà. A Menorca, l’any 1936, es constituí un Consell de Cultura de l’Escola 

Nova Unificada de l’illa de Menorca i es tancaren tots els centres privats, amb 

l’agrupament consegüent dels infants a les escoles públiques, on s’havia 

d’aplicar la coeducació. Cap el juliol de 1937 els batles i els representants de 

les juntes locals d’instrucció acordaren la creació d’una comissió examinadora 

dels alumnes de totes les escoles nacionals, primera passa per a una evolució 

de la situació educativa a l’illa. L’any 1938 funcionaven a Menorca dotze 

centres com a escoles públiques ―tres a Maó, tres a Ciutadella, dos a Alaior i 

un a cada una de les viles restants: es Castell, Sant Lluís, es Mercadal i es 

Migjorn. Ni tan sols la guerra parà la planificació de nous centres escolars i 

l’Ajuntament de Maó elaborà projectes de construcció de tres noves escoles 

graduades per a la vila i una escola rural al camí de Fornells.237 
 

 
Figura 22. La Guerra Civil no aturà el desitjat procés d’extensió educativa i cultural de les 

autoritats republicanes illenques. A la imatge, detall de la façana sobre plànols d’una de les 
construccions escolars planejades per l’Ajuntament de Maó durant la guerra. 

 

D’altra banda, les congregacions religioses patiren persecucions i el 

tancament dels seus centres educatius. Les persones properes als moviments 

                                           
237 MARTÍN JIMÉNEZ, I. El sistema educatiu a Menorca... op. cit., pàg. 321-327 i MARTÍN 
JIMÉNEZ, I. Aportaciones a la historia de la Guerra Civil en Menorca, op. cit., tom II, pàg. 110-
112. 
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catòlics també en patiren les conseqüències. La depuració republicana del 

magisteri afectà alguns mestres i professors als quals fins i tot se’ls prohibí 

d’exercir domiciliàriament. Així, per exemple, la mestra ciutadellenca Margalida 

Florit fou expedientada i separada del magisteri per les autoritats 

republicanes.238 

 L’ensenyament secundari als anys trenta del nou-cents cobrà a Menorca 

una dimensió social de la qual fins aleshores havia estat mancat. S’obriren 

diversos centres privats, els estudiants dels quals havien de convalidar els seus 

estudis, i es donà, per tant, una activitat prou estesa, ramificada fora de l’Institut 

de Maó en forma d’acadèmies. Lentament es produïren algunes reformes en 

l’ensenyament al batxillerat públic en els anys de la Segona República. Així, els 

programes de geografia i història, ciències naturals, etc. començaren a incloure 

aspectes relacionats amb l’entorn més proper dels alumnes i el treball de camp, 

a redós de l’embranzida investigadora que sobre la realitat de l’illa s’havia 

donat al primer terç del nou-cents. L’esclat de la Guerra Civil afectà el 

professorat de l’Institut de Maó, respecte del qual no hi havia cap tipus 

d’eximent en el compliment de les obligacions militars. Joan Hernández Mora 

fou designat director del centre atès el seu perfil polític i professional 

―recordem que pertanyia a Esquerra Republicana―, car des d’un 

començament hi hagué un marcat interès per part del Front Popular de 

controlar l’Institut. Durant aquests anys, al centre, per pal·liar en la mesura que 

fos possible els efectes de la mobilització de l’alumnat en la vida acadèmica fou 

necessari recórrer a exàmens especials ―l’any 1938 es mobilitzaren un total 

de setanta-quatre alumnes d’entre catorze i disset anys per als treballs de 

defensa passiva. S’intentà universalitzar l’ensenyament secundari amb la 

concessió de beques per als alumnes de les classes més desafavorides. La 

tensió bèl·lica afectà de manera contundent la vida quotidiana de l’Institut amb 

                                           
238 Sobre la depuració del magisteri en aquests anys a l’illa, tant la republicana com la 
franquista, hom pot trobar-hi notícies a l’obra: SERRA BARCELÓ, J. (Introducció, transcripció i 
notes). Documents sobre el magisteri nacional a Menorca... op. cit. D’altra banda, sobre la 
repressió soferta pel clergat i les congregacions religioses a l’illa, més específicament en els 
anys en guerra, hi ha diversos treballs seriats de Guillem Pons. En aquest sentit vegeu: PONS 
PONS, G. Juan Huguet Cardona... op. cit.; PONS PONS, G. Bartolomé Pons Sintes... op. cit.; 
PONS PONS, G. Bebieron el cáliz del señor... op. cit., i, finalment, PONS PONS, G. El beato 
José María Castell Camps... op. cit. 
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aldarulls i acusacions entre l’alumnat que acabà amb la depuració i l’expulsió 

de l’Institut d’alumnes que es considerava que havien fet apologia dels 

rebels.239 

 
Figura 23. L’ensenyament secundari als anys trenta del nou-cents cobrà a Menorca una 

dimensió social de la qual fins aleshores havia estat mancat. A la imatge, un grup d’alumnes de 
primer i professors de l’Institut de Maó del curs 1932-1933. 

 

Una de les iniciatives educatives desenvolupades fora de l’escola que 

gaudí de més èxit en aquests anys en guerra foren les colònies d’estiu que 

proliferaren arreu de l’illa ―arribaren a funcionar-ne fins a cinc indrets 

diferents― i per a les quals s’arribà a constituir el Patronat de Colònies de 

Menorca. Les colònies pretengueren atendre els infants les famílies dels quals 

estaven en una situació més precària amb la pretensió d’evitar en la mesura de 

llurs possibilitats les traumàtiques conseqüències de la guerra. L’any 1937 

atengueren un total de dos-cents quatre infants, la majoria de vuit anys d’edat. 

L’any següent aquesta xifra augmentà als cinc-cents vuitanta-nou i amb edats 

compreses entre els sis i els catorze anys. D’altra banda, l’any 1938 

s’endegaren arreu dels pobles de l’illa les Campanyes de Difusió Cultural, sota 

el control de les Milícies de la Cultura, que aquell any assoliren les xifres de 

                                           
239 MARTÍN JIMÉNEZ, I. El sistema educatiu a Menorca... op. cit., pàg. 329-341 i MACIÁN, V. 
El Instituto de Mahón... op. cit., pàg. 195-203. 
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quaranta-una mil nou-centes noranta-una classes realitzades, cinc-centes vuit 

conferències i xerrades fetes per milicians, vint-i-vuit racons culturals i trenta-

una biblioteques de campanya creades, dotze concerts i representacions 

teatrals, quaranta-tres esdeveniments esportius, etc., a més d’haver ensenyat a 

llegir i escriure a sis-cents cinc combatents.240 Altrament, l’Ajuntament de Maó 

planificà classes gratuïtes per a tots els analfabets. D’altra banda, en aquests 

anys, ateneus, casinos, centres recreatius, etc., tingueren un important paper 

educatiu, social i cultural. Hom sap que els anys de la República foren anys 

d’embranzida per a l’associacionisme, que ja era important d’ençà de les 

acaballes del vuit-cents, tot i que hagués sofert un fre en els anys de la 

Dictadura primoriverista. Casinos, ateneus, centres instructius, societats 

musicals, teatrals i esportives, cases del poble, etc., de caràcter i finalitats 

diverses, proliferaren a tots els pobles de Menorca i sovint oferiren un ampli 

ventall d’activitats d’oci i formatives. 

                                           
240 MARTÍN JIMÉNEZ, I. Aportaciones a la historia de la Guerra Civil en Menorca, op. cit., tom 
II, pàg. 113-114 i MARTÍN JIMÉNEZ, I. El sistema educatiu a Menorca... op. cit., pàg. 328-329. 
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4. EL MOVIMENT ATENEÍSTIC A MENORCA 
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4.1. Antecedents ateneístics a Menorca 
 

 En el benentès que el treball present pretén analitzar una modalitat de 

sociabilitat cultural i educativa fora de l’escola ―els  ateneus―, en unes 

coordenades espacials i temporals concretes ―la Menorca de les primeres 

quatre dècades del segle XX―, hem considerat oportú esmentar, ni que sigui 

succintament, altres iniciatives prèvies portades a terme en el set-cents o el 

vuit-cents que, tot i que no adoptessin el nom d’ateneu, guarden una certa 

relació amb els objectius, les finalitats i les activitats dels ateneus del nou-cents 

menorquí o, si més no, així ho volgueren interpretar algunes de les persones 

que s’involucraren en la creació i el sosteniment del més important dels 

ateneus creats a l’illa, l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, objecte 

central d’aquest estudi, i vertadera plataforma per a la creació d’altres ateneus 

a casa nostra. Així és que en aquest primer apartat introductori en el qual 

pretenem donar comptes dels principals antecedents ateneístics a l’illa de 

Menorca ens ocuparem successivament d’una entitat cultural del set-cents 

menorquí anomenada Societat Maonesa ―considerada per algun dels 

ateneistes de les primeries del nou-cents a Menorca com l’entitat cultural 

pionera a l’illa―, de l’Acadèmia de Ciències i Belles Lletres de la ciutat de Maó, 

endegada als anys trenta del vuit-cents, amb la finalitat de proporcionar un 

espai educatiu a la joventut alternatiu a les instàncies oficials d’aleshores, i de 

l’Ateneu de la Joventut, que amb posterioritat passà a denominar-se Ateneu 

Menorquí, ambdós assenyalats en diversos escrits de l’època com les entitats 

culturals que precediren la creació de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 

Maó, especialment la darrera. És evident que aquestes tres entitats culturals no 

foren les úniques que es crearen a la Menorca del set-cents i del vuit-cents,241 

                                           
241 Així, per exemple, a les acaballes del vuit-cents, aparegueren a Ciutadella dues entitats que 
encara avui perduren amb una intensa activitat recreativa i cultural. Ens referim al Cercle 
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però en el benentès que, com s’ha dit, algunes de les principals personalitats 

que s’implicaren en el moviment ateneístic del nou-cents menorquí hi veieren 

l’antecedent més proper a les entitats que es proposaren crear, hem considerat 

oportú donar-ne comptes en aquest estudi. 

 

 

4.1.1. La Societat Maonesa 
 

Cap a mitjan 1778, es constituí, segons l’arxiver i historiador maonès 

Francesc Hernández Sanz, la que fou, probablement, la primera entitat cultural 

de Menorca, amb el nom de Societat Maonesa. Aquesta societat es fundà, en 

paraules del mateix historiador maonès: «por unos cuantos amantes de las 

letras con el fin de formar una Biblioteca Común, a la que pudiera pertenecer 

quien simpatizara con la idea y fuera previamente admitido por los socios».242  

Tal com ha assenyalat Josep M. Quintana, a Joan Hernández Mora, fill 

de Francesc Hernández Sanz, li agradava molt lligar el naixement i la realitat de 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó amb el moviment intel·lectual i 

cultural del set-cents sorgit a Maó, que cristal·litzà en la fundació de la Societat 

Maonesa.243 Quan el grup de fundadors de l’Ateneu es proposaren fundar una 

institució cultural, segons les paraules de Joan Hernández Mora: «ja hi havia 

hagut un antecedent en el segle XVIII d’una societat de cultura de la qual, per 

cert, mon pare també va exhumar-ne els papers i sobre la qual va publicar una 

                                                                                                                            
Artístic (1881) i al Casino 17 de Gener (1889), si bé s’ha de dir que inicialment aquests foren 
concebuts més com a entitats recreatives que no pas culturals i instructives com era el cas dels 
ateneus del nou-cents menorquí. Ambdues entitats, en els darrers anys, han editat diversos 
estudis que donen comptes de les activitats portades a terme fins pràcticament els nostres 
dies. Vegeu: ALZINA SEGUÍ, P.; CARRERAS JAUME, F. El Casino 17 de Gener... op. cit., i 
Publicacions des Born. Treballs de la Secció d’Estudis [Ciutadella], núm. 17-18, desembre de 
2006. En aquest darrer cas, les Publicacions des Born, revista editada pel Cercle Artístic, 
dedica el volum complet a repassar la història del centre amb motiu del seu 125è aniversari 
amb estudis diversos de Jordi Pons Bosch, Miquel À. Casasnovas Camps, Josefina Salord 
Ripoll, Abina Freitas i Joana Moll, i Joan F. López Casasnovas. 
242 HERNÁNDEZ SANZ, F. «Una Sociedad de Cultura establecida en Mahón durante la 
segunda mitad del siglo XVIII», Revista de Menorca [Maó], vol. 1921, pàg. 353. 
243 QUINTANA, J. M. «El Maó que va fer possible l’Ateneu». Conferència inèdita dictada amb el 
motiu del norantè aniversari de la institució (10 de novembre de 1995). Enregistrament 
magnetofònic. Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 
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monografia».244 Hernández Mora es refereix a la monografia publicada l’any 

1921 per l’historiador Francesc Hernández Sanz a la Revista de Menorca,  

«Una Sociedad de Cultura establecida en Mahón durante la segunda mitad del 

siglo XVIII», que reproduí part dels estatuts i del registre d’activitats de la 

Societat Maonesa, article amb el qual Francesc Hernández Sanz donà a 

conèixer, alhora que valorava, des de la perspectiva cultural, tant menorquina 

com catalana, l’entitat esmentada.245 No pretenem en aquest treball realitzar un 

estudi exhaustiu sobre aquesta societat, sinó més aviat destacar-la com un dels 

antecedents del moviment ateneístic sorgits a la Menorca del set-cents, 

juntament amb altres entitats socioculturals i educatives, com ara l’Acadèmia 

de les Ciències i Belles Lletres de la ciutat de Maó i  l’Ateneu de la Joventut 

(també anomenat Ateneu Menorquí), fundats, ambdós també a Maó, amb 

posterioritat a la Societat Maonesa, ja en el segle XIX.246 

Com s’ha dit, la principal voluntat dels membres fundadors de la Societat 

Maonesa fou la de crear una biblioteca, que es constituí legalment el 30 d’abril 

de 1778 pels membres fundadors Joan Roig, Jaume Uhler, David Causse, 

Andreu Hernández, Josep Missó, els germans Pere i Joan Ramis, Vicenç 

Caules i Joan Soler. Si bé durant els dos primers anys en funcionament hom 

pot constatar una intensa activitat per part de la Societat Maonesa, el cert és 

que aquesta minvà dràsticament en els anys següents, fins que l’entitat fou 

dissolta definitivament el 17 de març de 1785, la qual cosa Francesc 

Hernández Sanz ho atribueix a la conjuntura política que l’illa i la ciutat de Maó 

visqueren en retornar a la sobirania espanyola l’any 1782.247 Cal recordar que, 

                                           
244 L’entrevista a la qual pertanyen aquestes paraules d’Hernández Mora, apareixen citades a 
QUINTANA, J. M. Maó. Barcelona: Editorial Columna, 1996, pàg. 181-182.  
245 Vegeu: HERNÁNDEZ SANZ, F. «Una Sociedad de Cultura establecida en Mahón...», op. 
cit., pàg. 353-394. 
246 Per tal de conèixer en profunditat el que representà l’entitat cultural anomenada Societat 
Maonesa, remetem el lector a l’article ressenyat abans d’Hernández Sanz, així com també a: 
PONS, A. J.; SALORD, J. Registre de la Sociedat Maonesa. Maó: Institut Menorquí d’Estudis 
[Capcer, 11], 1991. Finalment, també poden trobar-se notícies parcials a: QUINTANA, J. M. 
Maó, op. cit., pàg. 122-135. 
247 En efecte, Hernández Sanz, a l’esmentat article sobre la Societat Maonesa afirmà: «Es, a 
nuestro entender, la primera entidad cultural constituida en Menorca; su vida, por desgracia, no 
duró largo tiempo; a sus dos primeros años de febril actividad sobrevino un periodo de 
abandono hasta que, en 1785, hubo de pensarse seriamente en su disolución, que fue votada, 
por unanimidad, el día 17 de Marzo, procediéndose a la venta, entre sus miembros, de los 
libros y efectos existentes en la misma. [...] Tal vez hallaríamos el motivo de aquel abandono y 
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durant el set-cents, Menorca restà sota sobirania britànica (1713-1756, 1763-

1782 i 1798-1802), francesa (1756-1763) i espanyola (1782-1798). Així és que 

la Societat Maonesa fou endegada pels seus membres fundadors en una 

conjuntura política favorable ―o, si més no, no contrària― al conreu de la 

llengua i la literatura catalanes, tot i que pocs anys més tard el retorn a la 

sobirania espanyola de l’illa de Menorca pogué condicionar-ne la continuïtat en 

el temps, com assenyalà Hernández Sanz. De fet, Antoni Joan Pons i Josefina 

Salord, que en els darrers anys han estudiat l’abast cultural d’aquesta institució, 

no dubten a avalar la tesi d’Hernández Sanz sobre el fre en l’activitat i la 

posterior dissolució de l’entitat com a conseqüència del canvi de sobirania de 

l’illa. «El fre a l’activitat de la Societat Maonesa és una conseqüència directa 

dels preparatius de la conquesta espanyola de Menorca, iniciats el 1779 amb la 

declaració d’hostilitat entre el govern espanyol i el britànic arran de la guerra 

d’independència dels Estats Units d’Amèrica i closos militarment el 1782 i 

diplomàticament un any més tard amb el tractat de Versalles»,248 ens diran els 

autors citats. 

L’esmentada entitat cultural arribà a comptar, en el transcurs de la seva 

existència, amb fins a disset membres. Als nou membres fundadors, s’hi 

afegirien entre els mesos de maig de 1778 i març de 1779 Joan Roca, Nicolau 

Orfila, Pere Creus, Bartomeu Ramis, Constantí Salort, Antoni Parpal, Ernest 

Theophile Koepp i Otton Guillaume George de Cronhelm. Entre els membres 

de la Societat Maonesa, hi figuraren alguns dels prohoms de la cultura 

menorquina. Tal com afirmà Hernández Sanz en el seu estudi: «La inmensa 

mayoría de estos nombres son harto conocidos de los menorquines. [...] la idea 

de constitución de tal Biblioteca nació de un elemento distinguido y joven, 

elemento que a la sazón venía de educarse en la vecina Francia».249 En efecte, 

els membres fundadors de la Societat eren personalitats que pertanyien a la 

                                                                                                                            
de aquella disolución si pudiéramos ahondar en la vida íntima de los fundadores de la 
Biblioteca y nos fuera permitido conocer la parte activa que como hombres públicos les quedó 
reservada en los trastornos ocurridos en nuestra ciudad a raíz de la ocupación y conquista de 
Menorca por las armas católicas, en 1780-1781». Vegeu: HERNÁNDEZ SANZ, F. «Una 
Sociedad de Cultura establecida en Mahón...», op. cit., pàg. 353-354. 
248 PONS, A. J.; SALORD, J. Registre de la Sociedat Maonesa, op. cit., pàg. 22. 
249 HERNÁNDEZ SANZ, F. «Una Sociedad de Cultura establecida en Mahón...», op. cit., pàg. 
383.  
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burgesia illenca, il·lustrats i que en alguns casos havien estudiat en el país veí. 

Així és que els germans Bartomeu, Pere i Joan Ramis es doctoraren, el primer, 

en medicina a Avinyó, després d’haver cursat els estudis a Montpeller, i els dos 

últims en dret, també a Avinyó. D’altra banda, Andreu Hernández cursà estudis 

de farmàcia i es doctorà a Montpeller; Joan Roig, assessor del tribunal 

eclesiàstic i pare del vicari general Antoni Roig, i Joan Soler, comissari de 

guerra dels exèrcits de Carles III i cònsol general a l’imperi otomà, eren, 

ambdós, doctors en dret; Antoni Parpal era doctor en medicina i Pere Creus i 

Nicolau Orfila estudiaren lleis, el primer d’ells a Marsella. A Nicolau Orfila es 

deuen les bases de la reforma del règim municipal de Menorca implantada en 

temps de la segona dominació britànica a l’illa, l’any 1779. Finalment, la 

Societat comptà amb el clergue Josep Missó i amb dos membres provinents del 

regiment hannoverià de Goldaeker, Ernest Theophile Koepp i Otton Guillaume 

George de Cronhelm, el primer d’ells misser i auditor del regiment esmentat i el 

segon alferes.250 Com han assenyalat Antoni J. Pons i Josefina Salord, entre 

els membres de la Societat hi hagué lligams generacionals, professionals i 

intel·lectuals que donaren cohesió al grup. De manera que amb l’única 

excepció de Joan Roig, nascut l’any 1724, la resta dels seus membres 

nasqueren entre la segona meitat dels anys quaranta i la primera dels 

cinquanta del vuit-cents. Pel que fa als interessos professionals i intel·lectuals 

dels membres de la Societat, cal destacar el predomini dels missers, tot i que 

també hi trobem representacions d’altres professions liberals, com ara 

farmacèutics i metges, així com també membres que pertanyien a l’església o a 

l’exèrcit. A més, a la cohesió del grup, també hi contribuïren les relacions 

familiars entre alguns dels membres, com ara els tres germans Ramis i Ramis i 

el seu cunyat Nicolau Orfila, d’una banda, i Joan Soler, Pere Creus i Jaume 

Uhler, de l’altra, cunyats tots ells, car els dos últims es casaren amb les 

germanes Soler i Sans, que representarien els dos grups familiars d’entre els 

membres de l’entitat.251 Segons Antoni J. Pons i Josefina Salord, a qui seguim, 

la Societat fou una institució que aglutinà, amb voluntat programàtica, els 

                                           
250 Ibídem, pàg. 383-385.  
251 PONS, A. J.; SALORD, J. Registre de la Sociedat Maonesa, op. cit., pàg. 21. 
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membres més destacats de la primera fornada d’intel·lectuals il·lustrats sorgits 

de la nova societat, colonial i burgesa. Allò que la va particularitzar, de manera 

essencial, fou el seu objectiu fundacional: l’intent de formar una biblioteca, tal 

com s’establia a la divisió preliminar. Caldria, però, cercar en l’àmbit 

capdavanter anglès al llarg del segle XVIII els referents més pròxims a la 

Societat Maonesa, atès que en ells es configurà un nou públic lector, resultat 

d’un anivellament cultural que es traduí en l’existència d’un cercle ampli que 

comprava i llegia llibres, fent de la lectura un costum i una necessitat des de 

l’aparició de premsa periòdica com The Tatler (1709-1711) i The Spectator 

(1711-1712). Fou, seguint l’estudi de Pons i Salord, a Anglaterra, on des del 

començament del segle XVIII, existiren cercles de lectors, societats de lectura i 

biblioteques de préstec que impulsaren decisivament la difusió de llegir i de 

saber. A França, sovint a redós de lògies maçòniques, les societats de lectura 

anaren conquerint espais entre les acadèmies i els salons més aristocràtics. 

Així, doncs, el grup que s’aglutinà al voltant de la Societat Maonesa, constituït 

per un nou i ascendent públic burgès, format durant les dominacions 

britàniques i francesa de Menorca, que es mostrava àvid de fer-se amb les 

obres clau que formaven la biblioteca de l’il·lustrat neoclàssic i preromàntic 

europeu, estava en sintonia amb aquell ampli corrent renovador, l’estendard del 

qual foren els llibres i la premsa periòdica.252 

Com s’ha dit, tota l’activitat de la Societat es concentrà en els seus dos 

primers anys de funcionament. Segons constatà l’historiador maonès F. 

Hernández Sanz,253 entre els mesos d’abril de 1778 i el gener de 1780 la 

societat celebrà cent quaranta dues sessions. Des del 27 de gener d’aquell any 

fins al 17 de març de 1785, dia en el qual es decidí dissoldre l’entitat i es 

subhastaren els llibres entre els seus membres, no hi ha constància 

documental de cap altra sessió o reunió. De manera que, tot i que no es 

dissolgués oficialment fins l’any 1785, l’entitat suspengué les seves activitats al 

començament de l’any 1780, tot coincidint amb els preparatius i la posterior 

conquesta de l’illa per part de les tropes espanyoles, com ja s’ha dit. En el 

                                           
252 Vegeu: Ibídem, pàg. 9-14. 
253 Se n’ha publicat una llista a: HERNÁNDEZ SANZ, F. «Una Sociedad de Cultura establecida 
en Mahón...», op. cit., pàg. 386-390.  
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moment de dissoldre’s la biblioteca de la Societat Maonesa constava de 

quaranta-dos títols, la majoria dels quals eren de caire històric i provenien de 

França. L’anàlisi dels volums que componien la biblioteca de la Societat revela 

la presència de vint-i-un títols d’història, setze de literatura i cinc de ciències i 

arts ―que inclouen els de filosofia. Sobta, si de cas, l’absència de llibres de 

dret i jurisprudència, atès que un gran nombre dels membres de la Societat 

havien cursat estudis en lleis o s’havien doctorat en dret, i que, per tant, de ben 

segur en disposaven a les seves biblioteques particulars. L’assemblea es reuní 

ordinàriament, all llarg dels dos primers anys, tots els dijous a les quatre del 

capvespre i es disposà en el reglament de l’entitat que qualsevol dia entre les 

vuit i les nou de la nit, menys els diumenges i els dies festius, els membres de 

la Societat podien extreure i tornar els llibres a la biblioteca. Inicialment, segons 

un acord pres el 30 de juliol de 1778, a més de les assemblees dels dijous ―en 

les quals es llegiren fragments de la Historia general de Millot i dels Principios 

de literatura de Batteux, entre d’altres―, també se’n programaren els 

diumenges, en les quals es féu la lectura d’algun fragment de la Historia del 

Viejo y Nuevo Testamento de Calmet. Més endavant, quan els membres 

adquiriren diversos mapes, cartes i esferes geogràfiques, es decidí també 

dedicar els diumenges a fer algun estudi de caire geogràfic. Tot i que en els 

primers mesos els membres iniciaren les assemblees o reunions amb la lectura 

de fragments d’obres alienes, ja a les darreries del seu primer any de 

funcionament començaren a llegir tant aportacions pròpies dels membres com 

traduccions fetes expressament per ells mateixos per tal de fer-les arribar a la 

resta de membres de la Societat. Entre els discursos originals, que es feren 

entre els mesos de novembre de 1778 i setembre de 1779, hi ha constància, tal 

com recollí F. Hernández Sanz, de fins a catorze intervencions: «Religió dels 

Indians», «Discurs sobre la continuació de la Sociedat» i «Sobre la Filosofía 

Moral» de Joan Ramis; «Discurs de compliments a la Sociedat» de Pere Creus; 

«Discurs relatiu a la Botànica» de Bartomeu Ramis; «Discurs sobre la 

Filantropia» de David Causse; «Utilidat de las llenguas estrangeras» d’Ernest 

Theophile Koepp; «Discurs sobre Mr. de Voltaire» de Vicenç Caules; «Discurs 

sobre lo Origen de Sciencias y Arts» de Joan Roig; «Discurs sobre las malas 
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consequencias dels excessos de las Passions» d’Antoni Parpal; «Discurs sobre 

los avantatges de las Lletras» de Constantí Salort; així com també dos 

discursos pronunciats per Otton Guillaume George de Cronhelm i Ernest 

Theophile Koepp, amb motiu d’haver-se admès el primer d’ells a la Societat, o 

un de Joan Soler, amb motiu de la seva elecció com a president de 

l’assemblea. D’altra banda, fins a sis fragments d’obres diverses foren 

traduïdes ―preferiblement al català o si no era possible a qualsevol altra 

llengua que coneguessin tots els membres de la Societat― per ser llegides en 

diverses assemblees que es portaren a terme entre el gener de 1779 i el gener 

de 1780.254 De fet, l’ús de la llengua catalana per part dels membres de la 

Societat Maonesa fou una constant al llarg de la seva existència. Tal com 

afirmà Hernández Sanz: «Al lema “Studio et Amore” podía haber añadido la 

Sociedad Mahonesa el de “Pro Minorca”. Efectivamente; en todos sus actos, en 

todos sus acuerdos se patentiza el cariño que sentían aquellos varones por su 

patria nativa. Y de todas sus manifestaciones ninguna tan ostensible como el 

empeño en el cultivo de su lengua materna. En dialecto menorquín discutieron 

en sus Asambleas; en Lengua Catalana, con más o menos pureza, redactaron 

sus Estatutos, extendieron las actas de sus sesiones, escribieron sus 

traducciones y sus discursos; y es más, precisamente, en una época en que 

aquella había llegado a su máxima decadencia, aquí, en una comarca tan 

apartada del centro cultural del habla catalana, y en su aislamiento, aquel 

grupo de beneméritos, erigidos en Académicos de la Lengua, discutían en 

largas sesiones sobre la utilidad del uso del apóstrofe en sus escritos, 

decidiendo por fin muy sabiamente que s’en han d’usar a la fi dels Articles y 

dels Pronoms terminats ab una Vocal, omitint aquella y que lo mateix s’ha de 

fer ab las paraulas ne y que».255 

Cal esmentar, també, que hi ha constància de l’intent de formació d’una 

Societat Econòmica d’Amics del País a Maó, l’any 1783, per part d’alguns dels 

membres de la Societat Maonesa ―Pere Creus, els germans Joan, Pere i 

Bartomeu Ramis i Joan Soler― en el que caldria considerar com un intent, 

                                           
254 Ibídem, pàg. 390-393. 
255 Ibídem, pàg. 394. 
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mancat d’èxit, de «“reconvertir” la Societat Maonesa dins els nous paràmetres 

“il·lustrats” que la nova sobirania borbònica imposava», en expressió d’Antoni J. 

Pons i Josefina Salord,256 car, de fet, la Societat Maonesa havia deixat de 

funcionar d’ençà el mes de gener de 1780, tot i que no es dissolgués 

oficialment fins a cinc anys més tard. 
 

 
Figura 24. El 1778 es constituí la que fou, probablement, la primera entitat cultural de Menorca, 
amb el nom de Societat Maonesa. A la imatge, retrat de Joan Ramis i Ramis, membre fundador 

de l’entitat cultural esmentada i un dels màxims exponents de la Il·lustració menorquina. 
 

                                           
256 PONS, A. J.; SALORD, J. Registre de la Sociedat Maonesa, op. cit., pàg. 22. 
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4.1.2. L’Acadèmia de Ciències i Belles Lletres de la ciutat de 
Maó 

 
Antoni Victory Taltavull, primer president de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic de Maó, en un discurs en motiu del vint-i-cinquè aniversari de la 

institució, destacà, a més de la ja esmentada Societat Maonesa de Cultura, 

l’Acadèmia de Ciències i Belles Lletres de la ciutat de Maó, també anomenada 

en alguns escrits Acadèmia Menorquina de Belles Lletres o Acadèmia de 

Ciències i Belles Arts de la ciutat de Maó, fundada l’any 1836, i l’Ateneu de la 

Joventut, fundat l’any 1868, que posteriorment passà a denominar-se Ateneu 

Menorquí, com les principals entitats socioculturals i educatives creades a Maó, 

que precediren la fundació l’any 1905 de l’Ateneu, a les quals considerà, en 

certa manera, com a precursores.257  

De la primera d’aquestes, l’Acadèmia de Ciències i Belles Lletres de la 

ciutat de Maó, en fou president Rafael Hernández Mercadal, doctor en 

medicina, i Benet Pons i Francesc Manuel de los Herreros, catedràtic de 

filosofia i posterior director de l’Institut Balear, en foren els secretaris.258 Són 

minses, i alhora contradictòries, les informacions que a hores d’ara es disposen 

de l’Acadèmia esmentada. Jaume Ferrer Aledo, en un documentat i extens 

treball sobre l’educació a Maó, que publicà entre els anys 1911 i 1913 a la 

Revista de Menorca ―que cal considerar com el primer intent de 

sistematització i d’ordenació de la història educativa de Menorca―, dedicà tan 

sols uns breus paràgrafs a l’Acadèmia. «En 1835 [sic] se fundó en esta ciudad 

                                           
257 Vegeu: VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón en 
sus veinticinco primeros años de existencia», Revista de Menorca [Maó], vol. 1930, pàg. 295-
296. 
258 Probablement, el Benet Pons al qual es refereixen diversos autors com a primer secretari de 
l’Acadèmia de Ciències i Belles Lletres de la ciutat de Maó sigui el maonès Benet Pons i 
Fàbregues, que es casà amb la mallorquina Marianna Fàbregues Santander, els quals tindrien 
diversos fills, entre ells Benet Pons i Fàbregues (fill), qui anys més tard fundaria a Maó l’Ateneu 
de la Joventut o Ateneu Menorquí, com veurem en apartats ulteriors. D’altra banda, sobre 
Rafael Hernández Mercadal i Francesc Manuel de los Herreros vegeu: VIDAL HERNÁNDEZ, J. 
M. Rafael Hernández: un metge liberal del segle XIX. Menorca: Institut Menorquí d’Estudis 
[Petit Format, 10], 2000 i GARCIA FERRER, M. N. «Els principis professionals de Francesc 
Manuel de los Herreros Schwager», Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia 
[Palma], núm. 15, 2002, pàg. 7-13. 
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la indicada institución, por iniciativa del joven don Francisco Manuel de los 

Herreros, natural de Mahón e hijo de una familia emparentada con el 

esclarecido poeta español don Manuel Bretón de los Herreros. Este distinguido 

menorquín, después de haber cursado sus estudios universitarios en Barcelona 

y de haber hecho largos viajes, regresó a Mahón, y uniéndose con otros 

menorquines, amantes de la ilustración y el progreso, dio vida a esta academia, 

nombrando presidente a don Rafael Hernández, quien, en representación de la 

misma, solicitó de la Universidad un local apropiado para que en él pudiera dar 

el señor Herreros lecciones de Aritmética y Geografía aplicadas a las artes. 

Más tarde, este señor pasó a Palma y allí desempeñó los cargos de catedrático 

y Director del Instituto Provincial, y el de Presidente de la Academia 

Mallorquina de Ciencias y Artes, desapareciendo con él la Academia 

Menorquina»,259 ens dirà Ferrer Aledo en referència a l’Acadèmia i a Francesc 

Manuel de los Herreros. Nogensmenys, les dades aportades per J. Ferrer 

Aledo contenen algunes errades, com ara la data de fundació (1835), tot i que 

en un altre apartat del mateix treball farà constar que fou l’any 1836, i l’origen 

maonès de Francesc Manuel de los Herreros, que realitat era natural de la vila 

El Pedernoso (Conca). Avui sabem que, a l’edat de dinou anys ―amb el títol de 

batxiller en filosofia, segons alguns documents, o de batxiller en ciències i 

llicenciat en filosofia i lletres, segons altres―, Francesc Manuel de los Herreros 

obtingué el seu primer destí docent a Maó, en una càtedra d’aritmètica i 

geometria aplicades a les Arts, instal·lada i subvencionada per l’Ajuntament 

maonès; destí en el qual sols romangué un any, tal com ha assenyalat M. Neus 

Garcia.260 La càtedra gratuïta a la qual es refereix l’autora és, sense cap mena 

                                           
259 FERRER ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1913, pàg. 142.  
260 Francesc Manuel de los Herreros, a més de treballar a Maó un any en la càtedra esmentada 
(1836-1837), també ocupà els càrrecs, amb posterioritat, d’oficial primer a la Diputació 
Provincial de Balears, vocal i secretari de la Junta d’Estadística de les Balears i professor de 
l’antiga Escola Normal i Seminari de Mestres de les Balears (1842-1849). Des de l’any 1845, a 
l’edat de vint-i-vuit anys, ocupà la direcció interina de l’Institut Provincial, fins que, quatre anys 
més tard, fou nomenat amb caràcter definitiu per a l’esmentat càrrec, on fou catedràtic de 
psicologia, lògica i filosofia moral. Dirigí, també, l’Escola Normal entre 1850 i 1852, on féu 
classes de matemàtiques i dibuix lineal, i l’Escola de Nàutica, una vegada que aquesta 
s’agregà a l’Institut Provincial l’any 1850, on impartí matemàtiques, cosmografia i geografia 
política. Impartí classes, també, de matemàtiques a l’Escola Industrial (1856-1858), fins que 
aquesta desaparegué i passà a fer classes d’elements de topografia a l’Institut Provincial. 
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de dubte, la que Rafael Hernández Mercadal sol·licità a l’Ajuntament maonès 

per a l’Acadèmia de Ciències i Belles Lletres de la ciutat de Maó. Sembla ser 

que el municipi maonès li concedí una sala de l’Escola Pública de nens per 

impartir-hi aquestes classes, si hem de fer cas de les dades aportades per J. 

Ferrer Aledo en l’estudi citat.261 D’altra banda, Josep M. Vidal Hernández, que 

ha estudiat en profunditat la figura de qui fou president de l’Acadèmia, el metge 

Rafael Hernández Mercadal,262 aporta dades més concretes sobre l’entitat i les 

classes que hi impartí Francesc Manuel de los Herreros: «La primera 

informació que tenim d’aquesta institució l’hem trobada en un nombre del diari 

maonès El Ciudadano Español de 8 de desembre de 1836. En aquest exemplar 

                                                                                                                            
Ocupà, al llarg de la seva trajectòria professional, diversos càrrecs ―vocal i secretari― a la 
Comissió Superior d’Instrucció Primària de les Balears. A Palma s’involucrà en la Reial Societat 
Econòmica Mallorquina d’Amics del País, de la qual fou membre des de l’any 1847 i secretari 
des de 1852, i en la instal·lació de l’Acadèmia Provincial de Ciències i Lletres, creada l’any 
1848, on impartí geometria i mecànica aplicades a les arts. Vegeu: GARCIA FERRER, M. N. 
«Els principis professionals de Francesc Manuel de los Herreros Schwager», op. cit., pàg. 7-13.  
261 Així és que, en el mateix treball, Ferrer Aledo també es referí a l’Acadèmia de Ciències i 
Belles Lletres de la ciutat de Maó amb les afirmacions següents: «Otra prueba de los 
desinteresados sentimientos de los mahoneses en favor de la enseñanza fue la instalación de 
una “Academia de Ciencias y Bellas Artes de la Ciudad de Mahón” en 1836, pues su presidente 
D. Rafael Hernández en atenta comunicación al Alcalde, solicita que se conceda un local 
apropiado a D. Manuel de los Herreros, que fue más tarde director del Instituto de Palma por 
espacio de muchos años, para poder dar en él lecciones de Aritmética y Geografía aplicadas a 
las artes, a cuantos jóvenes quisieran aprovecharlas, comunicación que fue convenientemente 
atendida y contestada por la Municipalidad, poniendo a disposición del joven profesor señor 
Herreros una sala del edificio en que había instalada la Escuela pública de niños en la Plaza de 
la verdura. Legalmente la Academia de Ciencias y Belles Artes de la ciudad de Mahón no 
puede considerarse constituida, a pesar de lo expuesto, hasta el año 1837, puesto que no 
presentó hasta el 7 de septiembre de este año su reglamento a la aprobación de M. I. 
Ayuntamiento de esta ciudad de aquí que, como se verá más adelante, no conste en la relación 
elevada aquel año al Subdelegado de Policia por el Ayuntamiento, ni la Academia, ni la cátedra 
del Sr. Herreros, como instituciones dedicadas a la difución y enseñanza de las Bellas Artes». 
Vegeu: FERRER ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1911, pàg. 218-219. 
262 Rafael Hernández Mercadal (1779-1857), natural de Maó, estudià medicina a la Universitat 
de Montpeller, on obtingué el títol de doctor l’any 1806. Al llarg de la seva vida fou membre de 
l’Acadèmia Mèdica de Montpeller, les acadèmies de Medicina i Cirurgia de Tolosa, Marsella i 
Barcelona, les acadèmies de Ciències i Belles Lletres de Toló i Palma, l’Institut de Medicina i 
Cirurgia de Nimes, l’Acadèmia de Medicina de Mallorca i l’Acadèmia Medicoquirúrgica de 
Cadis. Tornà a Menorca l’any 1806, on exercí la resta de la seva vida. L’any 1831 fou nomenat 
subdelegat de Medicina i Cirurgia de Menorca i l’any 1834 entrà a formar part de la Junta 
Superior de Sanitat de Menorca com a metge consultor. A més de l’Acadèmia de Ciències i 
Belles Lletres de la ciutat de Maó, també fundà una delegació de la Confederació Mèdica 
Espanyola a l’illa, ja al final de la seva vida, alhora que afavorí, l’any 1854, un intent, sense èxit, 
de crear un Col·legi Mèdic, a imitació del que es pretenia crear a Madrid aleshores. L’any 1856, 
un any abans de la seva mort, encara intervingué en la creació d’una Aliança de les Classes 
Mèdiques. Escriví nombrosos treballs sobre temes mèdics i especialment sobre temes 
relacionats amb la salut pública i la lluita contra les epidèmies. Vegeu: VIDAL HERNÁNDEZ, J. 
M. Rafael Hernández: un metge liberal del segle XIX, op. cit. 
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del diari es fa referència al fet que Francisco Manuel de los Herreros 

desenvoluparà, en aquesta acadèmia, una càtedra gratuïta d’Aritmètica i 

Geometria amb aplicació a les arts ―amb aquest nom es referien, com 

s’acostumava a l’època, als diferents oficis de la indústria. Les classes havien 

de començar a principis de gener i tindrien lloc de 7 a 9 del fosquet, els dilluns, 

els dimecres i els divendres laborables. La matrícula estava oberta durant tot el 

mes de desembre en el domicili particular del professor, i es feia constar que “el 

objeto de esta escuela es facilitar la instrucción matemática de los artesanos; 

por consiguiente no se admitirán en clase de matriculados, sino los que reúnan 

las circunstancias de ejercer algún oficio mecánico industrial”. L’anunci 

d’aquestes activitats anava signat per Rafael Hernández Mercadal, com a 

president, i Benet Pons, com a secretari. Les classes van començar el 16 de 

gener i duraren cinc mesos, ja que, anys després, Manuel de los Herreros 

demanà a l’Ajuntament que li estengués una certificació que hi havia donat 

classes d’aritmètica durant el període esmentat».263 

Sigui com vulgui, és de suposar que, si realment Francesc Manuel de los 

Herreros en fou l’ànima ―tal com sosté en el seu treball J. Ferrer Aledo―, 

l’Acadèmia de Ciències i Belles Lletres de la ciutat de Maó degué tenir una vida 

efímera, sense solució de continuïtat, una vegada que aquest sols romangué 

un any a la nostra illa i hi impartí classes per espai, tan sols, de cinc mesos, 

entre el gener i el maig de 1836. Tanmateix, no sols la marxa de Francesc 

Manuel de los Herreros degué afectar la continuïtat de la institució. Així és que 

Josep M. Vidal Hernández atribueix el poc èxit de l’Acadèmia dirigida per 

Rafael Hernández a la crisi econòmica que vivia aleshores l’illa, que tingué com 

a efecte més immediat una forta emigració a Algèria ―fins una quarta part de 

la població menorquina es traslladà a la nova colònia francesa, d’entre la qual 

molts eren joves, és a dir, els potencials alumnes de l’Acadèmia creada a Maó 

per Rafael Hernández i Francesc Manuel de los Herreros. Segons aquest autor, 

a qui seguim, «és de suposar que l’interès d’Hernández i els seus companys 

era oferir a la joventut una formació més completa que la que es podia adquirir 

en les deficients estructures educatives menorquines de l’època i, d’aquesta 

                                           
263 Ibídem, pàg. 106-107. 
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manera, donar-li més oportunitats de feina sense sortir de l’illa. Tanmateix, 

sembla que les oportunitats que oferia Algèria devien resultar més reals. Bona 

part de la joventut s’estimà més emigrar que quedar a l’illa i formar-se per a una 

eventual promoció professional en un mercat de treball esquifit; així, l’Acadèmia 

es va veure privada del seu públic natural».264 
 

 
Figura 25. L’Acadèmia de Ciències i Belles Lletres de la ciutat de Maó fou una efímera 

experiència educativa endegada amb la intenció d’oferir possibilitats formatives a la joventut 
més completes que les que aleshores oferien les institucions educatives illenques. A la imatge, 

retrat a l’oli del metge Rafael Hernández Mercadal, president de l’Acadèmia de Ciències i 
Belles Lletres de la ciutat de Maó. 

 

 

                                           
264 VIDAL HERNÁNDEZ, J. M. Rafael Hernández: un metge liberal del segle XIX, op. cit., pàg. 
108-109. 
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4.1.3. L’Ateneu de la Joventut o Ateneu Menorquí 
 

D’altra banda l’Ateneu de la Joventut, creat l’any 1868 ―si bé no fou 

reconegut oficialment per l’Ajuntament de Maó fins el mes de març de 1869, ja 

sota la denominació d’Ateneu Menorquí―, per joves estudiants de l’Institut, 

dels quals Benet Pons i Fàbregues fou l’ànima,265 i sota la presidència d’Antoni 

Blanch, celebrà festes literàries i organitzà classes, fonamentalment d’idiomes, 

de dibuix i pintura, de música, de botànica, etc., gratuïtes.  

L’Ateneu de la Joventut o Ateneu Menorquí, que fou fundant en temps 

del Sexenni Revolucionari, període de la nostra contemporaneïtat caracteritzat 

com hom sap per l’exaltació del progrés i les llibertats, tingué entre els seus 

membres primigenis un col·lectiu de persones que simpatitzaren amb l’ideari 

republicà, com ho palesa el fet que alguns d’ells, com Benet Pons i Fàbregues, 

participessin en òrgans d’expressió propers o afins al republicanisme federal 

illenc d’aleshores, com el setmanari El Eco de la Juventud (1870) i el diari El 

Menorquín (1869-1874).266 Hom sap que els republicans federals menorquins, 

en aquell moment encapçalats pel comerciant i financer Teodor Làdico, els 

caps dels quals eren membres de la burgesia, tot i que intentaren aglutinar les 

classes populars urbanes, tenien força, principalment, a Maó i a la seva àrea 

d’influència. Les altres dues forces polítiques que actuaren durant el Sexenni a 

Menorca foren, d’una banda, els liberals de la coalició monàrquica democràtica 

―que tingueren com a líder Rafel Prieto i Caules, diputat a Corts en diverses 

legislatures, i que agrupaven tant els progressistes com alguns dels 

demòcrates moderats― i, de l’altra, els catòlics conservadors ―que tingueren 

entre els seus líders més destacats alguns membres de la noblesa 

                                           
265 Sobre Benet Pons i Fàbregues i la seva vinculació a l’Ateneu de la Joventut o Ateneu 
Menorquí vegeu: PORTELLA COLL, J. «En Benet Pons Fàbregues i els joves del 68» i 
SALORD RIPOLL, J. «Benet Pons i Fàbregues i Menorca: un intel·lectual sense monografia», 
SERRA BUSQUETS, S. (ed.).; COMPANY MATES, A. (coord.). El món dels professionals i dels 
intel·lectuals: Benet Pons i Fàbregues (1853-1922). Palma: Fundació Emili Darder, 1999, pàg. 
31-33 i 35-44.  
266 Vegeu: JULIÀ SEGUÍ, G. Un menorquín para Uruguay: Orestes Araujo. Menorca: Edicions 
Nura, Editorial Sicoa, 1993, pàg. 10-22. Així ho constata Gabriel Julià a l’obra citada en la qual 
sintetitza les principals fites d’aquesta activitat en el paper jugat per Benet Pons i Fàbregues 
tant a l’Ateneu de la Joventut o Ateneu Menorquí com al setmanari i al diari dels republicans 
federals menorquins esmentats. 
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ciutadellenca, com ara el fill del marquès d’Albranca, i que, tot i que no 

formaven en principi un partit polític, esdevingueren un important contrapès a 

les forces revolucionàries, comptant amb el suport de l’Església. Durant el 

Sexenni el debat ideològic a Menorca fou molt intens, esperonat en certa 

manera per la llibertat de premsa i les freqüents convocatòries d’eleccions. La 

llibertat d’expressió féu que la premsa menorquina experimentés una vitalitat 

inèdita fins aleshores, com ho demostra el fet que aparegueren capçaleres de 

totes les tendències polítiques sota diferents formats i periodicitats ―és el cas 

dels propers al republicanisme o crítics amb els mitjans conservadors com El 

Menorquín (1869-1874), La Bomba (1870) i La Locomotora (1871-1872), o els 

propers als sectors més conservadors de la societat menorquina com La 

Verdad (1869-1870), Crónica de Menorca (1870-1873) i El Constitucional 

(1871-1872).267 A més, en aquells anys es donaren importants iniciatives 

culturals i educatives, aparegué el primer moviment obrer organitzat a l’illa, així 

com també la llibertat de culte ―cal recordar que el protestantisme tingué una 

implantació especial a Maó― i la reacció consegüent de l’Església catòlica, la 

proliferació de lògies maçòniques, etc. Experiències totes elles, en definitiva, 

que tingueren una àmplia repercussió en dècades successives i que marcaren 

l’esdevenir de l’illa.268 

Jaume Ferrer Aledo, en el treball esmentat abans sobre l’educació a 

Maó, dedicà una major atenció a l’Ateneu de la Joventut o Ateneu Menorquí 

que no pas a l’Acadèmia de Ciències i Belles Lletres de la ciutat de Maó, 

assenyalant que aquest ateneu es fundà per iniciativa de Benet Pons i 

Fàbregues, que aviat comptà amb l’adhesió d’un grup de persones que 

s’engrescaren en l’empresa, majoritàriament alumnes de l’Institut com ell 

mateix, entre els quals trobem Maurici Hospitaler, Josep Olivar, Joan Orfila 

Pons i Miquel Seguí Mir. L’Ateneu de la Joventut establí el seu domicili social 

inicialment al carrer del Carme, per posteriorment traslladar-se a un altre edifici 

que feia cantonada amb els carrers de Santa Anna i Sant Sebastià, en créixer 

                                           
267 Cent anys de premsa periòdica a Menorca, 1811-1911. Maó: Institut Menorquí d’Estudis, 
1991, pàg. 10 i 21-22. 
268 Sobre el Sexenni Revolucionari a l’illa de Menorca hom pot consultar: CASASNOVAS 
CAMPS, M. À. El Sexenni Revolucionari a Menorca (1868-1874). Palma: Edicions Documenta 
Balear [Quaderns d’Història Contemporània de les Balears, 29], 2001. 
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més del que els seus fundadors es pensaren inicialment, moment en el qual 

canvià també la denominació d’Ateneu de la Joventut per Ateneu Menorquí i 

fou constituït oficialment, amb data de 28 de març de 1869. Posteriorment, la 

societat es traslladà al carrer del Bastió, on el botànic i algòleg maonès Joan J. 

Rodríguez Femenias, cap del republicanisme illenc durant anys, hi féu classes. 

L’entitat des d’un bon començament, sensible al foment de la lectura entre els 

associats, endegà una biblioteca pròpia a partir de les donacions o els dipòsits 

que hi feren els membres.269 De fet, els membres fundadors de l’Ateneu 

dedicaren grans esforços per tal de disposar d’una biblioteca ben nodrida de 

publicacions. Cal destacar les aportacions particulars de Benet Pons i 

Fàbregues, vertadera ànima impulsora del primigeni ateneu que donà lloc a 

l’Ateneu Menorquí, que féu aportacions diverses de llibres per a la biblioteca.270 

Així mateix, el fet que alguns dels seus socis o membres esmerçaren esforços 

a catalogar la biblioteca pública del municipi, en un període en el qual aquesta 

romangué tancada per manca de personal titular, palesa la sensibilitat i 

dedicació que al món de la biblioteconomia professaren llurs fundadors.271 

                                           
269 Jaume Ferrer Aledo es referí a l’esmentat ateneu considerant que: «Ha sido el primero que 
se ha fundado en Mahón. Lo inició en 1868 don Benito Pons Fábregues, estudiante del Colegio 
de segunda Enseñanza de esta ciudad, y oriundo de Palma, según consta en documentos 
archivados en el Instituto. No se presentaron los estatutos y reglamento de esta sociedad al 
Ayuntamiento de Mahón, para su aprobación, hasta el 28 de marzo de 1869. Se constituyó, 
pues, definitivamente a principios de este año, y gracias a los esfuerzos que hizo dicho señor y 
sus condiscípulos don Mauricio Hospitaler, don José Olivar, don Juan Orfila Pons, don Miguel 
Seguí Mir y otros, en el domicilio social calle del Carmen, frente a la casa propiedad del 
hacendado don Gabriel Seguí. Habiendo adquirido mayor desarrollo de lo que creyeran sus 
fundadores, lo trasladaron de domicilio, colocándolo en una casa de la calle de Santa Ana, 
esquina a la de San Sebastián, y en la misma manzana de la casa propiedad de don Teodoro 
Ládico, cambiando su nombre con el de Ateneo Menorquín y nombrando presidente al señor 
don Antonio Blanc, oficial de la Administración Militar. En este domicilio se celebraron algunas 
fiestas literarias y se organizaron clases gratuitas, especialmente de idiomas. De allí fué 
trasladada esta sociedad a la calle del Bastión, casa propiedad del doctor Hernández, dando 
allí clases de botánica el que en época posterior adquirió fama de algólogo, don Juan J. 
Rodríguez […]. Además, organizó una biblioteca propia en su domicilio social con los 
volúmenes que se regalaron o depositaron en el mismo; mas, los afanes de aquellos jóvenes 
se vieron pronto contrarrestados por quienes más obligados estaban a consolidar aquel centro 
educativo y, al verse abandonados a sus propios esfuerzos, y al comprender que no era 
posible conseguir el objeto que se habían propuesto, sucumbieron en la lucha, disolviendo 
aquella sociedad que tantas ilusiones y esperanzas había engendrado en un principio». Vegeu: 
FERRER ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1913, pàg. 186-188. 
270 Vegeu: SALORD RIPOLL, J. «Benet Pons i Fàbregues i Menorca...», op. cit., pàg. 37.  
271 Jaume Ferrer Aledo, en el treball citat, recull aquest fet: «En una época en que, por falta de 
bibliotecario, estaba cerrada la Biblioteca pública, obtuvo este Ateneo la debida autorización del 
Ayuntamiento para habilitarla, y fueron tales los trabajos que realizaron los socios del mismo en 
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L’entitat comptà amb una Junta Directiva, que en la seva primera 

composició estigué formada per: Antoni Blanch (president), Joan Seguí 

(vicepresident), Manuel Herrero (secretari), Gregori Femenias (comptador), 

Orestes Araujo (tresorer), Maurici Hospitaler (arxiver i bibliotecari) i Benet Pons 

i Fàbregues (conservador de l’edifici). Així mateix, el nounat ateneu s’estructurà 

en dues seccions, l’una d’arts i l’altra de lletres; la Junta Directiva de la primera 

d’aquestes estava composta per Jaume Moncada Soler (president), Pere Fuxà 

Gelabert (vicepresident) i Jeroni Tudurí Femenias (secretari), i la segona per 

Maurici Hospitaler (president), Llorenç Pons Pons (vicepresident) i Josep Maria 

Orfila (secretari). En l’acte d’inauguració del definitivament anomenat Ateneu 

Menorquí, portat a terme el 14 de març de 1869, un cop es proclamaren les 

respectives juntes directives, tant de la institució com de les seccions, el 

president Antoni Blanch féu un discurs sobre els moviments artístics a Grècia i 

Roma, fins a l’Imperi d’Adrià, fundador del primer ateneu. Per la seva banda, 

Maurici Hospitaler, arxiver, bibliotecari i president de la Secció de Lletres de la 

nounada entitat, llegí l’oda «Amor al estudio», que fou adoptada com a lema de 

la institució. Així mateix, altres membres també contribuïren a l’acte 

d’inauguració amb diverses conferències: Joan Seguí, vicepresident de 

l’Ateneu, parlà sobre «Economía del tiempo»; Benet Pons i Fàbregues, ànima 

de la institució i conservador de l’edifici, versà sobre els «Deberes del hombre 

constituido en sociedad»; Esteve Begovich tractà de «La filosofía e historia de 

la música y naciones que nos han adelantado en ella»; Josep Maria Orfila, 

secretari de la Secció de Lletres de l’Ateneu, féu una conferència intitulada 

«Objeto de la sensibilidad de la belleza», i, finalment, Justo Capellà, tracta de 

«La importancia de la geografía y la relación íntima que tiene con las otras 

ciencias». La biblioteca de la nounada entitat, endegada com s’ha dit per les 

donacions dels membres de l’antic Ateneu de la Joventut, comptà en el 

moment d’inaugurar-se l’Ateneu Menorquí amb un fons de cinc-cents volums. A 

més, l’entitat reuní col·leccions de mol·luscs, d’aus i d’animals dissecats, 

d’esferes, de mapes i de planisferis, de cavallets amb esbossos i d’instruments 

                                                                                                                            
dicho establecimiento, que pudieron iniciar la formación del catálogo de que antes carecía». 
Vegeu: FERRER ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1913, pàg. 186-188. 
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musicals per tal de retre homenatge a les ciències naturals, la geografia, la 

pintura i la música. En els primers mesos de funcionament, l’entitat programà 

diversos actes i reunions en els quals es discutí sobre temes d’índole diversa, 

com ara sobre l’origen, la història i els avantatges de l’economia o l’anàlisi de 

l’art poètic d’Horaci.272 

Sigui com vulgui, el cert és que l’Ateneu Menorquí tingué una existència 

efímera i, tot i l’embranzida inicial, el fet que molts dels seus membres fossin 

estudiants de l’Institut de Maó, que abandonaren l’illa per seguir cursant estudis 

fora, i els entrebancs amb els quals comptà la institució, com la manca d’ajudes 

econòmiques o l’oposició de certs sectors de la població que no veieren amb 

bons ulls l’entitat, en determinaren l’esdevenir. Sembla ser que aquesta 

suspengué definitivament les seves activitats cap a l’any 1872. Antoni Victory 

Taltavull, que fou president de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó per 

espai de més de vint-i-cinc anys, en el discurs inaugural del curs acadèmic de 

1913 d’aquesta institució, es referí amb les paraules següents a l’entitat 

antecessora de l’Ateneu que ell presidí, coneguda per Ateneu de la Joventut o 

Ateneu Menorquí, tot justificant-ne la desaparició. «Establecido con gran 

entusiasmo por unos cuantos estudiantes, apoyados después por algunas 

personalidades, pocas en número, que se distinguían por su ilustración, como 

el filólogo don Julio Soler, fue, en cambio, combatido por otros muchos, que se 

opusieron a los patrióticos intentos de fomentar la cultura, cultivando las 

ciencias y las artes, único fin que se habían propuesto los jóvenes fundadores. 

Desalentados éstos por la falta de apoyo que encontraron en personas que 

creían más bien indicadas para ayudarles y no para oponerse a sus laudables 

propósitos, disolvieron pronto la culta sociedad»,273 afirmà Victory Taltavull. Cal 

dir que, sense menysprear els entrebancs a nivell social amb els quals 

pogueren trobar-se els seus membres al llarg de l’existència breu que tingué 

l’entitat, fet que destacà especialment Antoni Victory Taltavull ―probablement 

en unes afirmacions més influïdes pels entrebancs de la institució que ell 

                                           
272 Vegeu: MERCADAL BAGUR, D. «El centenario del primer ateneo menorquín», Menorca 
[Maó], 11 de març de 1969. També compilat a: MERCADAL BAGUR, D. Menorca 
Retrospectiva. Maó: Editorial Menorca, 1982, pàg. 61-65. 
273 VICTORY TALTAVULL, A. «La Sociedad Mahonesa y sus instituciones modernas de 
cultura, higiene y fomento», Revista de Menorca [Maó], vol. 1913, pàg. 324-325. 
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presidia aleshores que no pas per la realitat que visqué l’Ateneu Menorquí―, al 

declivi i a la dissolució definitiva de la societat, hi contribuí en gran manera el 

fet que, com s’ha dit, els seus fundadors, alumnes de l’Institut, abandonaren 

l’illa per seguir els estudis universitaris, fet que provocà que la institució anés 

perdent força fins a la seva extinció. Així, al menys, ho afirmà Benet Pons i 

Fàbregues en una missiva adreçada a l’historiador maonès Francesc 

Hernández Sanz, amb qui mantingué una llarga correspondència, no 

ininterrompuda, per espai de quasi trenta anys, en la qual afirmà: «Tuve que 

ausentarme y conmigo los más entusiastas amantes de aquel Ateneo, para 

seguir las carreras universitarias, y languideció y murió aquella institución, sin 

que haya sabido el paradero de muchos libros que en su biblioteca tenía yo 

depositados para su fomento y que de seguro habrán parado en algún baratillo, 

o corren por ahí con el ex-libris manuscrito de mi padre».274 
 

                                           
274 En un treball de Josefina Salord sobre Benet Pons i Fàbregues i la seva vinculació a l’illa de 
Menorca, en el qual l’autora analitzà un conjunt de trenta-cinc cartes i quatre targetes enviades 
per Benet Pons i Fàbregues a Francesc Hernández Sanz, hom pot constatar com, en una carta 
amb data de 17 de gener de 1911, en la qual Benet Pons parlà de l’Ateneu de la Joventut, tot 
dibuixant el panorama cultural de la seva activitat juvenil en els anys del Sexenni Revolucionari 
a Maó, el primer d’ells dóna com a causa de la dissolució de l’entitat el fet esmentat, que el 
seus membres anaren a estudiar a fora de l’illa. En concret, Benet Pons i Fàbregues comentà a 
Francesc Hernández Sanz sobre l’Ateneu de la Joventut o Ateneu Menorquí que: «Fué el 
primero que se fundó en Mahón: en 1868 inició el pensamiento, y á principios de 1869 lo 
realizamos gracias al auxilio que me prestaron los condiscípulos del Instituto Mauricio 
Hospitaler, Pepe Olivar, Juan Orfila, Miguel Seguí y otros. Lo fundamos en la calle del Carmen, 
frente á casa Poli. Adquirió mayor desarrollo de lo que creíamos, y le cambiamos el nombre por 
el de Ateneo Menorquín, del que fue presidente Antonio Blanch; inauguramos el nuevo local en 
la casa adosada á la de D. Teodoro Ládico, frente a las factorías militares (casa Valls). No 
recuerdo el nombre de la calle, que es la paralela al paseo de la Miranda. Celebramos algunas 
fiestas literarias, y organizamos clases gratuitas, especialmente de idiomas. De allí pasamos á 
una casa que era del médico Hernández á mano derecha entrando por la calle de las Moreras 
á la del Teatro. Allí nos daba clase de botánica el inolvidable D. J. J. Rodríguez. Tuve que 
ausentarme y conmigo los más entusiastas amantes de aquel Ateneo, para seguir las carreras 
universitarias, y languideció y murió aquella institución, sin que haya sabido el paradero de 
muchos libros que en su biblioteca tenía yo depositados para su fomento y que de seguro 
habrán parado en algún baratillo, o corren por ahí con el ex-libris manuscrito de mi padre». 
Vegeu: SALORD RIPOLL, J. «Benet Pons i Fàbregues i Menorca...», op. cit., pàg. 35-44, per a 
la cita vegeu la pàg. 37. 
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Figura 26. Benet Pons i Fàbregues (1853-1922) en els seus anys com a estudiant de l’Institut 
de Maó fou un dels membres fundadors i l’ànima de l’Ateneu de la Joventut ─amb posterioritat 

Ateneu Menorquí. A la imatge, Benet Pons en la seva maduresa, en una fotografia que es 
correspon a les primeres dècades del nou-cents. 
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4.2. Els ateneus sorgits a Menorca en el primer terç del 
nou-cents 

 
Més enllà dels possibles antecedents que existiren en el set-cents i el 

vuit-cents, esmentats citeriorment, a la creació de diversos ateneus a l’illa de 

Menorca a les primeries del nou-cents, cal cercar l’origen del moviment 

ateneístic a la Menorca del segle XX en l’empenta d’un col·lectiu de persones 

de la intel·lectualitat maonesa que es veieren aglutinades ja al final del segle 

anterior en diverses empreses culturals i educatives, com ara la fundació de la 

Revista de Menorca (1888), l’Institut de la ciutat o, ja iniciat el segle XX, la 

creació d’una delegació de l’Extensió Universitària de la Universitat de 

Barcelona (1904). No debades, moltes de les persones que s’involucraren en 

iniciar-se els cursos de l’Extensió Universitària de Maó desenvolupaven llur 

tasca docent a l’Institut de Maó, d’altres eren reconeguts professionals illencs 

de la medicina, l’advocacia, l’arxivística, l’educació, etc., amb inquietuds 

culturals comunes. Així és que la conjunció entre la formació d’un col·lectiu 

intel·lectual maonès amb interessos i aspiracions culturals comunes i l’arribada 

a l’illa, en iniciar-se el nou-cents, de determinades persones provinents de fora 

que havien conegut l’experiència de les campanyes d’extensió universitària o 

que havien participat en la seva joventut en ateneus de la península fou, en 

certa manera, decisiva perquè s’endegués a Maó primer una delegació de 

l’Extensió Universitària de la Universitat de Barcelona (1904) i després un 

Ateneu Científic, Literari i Artístic (1905), d’acord amb el model d’ateneu ideat 

pel reformisme burgès, que, com veurem, actuaria com a vertader aglutinador 

de les principals personalitats intel·lectuals a Menorca estant i que esdevindria 

una plataforma per a la creació de diversos ateneus de distinta orientació, 

principalment de caire popular i obrer, tant a la vila de Maó com des Castell, en 
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les dues primeres dècades del nou-cents, amb els quals mantingué estrets 

vincles, car en certa manera en fou impulsor. Així és que, com veurem, tan sols 

alguns anys després de la fundació de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 

Maó, algunes de les persones que hi estaven implicades idearen la fundació 

d’un ateneu de caire popular que havia de ser el centre de reunió i d’instrucció 

de la classe obrera maonesa. El que inicialment fou concebut com una 

empresa comuna acabà originant la fundació de dos ateneus populars o obrers 

a Maó, l’un, l’Ateneu Popular de Maó (1908), que anys més tard s’integrà a la 

Casa del Poble de Maó, en fundar-se aquesta, impulsat pels sectors 

progressistes i republicans, i l’altra, l’Ateneu Obrer (1908), pels sectors 

conservadors i catòlics de la societat maonesa. Així mateix, a la població veïna 

des Castell, també es fundaria un ateneu, l’Ateneu des Castell (1909), sota 

l’esperonament del moviment ateneístic d’aquests anys al llevant de l’illa. 

 

 

4.2.1. L’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó 
 

L’any 1905 es produí el naixement de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic 

de Maó. La idea de fundar un ateneu a Maó es desenvolupà a partir del caliu 

creat amb la fundació a Maó d’una delegació de l’Extensió Universitària de la 

Universitat de Barcelona al començament de 1904.275 La iniciativa s’establí a 

Maó depenent del districte universitari de Barcelona, gràcies a, entre d’altres, 

José Pérez de Acevedo i Enric Alabern, que foren els que aglutinaren al voltant 

seu diverses personalitats de la intel·lectualitat maonesa, que posteriorment 

també intervingueren en diferents empreses, com la Gota de Llet, la Lliga 

Antituberculosa, l’Ateneu Popular, etc., a més de la creació del mateix Ateneu 

Científic, Literari i Artístic. Així és que l’Extensió Universitària començà a 

organitzar aquell mateix any una sèrie de conferències, en les quals 

                                           
275 L’Extensió Universitària, que té l’origen en la iniciativa de determinats catedràtics 
institucionistes de la Universitat d’Oviedo, va comportar, com és sabut, el primer assaig 
d’educació popular superior a l’Estat espanyol i aviat es desenvolupà arreu del país. Sobre 
l’Extensió Universitària de Maó en concret, vegeu: MOTILLA SALAS, X. «Burgesia liberal i 
educació popular a Menorca: l’Extensió Universitària de Maó», Educació i Cultura. Revista 
Mallorquina de Pedagogia [Palma], núm. 13, 2000, pàg. 63-76. 
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participaren tant personalitats menorquines, com d’altres vingudes de fora, que 

estaven integrades a la societat illenca. L’aglutinació de les principals 

personalitats intel·lectuals de Maó al voltant de l’Extensió Universitària, durant 

aquests anys, en opinió de Josep M. Quintana, possibilità que un grup 

d’intel·lectuals maonesos, que es reunien a la farmàcia de Maurici Hernández 

Ponsetí, juntament amb altres persones vingudes de fora de l’illa, tots ells amb 

un gran esperit il·lustrat, imaginaren de crear una societat cultural que fos 

capaç d’investigar en tots els camps del saber i de la ciència i que sabés 

permetre el debat sobre ambdues disciplines.276 Entre aquestes persones cal 

destacar el metge Enric Alabern Sáez, els catedràtics d’institut José Pérez de 

Acevedo i Jaume Pomar i Fuster, l’apotecari Maurici Hernández Ponsetí, 

l’oftalmòleg Llorenç Pons Marquès, l’historiador Francesc Hernández Sanz, els 

germans Pere, terratinent, i Joan, pensador àcrata, Mir i Mir, el militar Llorenç 

Lafuente Vanrell i el misser Pere Ballester Pons, entre d’altres. Sota l’impuls 

d’aquestes personalitats, la primavera de 1904, pocs mesos després de la 

creació de l’Extensió Universitària, es redactà un projecte de bases per a la 

constitució d’un ateneu, projecte per al qual s’arribaren a recollir fins a cent vuit 

signatures.277 

Nogensmenys, l’intent fracassà, i fins un any després, quan es constituí 

una Comissió Organitzadora que redactà i aprovà un reglament, el 22 d’abril de 

1905, els treballs no es reprengueren. Aquest reglament, amb algunes 

variacions, fou presentat per Pere Ballester Pons, José Pérez de Acevedo, 

Antoni Tudurí i Ponsetí, Llorenç Lafuente Vanrell, Llorenç Pons Marquès, Lluc 

Carreras, Bartomeu Allés i Pons, Pere Mir i Mir, Santiago Maspoch, Maurici 

Hernández Ponsetí i Francesc Hernández Sanz a la Delegació del Govern a 

Menorca el 31 de maig, i l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó es constituí 

el dia 11 de juny d’aquell mateix any.278 El nombre de socis fundadors fou de 

dos-cents quatre.279  

                                           
276 QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 45 i seg. 
277 El Liberal [Maó], 1 de juny de 1904. 
278 El reglament aprovat per la Comissió Organitzadora fou reproduït a la premsa local el 19 de 
maig de 1905. Aquest sols diferiria en un article més que fou afegit al que definitivament es 
lliurà a la Delegació del Govern a Menorca setmanes més tard. Vegeu: El Bien Público [Maó], 
19 de maig de 1905 i ARXIU DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN A MENORCA. SÈRIE 
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Així fou que, tal com s’especificà al reglament, l’Ateneu de Maó nasqué 

amb la pretensió de ser exclusivament científic, literari i artístic, a més d’apolític 

i aconfessional. Pretenia assolir els seus objectius mitjançant la lectura, la 

discussió, la creació d’institucions útils, les publicacions que es duguessin a 

terme, la conversa i el foment d’associacions que tinguessin com a finalitat un 

fet científic o artístic, entre d’altres. A més, s’especificava la necessitat de crear 

un o diversos museus, una biblioteca i una sala de lectura. També 

s’especificava que, quan la Junta Directiva ho cregués oportú, es farien 

conferències i vetlades literàries i musicals, a més d’obrir-se càtedres 

d’ensenyaments diversos.280 

La primera Junta Directiva de l’entitat quedà formada per un president, 

dos vicepresidents, dos bibliotecaris, un arxiver, un comptador, tres 

conservadors de museus i dos secretaris.281 Alhora, les càtedres de l’Ateneu es 

configuraren en cinc seccions, que foren: Ciències Exactes i Naturals, Ciències 

Morals i Polítiques, Literatura i Música, Arts del Dibuix i Arqueologia i, finalment, 

Esports i Excursions, els presidents de les quals eren vocals de la Junta 

Directiva.282 Entre els membres destacats d’aquesta primera Junta Directiva, hi 

figuraren Antoni Victory Taltavull, com a president; Pere Mir i Mir i Enric Alabern 

Sáez, com a vicepresidents; José Pérez de Acevedo, com un dels bibliotecaris; 

Maurici Hernández Ponsetí, com un dels conservadors del museu, i Pere 

                                                                                                                            
EXPEDIENTS DE SOCIETATS [ADGM-SES]. Expedient 816. Reglament de l’Ateneu Científic, 
Literari i Artístic de Maó, 1905. Fulls manuscrits, 6 pàg. 
279 A l’Arxiu de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó es guarda un registre de socis per 
ordre d’entrada, amb data de l’11 de juny de 1905. Del total de socis fundadors constatem que 
un nombre important d’ells provenien de professions liberals com ara professors i mestres, 
advocats, metges, farmacèutics, banquers, arquitectes, veterinaris i funcionaris municipals o 
governamentals, etc. (57) o eren oficials de l’exèrcit o de la marina (52) a més de comerciants 
(33), propietaris (19) o altres professions ―majoritàriament empleats i escrivents― i estudiants. 
280 ADGM-SES. Expedient 816. Reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 1905. 
Fulls manuscrits, pàg. 1-6. 
281 Els dos principals òrgans d’expressió menorquins del moment, El Liberal i El Bien Público, 
recolliren la constitució de la primera Junta Directiva realitzada el 12 de juny de 1905, i que 
estava formada per les personalitats següents: Antoni Victory Taltavull (president), Enric 
Alabern Sáez i Pere Mir i Mir (vicepresidents), José Pérez de Acevedo i Bartomeu Allés i Pons 
(bibliotecaris), Llorenç Pons Marquès (arxiver), Lluc Carreras Riera (comptador), Maurici 
Hernández Ponsetí, Jaume Alorda i Sampol i Antoni Tudurí i Ponsetí (conservadors del 
museu), i finalment Pere Ballester Pons i Llorenç Lafuente Vanrell (secretaris). Vegeu: El 
Liberal [Maó], 13 de juny de 1905 i El Bien Público [Maó], 13 de juny de 1905. 
282 El Liberal [Maó], 28 de novembre de 1905. A més de les seccions esmentades, també se’n 
creà una d’Agricultura que poc temps després es dissolgué amb la constitució de la Cambra i 
Sindicat Agrícola. 
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Ballester Pons i Llorenç Lafuente Vanrell, com a secretaris, així mateix Jaume 

Pomar i Fuster presidí la Secció de Literatura i Música, mentre que Francesc 

Hernández Sanz ocupà la d’arts del Dibuix i Arqueologia.283  

Des de la seva creació l’Ateneu de Maó actuaria com a vertader 

aglutinador de les principals personalitats intel·lectuals de Menorca estant i 

esdevindria bressol de l’associacionisme maonès en general i plataforma per a 

la creació d’altres ateneus a l’illa de diversa orientació, amb els quals 

mantingué, com s’ha dit, vincles importants: l’Ateneu Popular (1908), l’Ateneu 

Obrer (1908) i l’Ateneu des Castell (1909). En els primers anys de 

funcionament, en el que caldria considerar com una primera etapa de la 

centenària història de la institució, que es perllongaria des de la seva fundació 

fins a la fi de la Guerra Civil, es crearen les diverses seccions de l’entitat 

―inicialment de Ciències Exactes i Naturals, Ciències Morals i Polítiques, 

Literatura i Música, Arts del Dibuix i Arqueologia, Esports i Excursions, a les 

quals s’afegí la de Turisme― i s’aglutinà en el seu si la Junta Local d’Extensió 

Universitària, la Gota de Llet de Menorca, un Comitè Local dels Exploradors 

d’Espanya, la Lliga Antituberculosa, una Comissió d’Higiene Social, les 

cambres Agrícola i la de Comerç, Indústria i Navegació, l’Orfeó Maonès, el 

Grup Filharmònic, una Associació Musical, l’Agrupació Radiofilharmònica i un 

Ràdio Club, un Grup Excursionista, el Grup Esperantista, el Club Maonès de 

Futbol i altres grups esportistes (tennis, hípica, tir, etc.), la Junta Provincial de la 

Lliga Marítima Espanyola, una Penya Marítima i el Club Marítim de Maó, un 

Grup Naturista, una Comissió de la Creu Roja, la Societat de Salvament de 

Nàufrags, una Societat Protectora de la Pesca, seccions delegades del Col·legi 

Oficial de Metges i del Col·legi Oficial d’Apotecaris de Balears, etc. Mantingué 

una intensa activitat cultural i educativa a través de les nombroses conferències 

que s’hi pronunciaren ―més de tres-centes―, sessions literàries i musicals 

―gairebé  unes dues-centes― i dels ensenyaments que s’hi impartiren: 

classes d’idiomes, cant, solfeig, pintura, etc. Endegà una important biblioteca i 

sala de lectura, que pels volts de 1930 disposava de més de disset mil 

                                           
283 LA REDACCIÓN. «Sección oficial y de noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 
54-64. 
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exemplars i rebia més d’un centenar de diaris i revistes per subscripció o 

intercanvi de la Revista de Menorca, el seu òrgan d’expressió i testimoni de 

l’ingent tasca portada a terme en aquests anys.284 Durant aquesta primera 

etapa, marcada pel context regeneracionista reformista i amarat d’un evident 

pedagogisme, la institució parà especial atenció a aspectes educatius populars, 

socials o no formals ―campanyes d’educació popular a través de l’Extensió 

Universitària, educació de les mares i protecció a la infància a través de la Gota 

de Llet, introducció de nous mètodes educatius no escolars mitjançant 

l’escoltisme, etc.― i demostrà la seva sensibilitat per la millora de l’educació 

formal de l’illa en crear comissions i campanyes de conscienciació cívica per tal 

de construir escoles graduades o evitar el tancament de l’Institut de la ciutat. 

No ens detindrem a historiar suara l’inici d’aquesta institució, així com 

tampoc no ens estendrem en la seva incidència i importància en el panorama 

cultural i educatiu menorquí del primer terç del nou-cents ―atès que 

l’esmentada institució serà objecte de la nostra anàlisi en apartats posteriors―, 

car el que pretenem en aquest primer apartat del nostre estudi és 

contextualitzar, analitzar i donar una visió global dels ateneus sorgits al llarg de 

les quatre primeres dècades del nou-cents per tal de fer-nos una idea general 

del moviment ateneístic a l’illa, abans d’aprofundir en l’anàlisi concreta de la 

més emblemàtica i important d’aquestes entitats. 

                                           
284 L’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó fou la principal plataforma aglutinadora dels 
sectors intel·lectuals i civils de la societat menorquina del nou-cents i tingué una incidència 
cultural i educativa a l’illa d’abast considerable. Sobre l’inici i l’activitat durant les primeres 
dècades del nou-cents de l’Ateneu, hom pot trobar-ne notícies a diverses obres i treballs com 
ara: VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico...», op. cit., pàg. 294-
319; HERNÁNDEZ MORA, J. «Els orígens de l’Ateneu de Maó», op. cit., pàg. 19-70; CANUT, 
M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 23-25; QUINTANA, J. M. 
Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 45-53; SALORD RIPOLL, J. «De 
l’Ateneu a l’Institut Menorquí d’Estudis...», op. cit., pàg. 289-301; MOTILLA SALAS, X. 
Regeneracionisme i educació popular a Menorca... op. cit., pàg. 229-241 i MOTILLA SALAS, X. 
«Els ateneus i el foment de la lectura a Menorca...», op. cit., pàg. 275-290. 
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Figura 27. L’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó des del seu inici actuà com a vertader 
aglutinador de les principals personalitats intel·lectuals que residien a Menorca i esdevingué 

bressol de l’associacionisme maonès en general i plataforma per a la creació d’altres ateneus a 
l’illa de diversa orientació. A la imatge, façana del primer domicili social de l’Ateneu de Maó, a 

l’actual plaça del Príncep. 
 

 

4.2.2. L’Ateneu Obrer de Maó 
 

Dia 8 de juliol de 1908 s’inscriví l’Ateneu Obrer de Maó a la Delegació 

del Govern a Menorca.285 Cinc dies més tard, al domicili provisional del carrer 

                                           
285 A l’Arxiu de la Delegació del Govern a Menorca, Sèrie Expedients de Societats, no hi hem 
localitzat cap expedient que faci referència a l’Ateneu Obrer, tan sols s’hi han localitzat uns 
documents datats del 31 de gener i del 12 de febrer de 1913, entre la documentació que 
pertany a l’expedient de l’Ateneu Popular, en els quals es fa referència al reglament de l’entitat, 
tot i que aquest no es troba entre ells. La ressenya de les principals dades de la fundació de 
l’Ateneu Obrer són extretes del número extraordinari que en el quart aniversari de la seva 
fundació féu el seu butlletí en el qual es redactà un «Historial del Ateneo Obrero». Vegeu: 
ANÒNIM. «Historial del Ateneo Obrero», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de 
Mahón [Maó], núm. 19, juliol de 1912, pàg. 1-4. A més, l’esmentat número extraordinari de la 
Guía del Trabajador recollí en les seves pàgines una llarga nòmina de col·laboracions breus 
que anaren des de les que especificaven en què havien de consistir els ateneus obrers i 
lloaven llur tasca i necessitat en la societat del moment en general fins aquells que es referiren 
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de Gràcia, número 109, es reuniren diverses persones de la nounada entitat i 

aprovaren les bases per les quals s’havia de regir i els càrrecs que haurien de 

formar la Junta Directiva. Entre les primeres atribucions de la directiva hi havia 

la de proporcionar un local o domicili social més adient a les seves necessitats. 

L’entitat, que en aquests primers mesos estigué provisionalment establerta al 

carrer de Gràcia, primer, i al carrer del Nord, després, acabà per instal·lar-se al 

carrer del Rosari, número 15. El dia 3 d’agost el reglament fou sotmès a la 

Junta General i fou aprovat per unanimitat. Ja al domicili del carrer del Rosari 

es constituïren les seccions de la biblioteca, Ciències Morals i Polítiques, Arts i 

Oficis, Institucions Socials i, finalment, Esports.286 El president del nounat 

ateneu fou Francesc Bals ―que amb posterioritat ocupà la batlia de Maó pel 

partit conservador― i els presidents de les seccions foren, respectivament: 

Gaspar Pons i Zabala, Jaume Pomar i Fuster, Antonio Gómez de Tejada, 

Victorino Benítez Carreras i Josep Riera i Sampol. Altres membres de les 

seccions foren: Llorenç Seguí i Joan Lucena (biblioteca), Antoni Roca i Várez i 

Llorenç Lafuente Vanrell (Ciències Morals i Polítiques), Joan Pons i Orfila, 

Federico Hilario i Joan Sintes i Serra (Arts i Oficis), Ramon Ballester i Francesc 

Fàbregues i Maspoch (Institucions Socials) i Joan Pons, Manel Cardona i Jacint 

Carreras (Esports).287 El lema pel qual s’havia de regir la nounada institució, 

                                                                                                                            
concretament a la tasca portada a terme per l’Ateneu Obrer de Maó. Entre la llarga llista de 
col·laboradors d’aquest número trobem, entre d’altres, d’una banda persones alienes a l’entitat 
―Antoni Victory Taltavull, aleshores president de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó; 
Florián Ruiz Cuevas, president de l’Ateneu des Castell; Enric Alabern, metge i director de la 
institució maternoinfantil Gota de Llet de Menorca; Pere Ballester, misser i ideòleg del 
republicanisme federal menorquí; Francesc Hernández Sanz, historiador, arxiver municipal i 
director de la Revista de Menorca; Joan Victory; Catalina Narváez, que fou presidenta de la 
institució maternoinfantil esmentada abans; Llorenç Lafuente Vanrell, militar i escriptor; Carles 
Moysi, aleshores jutge municipal de Maó; Josep de Togores, delegat del Govern a Menorca; 
Francesc Camps i Mercadal, metge i folklorista; Antoni Juan Alemany i Antoni Obrador, l’un 
mestre de la segona Escola Nacional de nens de Maó i l’altra de la primera; Mateu Fontirroig, 
mestre i director del centre privat d’ensenyament sota l’advocació de Sant Tomàs de Aquino; 
Ambrosio Carabó i Joan Mercadal, rectors; Gabriel Coll, capellà, secretari de l’Institut de Maó i 
director d’El Grano de Arena; Narcís Panedas i Bernardí Juanico, preveres― i de l’altra 
destacats membres de les juntes directives o de l’esdevenir de l’Ateneu Obrer en els seus 
primers quatre anys d’existència ―Francesc Bals, president; Josep Ribé Capó, vicepresident; 
Joan B. Pons, secretari; Pere Sintes Seguí i Pere Goñalons Seguí, ambdós presidents de la 
Joventut Ateneista en diferents períodes; Joan Mesquida, secretari de la Secció d’Esports; G. 
Valenzuela, profesor de dibuix; Catalina Goñalons, presidenta de la Secció Ateneista Femenina 
i P. Roselló, aleshores director del butlletí. 
286 ANÒNIM. «Historial del Ateneo Obrero», op. cit., pàg. 1-3. 
287 Vegeu: El Bien Público [Maó], 9 d’octubre de 1908. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 219 

com feren constar els seus fundadors, fou: cultura, rectitud, caritat i treball. La 

composició de la Junta Directiva, amb el pas dels anys, anà canviat. Així és 

que hi ha constància documental que aquesta, el febrer de 1912, era formada 

per: Francesc Bals (president), Josep Ribé Capó (vicepresident), Bartomeu 

Maspoch Vives (secretari), Francesc Sintes Seguí (vicesecretari), Lluís Tutzó 

Fuster (comptador) i Joan Comellas (arxiver).288 

En el seu primer any l’Ateneu Obrer arribà a canviar de domicili fins en 

quatre ocasions, fet que ens pot donar una idea de la precarietat i 

provisionalitat en la qual es trobava l’entitat en el seu començament i que de 

ben segur dificultà que arrelés entre la població. Després de passar 

provisionalment durant la seva gestació pels locals del carrer de Gràcia i del 

Nord, s’establí en iniciar-se el curs de 1908-1909 al carrer del Rosari, per anar 

al carrer del Bastió el gener de 1909, i acabar al carrer de Sant Roc, número 

20, antiga casa senyorial del baró de les Arenes, el juliol del mateix any. Fou ja 

en aquest local on durant els actes de celebració del primer aniversari, des de 

la Societat Mutualista que endegà l’entitat ―presidida per Federico Hilario quan 

es creà i per Joan Pavia poc temps després, en morir el primer― es planificà 

de construir les cases per a obrers a la carretera que enllaçava Maó amb Sant 

Lluís, encara avui en peu i conegudes popularment per hom com les «cases de 

s’ateneu».289 A més, l’entitat també tingué una cooperativa que emetia vals a 

canvi d’efectiu amb els quals es podia comprar en determinats establiments, 

prèviament pactats per la cooperativa. Aquest establiments canviaven els vals 

a la secció de la cooperativa de l’Ateneu i deixaven un tant per cent de benefici, 

prèviament contractat, a favor de l’agrupació; la suma total dels beneficis eren 

repartits semestralment entre els socis de la cooperativa.290 

                                           
288 ANÒNIM. «Información del Ateneo», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de 
Mahón [Maó], núm. 14, 18 de febrer de 1912, pàg. 3. 
289 ANÒNIM. «Historial del Ateneo Obrero», op. cit., pàg. 3. Vegeu també: ANÒNIM. «Crónica 
de actualidad. De la Sección para la Construcción de Casas para Obreros», Guía del 
Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 11, 5 de novembre de 1911, pàg. 
6-7. 
290 Vegeu: SINTES SEGUÍ, P. «Algo sobre nuestra cooperativa», Guía del Trabajador. Boletín 
del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 10, 15 d’octubre de 1911, pàg. 1. 
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Figura 28. Portada del primer número del butlletí Guía del Trabajador, òrgan d’expressió de 

l’Ateneu Obrer de Maó, aparegut el novembre de 1910. 
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Cap al novembre de 1910 sortí a llum el seu principal òrgan d’expressió, 

el butlletí Guía del Trabajador ―de periodicitat mensual, l’últim número del 

qual, el vint-i-sis, s’edità el febrer de 1913―, en el qual col·laboraren 

assíduament: Francesc Bals, Victorino Benítez Carreras, Antoni Roca i Várez, 

Josep Jornet, José Galbis, els germans Pere i Francesc Sintes Seguí, Jaume 

Roselló, P. Roselló, Pere Goñalons, G. Gabanach i Miguel García Valenzuela 

(ambdós directors del butlletí en períodes diferents).291 La nova capçalera 

mensual de l’Ateneu Obrer, segons expressió del president de l’Ateneu 

Francesc Bals: «Nace sin otro lema que instrucción, honradez y laboriosidad, 

virtudes que son las armas del obrero, armas que esgrimiremos en todo 

tiempo, para continuar siendo dignos del pueblo que nos vio nacer»; per 

continuar afirmant en la presentació del butlletí esmentat: «La lucha que hemos 

de sostener es superior á nuestras fuerzas, por eso recabamos vuestra 

protección, y con ella también vuestra benevolencia y contando de antemano 

con una y otra, nos lanzamos á la lucha en defensa de nuestra regeneración 

social que, dignificándonos á nosotros, á vosotros os enaltece. Somos obreros, 

no busquéis en nuestro “Boletín” frases que engalanen los sentidos porque no 

las encontrareis, pero si hallareis clara y sencillamente lo que pedimos, 

necesitamos y lo que de derecho nos corresponde, y es como hemos dicho 

“Instrucción, Honradez y Trabajo”».292 Més enllà de les afirmacions i 

expressions de Francesc Bals ―sobta que qui fou batle de Maó pel partit 

conservador afirmi «Somos obreros» en la salutació de la nova publicació―, si 

hom analitza els continguts del butlletí, en els anys en els quals es publicà, 

queda clar que tant la institució com el butlletí que edità restaren lluny dels 

                                           
291 A més, en un moment o altre, hi col·laboraren o s’hi reproduïren articles i poesies, entre 
d’altres, de: José León y Vivó, Eugenio C. Calón, Gerardo González Revilla, Pere Ballester, 
Alejo Seda, Lleonard Ocón i Mercadal, Joan F. Taltavull, José M. Mercadal, Jesobas Gil, Josep 
Ribé Capó, Luís López, Joan Petrus, J. Ruiz, Antonio Vega, L. Fernández Rodríguez, Miquel 
Vidal, Martí Gornés, Emilio Castelar, Rosario de Acuña, G. Martínez Sierra, M. Morera Galicia, 
R. Fajarnés, M. Quetglas, Josefa de Casagemas, Julián Fernández, Ramón Bujones, Bartomeu 
Maspoch Vives, Enrique Perchés, Manuel Marín Rojo, Camilo Flammarion, Antonio Bergali, F. 
Fàbregues Pons, Catalina Narváez, Miquel Carreras, Juan de Dios César, Lázaro Pascuchi, 
Francesc Vidal Alós, Ventura Blasco i Manuel Arco. A més també hi aparegueren alguns 
pseudònims com ara: Tensis F. Seiug (Sintes Seguí), Nauj Setnis (Joan Sintes), o molt més 
asíduament Guise, Modesto i Veritas. 
292 BALS, F. «Saludo», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 
1, 5 de novembre de 1910, pàg. 1. 
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interessos emancipadors del moviment obrer d’aleshores. A banda de les 

informacions pròpies de la institució ―activitats de les seccions, especialment 

de la Joventut Ateneista i de la Secció d’Excursions, relleus de les juntes 

directives, obertura de matrícules dels cursos que s’hi oferien, etc.― i les 

insercions de poemes ―fruit dels concursos literaris que l’entitat anà 

organitzant―, el cert és que la majoria d’articles que hi aparegueren tingueren 

una clara voluntat de tutelar i dirigir els obrers des de posicionaments propers 

al conservadorisme i al catolicisme local. 

Així és que, a tall d’exemple, en el seu primer número ―en un article 

signat per José León y Vivó intitulat «Divina sentencia»― s’afirmava: 

«“Ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Esa fue la sentencia pronunciada 

por Dios en el Paraíso. El trabajo es pues el destino humano, es el vínculo que 

nos une, que nos aproxima. El letrado refuerza con su trabajo intelectual el 

argumento legal que ha de salvar al inocente, y que ha de entablar, el imperio 

de la justicia; el médico aguza su mente y se afana en el estudio para arrebatar 

a la muerte el ser que está sumido en el dolor; el ingeniero combina fuerzas y 

escudriña propiedades físicas para encauzar el impulso del progreso; el 

industrial construye y elabora para colmo de bienestar y de perfeccionamiento; 

el comerciante compara y calcula para establecer el equilibrio mercantil y crear 

correspondencias entre los pueblos; y, por último el proletario, complemento de 

todas las iniciativas, es el poderoso auxiliar que contribuye, con su inteligente 

cooperación material, al concierto armónico de todo ese núcleo de actividades. 

Todos, por tanto, cumplimos la divina sentencia. Todos somos obreros, 

hermanos en el trabajo, compañeros en las fatigas, cada cual en su esfera, 

dentro del orden en que nos desarrollamos, en la órbita que nos traza el dedo 

de la Providencia. Esa comunidad de esfuerzos, de acción, de penas y dolores 

inherentes á la lucha que representa el “sudor de la frente para el cotidiano 

sustento”, tiene forzosamente una sana lógica, que establecer corrientes de 

amor entre los sentenciados por la santa voluntad de un Dios, infinito, grande y 

todopoderoso. Amémonos pues, compañeros, establezcamos una perfecta é 

inquebrantable unión, cesen esas luchas enconadas y funestas de tan 

adversos resultados; seamos hermanos y abrazados y unidos avancemos en el 
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camino de la vida, como obreros de la humanidad».293 No cal afegir gaires 

comentaris a la cita que ens precedeix sobre la visió i la relació idíl·lica que 

estableix entre les diverses professions que s’esmenten ―misser, metge, 

enginyer, industrial, comerciant i obrer― com a «obrers de la humanitat» que 

contribueixen a la societat en la qual viuen. De les males condicions laborals i 

de vida del proletariat o de l’explotació a les quals aquest era sotmès en les 

llargues jornades de treball per minsos jornals, així com també de les aleshores 

freqüents crisis a l’illa ―amb tancaments de grans empreses―, que feren 

emigrar, com s’ha vist, a molts treballadors, no se’n diu res; això sí, el 

moviment obrer ha de deixar al marge les lluites i reivindicacions sindicals per 

millorar la seva situació, per caminar tots plegats ―patrons i treballadors― com 

a «obrers de la humanitat». 

En aquest mateix primer número del nounat butlletí Victorino Benítez 

Carreras, defensor del mutualisme a casa nostra, no en va fou membre 

fundador de La Boule de Neige i publicà uns Principios de mutualidad l’any 

1906,294 afirmà sobre la millora de la classe obrera: «Todos los sociólogos, 

todos los pensadores, en una palabra, todos los hombres de buena voluntad 

convienen en que el obrero tiene derecho á mejorar de condición en el orden 

económico; pero determinar cuales han de ser los medios para conseguir esta 

mejora, y también, cual ha de ser ésta, es punto discutido y discutible siempre. 

Sin embargo, para mi, sinceramente hablando, estamos convencidos que el 

medio revolucionario no es el propio ni el legítimo, y también que en precisar el 

alcance del mejoramiento y en los medios á él consecuentes ha de tenerse 

muy en cuenta que la sociedad bien organizada no puede existir sin ciertos 

principios eternos indispensables siempre para levantar un edificio nuevo; es 

decir, admitidos, respetados y venerados estos principios, entonces y sólo 

entonces se puede entrar de lleno en el estudio y práctica de los sistemas 

sociales. Estos principios son la religión, la propiedad, la familia, la justicia y la 

                                           
293 LEÓN Y VIVÓ, J. «Divina sentencia», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de 
Mahón [Maó], núm. 1, 5 de novembre de 1910, pàg. 1. 
294 Ens referim a: BENÍTEZ CARRERAS, V. Principios de Mutualidad. Maó: Est. Tip. de B. 
Fábregues, 1906. L’obra és estructurada en diversos apartats que repassen la teoria i la 
pràctica de la mutualitat, a més d’incloure-hi les principals mutualitats en funcionament a la 
Menorca del moment. 
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moralidad. Y tan profundamente estamos de esto convencidos, que no 

comprendemos una sociedad sin tales principios, como no admitimos un 

hermoso edificio sin los cimientos que le sustentan. Es ley eterna en el mundo 

y dada por el Creador, y es una temeridad pretender apartarse de ella, como 

seria locura que los astros quisieran prescindir de la gran ley de la gravitación 

universal. El obrero, pues, ha de trabajar porque el trabajo es la fuente de todo 

bien, de toda riqueza. Si hubo un tiempo en la historia en que el trabajo no era 

considerado en su justo valor, hoy nos encontramos en distinto caso, y 

precisamente el hombre de cualquier clase y condición que sea que no trabaja, 

no cumple con su deber. No han de mirar los obreros al trabajo como á cosa 

despreciable sino al contrario, como á una joya de gran valor, como en realidad 

es en el orden económico. [...] Y luego han de rendir culto los obreros á la gran 

virtud social de la Mutualidad en todos sus aspectos que es la única forma 

capaz de producir mejoramiento porque no destruye ninguno de los eternos 

principios de la sociedad».295 En definitiva, s’havien de millorar les condicions 

de les classes treballadores, sí, però sense alterar l’ordre social establert a 

través de revolucions en una societat que s’havia de fonamentar en la religió, la 

propietat, la família, la justícia i la moralitat. I quina proposta farà Victorino 

Benítez per millorar les condicions dels obrers en aquesta societat que ell 

defensa? Doncs l’organització i l’ajuda mútua a través de cooperatives o 

mutualitats. 

Si afegim a aquestes cites el que s’afirmà sobre les manifestacions dels 

obrers, al número següent del mateix butlletí ―cal recordar que les vagues 

aleshores eren freqüents a l’illa, com s’ha vist―, entendrem perquè dèiem que 

no es pot considerar l’Ateneu Obrer com una societat sorgida des del moviment 

obrer maonès ―que cal recordar que a les primeries del nou-cents era 

majoritàriament de caire anarcosindicalista, tot i que compartí empreses 

comunes amb el republicanisme illenc―, sinó des dels sectors conservadors i 

catòlics maonesos amb la clara voluntat de tutelar els obrers i dirigir-los, no 

mancats d’un cert paternalisme innocent. «Que las huelgas, como arma de 

                                           
295 BENÍTEZ CARRERAS, V. «El mejoramiento del obrero», Guía del Trabajador. Boletín del 
Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 1, 5 de novembre de 1910, pàg. 2. 
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combate, por el uso y abuso que se hace de ellas en estos tiempos últimos, 

comienzan á perder su eficacia y ya se mellan en manos de los mismos que 

quieren esgrimirlas, es una observación á la que sinceramente tienen que 

asentir los mismos que hacen, de las luchas de los trabajadores, política, 

odiosísima política. Desde luego las huelgas, forma atenuada y 

voluntariamente hipócrita del sostenimiento del derecho por la fuerza, en que 

los impulsos atávicos de la imposición y el combate, vienen á degenerar en una 

especie de martirilogio pasivo, con hambres, exaltaciones, limosnas 

internacionales y cuestiones públicas de un sórdido aparato medieval, no 

pueden ni remotamente defenderse como arma de lucha verdaderamente 

moderna, en consonancia con la dignidad del hombre, la conciencia del 

derecho y la libertad individual»,296 s’afirmà a l’article citat, el qual fou reproduït 

a Guía del Trabajador, en unes afirmacions contràries a les vagues ―perquè 

imposen a la força el que pretén aconseguir-se― molt allunyades de la retòrica 

i dels interessos propis de l’obrerisme illenc d’aleshores. 

Com hem dit, els ateneus sorgits al començament del segle XX a 

Menorca, entre els quals hi ha l’Ateneu Obrer, tingueren en les campanyes 

d’educació popular portades a terme per la Junta Local d’Extensió Universitària 

de Maó i en la plataforma sociocultural i educativa que l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic representà, l’esperó necessari per endegar-se alguns anys més 

tard. Així al menys ho expressaren, en el cas que ens ocupa, els fundadors de 

l’Ateneu Obrer amb motiu del quart aniversari de l’entitat, en un número 

extraordinari del seu òrgan d’expressió: «Si buscamos el germen que había de 

fecundizar más tarde la obra hermosa que durante cuatro años ha venido 

realizándose, sería difícil equivocarnos al asegurar que la idea, aunque 

espontáneamente nacida al calor de honrados trabajadores, tenía su origen en 

cierto desenvolvimiento intelectual que pocos años antes venía 

experimentándose en Mahón. La institución de la Extensión Universitaria, la 

creación del Ateneo Científico, Literario y Artístico formaron un nuevo ambiente 

que, no habiéndose respirado antes, llenaba el corazón de satisfacción de 

                                           
296 MARQUINA, E. «Sanos consejos á los obreros. Las huelgas», Guía del Trabajador. Boletín 
del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 2, 10 de desembre de 1910, pàg. 2-3. 
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cuantos en el orden moral e intelectual deseaban el engrandecimiento de su 

amada patria. El deseo de respirar el mismo ambiente, pero dentro de un radio 

de acción más propiamente adecuado, fue lo que movió a un puñado de 

obreros animosos a la iniciación de un Ateneo Obrero. Toda iniciativa tiene sus 

obstáculos, también los tuvo ésta, grandes, difíciles de salvar; pero la voluntad, 

la fe en un ideal lo salva todo, y se salvaron éstos y la obra quedó 

cimentada».297 Més enllà de la retòrica empallegosa utilitzada en la cita que 

ens precedeix, considerem que són necessàries dues observacions o 

precisions a allò que s’hi expressa: d’una banda, com s’ha dit, constatar que 

l’Ateneu Obrer, en certa manera, sorgí al bressol de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic de Maó; de l’altra, recordar que en cap cas no podem considerar 

l’Ateneu Obrer com una societat impulsada pel sectors obrers maonesos ―en 

contra del que es pugui afirmar a la cita reproduïda―, car aquest fou ideat i 

endegat pels sectors conservadors i catòlics maonesos, com a reacció a un 

altre ateneu que simultàniament s’estava gestant des dels sectors 

progressistes i propers al republicanisme maonès, l’Ateneu Popular. De fet, el 

que inicialment havia de ser una empresa comuna acabà donant lloc a dos 

ateneus adreçats a les classes populars i treballadores maoneses des de 

posicionaments ideològics oposats ―el republicanisme i el conservadorisme―, 

ambdós, això si, amb una mateixa finalitat: tutelar les classes populars i 

treballadores maoneses des dels postulats propis. 

Pel que fa als ensenyaments que l’entitat oferí als seus associats, s’ha 

de dir que d’ençà que es fundà l’Ateneu s’anaren establint, successivament, 

classes de francès, d’aritmètica, de dibuix i, més tard, d’instrucció primària. En 

anys posteriors s’hi afegiren classes d’anglès, d’esperanto i de gimnàstica. 

Totes les classes foren gratuïtes i es desenvoluparen en horari nocturn.298 

Entre el professorat dels cursos hi ha constància que tant Pere Roselló Orfila 

com Joan Pons Orfila s’ocuparen de les de dibuix en èpoques diferents.299 

                                           
297 Vegeu: ANÒNIM. «Historial del Ateneo Obrero», op. cit., pàg. 1-2. 
298 ANÒNIM. «Historial del Ateneo Obrero», op. cit., pàg. 2. 
299 Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 4, 18 de març de 
1911, pàg. 7. A la secció d’informació sobre l’Ateneu Obrer s’avisà que: «Por imprevistas 
obligaciones ha tenido que renunciar al cargo de profesor de la cátedra de Dibujo de este 
Ateneo D. Pedro Goñalons Seguí. La Junta Directiva acordó dar un expresivo voto de gracias 
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D’altra banda, sabem que durant el curs 1911-1912 Pere Sintes Seguí 

s’encarregà de les classes nocturnes d’instrucció primària i d’aritmètica, Joan 

Pons Orfila de dibuix ―que durant el curs hagué de ser substituït per Joan 

Ponsetí―, Miguel García Valenzuela de dibuix geomètric industrial, Francesc 

Bals i Pons de francès, i Francesc Sintes Seguí de gimnàstica.300 Així mateix, 

per al curs següent, els germans Sintes Seguí feren classes d’instrucció 

primària, Miguel García Valenzuela de dibuix, totes elles diàries entre les vuit 

menys quart o les vuit i les nou de la nit, i Miguel Frech de francès, els dimarts, 

dijous i dissabtes, també de vuit a nou de la nit.301 

En el terreny de l’educació, a més d’aquests cursos i classes es mereix 

una menció especial el cicle de «conferències a l’abast dels infants», dut a 

terme per iniciativa de Pere Sintes Seguí, com a complement de les classes 

que s’oferien a l’entitat. Gràcies a una carta de Pere Sintes Seguí, amb data de 

dia 10 de març de 1911, adreçada a Francesc Bals, president de l’Ateneu 

Obrer, que amb posterioritat reproduí el butlletí de l’entitat, avui sabem en què 

consistia la iniciativa d’aquestes conferències.302 «Si los esfuerzos realizados 

por este Ateneo tienen su principal móvil en la enseñanza, en la educación de 

la niñez, en la instrucción de la juventud, en la vulgarización de útiles 

conocimientos entre la clase obrera ¿cómo no encontrar apoyo en el activo 

Presidente y en la digna Junta que preside? La misión pedagógica que 

nosotros efectuamos, Sr. Bals, no es completa; no basta enseñar de leer y de 

escribir á los niños, á los alumnos de nuestras aulas, no basta enseñarles á 

contar, á calcular, á traducir un idioma, á escribirlo; no completa la educación 

                                                                                                                            
al Sr. Goñalons por su labor realizada en esta cátedra y ofrecerle la continuación de la misma 
cuando sus obligaciones lo permitan. Para sustituir al Sr. Goñalons se ha nombrado á D. Juan 
Pons Orfila, que en cursos anteriores ya había dirigido la citada clase». 
300 Vegeu: ANÒNIM. «Información del Ateneo. De enseñanza», Guía del Trabajador. Boletín del 
Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 10, 15 d’octubre de 1911, pàg. 8; ANÒNIM. «Información 
del Ateneo. De enseñanza», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], 
núm. 12, 8 de desembre de 1911, pàg. 6 i ANÒNIM. «Información del Ateneo. De enseñanza», 
Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 15, 10 de març de 1912, 
pàg. 5-6. 
301 ANÒNIM. «Información del Ateneo. De enseñanza», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo 
Obrero de Mahón [Maó], núm. 23, novembre de 1912, pàg. 8 i ANÒNIM. «Información del 
Ateneo. Enseñanza», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 
24, desembre de 1912, pàg. 8. 
302 Vegeu: SINTES SEGUÍ, P. «Conferencias al alcance de los niños», Guía del Trabajador. 
Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 4, 18 de març de 1911, pàg. 3-4. 
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del niño joven, del obrero, la enseñanza del dibujo... Para completar su 

educación, para completar la laudable labor que en nuestras aulas se realiza es 

necesario vulgarizar entre nuestros alumnos, entre nuestros obreros, 

conocimientos, nociones, que en nuestras clases nocturnas no nos permite dar 

la escasez de tiempo y otras circunstancias», afirmà P. Sintes Seguí sobre la 

tasca fins aleshores portada a terme des de l’Ateneu Obrer en l’educació dels 

infants, dels joves i dels obrers, per continuar explicant que per a 

complementar-la: «había pensado Sr. Bals, en organizar en este Ateneo, unas 

conferencias al alcance de los niños. El decidido apoyo de V. y de la Junta que 

preside, celosa y entusiasta en lo que se refiere á nuestra institución de 

enseñanza y la segura cooperación de varios ateneístas son suficiente garantía 

para asegurar el éxito de estas conferencias».303 Però, quin tipus de 

conferències s’havien de programar? Com havien de ser? Doncs per a Pere 

Sintes era clar que: «Han de ser unas conferencias breves, sencillas, claras; 

sobre asuntos de los oficios de los obreros, sobre higiene, sobre mecánica, 

nociones geográficas y comerciales, reseñas históricas, cuestiones sociales; 

todas ellas al alcance de los niños».304 Per a P. Sintes Seguí no tenia sentit no 

dur-les a terme si podien beneficiar els alumnes de l’entitat i, per extensió, la 

resta d’ateneistes, i més si aquestes es podien fer amb el suport i la 

col·laboració dels mateixos membres de l’Ateneu, és a dir, sense que suposés 

una inversió per part de l’entitat. A més, les conferències es podrien fer els dies 

en els quals no hi hagués classes nocturnes i per tant sense suposar cap 

entrebanc per al desenvolupament de les dites classes. «¿Por que no hemos 

de efectuarlo? ¿Pudiendo hacerlo, porqué no hemos de proporcionar á 

nuestros alumnos este complemento de la labor que en nuestras aulas se 

realiza? Estas conferencias dedicadas especialmente á nuestros escolares, 

nada perderían en ello que las escuchasen nuestros ateneístas. Podríamos 

efectuarlas los sábados por la noche, día en que no hay clase. En el seno de 

nuestro Ateneo hay suficientes elementos para poder organizarlas. Creo 

podríamos contar con el auxilio de nuestro Presidente de Ciencias, Sr. Roca; 

                                           
303 Ibídem, pàg. 4. 
304 Ibídem, pàg. 4. 
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con el del Presidente de Instituciones Sociales, señor Benítez; tal vez con el de 

los otros Presidentes de otras Secciones que sobre la labor de la sección 

respectiva podrían dar material excelente; no sería equivocado asegurar la 

cooperación del Secretario de la Junta Sr. Pons Orfila, quien ya en otra época 

inició y desarrolló las conferencias sobre asuntos de mecánica; con la ayuda 

del profesor de clase de gimnasia Sr. Sintes Seguí y en fin con la de otros 

muchos ateneístas amantes de la educación de la niñez y de la ilustración del 

obrero. Espero encontrar su decidido apoyo y el de la Junta que preside para 

que esta iniciativa se convierta muy pronto en hechos»,305 conclou Pere Sintes 

en la carta adreçada al president de l’entitat. La iniciativa degué tenir bona 

acollida entre els membres de la Junta Directiva, car un parell de mesos més 

tard, el maig de 1911, José Galbis encetà el cicle de «conferències a l’abast 

dels infants» amb una sobre les comunicacions, a la qual precedí una sobre el 

mutualisme de Victorino Benítez, i una sobre nocions de telegrafia de Francesc 

Sintes Seguí.306 La quarta de les conferències, l’última del cicle de la qual tenim 

                                           
305 Ibídem, pàg. 4. 
306 Vegeu: ANÒNIM. «Vida Ateneísta. Conferencias al alcance de los niños», Guía del 
Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], suplement al núm. 6, 20 de maig de 
1911, pàg. 1-2. El que no ens queda prou clar és si realment les conferències degueren tenir 
èxit entre els infants, puix llegint la ressenya que se’n publicà dubtem si aquestes eren realment 
indicades, principalment pels seus continguts, per als infants... La ressenya diu així:«La primera 
conferencia de esta serie corrió á cargo del ateneísta D. José Galbis Baz. Antes de empezar el 
conferenciante, el iniciador de dichas conferencias D. Pedro Sintes Seguí, expuso su propósito 
de que estas conferencias dedicadas especialmente á los alumnos de nuestras aulas debían 
completar la labor de las mismas. Agradeció á la Juventud Ateneísta su cooperación á su 
iniciativa, rogó la atención de parte de los escolares y dio un expresivo voto de gracias al Sr. 
Galbis que hizo extensivo á los conferenciantes que le precederán. Empezó luego el Secretario 
de la Juventud señor Galbis quien con elocuente y fácil palabra desarrolló su tema 
Comunicaciones. Labor difícil sería reproducir las palabras del conferenciante, nos limitaremos 
á indicar varios puntos de su conferencia. Consideró al hombre en el sentimiento de la 
sociabilidad, y de aquí la necesidad de la comunicación, siendo la comunicación el agente 
principal de la sociedad. Reseñó las maneras que en la antigüedad los hombres se 
comunicaban, cuyas maneras de comunicarse, de reforma en reforma han llegado á la 
perfección del correo. Demostró la importancia del correo en la vida y progreso de los pueblos, 
considerando que así como el cuerpo humano está cruzado por todas partes de venas que 
llevan la circulación de la sangre, así también una nación, un país, debe estar cruzado por 
todas partes de vías de comunicación que lleven cada día nueva savia de la que deben 
alimentarse para progresar un pueblo. Describió las más importantes vías de comunicación de 
España y detalló los servicios que presta el correo y los nuevos servicios que debe realizar. 
Consideró la importancia del correo en una nación como el grado de cultura que en ella se 
observa. Finalmente dijo lo que adelantaría y lo que sería aún el correo en la edad futura. Al 
terminar recibió el conferenciante un general aplauso y las felicitaciones de muchos ateneístas. 
En resumen: Una conferencia amena, instructiva, de cuyos conocimientos pudieran apropiarse 
todos los alumnos de las escuelas del Ateneo, á más de un regular número de ateneístas que 
asistieron al acto. La segunda conferencia de esta serie, estuvo á cargo del Presidente de 
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constància, tractà de l’arboricultura i fou pronunciada per Pere Sintes Seguí, 

promotor de les conferències.307 No hi ha constància que, més enllà d’aquestes 

quatre conferències, l’empresa continués. Probablement, el fet que l’Acadèmia 

Mariana de Sant Estanislau, amb la qual l’Ateneu Obrer mantingué vincles, a 

partir del mes de maig d’aquell any també programà un cicle de conferències 

acompanyades de projeccions de cintes fílmiques sobre el tema del qual havien 

de tractar, especialment adreçades als infants, féu que la iniciativa de Pere 

Sintes Seguí s’abandonés en benefici de les conferències endegades des de 

l’Acadèmia esmentada, aleshores dirigida pel prevere Antoni Marquès, a les 

quals assistiren no sols els infants de les classes d’instrucció primària de 

l’Ateneu Obrer, sinó també d’altres centres educatius de la ciutat. 

Així és que a aquestes conferències de l’Acadèmia Mariana de Sant 

Estanislau, anomenades «Conferències graficoescolars», hi assistiren els 

alumnes de les classes de primària de l’entitat acompanyats dels professors 

―els germans Sintes Seguí― en diverses ocasions durant l’any 1911, amb 

posterioritat a les «conferències a l’abast dels infants». Entre els mesos de 

maig i juny d’aquell any, els infants de l’Ateneu Obrer, juntament amb altres de 

provinents de diversos centres educatius, assistiren a veure les cintes 

Explotación agrícola en Túnez, Nuestro mundo y los astros i Hervid vuestra 

                                                                                                                            
Instituciones Sociales, Don Victorino Benítez, que versó sobre Mutualidad. El conferenciante 
principió elogiando la idea del Sr. Sintes Seguí, acerca de estas conferencias, de estas 
explicaciones, sobre temas varios y dijo que iba á dar á conocer algo de Mutualidad. Demostró 
en lo que se basaba la Mutualidad; en la unión, en la solidaridad de los individuos. Explicó los 
diferentes fines que persigue el mutualismo y dividió la Mutualidad, en Mutualidad escolar, 
Socorros mutuos en caso de enfermedades, Mutualidad maternal, Mutualidad en el ejército, 
Mutualidad en accidentes del trabajo, Cooperativas, Sociedades de retiros para la vejez y 
Mutualismo en caso de defunción. Citó diferentes Sociedades de cada especie, y la obra que 
realizaban. Al demostrar como nació la mutualidad pasó á la historia del paganismo, citando la 
esclavitud en la sociedad romana. Las doctrinas del Cristianismo, dijo, destruyeron la 
esclavitud; Cristo creó el principio mutualista predicando la caridad y el amor. Como ejemplo de 
las ideas mutualistas, puso la del labrador que ya en su ancianidad planta un árbol seguro ya 
de él no ha de recoger sus frutos, en cambio piensa, estos frutos los recogerá mañana las 
generaciones venideras. La conferencia del Sr. Benítez resultó instructiva á la par que 
interesante y su labor le valió los aplausos de todos. El conferenciante luego de haber 
terminado su conferencia, repartió  entre los oyentes varios ejemplares de sus publicaciones 
“Lecciones de mutualidad” y “Cuestiones trascendentales”. Reciban el Sr. Galbis y el Sr. 
Benítez, como también el iniciador de estas conferencias al alcance de los niños, nuestra más 
sincera felicitación, á la par que les rogamos continúen perseverando en su laudable obra de 
protección á nuestra Institución de Enseñanza». 
307 De les conferències citades, se’n féu una breu ressenya el mes següent al butlletí. Vegeu: 
ANÒNIM. «Conferencias al alcance de los niños», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo 
Obrero de Mahón [Maó], núm. 7, 15 de juny de 1911, pàg. 3-4. 
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agua, amb caràcter previ a la projecció de cadascuna es pronunciaren unes 

conferències introductòries per part del Sr. Cipriano, J. Gaspar, catedràtic de 

l’Institut de Maó, i Antoni Juan Alemany, mestre nacional de primer 

ensenyament. A més, els infants també veieren dues pel·lícules: Caín y Abel i 

Los Guerreros.308 També foren convidats a la projecció de la cinta El aire, 

introduïda per la conferència del metge J. Vilató.309 Ja en el curs 1911-1912, 

entre els mesos de novembre i desembre de 1911, assistiren a la projecció de 

Rayos X, la conferència introductòria de la qual anà a cura del metge i 

oftalmòleg Llorenç Pons Marquès; així com també El aire en la respiración, 

introduïda per Germán Martínez, professor de l’Institut. Encara en el mateix 

curs, el març de 1912, els alumnes de les classes primàries de l’Ateneu 

pogueren assistir a una conferència de J. Vilató i a la posterior projecció de la 

pel·lícula Una lección sobre el aire líquido.310 El curs següent, 1912-1913, els 

alumnes de l’escola nocturna de l’Ateneu Obrer assistiren a la projecció de la 

cinta El gas carbónico nocivo para la respiración e inofensivo como bebida, que 

fou analitzada i explicada pel catedràtic d’institut Sr. Aguilera.311 

Nogensmenys, l’entitat també oferí conferències alienes al cicle endegat 

sota el nom de «conferències a l’abast dels infants», aquest cop adreçades al 

públic adult, tot i que no fou ni de llarg una activitat a la qual se li prestés 

especial atenció. Hi ha constància de les conferències que tant Antoni Roca i 

Várez com Josep Roca de Togores, aleshores delegat del Govern a Menorca, 

feren l’abril de 1911 sobre la necessitat de modificar els centres educatius 

infantils a Maó, coneguts aleshores com «amigas» o «costuras» per altres de 

                                           
308 ANÒNIM. «Las conferencias gráfico-escolares en la Academia de S. Estanislao», Guía del 
Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 7, 15 de juny de 1911, pàg. 6-7. 
309 ANÒNIM. «Noticias varias», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón 
[Maó], núm. 8, 15 de juliol de 1911, pàg. 7. 
310 Vegeu: ANÒNIM. «Crónica de actualidad. En la Academia Mariana de S. Estanislao de 
Kostka», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 11, 5 de 
novembre de 1911, pàg. 6 i ANÒNIM. «Información del Ateneo. De enseñanza. En la Academia 
de S. Estanislao», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 12, 8 
de desembre de 1911, pàg. 6; ANÒNIM. «Información del Ateneo. En la Academia Mariana de 
San Estanislao», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 15, 10 
de març de 1912, pàg. 6. 
311 ANÒNIM. «Información del Ateneo. Conferencia», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo 
Obrero de Mahón [Maó], núm. 24, desembre de 1912, pàg. 8. 
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més adients des del punt de vista higiènic.312 Així mateix, José Gaspar Vicente, 

catedràtic de geografia i història de l’Institut de Maó, féu una conferència dia 6 

de maig de 1911 sobre «El Glorioso Reino de Aragón en sus relaciones con las 

Baleares».313  

En els seus primers anys una de les seccions més actives fou la 

d’Excursions. Així és que en la primera excursió programada des de la 

nounada entitat, el dia 5 d’octubre de 1908, es visità la Font d’en Simó, per a 

                                           
312 Vegeu: Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 5, 18 d’abril 
de 1911, pàg. 1-4 i ROCA Y VÁREZ, A. Las Costuras. Síntesis de la conferencia dada en el 
«Ateneo Obrero» el dia 2 de Marzo de 1911. Maó: Imp. de F. Fábregues, 1911. En un altre 
treball ja ens referírem a la situació de l’educació infantil a l’illa a les primeries del nou-cents en 
el qual, a tall de conclusió, afirmàrem que, a Maó, en un primer moment, es féu una crida per a 
la instauració d'una escola a imitació dels jardins d'infants desenvolupats per F. Fröbel, fet 
aquest que fou proposat pel catedràtic de l'Institut de Maó, membre actiu del partit republicà 
menorquí i de diverses institucions culturals amb un clar afany regeneracionista, J. Pérez de 
Acevedo. El projecte fou reprès anys més tard pel delegat del Govern J. Roca de Togores sota 
un tarannà més moderat amb la intenció de substituir les aleshores encara existents costures 
per unes guarderies de pàrvuls que aprofitessin la xarxa d’asils i col·legis d’ordes religiosos 
existents a Maó ─a més de crear-ne també una de bell nou per als fills de les famílies laiques─, 
amb el propòsit, bàsicament, de millorar les condicions higièniques dels locals i alhora de 
mantenir un control mèdic sobre els infants. Tanmateix, la premsa es féu ressò de la iniciativa 
del governador i es creà al voltant de la seva proposta un debat sobre com havien de ser les 
escoles d'educació infantil que substituissin les costures. A través del debat que es generà a la 
premsa constatem que les postures anaren des d’aquelles que tan sols pretenien una millora 
higiènica com a base fonamental i exclusiva de la reforma de les costures fins als que 
advocaven per un vertader canvi en les estructures de l’educació infantil. Podríem dir que, al 
capdavant del posicionament únicament i exclusiva higienista, s’hi situaren, a més d’algun 
metge, els sectors més conservadors, amb personalitats com el propi delegat del Govern J. 
Roca de Togores i el professor de l’Institut de Maó A. Roca i Várez, que tan sols pretenien la 
millora de les condicions higièniques dels locals i dels infants que hi assistien, sense 
preocupar-se en excés dels postulats pedagògics en els quals s’havien de fonamentar els 
centres, tot confiant-los a la beneficència i als ordes religiosos. Ultra aquest posicionament, 
altres personalitats de perfil més progressista, lligades al món de l’educació directament o 
indirecta, com el pensador àcrata ─màxim impulsor de les escoles racionalistes a Menorca─ J. 
Mir i Mir i els mestres i pedagogs G. Comas i M. Comas defensaren un canvi més qualitatiu de 
les costures i advocaren per una millora higiènica i educativa dels centres. En aquest sentit, el 
model pel qual es decantaven no fou altre que l’école maternelle francesa, sobretot i 
majoritàriament sota la influència de les experiències viscudes pels Comas a l’estranger en els 
seus viatges pedagògics. Així, doncs, constatem que allò que inicialment s'havia plantejat com 
una escola fröbeliana anà derivant anys més tard en la voluntat de millorar únicament els 
centres existents higiènicament i com a reacció a aquesta darrera postura cap a la necessitat i 
la idioneïtat d'establir escoles maternals a la imatge de les existents al país veí, que suposessin 
un vertader canvi qualitatiu des del punt de vista pedagògic. En qualsevol cas, i més enllà del 
ric debat que es creà al voltant de les escoles d'educació infantil adients i necessàries per a la 
vila de Maó, el fet és que aquestes no es concretaren en cap dels dos models defensats més 
adients des del punt de vista educatiu ─els jardins d'infants o les escoles maternals─ i sembla 
ser que finalment s’imposà l’opció d’aquells que tan sols pretenien una millora higiènica dels 
locals com a necessitat més urgent, per bé que aquestes no tingueren solució de continuïtat. 
Vegeu: MOTILLA SALAS, X. «L'educació infantil a Menorca...», op. cit., pàg. 55-75. 
313 Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 6, 20 de maig de 
1911, pàg. 7. 
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posteriorment també celebrar-se diverses excursions en indrets com ara 

Calascoves, la Mola, Talatí de Dalt (13 de novembre de 1910), Alcalfar (2 

d’abril de 1911), talaiot de Cúrnia, l’illa dels Coloms (juliol de 1911) i el barranc 

d’Algendar (maig de 1912), entre d’altres. En aquesta última, sabem que hi 

participaren una quarantena d’ateneistes, fet que ens pot donar una idea de la 

massa social de la qual disposava l’entitat quatre anys després de la seva 

fundació.314 

L’entitat programà diverses vetlades literariomusicals en els seus inicis, 

de les quals tenim constància gràcies a les ressenyes que s’anaren inserint a 

les pàgines del butlletí. En aquest sentit, una de les seccions que més s’hi 

implicà fou la de la Joventut Ateneista, endegada al començament de 1911, 

que, a més de les vetlades literariomusicals, també convocà diversos 

certàmens literaris i concursos de dibuix.315 Tal com destacà Pere Sintes Seguí 

                                           
314 ANÒNIM. «Historial del Ateneo Obrero», op. cit., pàg. 2-3. Vegeu també: P. «Excursión á 
Talatí de dalt», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 2, 10 de 
desembre de 1910, pàg. 7; ANÒNIM. «Excursiones», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo 
Obrero de Mahón [Maó], núm. 5, 18 d’abril de 1911, pàg. 7; UN EXCURSIONISTA. «Excursión 
al Talayote de Curnia», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 
7, 15 de juny de 1911, pàg. 5; ANÒNIM. «Información», Guía del Trabajador. Boletín del 
Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 9, 15 d’agost de 1911, pàg. 4; ANÒNIM. «Ferrerías y el 
Barranco d’Algendar», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 
18, 8 de juny de 1912, pàg. 5-6. 
315 El mes de març de 1911 el butlletí de l’entitat donà comptes de la constitució de la Joventut 
Ateneística afirmant: «Con este título se constituye en este Ateneo una Sección formada por el 
elemento juvenil del mismo, siendo el fin que se propone fomentar todo aquello que tiende al 
agradable entretenimiento y expansión de sus socios y de los del Ateneo y al mismo tiempo 
procurar para el engrandecimiento de la Biblioteca y protección de la Institución de Enseñanza. 
La Junta de esta Sección la formarán varios señores de la comisión organizadora y algunos 
vocales elegidos entre los alumnos de las aulas de este Centro. Los socios de número los 
formarán, los señores organizadores, los socios del Ateneo pertenecientes al elemento joven y 
los hijos de socios que excedan de una edad reglamentaria y no lleguen á la edad de ser 
socios del Ateneo. Para el fin que se propone la Sección iniciará y organizará veladas, 
concursos, conciertos y representaciones. Los jóvenes ateneístas que quieran afiliarse á esta 
Sección podrán dirigirse al Presidente de la misma D. Francisco Sintes Seguí. Podrán ser 
protectores de esta Sección todos los socios que satisfagan una cuota máxima de la que se 
establezca al elemento juvenil. Desde las columnas de este BOLETÍN deseamos á esta nueva 
Sección prosperidad y desarrollo para que llegue al laudable fin que se propone». ANÒNIM. 
«Juventud Ateneísta», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 
4, 18 de març de 1911, pàg. 6. D’altra banda, pel que fa als concursos literaris, almenys hi ha 
constància documental dels convocats el maig de 1911 i el gener i el setembre de 1912. 
Vegeu: SINTES, F. «Bases para el concurso organizado por la Sección Juventud Ateneísta del 
Ateneo Obrero», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 7, 15 
de juny de 1911, pàg. 5; GOÑALONS, P. «Bases para el concurso literario organizado por la 
Sección Juventud Ateneísta del Ateneo Obrero», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo 
Obrero de Mahón [Maó], núm. 13, 14 de gener de 1912, pàg. 5; GOÑALONS, P. «Bases», 
Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 21, setembre de 1912, 
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en l’acte d’inauguració de la Joventut Ateneista sobre els seus objectius: «El 

primordial objeto de la misma, no es otro, que agrupar, digamos así, el 

elemento joven de éste Centro para efectuar veladas, conciertos, 

representaciones, concursos y todas aquellas fiestas que puedan proporcionar 

solaz y expansión á sus afiliados y á los socios del Ateneo en general»; per 

prosseguir amb les condicions que s’haurien de donar per ser-ne membre: 

«Podrán ser socios de número de esta Sección, todos los ateneístas cuya edad 

no exceda de 30 años. Los que hayan ya cumplido la referida edad podrán ser 

socios protectores, siempre que paguen una cuota igual ó superior á los socios 

anteriormente citados, que es de 0’30 pesetas trimestrales».316 A més, també hi 

hagué la voluntat explícita d’incorporar a la Joventut Ateneista els alumnes de 

les classes de l’Ateneu per tal de contribuir en la seva formació integral a través 

de la literatura ―prosa, poesia, teatre― i la música: «Los alumnos más 

adelantados y que observen mejor comportamiento en las diferentes clases de 

éste Ateneo, serán afiliados á la Sección sin pagar cuota. Se procurará que del 

elemento escolar mencionado, los que estén en disposición de hacerlo, tomen 

parte en las veladas y representaciones, puesto que la literatura y la música, 

son dos agentes que influyen en gran manera á la ilustración del individuo y 

más aun el teatro, considerado como escuela de costumbres que bien dirigida 

es instructiva y moralizadora».317 Sigui com vulgui, més enllà de les possibilitats 

formatives que per als joves de l’Ateneu pogués suposar introduir-se en les 

representacions teatrals, les lectures de poemes o l’exercici musical, es 

pretenia que els beneficis que es recaptessin de les quotes dels associats 

servissin per comprar llibres per a la biblioteca i materials pedagògics per a les 

classes que s’oferien des de l’entitat:  «Los fondos que recaude la Sección de 

las cuotas de sus afiliados y productos eventuales que pudieran sugerir, se 

invertirán de acuerdo con la Junta Directiva en la adquisición de libros para la 

                                                                                                                            
pàg. 7-8. Finalment, pel que fa als concursos de dibuix, sabem que com a mínim se n’organitzà 
un l’any 1913. Vegeu: ANÒNIM. «Información del Ateneo. Juventud Ateneísta», Guía del 
Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 25, gener de 1913, pàg. 7 i 
ANÒNIM. «Información del Ateneo. Concurso artístico», Guía del Trabajador. Boletín del 
Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 26, febrer de 1913, pàg. 7. 
316 SINTES, F. «Plan», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 
6, 20 de maig de 1911, pàg. 6. 
317 Ibídem, pàg. 7. 
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Biblioteca y en surtir á las diferentes aulas de éste Ateneo, de material 

pedagógico ó en premios para los escolares, que se darán á fin de curso á 

aquellos que fueren acreedores á ello»; a més de deixar oberta la possibilitat 

d’endegar, quan fos viable, ensenyaments que repercutissin en la formació 

musical i teatral o de declamació: «El día en que la Sección cuente con 

elemento para ello, establecerá una clase de Música y Declamación á fin de 

adiestrar á los jóvenes ateneístas en las citadas artes y poder dar más lucidez 

á las representaciones y veladas literariomusicales que se realicen. Esto es, el 

bosquejo del plan que se propone seguir la juvenil Sección, siempre dispuesta 

á auxiliar en lo que pueda á la digna Junta del Ateneo y atenta á los consejos 

de las muy respetables y doctas personas mayores que por su experiencia y 

saber puedan aconsejarnos».318 Per acabar, Francesc Sintes esmentà la 

importància de promoure l’educació física entre els associats més joves per 

contribuir a la seva educació integral. «Dispuestos también estamos á romper 

una lanza en pró de la Instrucción y Educación tan necesarias á la vida 

moderna; por eso comprendiendo que en el hombre físico se encierra el 

hombre moral é intelectual, también procuraremos más adelante, excitar el celo 

y entusiasmo á la Educación física tan necesaria á los de la actualidad, puesto 

que por las condiciones de la vida presente, se efectúa un desgaste intelectual 

demasiado excesivo que debe contrarrestarse dedicando diariamente media 

hora por lo menos á un bien dirigido y armónico ejercicio físico. Para lograr este 

extremo veremos también de ayudar á la Junta en procurar gimnasio aquí 

establecido; algunos aparatos que le serían de suma utilidad. Haciéndolo así 

tendremos el alto honor de ayudar á la importante obra de cultura que en éste 

Centro se realiza, colaborando de paso á la altruista obra universal de 

civilización á que venimos obligados toda vez que no viene el hombre al mundo 

para vegetar, sino que debe procurar desde que tenga conocimiento á ganar 

terreno en el campo de la perfección, destello de divinidad que en su mente le 

inculcó su Creador», dirà F. Sintes Seguí.319  

                                           
318 Ibídem, pàg. 7. 
319 Ibídem, pàg. 7. 
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Només a tall d’exemple, sobre l’activitat portada a terme des de la 

Joventut Ateneista, donarem comptes d’algunes de les vetlades 

literariomusicals que es programaren, per tal de copsar millor què s’oferí des de 

l’Ateneu Obrer a la joventut de l’entitat. Cal tenir en compte que, poc abans de 

la creació de la Joventut Ateneista, aquest centre ja havia ofert algunes 

vetlades literariomusicals, que es consolidaren com una oferta pròpia de 

l’Ateneu gràcies a la secció esmentada. Així és que poc abans de la primera 

vetlada programada per la Joventut Ateneista hi ha constància que al llarg del 

mes de març de 1911 se’n programaren dues. A la primera, dia 5 de març, 

dedicada a Ramón de Campoamor, hi llegiren poemes J. Sintes Serra, F. 

Sintes Seguí, Olives, Vidal, Pons i B. Pons. A més, Bisbals i Pallicer 

interpretaren diverses peces musicals ―Non he va, Aida, Marta, etc.― 

acompanyats al piano per P. Pons i Portella. A la segona, dia 12 de març, en el 

recital poètic hi intervingueren, a més dels de la vetlada anterior, J. Petrus i P. 

Sintes Seguí. Tocà el piano Catalina Triay i cantà el senyor Coll.320 Encara al 

març d’aquell any, dia 25, se’n programà una altra, ara organitzada per la 

Joventut Ateneista, de fet la primera que aquesta portà a terme, sense gaires 

variacions en el format i en les persones que hi participaren ―aquest cop José 

Galbis, Francesc Sintes, Antoni Roca i Várez, Catalina Triay i Pere Sintes 

Seguí, a més dels joves ateneistes Joan Petrus, José Galbis, Sintes Serra, F. 

Sintes Seguí, Vidal, Obrador, Miquel Carreras, Vega, Bartomeu Caules, alumne 

de la classe primària, i la senyoreta Prieto―, tot i que es remarcable la 

presència d’elements més joves i fins i tot algun infant o alumne del centre, fet 

que fou una constant de llavors ençà. El diumenge següent, el dia 2 d’abril, se’n 

féu una altra, en la qual s’alternaren, com ja s’havia fet una setmana abans, els 

números musicals ―solos de piano, àries d’òperes com Faust i Un ballo in 

maschera, etc., a cura de Pallicer, Bisbals, Portella i Catalina Triay― amb els 

                                           
320 De les vetlades literariomusicals esmentades, en donà comptes: GIL, J. «Ateneo. Las 
Veladas», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 4, 18 de març 
de 1911, pàg. 5-6. 
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recitals de poesies i lectures de prosa per part dels ateneistes més joves 

―Obrador, Vidal, M. Carreras, J. Petrus, F. Sintes Seguí i J. Galbis.321  

Durant la Setmana Santa d’aquell any es programaren diverses vetlades. 

A la primera, el diumenge de Pasqua, s’inaugurà la llotja escènica a l’Ateneu 

amb una obra intitulada Por cinco reales, l’autor de la qual fou José Galbis i que 

ell mateix representà acompanyat d’altres membres de la Joventut Ateneista 

―J. Sintes Serra, M. Carreras, Villares, José Ruiz i el nen Carreras. A l’obra de 

Galbis la precedí un sainet, Un abogado entre dos fuegos, que fou representat 

pels germans Sintes Seguí, Grau i Petrus. Així mateix, Martí Gornés, en un dels 

entreactes, recità una poesia de Martín Sierra. A l’apartat musical de la vetlada, 

hi intervingueren els senyors Olives, Ametller i Jornet, que interpretaren 

diverses peces amb la bandúrria, la guitarra i el piano, respectivament. En la 

segona vetlada, el dilluns de Pasqua, es representaren diverses peces teatrals 

breus ―Los asistentes i El fotógrafo en apuros― a cura dels actius membres 

de la Joventut Ateneística Galbis, Grau, Petrus, Sintes Serra, Sintes Seguí, 

Villares, Vidal, Coll, Carreras, Riudavets, Mateu Parpal, P. Bals, i el nen 

Carreras. Durant els descansos M. T. Pons i Jordi Coll executaren peces 

musicals per entretenir els assistents.322 Ja fora de les festes de Setmana 

Santa, es programaren dues noves vetlades literariomusicals, l’una al final del 

mes d’abril i l’altra al començament de maig. En la primera, el dia 23 d’abril 

d’aquell any, es repetí la representació de l’obra de José Galbis que s’havia fet 

en la vetlada del diumenge de Pasqua. A més, les nenes Magdalena Pons i 

Catalina Comellas, en els entreactes, recitaren diversos poemes. També 

recitaren alguns poemes o monòlegs els senyors Petrus, Carlos Pérez i Pere 

Sintes. D’altra banda, a la segona de les vetlades, la de dia 7 de maig, T. Pons 

interpretà el vals de la Boheme al piano, així com també altres peces musicals. 

Pallicer, acompanyat de Pons, cantà una ària de Jone; Sintes Sierra, Maurin, 

                                           
321 TENSIS F SEIUG [SINTES SEGUÍ, F.]. «Juventud Ateneísta. Nuestras veladas», Guía del 
Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 5, 18 d’abril de 1911, pàg. 4-6. 
322 Vegeu: PACO. «Juventud Ateneísta», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de 
Mahón [Maó], núm. 6, 20 de maig de 1911, pàg. 4-5. 
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Ruiz, Carreras, el nen Taltavull, Mir, Olives, els germans Sintes Seguí i Galbis 

recitaren diverses poesies i Carlos Pérez llegí un monòleg.323  

Si ens atenem a les informacions i ressenyes que s’anaren inserint a les 

pàgines del butlletí de l’entitat, pràcticament el programa de les vetlades 

organitzades per la Joventut Ateneista que es dugueren a terme sempre 

seguiren un mateix patró, del qual és un bon exemple el que citem suara: 

recitals poètics o lectures de prosa a cura dels ateneistes més joves ―gairebé 

sempre apareixen ressenyats els mateixos noms, tot i que puguin variar en 

funció de la partida fora de l’illa d’alguns d’ells, que a més coincideix que són 

generalment els que ocuparen càrrecs directius en la secció esmentada― o 

alumnes de les classes d’ensenyament primari, que anaren variant segons els 

cursos, alguna representació teatral breu ―sainets, obres curtes escrites per 

algun ateneista, etc.― i números musicals diversos ―piano, guitarra, cant, 

etc.324  

La secció al llarg dels anys hagué d’incorporar nous elements a la Junta 

Directiva en substitució dels que partiren fora de Menorca ―José Galbis o 

Miquel Carreras, entre d’altres. Així és que sabem que el gener de 1912 

aquesta era composta per: Pere Goñalons (president), Joan Sintes 

(vicepresident), Enric Perches (secretari), Pere Bals (vicesecretari), Bartomeu 

Maspoch (tresorer), i Pelegrin Pavia i Pere Riudavets (vocals).325 Un anys més 

tard la Junta era presidida per Joan Sintes Serra, i comptà amb Gaspar Bisbals 

                                           
323 Vegeu: Ibídem, pàg. 5-6. 
324 Així es pot constatar a la resta de ressenyes sobre les vetlades programades per la Joventut 
Ateneista que es dugueren a terme successivament. Vegeu: NAUJ SETNIS [Joan Sintes]. 
«Vida Ateneísta. Veladas», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], 
núm. 7, 15 de juny de 1911, pàg. 3; ANÒNIM. «Crónica de actualidad. Vida artística», Guía del 
Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 11, 5 de novembre de 1911, pàg. 
7; ANÒNIM. «Información del Ateneo. Juventud Ateneísta», Guía del Trabajador. Boletín del 
Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 12, 8 de desembre de 1911, pàg. 6; ANÒNIM. «Juventud 
Ateneísta», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 12, 8 de 
desembre de 1911, pàg. 4-5; ANÒNIM «Juventud Ateneísta», Guía del Trabajador. Boletín del 
Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 24, desembre de 1912, pàg. 2-3; ANÒNIM. «Juventud 
Ateneísta», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 25, gener 
de 1913, pàg. 4; ANÒNIM. «Juventud Ateneísta», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo 
Obrero de Mahón [Maó], núm. 26, febrer de 1913, pàg. 7. 
325 ANÒNIM. «Juventud Ateneísta. Cambio de Junta», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo 
Obrero de Mahón [Maó], núm. 13, 14 de gener de 1912, pàg. 5. 
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(vicepresident), Mateu Parpal (tresorer), Pere Bals (secretari), Francesc Seguí 

(vicesecretari) i Antoni Mercadal, Rafel Olives i Pere Ametller (vocals).326 

Amb els anys es posà més l’accent en les representacions teatrals, que 

poc a poc anaren incorporant peces escrites en la llengua pròpia ―sense cap 

mena de dubte a l’aixopluc de l’embrenzida que aleshores el regionalisme 

tingué a casa nostra. Així és que, amb motiu de les festes de carnaval de 1912, 

es representaren les obres Cor de roca i Qui no te pa moltes se’n pensa, amb 

la participació de Goñalons, Riudavets, Gomila, Ferrer, Perches, Parpal i 

Ametller.327 El juny d’aquell any també es representaren dues peces més en 

català: Noblesa d’ànima i Estofat a la catalana.328  

Anys més tard de la seva fundació, l’Ateneu Obrer es proposà de crear 

la Secció Ateneista Femenina, per tal d’implicar en la seva activitat les dones 

obreres. El 29 d’abril de 1912 aquesta secció quedà constituïda i la Junta 

Directiva que l’havia de regir estava composta per: Catalina Goñalons Seguí 

(presidenta), Rosa Fàbregues Escudero (secretària), Juanita Riudavets Morro 

(tresorera), Margarida Ribé Asensio (arxivera i bibliotecària), Esperança Morro 

Coll, Paca Carreras Olives, Joana Ferrer Ferrà i Josefa Sánchez Esteve 

(vocals). Aquesta secció nasqué de la voluntat de programar classes nocturnes 

gratuïtes per a les obreres, dirigides per les membres de la secció, «aptas para 

ellas, de lectura, escritura, aritmética, labores y otras enseñanzas útiles y muy 

necesarias para la mujer».329 Es pretenia, també, endegar una biblioteca 

expressament per a les obreres que s’hi afiliessin. La secció, poc temps 

després de la seva creació, comptava amb setanta-una afiliades i sota la 

direcció d’Esperança Morro començaren a impartir-se, el 15 de maig de 1912, 

els ensenyaments que es consideraven, des de la institució, més útils i 

necessaris per a les obreres: llegir, escriure, comptar i coneixements de 

                                           
326 ANÒNIM. «Información del Ateneo. Juventud Ateneísta. Cambio de Junta», Guía del 
Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 25, gener de 1913, pàg. 7. 
327 ANÒNIM. «Información del Ateneo. Juventud Ateneísta», Guía del Trabajador. Boletín del 
Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 15, 10 de març de 1912, pàg. 5. 
328 ANÒNIM. «Información del Ateneo. Juventud Ateneísta», Guía del Trabajador. Boletín del 
Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 18, 8 de juny de 1912, pàg. 7. 
329 ANÒNIM. «Sección Ateneísta Femenina», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero 
de Mahón [Maó], núm. 17, 4 de maig de 1912, pàg. 3. 
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costura.330 Sabem que les classes de la Secció Ateneista Femenina, durant el 

curs 1912-1913, es feren els dilluns, els dimecres i els divendres de vuit a nou 

de la nit.331 Sembla ser que a les classes de labors i instrucció primària hi 

assistiren aquell any una trentena d’alumnes, és a dir, gairebé la meitat de les 

que s’afiliaren a la secció.332 D’altra banda, en aquest mateix curs, poc després 

de la seva fundació, aquesta secció hagué de fer front a la substitució de les 

germanes Margalida i Juana Ribé Asensió ―filles del vicepresident de l’Ateneu 

Obrer, Josep Ribé―, aleshores secretària l’una i arxivera i bibliotecària l’altra, 

car tota la família partí de l’illa. Paquita Carreras i Margalida Mercadal les 

substituïren, respectivament, en els seus càrrecs.333  

Ara bé, a banda de l’ingent tasca portada a terme per ambdues seccions 

de l’Ateneu Obrer ―la Joventut Ateneista i la Secció Ateneista Femenina―, si 

d’alguna iniciativa o activitat es féu ressò àmpliament la premsa menorquina en 

general ―en aquest cas el diari monàrquic i conservador maonès El Bien 

Público― i no sols l’òrgan d’expressió propi de l’entitat,  fou de l’organització de 

la Festa de l’Arbre de l’any 1909, a iniciativa l’Ateneu Obrer, per a la qual cosa 

                                           
330 ANÒNIM. «Información del Ateneo. Sección Ateneísta Femenina», Guía del Trabajador. 
Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 18, 8 de juny de 1912, pàg. 7. 
331 ANÒNIM. «Información del Ateneo. Enseñanza», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo 
Obrero de Mahón [Maó], núm. 24, desembre de 1912, pàg. 8. 
332 En efecte, així es desprèn almenys de les afirmacions següents reproduïdes en motiu de la 
vetlada que aquesta Secció programà aquell any: «La labor realizada por ésta [es refereix a la 
Secció Ateneista Femenina] no puede ser más provechosa, más útil, más digna, y, por lo tanto, 
pálido resultaría todo elogio que quisiéramos hacer en su favor, pues es cual faro luminoso que 
destierra la negra oscuridad del horizonte, sin que nada ni nadie pueda apagar su luz sublime. 
Ella sostiene las clases nocturnas de labores y de instrucción primaria, a cuyas aulas acuden 
ya más de treinta alumnas, algunas de la cuales no conocían siquiera abecedario alguno, no 
tenían noción siquiera del pan de la instrucción, que es el alimento del alma; y cuyos adelantos 
tan progresivos, tan notorios, son que ellos solos se bastan para poner más de relieve las 
admirables dotes de las señoritas que forman la junta de gobierno de la misma, cuyos 
entusiasmos en bien del Ateneo y de la instrucción del pueblo las hace aparecer a nuestros 
ojos cual sublimes amazonas, cual hermosos heraldos portadores de la paz, de la civilización y 
del progreso entre las clases menesterosas de nuestro pueblo menorquín y beneméritas del 
Ateneo que las cobija, al cual honran con su trabajo constante y bienhechor. Ellas, dirigiendo 
las clases y trabajando sin descanso van, y sin pararse en los obstáculos y en los zarzales que 
en lugar de rosas van encontrando por su camino angosto, pero triunfal. Dignas son, en 
verdad, del agradecimiento del Ateneo, y mil plácemes merecen todas y en especial su digna 
Presidenta señorita doña Catalina Goñalons, y las señoritas Paquita y Magdalena Carreras y 
Juanita Riudavets, Secretaria, Vicesecretaria y Tesorera, respectivamente, por sus no 
interrumpidos trabajos, y cuyos entusiasmos y actividad no son de nadie ignorados». Vegeu: 
ANÒNIM. «Vida ateneísta», Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], 
núm. 25, gener de 1913, pàg. 1. 
333 ANÒNIM. «Información del Ateneo. Sección Ateneísta Femenina», Guía del Trabajador. 
Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 24, desembre de 1912, pàg. 8. 
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creà una Comissió Organitzadora, presidida pel catedràtic d’institut Jaume 

Pomar i Fuster, president de la Secció de Ciències Morals i Polítiques de 

l’Ateneu Obrer i de la de Literatura i Música de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic.334 Hom sap que aquesta festa fou el màxim exponent del particularisme 

localista que potenciaren les autoritats locals i els mestres regeneracionistes de 

caire conservador arreu de l’Estat espanyol. Fou la festa escolar 

regeneracionista per excel·lència, puix que amb ella es pretenia —a més 

d’introduir valors ecològics entre la joventut— l’exaltació del particularisme, era 

una festa eminentment local que contribuïa a millorar la riquesa forestal de 

l’Estat espanyol i representava, en definitiva, la manera com les regions podien 

regenerar el conjunt de l’Estat. A més, alhora, era un model d’educació integral, 

atès que desenvolupava aspectes físics, estètics, morals, intel·lectuals i 

religiosos.335 

                                           
334 El diari conservador El Bien Público, durant el mes de desembre de 1908, anà publicant 
successivament els fulls que havien de formar un àlbum record de la Festa de l’Arbre que havia 
de celebrar-se el mes següent per part de l’Ateneu Obrer de Maó a iniciativa del catedràtic 
d’institut Jaume Pomar i Fuster, president de la seva Secció de Ciències Morals i Polítiques. 
Vegeu: El Bien Público [Maó], 15, 16, 17, 19, 21, 28 i 30 de desembre de 1908. Anys més tard, 
en un número extraordinari del butlletí Guía del Trabajador ―amb motiu del quart aniversari de 
la fundació de l’Ateneu Obrer de Maó― es recordà aquesta Festa de l’Arbre, portada a terme 
en dues ocasions, amb les afirmacions següents: «Hagamos capítulo aparte para tratar de la 
verificada en esta ciudad por el Ateneo el 17 de enero de 1909, según acuerdo del 25 de 
octubre de 1908 [es refereix a la primera de les celebracions de la Festa de l’Arbre celebrada a 
Maó]. Fue una fiesta por todos conceptos solemne, merced a la entusiasta cooperación del 
malogrado Doctor don Jaime Pomar y Fuster que, como director de la comisión ejecutiva, 
trabajó incansablemente por su mayor éxito. A ella asistieron el Muy Ilustre Ayuntamiento, 
entidades oficiales y particulares, autoridades, alumnos del Instituto General y Técnico, 
escolares en general y profesores de las escuelas nacionales y privadas. En suma: todas las 
clases sociales estuvieron representadas allí, y todo el pueblo de Mahón pudo gozar del 
majestuoso espectáculo, que amenizaran las bandas de los regimientos y la municipal, y del 
que guardará seguramente perdurable recuerdo por su finalidad entrañable amor a los árboles, 
de que tan necesitada está esta Isla. La segunda fiesta de igual índole tuvo lugar en la 
pintoresca villa de Mercadal, con inusitado esplendor, a principios de enero de 1910, por lo que 
aquel Ayuntamiento hízose merecedor de los más justos elogios. Fue dirigida también por el 
mencionado señor Pomar, quien pocos meses después ―el 21 de mayo 1910― hubo de pasar 
a mejor vida, segada la suya por terrible enfermedad. En El Terreno (Palma de Mallorca) 
exhaló el último suspiro. E. P. D.». Vegeu: ANÒNIM. «Historial del Ateneo Obrero», op. cit., 
pàg. 2-3.  
335 Vegeu: POZO ANDRÉS, M. M. del. Currículum e identidad nacional. Regeneracionismos, 
nacionalismos y escuela pública (1890-1939). Madrid: Biblioteca Nueva, 2000, pàg. 219-224. 
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Figura 29. La Festa de l’Arbre fou organitzada per primera vegada a Maó l’any 1909, a iniciativa 
de l’Ateneu Obrer, per a la qual cosa creà una Comissió Organitzadora, presidida pel catedràtic 

d’institut Jaume Pomar i Fuster. A la imatge es poden veure dues instantànies de la Festa de 
l’Arbre a l’Esplanada de Maó. 

 

Finalment, és important destacar que l’Ateneu Obrer disposà d’una sala 

de lectura i una biblioteca per tal de fomentar la lectura entre els seus associats 

―fet comú en aquestes institucions. Així és que sabem que a les acaballes de 

1910 la sala de lectura de l’entitat comptava amb diverses publicacions 

periòdiques com ara: La Voz de Menorca, El Bien Público, El Grano de Arena, 

Patria Chica, El País, El Heraldo de Madrid, La Época, El Debate, ABC, El 

Progreso Agrícola y Pecuario, Boletín del Ateneo Obrero de San Andrés de 

Palomar, Revista de Menorca, La Novela de Ahora, La Medicina Moderna, 

Contemporáneos, El Cuento Semanal, Alrededor del Mundo, Nuevo Mundo, 

Blanco y Negro, La Actualidad, África, La Ilustración Militar i La Ilustración 

Artística.336 

Del que hem anat dient fins ara es desprèn que l’Ateneu Obrer de Maó, 

d’escassa incidència i implantació entre el moviment obrer i les classes 

populars maoneses, fou una iniciativa de les classes benestants, 

conservadores i catòliques maoneses, allunyada dels interessos i les 

necessitats del moviment obrer. Un episodi anecdòtic, però prou esclaridor en 

                                           
336 Vegeu: Guía del Trabajador. Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 1, novembre 
de 1910, pàg. 7. 
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aquest sentit, de les crítiques que des del moviment obrer, aleshores 

majoritàriament anarcosindicalista, se li féu a l’Ateneu Obrer vingué donat per 

la intenció de l’entitat d’erigir una estàtua en homenatge al doctor Orfila l’any 

1912. Des del principal òrgan d’expressió dels anarquistes menorquins, El 

Porvenir del Obrero, en un article intitulat «Para estatuas estamos» es criticà 

durament la iniciativa i en general la tasca que es portava a terme des d’aquest 

ateneu: «Es seguro que esa idea [referint-se a l’erecció d’un monument en 

honor al Dr. Orfila] tendrá la aprobación de todos los burgueses ladinos que 

buscan la manera de distraer al obrero del camino que debe seguir, porque 

mientras los trabajadores se distraigan levantando estatuas y se contenten con 

el aplauso de los ricos y con que estos alternen con ellos alguna vez, 

pasándoles la mano por los hombros, como acaricia el dueño a su perro, 

podrán los poderosos continuar tranquilos explotando a los de abajo que no se 

preocupan de su bienestar económico. Aparte de esto, la idea del monumento 

no puede ser más inoportuna, aquí donde tan abandonados están muchos 

servicios, donde falta el agua, y tenemos unos mercados y un matadero 

reñidos con todas las reglas de la higiene. Siempre nos ha parecido el Ateneo 

Obrero una institución que se preocupa más de las apariencias que de las 

cosas verdaderamente serias, y que le gustan mucho los efectos de relumbrón; 

y ahora nos afirmamos más en dicho parecer, porque eso de querer levantar 

estatuas cuando tanto se podría hacer en favor de la higiene, nos hace el 

mismo efecto que aquellas muchachas que se adornan con cintas y lazos y en 

cambio no se lavan la cara».337 La cita que ens precedeix palesa clarament el 

distanciament que entre l’obrerisme conscient i l’Ateneu Obrer es donava 

aleshores. 

No obstant això, cal dir que l’entitat portà a terme algunes iniciatives 

d’èxit entre les classes populars ―com ara la Cooperativa i la Societat 

Mutualista per a la construcció de cases. No així en el camp de la formació de 

l’obrer, al qual no oferí activitats, al nostre parer, en consonància amb les seves 

necessitats ―no oferí ensenyaments tècnics, tan sols, com hem vist algunes 

classes d’instrucció primària, de dibuix, de gimnàstica i d’idiomes, a més d’unes 

                                           
337 ANÒNIM. «Para estatuas estamos», El Porvenir del Obrero [Maó], 29 de juny de 1912. 
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més que dubtosament interessants i adients vetlades literariomusicals per a les 

classes treballadores. A més, els membres que impulsaren la seva creació, que 

com s’ha dit eren propers al conservadorisme i catolicisme local, pecaren d’un 

cert paternalisme i d’una clara voluntat de tutela i direcció dels obrers des dels 

seus postulats conservadors. De fet, l’origen de l’Ateneu Obrer s’ha de cercar 

en la voluntat d’oferir una institució d’aquestes característiques controlada pels 

sectors conservadors i catòlics maonesos que fos una alternativa a la que els 

sectors progressistes i republicans de la ciutat programaven fundar, l’Ateneu 

Popular de Maó, del qual donarem comptes tot seguit. 

 

 

4.2.3. L’Ateneu Popular i la Casa del Poble de Maó 
 

Com ja hem avançat citeriorment, un altre ateneu destinat a les classes 

populars i obreres, impulsat pels sectors progressistes i republicans maonesos, 

s’anà gestant paral·lelament a l’Ateneu Obrer, endegat, com hem vist, pels 

sectors conservadors i catòlics de la societat maonesa de les primeries del nou-

cents. Així és que el 20 de juliol de 1908 José Pérez de Acevedo i Lluc Pons 

Castell,338 ambdós aleshores estretament vinculats al partit republicà menorquí, 

                                           
338 José Pérez de Acevedo y López del Castillo, (l’Havana, 1861 – Maó 1917), llicenciat en 
filosofia i lletres per la Universitat de l’Havana (1893), fou catedràtic d’institut, en diverses 
especialitats, a Puerto Rico (1894-1898) i a Maó (1903-1917). Durant els seus anys a Menorca, 
els més prolífics i interessants de la seva tasca intel·lectual, féu diverses conferències i escrits 
d’importants continguts socials i educatius, d’entre els quals es poden destacar: «Instituciones 
sociales convenientes a Menorca» (1908), «El feminismo» i «Educación y misión social de la 
mujer» (1909), «El analfabetismo en Menorca» (1910) i «Instrucción pública» (1911), entre 
d’altres. En tota la seva obra es traspuen influències del positivisme, el krausisme, 
l’institucionisme, el lliurepensament i la maçoneria, sempre amb una ferma voluntat de 
regenerar el país mitjançant l’educació. Fou cap dels republicans menorquins i impulsor i 
partícip de diverses empreses educatives no formals durant el temps que romangué a l’illa, com 
ara els diversos ateneus que en sorgiren  ―Científic, Literari i Artístic (1905), Popular (1908) i 
des Castell (1909)―, la Delegació de l’Extensió Universitària de la Universitat de Barcelona a 
Maó (1904), la Gota de Llet de Menorca (1906) i la Casa del Poble (1912), o altres de formals, 
com la creació de jardins d’infants fröbelians i d’escoles graduades per a la vila de Maó, que no 
reeixiren. Des de les tribunes dels diversos ateneus i centres obrers advocà a favor d’una 
vertadera coeducació que igualés homes i dones i propagà la necessitat de crear institucions 
educatives alienes a la intervenció de l’Estat per donar resposta a les necessitats formatives de 
les classes populars i de llurs fills. Considerava l’educació l’arrel fonamental sobre la qual 
s’havia d’arribar a la regeneració del país; regeneració que no es podia assolir sols amb la 
millora de l’educació primària, car s’havia de facilitar la possibilitat de llegir i escriure a tota la 
població. Per això considerava que eren necessàries institucions socioculturals des de les 
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dipositaren en la Delegació del Govern a Menorca el reglament pel qual s’havia 

de regir l’associació obrera anomenada Ateneu Popular de Maó. Deu dies 

després la Comissió Organitzadora, el president de la qual fou J. Pérez de 

Acevedo, es reunia per elegir la primera Junta Directiva de l’entitat, el primer 

president de la qual fou Lluís Rodríguez.339 Altres presidents de l’entitat, 

documentats a hores d’ara, són Francesc Seguí Coll (que n’era el president 

l’any 1916), Pere Febrer  Maria (que ho fou entre 1918 i 1920, amb anterioritat 

havia estat secretari entre 1912 i 1913 i vicepresident l’any 1916), Joan Pons 

Mesquida (que ho fou entre 1920 i 1922), Joan Mascaró Cánovas (que ho fou 

almenys uns mesos de l’any 1924) i Miquel Adrover Guasp, probablement el 

darrer president que tingué l’entitat i el que ho fou per major espai de temps 

(substituí Joan Mascaró l’any 1924 i signà l’acta de dissolució de l’entitat l’any 

1939). Així mateix, altres membres implicats en les juntes directives de l’Ateneu 

Popular al llarg dels anys, que s’han pogut constatar, són: Andreu Pons 

(vicesecretari entre 1909 i 1911), Antoni Cardona (arxiver els mateixos anys), 

Jaume Sirerol Vallés (vicepresident entre 1909 i 1913), Rafel Pascal Pagès 

(comptador entre 1909 i 1910), Jaume Mora Pons (secretari entre 1909 i 1911), 

Antoni Camps (comptador entre 1911 i 1913), Llorenç Triay (arxiver també 

                                                                                                                            
quals es pogués donar resposta a les necessitats formatives de la població per tal de desterrar 
l’analfabetisme. Vegeu: MOTILLA SALAS, X. Regeneracionisme i educació popular a Menorca. 
La contribució de José Pérez de Acevedo (1903-1917). Maó: Institut Menorquí d'Estudis [Cova 
de Pala, 18], 2004. D’altra banda, Lluc Pons Castell fou regidor de l’Ajuntament de Maó entre 
els anys 1910 i 1917 pel partit republicà i, en opinió de Deseado Mercadal, es caracteritzà pel 
seu dinamisme i interès per les qüestions que afectaven la millora de les classes populars. 
Iniciativa seva fou la creació de diversos serveis municipals per tal de millorar els ja existents 
en matèria de neteja pública, policia municipal i proveïments, entre d’altres. Fou un dels líders 
obreristes més destacats, publicà articles i pronuncià conferències. El 1918 fundà, amb Guillem 
Triay, Francesc Mercadal i altres personalitats, la Federació Obrera de Menorca, així com 
també anys més tard la Unió Menorquina Socialista i l’Agrupació Socialista Local, ocupant la 
vicepresidència de la primera i la presidència de les altres dues. Hom sap que Pons Castell fou 
un dels artífexs de la ruptura definitiva entre republicans i socialistes amb la seva pretensió de 
polititzar la Federació Obrera de Menorca a la qual va voler donar un caire socialista i afiliar a la 
UGT, que, àdhuc, el féu mantenir un enfrontament amb els obrers menorquins de tradició 
anarcosindicalista. L’any 1920, en una cojuntura de crisi industrial per a Menorca, promogué 
una vaga amb el suport de la Delegació del Govern i d’alguns dirigents del partit conservador 
maonès per tal de forçar la dimissió del batle republicà maonès Pere Pons Sitges en unes 
accions que deixaren estupefactes els republicans menorquins i que foren la causa definitiva 
del trencament de les relacions. Vegeu: MERCADAL BAGUR, D. Los Ayuntamientos de Mahón 
a través de la historia. Maó: Ajuntament de Maó, 1975, pàg. 230 i QUINTANA, J. M. Menorca, 
segle XX... op. cit., pàg. 112-116. 
339 ADGM-SES. Expedient 472. Cartes de Pérez de Acevedo i Lluís Rodríguez a la Delegació 
del Govern per crear la societat.  
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entre 1911 i 1913), Francesc Ferrer (vicesecretari l’any 1911), Bartomeu J. 

Blanco (vicesecretari entre 1912-1913 i 1919-1920, i comptador l’any 1916), 

Llorenç Cloquells Sancho (arxiver el 1916, 1919-1922, el 1925, 1927-1928 i 

1936-1938), Francesc Catchot Vanrell (secretari l’any 1916), Santiago Seguí 

Villalonga (vicesecretari l’any 1916), Josep Mercadal Pons (vicepresident entre 

1919 i 1920), Joan Bagur Aloy (comptador entre 1919-1922, el 1925, entre 

1927-1928 i 1936-1938), Francesc Carreras Reura (secretari entre 1919 i 

1921), Josep Sintes Vidal (vicepresident entre 1921 i 1922), Jaume Alzina 

Caules (vicesecretari el 1921 i secretari el 1922), Antoni Coll Camps 

(vicepresident el 1924, el 1928 i entre 1936-1938), Abelardo Oleano Florit 

(secretari entre 1924-1925, 1927-1928 i 1936-1938), Germán León Corantí 

(vicesecretari entre 1927-1928 i 1936-1938), entre d’altres, com ara Jaume 

Mora Terrés, Joan Gomila Borràs, Josep Sintes Vidal, Ramon Bustamante 

Orfila, Josep Mercadal Seguí, Pere Seguí Lladó, Bartomeu Tortosa, José Gil 

Ortega, Guillem Estrada i Ernest Cloquells, que en foren vocals en un moment 

o altre de la dècada dels anys vint i començament dels trenta del segle 

passat.340 

La societat, tal com s’especificava en els estatuts, naixia amb la voluntat 

de millorar intel·lectualment i moralment la classe obrera. Es pretenia arribar a 

la millora formativa de la classe obrera a través de la lectura, la discussió, 

l’ensenyament, la creació d’altres institucions útils a aquesta finalitat i la 

realització de publicacions, així com també el foment d’associacions de caire 

científic, literari i econòmic. Es pretenia que hi hagués tolerància i respecte a 

les diverses opinions que es poguessin manifestar a les conferències i a les 

discussions. Qualsevol persona que ho desitgés podia fer-hi conferències, 

indistintament del que tractessin, exceptuant els temes de política activa. Les 

begudes i qualsevol tipus de joc d’embat quedaven prohibits.341 Per tal de 

                                           
340 Vegeu: ADGM-SES. Expedient 472. Diversos escrits adreçats al delegat del Govern a 
Menorca anunciant la composició de la Junta Directiva de l’Ateneu Popular (3 de febrer de 
1909, 12 de gener de 1910, 31 de gener de 1911, 21 de gener de 1912, 8 de febrer de 1913, 
20 de gener de 1916, 31 de gener de 1919, 22 de gener de 1920, 11 de gener de 1921, 12 de 
gener de 1922, 16 de gener de 1924, 20 de juliol de 1924, 29 de gener de 1925, 14 de gener 
de 1926, 26 de febrer de 1926, 19 de gener de 1928) i l’acta de dissolució de l’Ateneu Popular 
(21 de setembre de 1939). 
341 ADGM-SES. Expedient 472. Reglament de l‘Ateneu Popular. Fulls manuscrits, pàg. 1-3. 
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fomentar la lectura es crearia una biblioteca popular, formada a partir de 

donacions o dipòsits de llibres que s’hi volguessin deixar, i una sala de lectura 

amb diaris, revistes i d’altres publicacions considerades adients i d’utilitat, i no 

es deixaria treure del local cap de les publicacions o obres de l’entitat.342 A 

més, l’Ateneu Popular, tal com especificava l’article sisè del reglament, 

establiria ensenyaments gratuïts pels seus associats.343 Així mateix, la societat 

es constituïa en diverses seccions: biblioteca, Ciències, Arts i Oficis, 

Institucions Socials i Esports. Es deixava la possibilitat d’establir-ne de noves i 

que cada associat s’afiliés a la que volgués. Cada secció havia d’elegir un 

president que seria vocal de la Junta Directiva de l’Ateneu, composta d’un 

president, un vicepresident, un comptable, un arxiver, un secretari i un 

vicesecretari.344 Finalment, el fons de la societat es compondria de les quotes 

dels associats, dels donatius i de les subvencions que es poguessin rebre, així 

com també de les quantitats que es poguessin recaptar de diverses activitats 

realitzades. Una vegada que les despeses de l’entitat estiguessin cobertes, la 

resta de diners s’invertirien en la compra de llibres i materials d’utilitat per a la 

societat. En cas de dissolució, que s’havia de realitzar per acord d’una Junta 

General extraordinària, es designaria una comissió per tal que els fons de la 

societat passessin a altres institucions afins amb els seus objectius 

fundacionals.345 

La vetlada inaugural, realitzada el dia 2 d’agost de 1908, comptà amb un 

discurs de José Pérez de Acevedo sobre la missió que havia de desenvolupar 

la nounada societat. La vetlada comptà, a més, amb diversos actes literaris i 

musicals.346 En el discurs: «El Señor Acevedo, con su acostumbrada oratoria, 

expuso en brillantes párrafos las luchas por que ha pasado la humanidad á 

través de los siglos hasta llegar al día de hoy, en que tantas y tan útiles 

invenciones disfrutamos. Sólo por el estudio se ha logrado ello, y en este 

                                           
342 Ibídem, pàg. 2. 
343 Ibídem, pàg. 3.  
344 Ibídem, pàg. 6-8. 
345 Ibídem, pàg. 6-8. 
346 En el programa, a més del discurs esmentat, hi figurava una oda a l’invent de l’impremta i 
diverses poesies de Campoamor, Gabriel y Galán i Ignacio Sega, així com diversos números 
musicals d’òperes de Verdi i Leoncavallo. Vegeu: ATENEO POPULAR. Velada de Inauguración 
que se celebrará el domingo dia 2 de Agosto de 1908. Maó: Tipografía Mahonesa, 1908.  
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estudio debemos perseverar, siendo ésta la misión de este Ateneo que acaba 

de inaugurarse, en donde ha de escucharse con sumo respeto y gran 

tolerancia á todo el que exponga con sinceridad sus ideas, sus proyectos, pues 

todo hombre ha de encontrar en dicho centro franca acogida, leal 

hospitalidad».347 Tan sols una setmana després Pere Ballester, en el discurs 

d’inauguració de la Secció d’Institucions Socials del mateix Ateneu, féu una 

conferència sobre «La vida de familia del obrero inglés», la conclusió de la qual 

era que els obrers necessitaven institucions com els ateneus i centres de 

cultura per tal de poder-se instruir i apartar-se del joc i de les begudes.348 
 

 
Figura 30. La celebració de vetlades, ja fossin en honor a alguna personalitat, de caràcter 

literariomusicals o sols musicals, no fou aliena a l’esdevenir de l’entitat en el seu començament. 
A la imatge, portada i programa de la vetlada inaugural de l’Ateneu Popular celebrada el dia 2 

d’agost de 1908. 
 

L’Ateneu Popular de Maó, que comptà amb el suport del republicanisme 

maonès ―la qual cosa es palesa en el fet que els seus impulsors eren 

personalitats assenyalades del partit republicà menorquí i que des de La Voz 

de Menorca, òrgan d’expressió del republicanisme illenc, se’ls féu costat fent 

publicitat dels actes i de la tasca portada a terme en favor de la instrucció de la 

classe obrera― en el seu començament hagué de fer front a diverses 
                                           
347 Vegeu: La Voz de Menorca [Maó], 3 d’agost de 1908. 
348 Vegeu: La Voz de Menorca [Maó], 11 d’agost de 1908. 
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dificultats, no sols econòmiques, tal com especificà la Junta Directiva del 

nounat ateneu a la primera memòria d’activitats, llegida el 17 d’octubre a la 

sessió inaugural del curs acadèmic 1908-1909, és a dir, tan sols dos mesos i 

mig després de la seva fundació. «La idea de crear en nuestra ciudad un centro 

de cultura para las clases populares no es nueva, sino que hace ya algunos 

meses encontró ya el terreno abonado, siendo buena prueba de ello la 

numerosísima concurrencia que asistió desde las primeras reuniones y el gran 

número de adheridos que se apuntaron en las hojas de propaganda que se 

circularon al efecto. Las reuniones previas, los trabajos de las comisiones 

nombradas para la organización y los incidentes que surgieron luego, cosas 

son todas bien conocidas de la dignísima concurrencia que escucha la lectura 

de este modesto trabajo y por lo tanto creemos oportuno no hablar de ello. Una 

vez constituida la Sociedad, empezaron los trabajos para organizar sus 

diferentes secciones é instalar las diversas dependencias que la componen, 

surgiendo desde luego un obstáculo, el mayor de todos, el que surge siempre 

cuando se trata de crear instituciones cuya principal fuerza estriba en la clase 

trabajadora; la falta de los fondos necesarios. Para salvar en lo posible esta 

dificultad se acordó emitir 1.500 obligaciones de una peseta de valor cada una, 

reintegrables por medio de sorteos periódicos que se han de efectuar en 

tiempo señalado y por determinada cantidad. De estas obligaciones se ha 

colocado ya una respetable suma; pero quedan todavía buen número de ellas 

que confiamos ir colocando paulatinamente á medida que lo permitan las 

demás labores que tenemos entre manos y los recursos de las beneméritas 

personas que con sobra de buena voluntad ayudan á nuestra obra de 

cultura»,349 afirmaren els seus promotors. 

Sigui com vulgui, el cert és que, si ens atenem al nombre de socis 

fundadors, que fou de dos-cents, i al fet que en iniciar-se aquell curs la xifra 

havia ascendit a quatre-cents dos, sembla ser que l’entitat tingué una bona 

acollida entre la societat maonesa d’aleshores ―car s’ha de tenir present que 

                                           
349 La memòria esmentada fou reproduïda al diari republicà maonès La Voz de Menorca els 
dies 28, 29 i 30 d’octubre de 1908 en forma de fulletó col·leccionable. Per a la cita vegeu: 
ATENEO POPULAR. Memoria leida el día 17 de Octubre de 1908. Maó: Tipografía Mahonesa, 
1908, pàg. 2-3. 
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la més emblemàtica i de més èxit d’aquestes institucions que es fundà al llevant 

de l’illa, l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, comptà amb dos-cents quatre socis 

fundadors.350 
 

 
Figura 31. Grup de socis i membres de l’Ateneu Popular de Maó en un acte de beneficència i 

solidaritat amb el poble italià l’any 1909. 
 

Així mateix, aviat la Junta Directiva de l’entitat es plantejà la necessitat 

de comptar amb un mitjà de comunicació escrit propi, de periodicitat quinzenal 

o mensual, en el qual havien de tenir cabuda les informacions de les diverses 

seccions, treballs literaris, sociològics i de vulgarització científica;351 iniciativa 

que, malauradament, no reeixí. El fet que l’Ateneu Popular no comptés amb un 

òrgan d’expressió propi dificulta que puguem reconstruir amb exactitud la tasca 

que portà a terme a hores d’ara, si bé l’atenció que se li prestà des de La Voz 

de Menorca, sobretot a les excursions, vetlades literàries i musicals o a algunes 

conferències, ens permet aproximar-nos a algunes de les seves activitats, 

sobretot en els primers anys de funcionament, car amb el temps se li prestà 

                                           
350 Ibídem, pàg. 3. 
351 ANÒNIM. «Ateneo Popular», La Voz de Menorca [Maó], 10 de gener de 1910. 
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menor atenció des de la premsa republicana, ja fos perquè hi perderen l’interès, 

o perquè l’entitat restà en una letargia, com veurem propiciada pels 

esdeveniments polítics, de la qual ja no es despertaria.  

En el primers anys, fruit de la preocupació per allunyar les classes 

populars i obreres dels vicis que es consideraven aleshores més perjudicials 

per a aquestes, portà a terme una campanya de propaganda antialcohòlica i en 

contra del joc entre els joves obrers maonesos.352 

Com hem dit, l’entitat es proposà endegar una biblioteca popular per tal 

de fomentar la lectura entre els seus associats. Pocs mesos després de la seva 

creació, la biblioteca del centre ja comptava amb uns nou-cents volums, 

arreplegats a partir de donatius o dipòsits de particulars i d’institucions. A més, 

la sala de lectura, que tingué una seixantena de visites diàries en el seu 

començament, comptava en aquell moment amb un total de cinquanta-dues 

publicacions, entre diaris i revistes, de tarannà divers. Així és que entre els 

diaris es rebien: l’Heraldo de Madrid, El País, El Universo, El Progreso, El 

Poble Català, La Veu de Catalunya, La Almudaina, La Voz de Menorca, El Bien 

Público, El Grano de Arena, El Socialista, El Nuevo Régimen, La Cuña, La 

Aurora Social, El Obrero Balear, El Heraldo, L’Ouvrier Syndiqué, El Motín, La 

Voz del Cantero, Tierra Libre i Tierra y Libertad. Així mateix, a la sala de lectura 

també es podien consultar les revistes: Modelli d’Arti, Inen Dekoration, El 

Nuevo Mundo, La Actualidad, El Mundo Científico, El Cuento Semanal, La 

Ilustración Artística, El Salón de Moda, Los Deportes, Mutualidad, La Escuela y 

el Hogar, El Cooperador Cooperatista, La Revista Socialista, Revue du 

Socialisme Rationnel, El Cristiano, Esfuerzo Cristiano, Acracia, La Cultura 

Popular, La Enseñanza Moderna, Revista de Menorca, Bulletín Abolitioniste, 

L’Industria des Ciclés, La Luminere, Industrias é Invenciones, La Escuela 

Moderna i el Boletín de la Liga Marítima.353 Com a conseqüència dels 

esdeveniments tràgics succeïts a Barcelona l’any 1909, foren retirats de la seva 

biblioteca, per part de la Delegació del Govern, diverses obres de Ferrer i 

                                           
352 Ibídem. 
353 ATENEO POPULAR. Memoria leída... op. cit., pàg. 8-9. 
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Guàrdia i de l’Escola Moderna de Barcelona, que cap a l’any 1912 encara 

reclamaven a les autoritats.354 

S’ha dit que la societat es constituí inicialment en diverses seccions 

―biblioteca, Ciències, Arts i Oficis, Institucions Socials i Esports― i que es 

deixà oberta la possibilitat d’establir-ne de noves. Així fou que en iniciar-se el 

curs acadèmic 1908-1909 l’entitat endegà una Secció Filharmònica que 

organitzà entre els associats un quartet d’orquestra, una rondalla de guitarres i 

bandúrria i un orfeó infantil.355  

D’altra banda, sobre la primerenca activitat de la resta de seccions en les 

quals s’estructurà l’Ateneu Popular, a hores d’ara hi ha constància ―gràcies a 

la memòria que publicà la Junta Directiva de l’entitat― que, en els primers 

mesos en funcionament, la Secció de Ciències inaugurà la seva tasca amb una 

conferència de Jaume Ferrer Aledo sobre «Vulgarizaciones científicas», a la 

qual seguiren les conferències «Algo sobre determinismo» i «Las funciones del 

aparato digestivo» a cura de Francesc Ferrer Hernández i Jaume Gomila, 

secretari d’aquesta secció, respectivament. Així mateix, la Secció d’Institucions 

Socials inaugurà el seus treballs, com s’ha dit, amb una conferència del misser 

maonès Pere Ballester Pons sobre la vida de família de l’obrer anglès, a la qual 

seguí periòdicament, cada dimecres de la setmana, una conferència 

comentada. Per la seva banda, la Secció d’Arts i Oficis pretengué impulsar una 

exposició permanent al local de l’Ateneu, que en iniciar-se el curs de 1908-

1909 encara no havia reeixit. Una secció prou activa i amb força èxit de 

participació en els primers dos mesos i mig de vida de l’entitat fou la d’Esports 

que organitzà fins a nou excursions: una a Calascoves, amb cotxe, a la qual 

assistiren setanta-sis excursionistes; una a la Cala Sant Esteve, a peu, que 

comptà amb divuit participants; una altra a la Font d’en Simó, també a peu, a la 

qual assistiren trenta-vuit persones; una a la cala sa Mesquida, amb trenta-dos 

excursionistes, i una a la Font de Ferro, amb disset; una altra al barranc 

d’Algendar, en cotxe, que sortí a les dues de la matinada des de Maó i hi tornà 

                                           
354 ADGM-SES. Expedient 472. Diverses cartes de Lluís Rodríguez, com a president de la 
societat, de demandes de la devolució dels llibres extrets de la biblioteca de l’Ateneu Popular 
l’any 1909 (12 de maig de 1912, 18 de maig de 1912). 
355 Ibídem, pàg. 7. 
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a les vuit de la nit, a la qual assistiren seixanta-vuit associats, i, finalment, dues 

més, una a l’albufera del Grau, a peu, a la qual hi anaren trenta-nou persones, i 

l’altra per la vorera sud del port de Maó fins es Pouet, amb divuit assistents.356  

De fet, si de les activitats d’alguna secció de l’entitat es féu ressò la 

premsa del moment, aquesta fou la d’Esports, especialment per les excursions 

que realitzà. Així és que altres excursions programades des de la Secció 

d’Esports del nounat ateneu de les quals tenim constància foren les que es 

realitzaren a la cala l’Alcalfar, a les salines de Binissaida i a cala sa Mesquida, 

els mesos de març, d’abril i de maig de 1909, respectivament.357 De la segona 

d’aquestes, que fou dirigida pel mestre Antoni Juan Alemany,358 la premsa 

destacà: «Lo más culminante de la excursión á las salinas de Binisaida, 

realizada el domingo último por el Ateneo Popular, fue sin duda la conferencia 

del inteligente y laborioso profesor don Antonio Juan. En sitio resguardado del 

viento norte y á la vista del mar que rompía con estruendo contra las duras 

rocas, deshaciéndose en blancas espumas, reuniéronse los excursionistas 

para oír la palabra fácil y de claridad admirable, propia del orador tan querido 

como respetado por todos. El señor Juan explicó la utilidad y necesidad  de la 

sal para la vida de las plantas y de los animales, ponderando su abundancia, 
                                           
356 Ibídem, pàg. 5-7. 
357 Vegeu: La Voz de Menorca [Maó], 8 de març de 1909; La Voz de Menorca [Maó], 31 de 
març de 1909 i La Voz de Menorca [Maó], 15 de maig de 1909. 
358 Tot i que són poques les informacions bibliogràfiques que actualment hi ha sobre el mestre 
mallorquí, instal·lat a Maó, Antoni Juan Alemany (?-1934), de les escasses informacions que 
se’n tenen es pot entreveure el paper rellevant que tingué en la renovació pedagògica a l’illa de 
Menorca. Fou mestre de la segona Escola Pública de nens de Maó a més de ser un punt de 
referència per als mestres del seu temps. Antoni Juan Alemany, docent d’un gran prestigi entre 
la població maonesa i exponent clar d’un magisteri pedagògicament renovador, introduí els 
passeigs escolars a la seva pràctica educativa i es dedicà de manera especial als 
ensenyaments marítims en un intent de connectar amb la realitat de l’entorn més proper dels 
alumnes. La docència d’Antoni Juan, centrada en l’activitat, es fonamentava en la capacitat 
d’observació i la creativitat de l’alumnat. Com a president de l’Associació de Mestres de 
Menorca l’any 1903 organitzà una trobada dels mestres menorquins, amb la finalitat 
d’intercanviar experiències i potenciar aspectes de la pràctica educativa, com per exemple 
l’ensenyament globalitzat, actiu i significatiu i la necessitat d’una educació integral. Fou un 
mestre renovador a casa nostra, dedicat durant quaranta anys a la seva escola i als seus nens, 
defensor de l’ensenyament integral. Fou, a més, director de la primera colònia escolar de 
Menorca, promoguda per l’Ajuntament de Maó, experiència que es perllongà amb gran èxit al 
port d’Addaia fins els anys vint, i en la qual, entroncant amb les pràctiques educatives 
renovadores que duia a terme, no tan sols es parà esment en l’enrobustiment dels nens, sinó 
que s’aprofitaren les possibilitats educatives dels paratges contigus a la colònia per fer 
nombroses excursions educatives. Vegeu: MOTILLA SALAS, X. «Antoni Juan Alemany i la 
renovació pedagògica a Menorca...», op. cit., pàg. 99-111 i MOTILLA SALAS, X. «Higienisme i 
educació en el temps de lleure a la Menorca contemporània...», op. cit., pàg. 33-56. 
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ya disuelta en las aguas, ya formando minas, citando entre éstas las más 

interesantes y describiendo los medios de explotación. Expuso también los 

diversos procedimientos para extraer la sal de los mares, lagos ó arroyos 

salados, en diversas proporciones acabando con una interesante descripción 

de las salinas de Ibiza. Los oyentes, entre los que se contaban muchos jóvenes 

obreros que en su niñez fueron discípulos del señor Juan, quedaron 

profundamente agradecidos de sus explicaciones, y muy satisfechos de la 

excursión, que en nada desmerece de cuantas ha realizado y es buen augurio 

para las que tiene en proyecto el Ateneo Popular, que con tanto acierto cumple 

sus fines de instrucción, recreo, higiene y apartamiento de vicios. ¡Adelante por 

tan buen camino!».359 La crònica palesa el fet que les excursions que es 

realitzaven des de l’entitat tenien la finalitat d’instruir i alhora proporcionar 

esbarjo entre els seus associats. Ara bé, si alguna excursió en el transcurs 

d’aquell curs tingué un ampli ressò a la premsa maonesa, aquesta fou la que es 

programà a les coves d’Artà de l’illa veïna per la festivitat de Sant Joan. Els 

excursionistes tenien previst sortir de Maó el dia 23 de juny a les deu de la nit i 

tornar l’endemà a la mateixa hora. Els bitllets anaven des de les cinc pessetes 

(tercera classe) a les dotze pessetes i cinquanta cèntims (primera classe), a 

més d’incloure per dues pessetes i cinquanta cèntims la manutenció ―que 

comprenia un cafè, carn freda, sopa, dos entrants i postres, en els diferents 

àpats del dia.360  

Tanmateix, com s’ha dit, les excursions no sols eren vistes des de 

l’entitat com una manera d’omplir el temps d’esbarjo dels obrers amb activitats 

saludables per tal d’allunyar-los de dos dels grans mals més freqüents 

denunciats aleshores entre les classes populars: el joc i l’alcohol. Havien de 

ser, a més, excursions de les quals hom havia de treure ensenyaments a través 

del coneixement del medi natural més proper, per a la qual cosa sovint es feren 

excursions amb la companyia d’algun mestre o professor que aprofitava per fer 
                                           
359 ANÒNIM. «Ateneo Popular. Excursión á Binisaida», La Voz de Menorca [Maó], 6 d’abril de 
1909. 
360 Vegeu els anuncis que el diari republicà maones inserí a les seves pàgines per tal d’informar 
la població. La Voz de Menorca [Maó], 20 d’abril de 1909 i La Voz de Menorca [Maó], 15 de 
maig de 1909. D’altra banda, posteriorment l’esmentat diari donà comptes de la manera com 
s’havia desenvolupat l’exursió a: ANÒNIM. «Excursión a las Cuevas de Artá», La Voz de 
Menorca [Maó], 26 de juny de 1909. 
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petites explicacions sobre el terreny mateix. N’hem vist algun exemple amb 

l’excursió que es féu a les salines de Binissaida, a cura del mestre Antoni Juan 

Alemany. En aquest sentit, un altre exemple el podem trobar en la sortida que 

es realitzà el 22 d’octubre de 1916 per conèixer les runes arqueològiques 

descobertes a Biniaiet a cura, aquesta vegada, de l’arqueòleg, historiador i 

arxiver de Maó Francesc Hernández Sanz, que, tal com s’especificà a la 

ressenya que se’n publicà: «resultó muy amena e instructiva. Los 

expedicionarios salieron a las dos y media [...]. Una vez en el lugar designado 

para la gira, el erudito arqueólogo señor Hernández Sanz empezó a 

desempeñar su cometido. Con fácil palabra y claridad en los conceptos explicó 

a los excursionistas todo lo relativo a los restos recientemente descubiertos. La 

intervención del ilustrado historiador contribuyó á que la gira al mismo tiempo 

que una alegre e higiénica diversión constituyera también una verdadera 

conferencia instructiva. [...] Los excursionistas fueron luego a Talatí donde 

pudieron ver el talayot. Más tarde regresaron satisfechos, aumentados sus 

conocimientos con nuevas ideas y agradecidos por ello al señor Hernández 

Sanz, a quien felicitamos».361 

Però l’excursionisme no fou l’únic que es promocionà des de la Secció 

d’Esports de la institució, que també impulsà la pràctica del futbol, amb la 

creació per part dels socis de l’Ateneu Popular, al llarg dels anys, de diversos 

equips ―Colón, Avant, Esportiu i Espanya.362 

La celebració de vetlades, tant si eren en honor a alguna personalitat, 

com si eren literariomusicals o sols musicals, no fou aliena a l’esdevenir de 

l’entitat en el seu inici. Així és que el 25 d’octubre de 1908, es programà una 

vetlada dedicada a mossèn Jacint Verdaguer, que comptà amb una conferència 

d’Andreu Ferrer Ginard, aleshores mestre de l’escola de nens des Migjorn Gran 

                                           
361 ANÒNIM. «Casa del Pueblo. Ateneo Popular. Velada y excursión», La Voz de Menorca 
[Maó], 24 d’octubre de 1916. 
362 La Casa del Poble de Maó ―entitat a la qual s’instal·la l’Ateneu Popular a partir de l’any 
1913 fins a la seva dissolució― també comptà amb diversos equips al llarg dels anys. Així és 
que als anys vint del segle passat s’hi organitzà el Menorquín, equip que tan sols funcionà un 
parell d’anys. L’any 1921, alguns jugadors del Menorquí crearen el Maonès F.C., que també es 
domiciliari a la Casa del Poble i que cap a l’any 1924 pretenia reorganitzar-se, tot i que també 
tingué una vida efímera. Finalment, l’any 1935 es creà el República, domiciliat també a la Casa 
del Poble. Vegeu: MERCADAL BAGUR, D. El juego del fútbol en Menorca, op. cit., pàg. 54-55. 
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i la lectura de poemes o fragments de l’autor català.363 Així mateix, l’entitat 

també participà en els actes commemoratius del centenari del naixement del 

naturalista anglès Charles Darwin, a qui dedicà una vetlada, el març de 1909, 

en la qual José Pérez de Acevedo en la conferència que hi llegí qualificà 

Darwin no sols de gran naturalista i savi, sinó de símbol, ja que sintetitzava el 

triomf definitiu de la ciència per sobre de la tradició: «Sintetiza la seguridad de 

que no estamos sometidos á una constante, repetida y arbitraria intervención 

de lo sobrenatural, sino á la acción de leyes universales y necesarias que 

podemos llegar a comprender».364 En la conferència esmentada, segons es 

ressenyà a La Voz de Menorca, Pérez de Acevedo destacà les polèmiques 

suscitades en els tradicionalismes religiosos en el seu moment per l’obra de 

Darwin, alhora que recordà que aquests sectors sempre s’havien oposat a tots 

els grans descobriments, no debades podien fer trontollar les bases en les 

quals s’assentaven llurs creences.365  

Pel que fa a les vetlades literariomusicals, hi ha constància que, el mes 

de març de 1909, l’Ateneu Popular programà una vetlada literariomusical el dia 

21 que comptà amb diversos actes musicals a cura de llur orquestra, dirigida 

per J. Ramírez, i els solistes J. Rueda Gil i F. Mercadal, lectures de poemes i 

fragments d’obres a cura d’Antoni Riudavets, Ruperto López, Juanita Ribé, 

Antoni Cardona i Francesc Seguí, així com també amb un discurs de Margalida 

                                           
363 Segons consta a la memòria de l’entitat llegida l’octubre de 1908: «Actualmente se está 
preparando otra velada, que se celebrará muy en breve, dedicada toda entera al inspirado 
poeta catalán mosén Jacinto Verdaguer, en la que nos dará una conferencia el maestro de la 
escuela de niños de San Cristóbal don Andrés Ferrer; leyéndose también un trabajo de don 
Gabriel Olives y dando á conocer poesías y fragmentos de las obras más notables del 
desventurado poeta catalán. Tomarán parte en esta velada el trío Sbert, y la rondalla y el 
orfeón infantil del Ateneo. Todo hace confiar que será una fiesta agradable». Vegeu: ATENEO 
POPULAR. Memoria leída... op. cit., pàg. 4. De fet, La Voz de Menorca publicà en dies 
successius el contingut de la conferència pronunciada per Andreu Ferrer Ginard en format de 
fulletó col·leccionable, tot i que no tenim constància que s’edités íntegrament la conferència en 
interrompre’s cap al desembre de 1908 la seva publicació. Vegeu: La Voz de Menorca [Maó], 
19, 20 i 30 de novembre de 1908 i 1 de desembre de 1908. 
364 Vegeu: ANÒNIM. «Ateneo Popular. Velada en honor a Darwin», La Voz de Menorca [Maó], 
30 de març de 1909. 
365 Ibídem. La ressenya prossegueix afirmant: «Así hicieron guerra enconada cuando se 
descubrió que la tierra era redonda porque se oponía á lo que decía la Biblia que la considera 
como un disco. Así encerraron en una prisión á Galileo cuando descubrió que la tierra se movía 
porque se oponía á lo que nos cuenta la Historia Sagrada de que Josué paró el curso del Sol. Y 
sin embargo hoy nadie duda de que la tierra es redonda y de que se mueve». 
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Ribé intitulat «Elevaos y elevad a los demás».366 Unes setmanes més tard, se’n 

féu una altra en la qual predominà l’element musical per sobre del literari amb 

l’execució del vals de Nit d’amor del mestre Gordo o peces d’obres diverses 

com ara Diablo en el poder, La tempestad, Las hijas de Eva o Marina, a cura de 

l’orquestra de l’entitat, dirigida per J. Ramírez, i Rueda Gil, Bellot, Mercadal, 

Anglada, Llopis, Garcia i López.367 De fet, en el curs següent ja no es parlarà 

tant de vetlades literariomusicals sinó directament de vetlades musicals. Dia 7 

de novembre de 1909 s’inauguraren les vetlades musicals, la primera de les 

quals comptà amb un programa en el qual s’executaren diverses peces 

musicals o àries de Rigoletto, Giovanni i Mathrey, entre d’altres, i on 

intervingueren Rueda Gil i un quintet format per Seguí, Pallicer, Arguimbau, 

Soler i Orfila.368 Durant els primers anys de funcionament, les vetlades 

literariomusicals o sols musicals foren una constant, normalment es realitzaven 

els diumenges a la nit i comptaren amb els col·laboradors habituals abans 

assenyalats a més d’altres que amb el temps s’hi anaren incorporant ―els 

senyors Goñalons, Fortuny, Ferrà, Llabrés, Bagur, Martínez, Ametller, 

                                           
366 La primera d’aquestes, la vetlada literariomusical, s’estructurà en tres parts: 1) Simfonia de 
l’orquestra; «El nido», poesia recitada per Antoni Riudavets; «La Almoneda del Diablo», 
fragment recitat per Ruperto López; «Lucrecia de Borgia», romanç de baix a cura de Francesc 
Mercadal, acompanyat de l’orquestra; 2) Simfonia de l’orquestra; «El pan de la instrucción», 
poesia recitada per Juana Ribé; «Elevaos y elevad a los demás», discurs pronuciat per 
Margalida Ribé; «Nota lúgubre», poesia d’Antoni Cardona; «Música prohibitiva», romanç de 
baríton a cura de Josep Rueda Gil, acompanyat per l’orquestra; 3) «La mujer», poesia de 
Francesc Seguí; «La pubillete», poesia recitada per Juana Ribé; «Puritarni», duo de baríton i 
baix a cura J. Rueda Gil i F. Mercadal, acompanyats de l’orquestra. Vegeu: La Voz de Menorca 
[Maó], 20 de març de 1909; La Voz de Menorca [Maó], 23 de març de 1909 i La Voz de 
Menorca [Maó], 24 de març de 1909. 
367 La crònica que se’n publicà diu així: «El sábado último se celebró en este centro de cultura 
la anunciada velada literario-musical que fue un éxito, tanto por la interpretación que obtuvieron 
los números del programa como por la concurrencia que asistió llenando por completo el 
amplio salón de actos. La nutrida orquesta del Ateneo ejecutó bajo la dirección de su maestro 
señor Ramirez el vals “Nit d’amor” del Mtro. Gordo y acompañó algunas piezas de las que se 
cantaron siendo muy aplaudidos tanto su director como los entusiastas profesores y 
aficionados que la forman. El señor Rueda Gil cantó como él sabe hacerlo las estrofas del 
“Canto del presidiario” acompañado por el piano siendo aplaudido en extremo. El joven 
violinista señor Bellot ejecutó el “Adios á la Alambra” con acompañamiento de piano, recibiendo 
al final una verdadera ovación muy merecida. Los señores Mercadal, Anglada y Llopis cantaron 
muy bien respectivamente la romanza de barítono del “Diablo en el poder”, la salve de tenor de 
“La Tempestad” y la romanza de barítono de “Las hijas de Eva”, cosechando muchos aplausos, 
y el señor García cantó de una manera admirable el monólogo de barítono “La Tempestad”. 
Finalizó la hermosa fiesta con el duo de tenor y barítono de “Marina” cantado por los señores 
López y Rueda Gil, premiándoles el público con repetidas salvas de aplausos». Vegeu: La Voz 
de Menorca [Maó], 14 d’abril de 1909. 
368 Vegeu: La Voz de Menorca [Maó], 6 de novembre de 1909. 
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Derresdías, Francesc Pons, Jaume Sbert, la cupletista Marina Alcayna, les 

nenes Elena Carreño, Aurora Carretero, Teresa Fortuny, l’Orfeó Maonès―; 

d’altra banda, l’Ateneu continuà organitzant també concerts o representacions 

teatrals al Teatre Principal de Maó.369 Amb el pas dels anys, nous elements 

s’incorporaren a les vetlades programades des de la Secció de Literatura i 

Música de l’Ateneu Popular, com ara el cinematògraf. Així és que el programa 

de la vetlada recreativa ―ja no es feia referència al fet que fossin 

literariomusicals― pel dissabte 13 d’abril de 1918 incloïa el visionat d’una 

«bella pel·lícula» i d’un «film sorprenent», sense especificar quins eren, a més 

de diversos espectacles o números teatrals i musicals.370 

Dintre de les vetlades que l’entitat portà a terme cal destacar la 

sensibilitat que per la cultura i la llengua pròpia de casa nostra demostraren 

llurs organitzadors com es demostra amb el fet que l’entitat s’adherí als actes 

que des de Catalunya programà la Comissió d’Homenatge a Àngel Guimerà. 

De manera que el maig de 1909 es representà al Teatre Principal L’aranya el 

dia 22 i l’endemà es féu una vetlada al saló d’actes de l’Ateneu Popular en 

honor del poeta i dramaturg català.371 Hem de tenir en compte que aquesta 

vetlada portada a terme en homenatge a Àngel Guimerà no fou la primera que 

es dedicà durant el curs 1908-1909 a un literat de parla catalana, la primera de 

les quals, recordem, es féu en homenatge a Jacint Verdaguer. Ambdues 

vetlades literariomusicals mostren, si més no, com hem dit, una certa 

sensibilitat des de l’entitat per la cultura i la llengua pròpies. Però no foren les 

úniques, en aquest sentit, que es portaren a terme, car en una altra vetlada, el 

6 de març de 1910, dedicada als poetes mallorquins, es llegiren poemes 

d’Aguiló, Costa i Llobera, Penya i Pomar i Fuster.372 A més, el dissabte 19 de 

                                           
369 Així ho testimonien les diverses cròniques o anuncis que sobre les vetlades de l’Ateneu 
Popular esmentades s’anaren publicant a la premsa local. Vegeu: La Voz de Menorca [Maó], 
12 de març de 1910; La Voz de Menorca [Maó], 30 de juny de 1916; La Voz de Menorca [Maó], 
21 d’octubre de 1916; La Voz de Menorca [Maó], 7 de novembre de 1911; La Voz de Menorca 
[Maó], 13 d’abril de 1918; La Voz de Menorca [Maó], 12 de juny de 1918. 
370 Vegeu: ANÒNIM. «Ateneo Popular. Sección de Literatura y Música. Velada recreativa», La 
Voz de Menorca [Maó], 13 d’abril de 1918. 
371 Vegeu: La Voz de Menorca [Maó], 22 de maig de 1909 i ANÒNIM. «Homenaje á Guimerá», 
La Voz de Menorca [Maó], 24 de maig de 1909, pàg. 1-2.  
372 A més, com venia sent habitual Rueda Gil i Mercadal interpretaren diverses peces musicals 
d’Hernani, Rigoletto i Fligia di Regi, entre d’altres. ANÒNIM. «Vida intelectual menorquina», La 
Voz de Menorca [Maó], 8 de març de 1910. 
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març d’aquell any, se’n realitzà una altra en honor als poetes menorquins, en la 

qual es llegiren poesies de Ramis, Quadrado, Hernández Guasco, Riudavets, 

Fàbregues, Vinent, Tudurí, Ruiz i Pablo, Pons Marquès, Soler, Verdaguer, 

Benejam i Torrent.373 

Com hem dit, en el reglament que l’Ateneu Popular lliurà a la delegació 

del Govern a Menorca s’especificava que s’establirien ensenyaments gratuïts. 

Així és que per al curs 1908-1909 es programaren classes de: lectura i 

escriptura (a cura de Lluís Rodríguez i Jaume Payeras), aritmètica (Humbert 

Ferrer), geometria (Miquel Juan), comptabilitat (Jaume Mora i Pere Casado), 

francès (Miquel Fusco), anglès (Joan Gomila Borràs), esperanto (Bartomeu 

Pons) i, finalment, dibuix lineal i artístic (amb la direcció de Francesc 

Hernández Sanz i amb la col·laboració d’Antoni Garcia i Josep Mercadal).374 El 

curs següent, 1909-1910, s’impartiren a les seves dependències diverses 

classes, amb algunes variacions respecte de les ofertes un any abans, i es 

potencià al màxim com era d’esperar l’ensenyament de la lectura i l’escriptura, 

a les quals es podia assistir cada dia excepte els dissabtes i en les quals 

s’utilitzaven els llibres de les escoles públiques municipals. Altres 

ensenyaments que s’impartiren foren els d’aritmètica, de comptabilitat, de 

taquigrafia, de dibuix, de llengües ―francès, anglès, alemany i esperanto―, de 

solfeig, de gimnàstica, de geografia i història i, finalment, d’història de l’art, 

aquest en dies alterns i no més de tres dies a la setmana. Els horaris sempre 

foren de vuit a deu de la nit, i sovint les classes sols tenien una hora de durada, 

especialment les d’escriptura i lectura.375 A més, en els seus primers anys 

comptà amb una càtedra de geografia i història impartida per J. Pérez de 

Acevedo en dos dies setmanals de nou a deu de la nit.376 Així mateix, quan 

l’octubre de 1913 l’Extensió Universitària de Maó decidí reprendre la seva 

activitat, amb l’establiment de cursos de francès, d’aritmètica, de mecànica 

elemental i d’història de la cultura, una de les societats escollides per a la 
                                           
373 ANÒNIM. «Ateneo Popular», La Voz de Menorca [Maó], 22 de març de 1910. 
374 ATENEO POPULAR. Memoria leída... op. cit., pàg. 9-10. 
375 ADGM-SES. Expedient 472. Quadre d’ensenyaments de 1909-1910. Vegeu també La Voz 
de Menorca [Maó], 24 de setembre de 1909. 
376 Hi ha constància que les impartí com a mínim entre els cursos 1908-109 i 1913-1914. Vegeu 
a tall d’exemple La Voz de Menorca els dies 25 de febrer i 8 de març de 1909 i 20 de novembre 
de 1913 o El Porvenir del Obrero del mateix dia i any. 
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realització d’aquests cursos fou l’Ateneu Popular, juntament amb l’Ateneu 

Obrer i la Societat Ibèria.377 En concret, a l’Ateneu Popular s’impartiren cursos 

de dibuix, d’història de la cultura, de francès elemental, d’aritmètica i de lectura 

i escriptura en dies alterns i amb horaris sempre de vuit a nou i de nou a deu de 

la nit.378 Cal tenir present que des d’un bon començament la nova societat 

cultural maonesa adreçada als obrers cercà la complicitat de la Junta Local 

d’Extensió Universitària de Maó, a la qual es dirigí en diverses ocasions per 

sol·licitar conferències i cursos, oferint el seu local, per formar els associats. 

Així ho demostrà el fet que en el primer curs acadèmic, 1908-1909, 

manifestessin la intenció de sol·licitar una conferència setmanal d’Extensió 

Universitària al seu local o que s’hi establissin classes, anys més tard, com 

acabem de veure.379 Amb els anys s’anà potenciant l’ensenyament d’idiomes, 

especialment de llengua francesa i anglesa ―que eren considerades l’una 

«llengua eminentment urbana» i l’altra «llengua comercial per excel·lència»―, 

de manera que es creà a l’Ateneu una Secció d’Idiomes, que pretenia 

proporcionar uns ensenyaments moderns (en el cas del francès) i analítics i 

sintètics (en el cas de l’anglès).380  

Per bé que inicialment l’entitat programà una intensa campanya de 

conferències, com hem constatat anteriorment, el cert és que l’activitat amb el 

pas dels anys anà minvant en aquest sentit ―o, si més no, la premsa local 

deixà de fer-ne publicitat. No obstant això, hi ha constància que foren diversos 

els conferenciants que passaren per la tribuna de l’Ateneu Popular. Ja s’ha dit 

que José Pérez de Acevedo féu una conferència a la vetlada inaugural sobre la 

missió del nounat ateneu i, tan sols una setmana més tard, Pere Ballester en 

féu una altra sobre la vida de família de l’obrer anglès. A més, en els primers 

                                           
377 La Voz de Menorca [Maó], 20 d’octubre de 1913. 
378 La Voz de Menorca [Maó], 28 d’octubre de 1913. A l’Ateneu Obrer també es farien classes 
de francès i d’aritmètica; finalment a la Societat Ibèria s’impartiria també una classe de nocions 
de mecànica. 
379 En efecte, com s’ha dit, l’any 1913, quan la Junta Local d’Extensió Universitària reprengué la 
seva activitat, una de les entitats on oferí cursos fou l’Ateneu Popular. A més, els seus 
fundadors, en dates ben primerenques, ja deixaren escrit que: «[...] se ha solicitado de la 
Extensión Universitaria de esta ciudad que se sirva concedernos una conferencia semanal que 
se explicará, caso de ser atendida nuestra petición, en el salón de actos». Vegeu: ATENEO 
POPULAR. Memoria leída... op. cit., pàg. 10. 
380 La Voz de Menorca [Maó], 30 de maig de 1916. 
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mesos, com hem vist, Jaume Ferrer Aledo tractà sobre vulgaritzacions 

científiques, Francesc Ferrer Hernández sobre el determinisme i Jaume Gomila 

sobre les funcions de l’aparell digestiu. Altres conferències en aquests primers 

anys de les quals hi ha constància documental són les de José Pérez de 

Acevedo sobre «Feminismo» i «Educación y misión social de la mujer», els 

mesos de març i d’abril de 1909, i sobre «El Socialismo», el març de 1910.381 A 

més, el gener de 1917, Joan Gomila dissertà sobre «La aptitud profesional» i, 

el març d’aquell mateix any, Antoni Juan Alemany llegí una conferència sobre 

«Arboricultura».382 Així mateix, l’any 1918, Albà Rossell, aleshores mestre de 

l’Escola Nova d’Alaior, pronuncià dues conferències intitulades «El poble 

sobirà» i «Lluita de classes», els mesos de març i d’abril, respectivament.383 El 

15 d’abril del mateix any, al seu torn, el farmacèutic Florián Ruiz Cuevas, 

aleshores president de l’Ateneu des Castell, pronuncià la conferència 

«Evolución de la química. La química como factor de progreso», en la qual 

realitzà alguns experiments de química.384 Així mateix, el setembre de 1922, el 

                                           
381 La Voz de Menorca [Maó], 23 de març de 1909; La Voz de Menorca [Maó], 17 d’abril de 
1909; La Voz de Menorca [Maó], 15 de març de 1910. 
382 Vegeu: ANÒNIM. «Ateneo Popular. Conferencia de don Juan Gomila»,  La Voz de Menorca 
[Maó], 16 de febrer de 1917; ANÒNIM. «Arboricultura. Conferencia de don Antonio Juan», La 
Voz de Menorca [Maó], 22 de març de 1917. 
383 Vegeu: ANÒNIM. «Ateneo Popular. Conferencia de don Alvaro Rosell», La Voz de Menorca 
[Maó], 11 de març de 1918; ANÒNIM. «Ateneo Popular. Secció de Literatura. Lluita de 
classes», La Voz de Menorca [Maó], 11 d’abril de 1918 i ANÒNIM. «Ateneo Popular. Lucha de 
clases. Conferencia de Albano Rusell», La Voz de Menorca [Maó], 23 d’abril de 1918. Ambdues 
conferències foren editades en fulletons de La Voz de Menorca. Vegeu: ROSELL, A. El pueblo 
soberano. Conferencia dada en el Ateneo Popular de Mahón el 9 de Marzo de 1918. Maó: 
Tipografía Mahonesa, 1918 i ROSELL, A. La lucha de clases. Conferencia dada en el Ateneo 
Popular de Mahón el 20 de Abril de 1918. Maó: Tipografía Mahonesa, 1918. Albà Rossell i 
Llongueres (1881-1964) romangué a Menorca tan sols un període breu de dos anys, en 
substitució de J. Duran i Pineda al capdavant de l’Escola Racionalista d’Alaior i, per tant, la 
importància i transcendència de la seva obra es plasmà en gran manera fora de l’illa. No 
obstant això, en el temps que restà a Menorca publicà diverses conferències pronunciades a 
l’Ateneu Popular de Maó, com hem vist, així com també l’obra La guerra y la escuela. Rossell 
propugnà una educació integral, sense distincions de sexes ni de classes socials basada en la 
raó i la llibertat i que defugís tota organització repressiva. Defensà, també, la personalització de 
l’ensenyament i la necessitat d’una renovació metodològica, ja que sols aquest tipus d’educació 
podia conduir a fer persones conscients i lliures de prejudicis, posseïdors de voluntat pròpia i 
de caràcter ferm. Les característiques de l’organització escolar nova de Rossell ―l’escola 
integral rosselliana havia de tenir com a objectiu la creació d’homes autosuficients i lliures― 
foren una mensualitat relativament alta, un bon equipament, la participació dels pares dels 
alumnes en la vida escolar, l’existència d’una Junta d’Admissió i de Selecció d’Alumnes, etc. 
Fou a més un defensor de la utilització de la llengua materna a l’escola. Sobre Albà Rossell es 
de consulta obligada: SOLÀ I GUSSINYER, P. Educació i moviment llibertari a Catalunya 
(1901-1939). Barcelona: Edicions 62, 1980, pàg. 58-83 i 263-279. 
384 La Voz de Menorca [Maó], 13 d’abril de 1918. 
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propagandista i sindicalista valencià Salvador Segui féu una conferència oberta 

al públic en general, al local del Trianon, organitzada per l’Ateneu Popular, 

sobre «Los valores de la naciente civilización».385 

Durant el seu esdevenir, fins a la dissolució definitiva l’any 1939, l’Ateneu 

Popular canvià diverses vegades de local, passant dels primers locals propis al 

carrer Nou i a la plaça del Carme fins l’any 1911, quan s’ubicà a les 

dependències del Cercle Republicà, per acabar instal·lant-se com a associació 

afiliada a la Casa del Poble, l’any 1913, en fundar-se aquesta per part dels 

republicans maonesos.386 Les dependències de l’Ateneu Popular, durant els 

seus primers anys, foren també lloc de reunió i creació de diverses societats 

obreres de forners, pescadors i d’altres, tot i que amb posterioritat, en integrar-

se a la Casa del Poble, fou aquesta entitat la que aglutinà les societats obreres 

esmentades i altres de noves.387 Des que l’Ateneu s’integrà a la Casa del Poble 

la comptabilitat del primer es portà a terme des de la segona, no podent-se 

desvincular l’una de l’altra. 

Hom sap que les cases del poble experimentaren un fort 

desenvolupament en el primer terç del segle XX a l’Estat espanyol. Es 

distribuïren per tota la geografia de l’Estat amb especial incidència a les zones 

industrialitzades i sota l’embranzida de la propagació lenta del socialisme. No 

obstant això, des d’altres sectors ideològics també se’n fundaren, com per 

exemple les experiències dels republicans lerrouxistes i blasquistes a 

Barcelona i València l’any 1903. Així, doncs, tal com afirmen Francisco de Luís 

i Luís Arias, el terme de Casa del Poble no fou exclusiu de l’entorn socialista, 

tot i que fou on, seguint els models socialistes estrangers ―principalment el 

belga i l’alemany―, adquirí major pes i identitat. De fet, aquest terme acabà per 

identificar-se amb el domicili social de les organitzacions obreres socialistes 

amb el temps, car en la majoria de casos en els ambients republicans 

                                           
385 Vegeu: La Voz de Menorca [Maó], 11 de setembre de 1922 i ANÒNIM. «Ateneo Popular. 
Conferencia de Salvador Seguí. Los valores de la naciente civilización», La Voz de Menorca 
[Maó], 12 de setembre de 1922.   
386 ADGM-SES. Expedient 472. Diverses cartes que anuncien el canvi de local al delegat del 
Govern a Menorca. 
387 ADGM-SES. Expedient 472. Diverses cartes que anuncien la intenció de crear-se societats 
obreres de forners, pescadors, etc. en el si de l’Ateneu Popular adreçades al delegat del 
Govern a Menorca (11 de juny de 1909 i 23 de juny de 1909). 
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progressivament s’anà perdent aquest terme a favor d’altres denominacions 

com ara cercle, casino o, senzillament, centre republicà. Tanmateix, tant uns 

com altres, ja provinguessin des de sectors socialistes o republicans, 

mantingueren certs paral·lelismes prou evidents: foren agents socialitzadors, 

vehicles de transmissió ideològica i creadors d’una identitat i consciència de 

grup. A més, ambdós, republicans i socialistes, al costat de l’activitat política en 

desenvoluparen una altra de caràcter cultural important, a més d’oferir tota una 

xarxa d’actes destinada a omplir l’oci i el temps lliure dels seus associats. 

Alhora, moltes d’aquestes «cases» mantingueren escoles per a infants i 

adults.388 Així, doncs, no ens ha d’estranyar que a Menorca la iniciativa de 

crear una Casa del Poble l’any 1913 provingués dels cercles republicans i 

menys encara si ens adonem que fins i tot els republicans i els anarquistes 

menorquins mantingueren conjuntament alguna experiència d’escoles 

racionalistes durant aquests anys a l’illa. A més, cal tenir molt present que el 

partit republicà menorquí aglutinà majoritàriament el vot obrer fins el 1918, any 

que es creà la Federació Obrera de Menorca amb la consegüent organització 

dels socialistes menorquins, com ja s’ha dit. Fets tots aquests que ens poden 

ajudar a entendre la realitat i la creació de la Casa del Poble de Maó per part 

dels sectors republicans a casa nostra amb el vist-i-plau de l’obrerisme illenc, 

aleshores majoritàriament de caire anarcosindicalista. 

S’ha de dir que la inauguració de la Casa del Poble a Maó fou rebuda 

pels òrgans d’expressió republicans com un dels esdeveniments més 

importants succeïts aleshores. La Voz de Menorca dedicà les dues primeres 

planes a aquest fet qualificant-lo d’esdeveniment important i de triomf complet 

de la democràcia menorquina: «La construcción e inauguración de la Casa del 

Pueblo constituye un fuerte eslabón añadido a la cadena de triunfos logrados 

en un reducido número de años, después de la tremenda lucha que se ha 

tenido que reñir con el brutal caciquismo que imaginó un día poder ahogar las 

voces de Progreso y Libertad, para así dominar mejor al pueblo. El fausto 

suceso que acabamos de celebrar ha de servir de punto de partida de nuevos 

                                           
388 DE LUIS MARTÍN, F.; ARIAS GONZÁLEZ, L. Las Casas del Pueblo socialistas en España 
(1900-1936), op. cit., pàg. 39-45. 
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triunfos, ha de ser el prólogo de una era de progreso para el pueblo demócrata 

menorquín. [...] la Casa del Pueblo ha de ser a la vez templo y fortaleza, ha de 

ser una escuela de ciudadanos, donde se eduquen y se preparen para el 

triunfo del ideal»,389 s’afirmà a la crònica del diari esmentat, òrgan d’expressió 

del republicanisme menorquí. 

  A més, des de La Voz de Menorca es feia una crida a la necessitat 

d’instruir les classes populars per tal de fer-les coneixedores de quins eren els 

seus drets i deures, ara que disposaven d’un local adequat, i per apartar-les 

dels anomenats plaers viciosos, segons el llenguatge de l’època. Es pretenia 

que s’hi fundessin altres institucions per tal d’ajudar el poble, tot fomentant el 

mutualisme i la cooperació, alhora que servís com a aglutinant del 

republicanisme. Hi havien de confluir tots aquells que volguessin: «A la Casa 

del Pueblo hemos de llevar a nuestras compañeras para que trabajen y luchen 

a nuestro lado, y a nuestros hijos a fin de que se preparen a bien a proseguir 

con mayor fuerza e inteligencia que nosotros la obra que comenzaron nuestros 

antepasados. [...] Para que nos ayuden llamamos a todos los hombres de 

corazón y llamamos principalmente a los jóvenes que alientan en su 

pensamiento algún ideal. Los que sientan pasión por el arte, los que alimentan 

el deseo de organizar instituciones de mutuo apoyo, los que quieran trabajar 

por el advenimiento de una sociedad más libre y justa, vengan todos a la Casa 

del Pueblo, que allí encontraran ayuda y calor para llevar a cabo sus proyectos. 

[...] Desde hoy hemos de trabajar para engrandecer nuestra Casa, para dotarla 

de todas las comodidades, a fin de que satisfaga cumplidamente nuestros 

deseos. Que no decaiga nuestro entusiasmo; trabajemos con fe, porque así 

nos esperan nuevas victorias».390 

Els actes de celebració es perllongaren durant els dies 6 i 7 de setembre 

amb vetlades musicals i espectacles a més d’un banquet, i fou clausurat 

finalment la nit del diumenge amb un concert a càrrec de l’Orfeó Maonès.391 El 

                                           
389 Vegeu: ANÒNIM. «Acontecimiento importante. Inauguración de la Casa del Pueblo», La Voz 
de Menorca [Maó], 10 de setembre de 1913. 
390 Ibídem. 
391 A la vetlada del dissabte a la nit, hi intervingueren artistes del Teatro de Verano (les 
germanes Gómez), així com també del Teatre Principal (el duet Los Ideales i Eugènia Roca, 
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banquet fou presidit per Frederic Llansó i comptà amb la presència de la plana 

major del republicanisme menorquí d’aleshores: Pere Pons Sitges, president 

del Casino d’Obrers d’Unió Republicana i posterior batle popular de Maó; Joan 

Manent, aleshores director de La Voz de Menorca; José Pérez de Acevedo, 

cap del partit republicà menorquí; Ramon Carreras, primer director de la Casa 

del Poble; Llorenç Palliser, i J. T. Canet, aleshores diputat provincial republicà. 

La premsa es féu ressò de les diferents intervencions d’aquestes personalitats 

en una crònica que diu així: «El Presidente del Casino de Obreros de Unión 

Republicana [es refereix a Pere Pons Sitges] pronunció un bello discurso 

enalteciendo la obra que se ha realizado con la construcción de la Casa del 

Pueblo. [...] Comparó al pueblo de ayer, embrutecido y esclavizado, sirviendo a 

la voluntad de sus amos y explotadores, con el pueblo de hoy que a costa de 

sacrificios ha logrado preciadas conquistas que permiten que pueda reunirse y 

tratar de su mejoramiento y levantar una casa, que es suya, donde puede 

congregarse para tratar de conseguir nuevas ventajas. Recomendó la cultura y 

la ilustración porque, añadió, sólo por este medio se logrará el completo triunfo 

de nuestros ideales. [...] Levantose luego nuestro Director don Juan Manent, 

haciendo historia de la fundación de la Casa del Pueblo, de las vicisitudes por 

qué habían pasado sus fundadores hasta ver su idea convertida en realidad. 

Explicó lo que debe de ser la Casa del Pueblo si quiere cumplir bien su misión 

propagando la instrucción, fomentando el gusto por el arte y preparando las 

nuevas generaciones para las luchas a favor del Progreso y de la Libertad. Dijo 

que es preciso proseguir la obra emprendida, ensanchándola y completándola, 

procurando añadir nuevas dependencias, principalmente un salón grandioso en 

el que se pueda congregar el pueblo para disfrutar de las bellezas del Arte y 

para celebrar magnas asambleas populares. [...] Siguió después nuestro 

estimado amigo don José Pérez de Acevedo, que pronunció un discurso breve, 

pero muy elocuente. [...] El diputado provincial republicano don J. T. Canet 

habló en nombre de los representantes de todas las poblaciones de Menorca, 

felicitando al pueblo mahonés por haber tenido la constancia de trabajar hasta 

                                                                                                                            
cupletistes, i la Bilbaína, ballet clàssic), a més de Pilar Alonso i del mestre Villalonga, entre 
d’altres. Vegeu: Ibídem. 
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construir su Casa. [...] Animó a todos los presentes a trabajar con fe por la 

instrucción del pueblo, porque sólo así puede progresar y ser libre. [...] Terminó 

el orador brindando por el progreso de la Casa del Pueblo y por el triunfo de los 

ideales de Patria, República y Libertad».392  
 

 
Figura 32. Façana de la Casa del Poble de Maó a l’aleshores carrer Pi i Margall, actualment 
camí des Castell, que albergà en les seves dependències l’Ateneu Popular des de 1913, així 

com també diverses societats obreres, el Casino d’Obrers d’Unió Republicana, clubs de futbol i 
l’Orfeó Maonès al llarg dels anys. 

                                           
392 Ibídem.  
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Figura 33. La inauguració de la Casa del Poble de Maó fou rebuda pels òrgans d’expressió 
progressistes illencs amb gran satisfacció. A la imatge, portada del diari republicà La Voz de 

Menorca dedicada a la inauguració de la Casa del Poble (10 de setembre de 1913). 
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Com s’ha dit, inicialment, la Casa del Poble, tot i ser una iniciativa 

principalment del republicanisme maonès, fou vista amb bons ulls des del 

moviment obrer menorquí, aleshores majoritàriament de caire 

anarcosindicalista, com s’ha dit, i aglutinat al voltant del pensador i periodista 

maonès Joan Mir i Mir. Així és que, en un breu escrit intitulat «Nuestra Casa del 

Pueblo», J. Mir afirmà: «Por encima de todas las diferencias de partidos y 

agrupaciones políticas y sociales se halla el supremo interés del progreso 

humano. Simpatías y enemistades, muchas veces de carácter personal, 

pueden acercar o separar a los afines; pero la necesidad de la defensa contra 

el enemigo común les obliga a unirse y concertarse, si no es que hayan perdido 

el instinto de conservación. Cualquiera sea la denominación secundaria con 

que se distingan, hay partidos que miran al pasado, que quisieran volver a los 

antiguos tiempos de la teocracia y del absolutismo, o por lo menos detener el 

curso de la evolución humana hacía la libertad, la igualdad y la fraternidad. 

Enfrente de estos, otros hombres y otras agrupaciones miran al porvenir y 

trabajan para facilitar la evolución progresiva, tanto en su aspecto político, 

como en el económico y social. Toda otra división es de menor trascendencia, 

cuando no es sólo aparente; pero esa que hemos señalado entre los hombres 

de reacción y los hombres de progreso es fundamental y constante y la lucha 

entre unos y otros es lucha de vida o muerte. La nueva Casa del Pueblo se 

abre a todos los hombres, partidos, agrupaciones y escuelas que marchan con 

el progreso; en ella tenemos cabida todos los que miramos al porvenir, los que 

proclamamos la igualdad y procuramos mejorar las condiciones de la vida 

humana. Hagamos de ella un baluarte de las ideas emancipadoras y que 

contra la firmeza de nuestra unión se estrellen las iras de los elementos 

regresivos y estacionarios».393 

Així mateix, des del principal òrgan d’expressió de l’anarcosindicalisme 

d’aleshores a Menorca ―El Porvenir del Obrero―, entre els mesos de juliol a 

octubre de 1913, s’informà successivament de la intenció d’instal·lar l’Ateneu 

Popular, així com també altres entitats obreres, a la Casa del Poble; de la seva 

                                           
393 MIR Y MIR, J. «Nuestra Casa del Pueblo», El Porvenir del Obrero [Maó], 11 de setembre de 
1913. 
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instal·lació definitiva, juntament amb la voluminosa biblioteca i la sala de 

lectura, per a la qual se sol·licitava personal voluntari, i, finalment, que 

ambdues ―la sala de lectura i la biblioteca de l’Ateneu― restaven obertes i a la 

disposició dels afiliats a la Casa del Poble; així com també de la voluntat de 

treballar, tots junts, per tal que les diverses seccions de l’Ateneu Popular i llurs 

principals activitats fins aleshores ―biblioteca, excursions, institucions socials, 

idiomes, conferències, música, lectura en comú, etc.―, una vegada que s’havia 

solucionat definitivament la seva ubicació en el si de la nounada Casa del 

Poble, tinguessin el major desenvolupament i eficàcia possible, i recuperar així 

l’impuls i l’activitat inicial de l’entitat.394 

Anys més tard, l’abril de 1918, La Voz de Menorca féu balanç de la tasca 

portada a terme en el si de la Casa del Poble de Maó, des que fou fundada fins 

aleshores, quan ja s’havia assentat definitivament, i destacà que en el seu si el 

Casino d’Obrers d’Unió Republicana i l’Ateneu Popular eren les associacions 

que: «cada una dentro de su esfera, procuran dar a la Casa del Pueblo el 

alimento intelectual y moral que necesita para desarrollarse plenamente»; 

alhora que es remarcava el fet que s’hi feien vetlades, conferències i classes 

especials per a obrers, sent les seccions de Literatura i Música i la d’Esports les 

que duien a terme una activitat més intensa. No obstant això, des de l’òrgan 

d’expressió del republicanisme illenc es feia una crida a seguir col·laborant i 

sostenint la Casa del Poble i les societats que s’hi domiciliaren per part dels 

elements progressistes maonesos.395 

                                           
394 Vegeu: El Porvenir del Obrero [Maó], 24 de juliol de 1913; El Porvenir del Obrero [Maó], 7 
d’agost de 1913; El Porvenir del Obrero [Maó], 11 de setembre de 1913 i El Porvenir del Obrero 
[Maó], 9 d’octubre de 1913. 
395 La ressenya, sobre la tasca que es portava a terme des de la Casa del Poble, diu així: 
«Cuando unos cuantos hombres entusiastas fundaron en nuestra ciudad la Casa del Pueblo, 
con la idea de que en ella se cobijaran las sociedades democráticas y populares, fueron muy 
pocos los que creyeron que llegara a adquirir en tan pocos años el desarrollo que hoy ha 
conseguido aquella institución. La compra del edificio, las obras de reforma que en él tuvieron 
que realizarse, la instalación de las diversas dependencias, el funcionamiento de las entidades, 
etcétera, fueron problemas que preocuparon la atención, y dificultades que hubo que vencer. 
Los primeros años resultaron de verdarera prueba para los abnegados, porque entre los 
elementos que trabajaban en aquella obra no había ningún capitalista y la inmensa mayoría de 
ellos eran trabajadores modestos que sólo disponían de su jornal. Sin embargo, a fuerza de 
entusiasmo y buena voluntad las dificultades fueron vencidas, se resolvieron los más difíciles 
problemas y hoy ha entrado ya un periodo de prosperidad que asegura serán en breve una 
realidad las esperanzas más lisonjeras concebidas por los organizadores. Hoy se trabaja en las 
diversas entidades allí domiciliadas para dar a la Casa del Pueblo el alma que aquella 
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Sigui com vulgui, el cert és que la dècada dels anys vint del nou-cents 

degueren ser anys d’una certa paràlisi en l’activitat de l’Ateneu Popular, 

especialment els anys de la Dictadura primoriverista, car en un escrit anònim, 

del 13 de maig de 1929, a La Voz de Menorca es feia una crida per tal que 

l’entitat ressorgís i tornés a programar excursions, vetlades literariomusicals o 

recreatives, conferències, reorganitzés la sala de lectura i la biblioteca, que 

havia caigut en l’oblit, etc., en un escrit crític amb la situació general de la Casa 

del Poble de Maó i amb el que havien esdevingut tant aquesta com l’Ateneu 

Popular, amb el pas dels anys. Si bé l’autor reconeixia les dificultats que per a 

la institució representava el moment polític que aleshores es vivia, no es 

conformava amb el fet que la Casa del Poble hagués esdevingut sols un centre 

recreatiu i advocava per la necessitat de recuperar l’activitat cultural al si de 

                                                                                                                            
institución necesita, para que los elementos democráticos menorquines encuentren en aquella 
casa cuanto puedan apetecer. El Casino de Obreros de Unión Republicana y el Ateneo Popular 
son instituciones que, cada una dentro de su esfera, procuran dar a la Casa del Pueblo el 
alimento intelectual y moral que necesita para desarrollarse plenamente. Se dan veladas y 
conferencias; las secciones de literatura y música y de sport trabajan con febril actividad, se 
organizan clases especiales para obreros y se preparan actos y otras obras de cultura que 
daran a la institución mayores alientos y vida más expléndida. El salón de lectura se ha 
instalado últimamente en una de las principales dependencias, con su hermosa biblioteca, y se 
le ha dotado de periódicos y revistas de todas clases. A todas horas acuden a él los estudiosos 
y por la noche y en las tardes de los días festivos la concurrencia es verdaderamente 
extraordinaria. La Casa del Pueblo es hoy uno de los centros más concurridos de nuestra 
ciudad, el que cuenta, con seguridad, con mayor número de socios, número que va creciendo 
cada día y cada recaudación mensual sobrepasa a las anteriores. Sin embargo, es preciso 
trabajar más aun y con mayores bríos. Las principales dificultades están vencidas. Ha pasado 
ya el tiempo en que todas las energías tenian que subordinarse a reunir fondos para la 
amortización del local y para el pago de las obras de reforma. Hoy pueden desarrollarse allí las 
múltiples iniciativas de los elementos progresivos. Deber de todos es, pues, contribuir a la obra, 
sin malgastar fuerzas y tiempo que allí pueden resultar verdaderamente productivos. Todos los 
elementos progresivos mahoneses se han reunido en aquella casa; pero hasta hoy no todos 
han puesto a contribución su talento y su actividad. Ha llegado la hora de hacerlo porque 
despejado ya el camino de los principales obstáculos se presenta una via expléndida que 
puede llevar al pueblo mahonés camino adelante en marcha rápida hacia el progreso. Deber de 
todos los hombres progresivos es contribuir a la magna labor. Que se procure aumentar el 
número de socios, que menudeen las conferencias y las veladas, que se fomente el sport, que 
cada día crezca el número de volúmenes de la Biblioteca y sean más los periódicos y revistas 
que tenga el salón de lectura. Que toda obra de cultura y de progreso encuentre allí entusiastas 
dispuestos a apoyarla hasta que esté convertida en realidad; que no se distraigan energías, 
que colaboren todos a la tarea y el triunfo de nuestros ideales no se hará esperar. Hemos 
logrado ya lo más difícil. No desperdiguemos nuestras fuerzas y podremos enorgullecernos de 
contar en nuestra ciudad con un instrumento de cultura y progreso popular como pocas 
ciudades españolas pueden obtener. Y nuestros hijos nos estarán muy agradecidos porque 
recogerán el fruto de la obra política, social y de cultura que habremos realizado». Vegeu: 
ANÒNIM. «La Casa del Pueblo», La Voz de Menorca [Maó], 18 d’abril de 1918. 
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l’Ateneu Popular que sostenia, en el benentès que qualsevol activitat política, 

atesa la conjuntura del moment, havia de romandre’n exclosa.396 

                                           
396 M. «La Casa del Pueblo. El Ateneo Popular», La Voz de Menorca [Maó], 13 de maig de 
1929. En concret a l’escrit afirmà: «Dice muy bien mi amigo Pons Catalá que la Casa del 
Pueblo debería ser la Academia del partido republicano de esta ciudad. Sin cambiar el sentido, 
me permitiré poner otra palabra: en vez de Academia diré Ateneo; y entonces convendremos 
todos en que el Ateneo Popular, domiciliado en la Casa del Pueblo, tiene una brillante historia, 
pero vive actualmente sin demostrar con actos externos su actividad. La Casa del Pueblo es 
conveniente y práctico que sea una sociedad recreativa y un casino político; peró también ha 
de ser una Academia o un Ateneo: un Ateneo Popular, que sostenga una biblioteca y un salón 
de lectura, que prepare conferencias y cursillos, que organize excursiones recreativas e 
instructivas. Todo esto se ha hecho y volverá a emprenderse cuando las circunstancias lo 
permitan. Nadie desconoce las dificultades del momento presente. Sin embargo, algo podría 
intentarse ahora mismo, en el sentido puramente cultural, que no nos sería vedado. Los 
hombres prácticos saben desarrollar ciertas actividades, ligeras y amenas, que les sirven para 
descansar de otros trabajos más serios. Para el trabajador manual es un descanso la lectura; el 
intelectual descansa con el ejercicio físico. Estamos en una época de forzoso descanso, de 
obligada inactividad política; pero otras actividades nos serían permitidas, que sin duda no 
carecerían de utilidad. Los Comités políticos ya no existen, o como si no existiesen; pero el 
Ateneo Popular tiene las manos libres para muchas actividades que le son propias. En la Casa 
del Pueblo tenemos un salon de lectura poco concurrido, porque hay poco que leer; y también 
podemos decir que no han cuidado de que estuviese mejor abastecido, porque no son muchos 
los que lo frecuentan. Hay que salir de este círculo vicioso. Reúnanse y conciértense los 
amigos de la buena lectura, que son bastantes, y reclamen del Ateneo los periódicos y revistas 
que hagan falta y que pueden despertar el interés de los lectores. Un malogrado descuido ha 
conducido a la decadencia. Un pequeño esfuerzo inteligente puede restaurar el gusto y 
producir la animación. Lo mismo diremos de la biblioteca. Se reunieron muchos libros, 
procedentes, en su mayoría, de donativos. Se compraron también algunos. La afluencia de 
lectores justificaba los gastos y alegraba a los que generosamente habían contribuido. Luego 
vino el abandono. Desaparecieron libros. Muchos folletos se hallan amontonados, 
desordenados. Si no se acude a tiempo, serán destruidos por el polvo y la humedad. Dos o tres 
aficionados que quisiesen trabajar, mejor diré entretenerse un breve tiempo todos los días, 
podrían catalogar y ordenar lo existente. También podrían adquirir las obras de mayor 
actualidad, lo que ahora se escribe y que alegraría seguramente a los lectores. Se conseguiría 
esto por suscripción particular, o estimulando los donativos, que no fallarían, como no han 
fallado nunca, cuando se han solicitado. Otra forma práctica sería la cooperativa de lectores, 
que reuniese los libros que ahora compra cada uno por su cuenta y que luego presta y que 
muchas veces acaban por perderse. Centralizados y puestos metódicamente a disposición de 
los cooperadores, los libros se conservarían mejor y serían de más provecho. Las conferencias 
tampoco son difíciles de organizar. No faltan hombres de inteligencia, especializados, que 
tienen gusto en comunicar el fruto de sus experiencias y de sus estudios. Lo que importa es 
crear un ambiente de reciprocidad. Luego los mismos conferenciantes buscarían su público, 
con tanto interés como el público a los conferenciantes. Los organizadores sólo tendrían que 
ser los intermediarios. Por de pronto, se tendrían que limitar los temas, descartando los 
políticos; pero los culturales ―científicos, artísticos, literarios, como los referentes a Industria y 
comercio― son inagotables. La organización de excursiones todavía es más fácil; y el éxito 
seguro. Cuantas organizó el mismo Ateneo Popular fueron lucidísimas y dejaron agradable 
memoria. Ahora estamos en la estación más oportuna. Muchas otras inciativas surgirían, 
seguramente, si unos cuantos asociados de la Casa del Pueblo se reuniensen con el objeto de 
darle animación y vida, procurando que sea más y mejor que una sociedad meramente  
recreativa y un casino político en vacación forzosa. El amigo Pons Catalá dijo la primera 
palabra ―verbo creador―. Yo he querido apoyarle y secundarle. Ahora que vengan otros a 
perfeccionar la idea y a darle realización expléndida». 
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És probable que l’Ateneu Popular caigués en un cert abandó i inactivitat, 

en una certa letargia, en els anys de la Dictadura primoriverista ―fet que es 

palesa en l’escrit esmentat abans ― de la qual ja no es tornaria a despertar ni 

amb el canvi de conjuntura política que suposà la Segona República, puix que 

tant a la dècada dels anys vint com a la dels anys trenta del segle passat des 

de La Voz de Menorca i El Porvenir del Obrero cada vegada s’anà donant 

menys difusió de les activitats portades a terme des de l’entitat, fins arribar al 

punt de no publicar-se’n cap. 
 

 
Figura 34. La Casa del Poble de Maó aglutinà majoritàriament el republicanisme i el moviment 

obrer local des de la seva fundació l’any 1913 i acollí en les seves dependències el Casino  
d’Obrers d’Unió Republicana i l’Ateneu Popular, així com també diverses societats obreres. A la 

imatge, membres de la Casa del Poble de Maó. 
 

L’entitat desaparegué definitivament el 29 de setembre de 1939 i segons 

consta a l’acta de dissolució que Miquel Adrover Guasp, aleshores president, 

signà féu entrega dels únics béns que tenia (les publicacions de la biblioteca) a 

la Delegació del Govern, alhora que hi féu constar que durant els anys de la 

Guerra Civil la societat no tingué cap activitat.397 

                                           
397 ADGM-SES. Expedient 472. Acta de dissolució de l’Ateneu Popular, 21 de setembre de 
1939. L’acta diu així: «Cumpliendo lo dispuesto por esa Delegación del Gobierno referente a 
Asociaciones, tengo el honor de comunicar a V. I. que, por acuerdo de Junta General ha 
quedado disuelta la Sociedad de mi presidencia Ateneo Popular que tenia su domicilio en la 
calle del General Sanjurjo nº 31 (antes Pi y Margall) de esta población, cuya entidad cultural 
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Sigui com vulgui, l’Ateneu Popular fou una entitat que, al bressol de 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó i d’algunes de les personalitats que 

s’hi implicaren de tendència republicana ―com ara José Pérez de Acevedo i 

Lluc Pons Castell―, es fundà a Maó per tal de proporcionar un espai d’oci i 

formació a les classes populars. L’Ateneu, sempre a l’aixopluc del Partit 

Republicà Menorquí, acabà per integrar-se a la Casa del Poble que aquest 

fundà a Maó l’any 1913, com s’ha dit, i per diluir la seva activitat en aquesta 

societat. És difícil dir si el model formatiu de l’Ateneu Popular tingué més èxit 

entre les classes populars i obreres maoneses que no pas el de l’altre Ateneu 

destinat també a elles i endegat pels sectors conservadors maonesos. El cert 

és que, fos pel paternalisme, fos per la voluntat de tutelar les classes obreres i 

populars, hom sap que el moviment obrer menorquí s’anà desvinculant amb els 

anys del republicanisme illenc ―fet que s’evidencià definitivament amb 

l’organització dels socialistes a l’illa amb la creació l’any 1918 de la Federació 

Obrera de Menorca. Potser, el decaïment definitiu de l’Ateneu Popular es pugui 

entendre des del doble vessant de la conjuntura política que suposà la 

Dictadura primoriverista per a aquestes entitats i des de la voluntat del 

moviment obrer menorquí de desvincular-se de la tutela del republicanisme 

illenc, amb el qual havia mantingut vincles estrets en les primeres dècades del 

nou-cents, fet que els havia dut a portar a terme diverses empreses culturals i 

educatives comunes (escoles racionalistes, l’Ateneu Popular i la Casa del 

Poble, etc.). Si més no, s’ha pogut constatar com l’Ateneu Popular, en les 

primeres dècades del nou-cents ―la seva època més fructífera―, oferí als 

associats tot un conjunt important d’activitats i de propostes culturals, 

educatives i d’esbarjo a través de les diverses conferències, classes o cursets, 

promoció de la lectura, vetlades literàries i musicals, excursions, pràctica del 

futbol, etc., que s’hi anaren programant. 

 

 

                                                                                                                            
puede decirse que, de hecho, ya no actuaba al estallar el Glorioso Movimiento Nacional. Con 
respecto a sus bienes no contaba más que con una biblioteca, cuyos libros se ceden a esa 
Delegación del Gobierno para que V. I. disponga lo que estimo conveniente. Dios guarde V. I. 
muchos años. Mahón a veintinueve de septiembre de mil novecientos treinta y uno. Año de la 
Victoria. Miguel Adrover Guasp». 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 274 

4.2.4. L’Ateneu des Castell 
 

Tan sols un any i cinc mesos després de la fundació de l’Ateneu Popular 

de Maó es creava a la petita població veïna des Castell una societat de les 

mateixes característiques. Aquest nou ateneu ―amb el nom original d’Ateneo 

de Villa-Carlos― tingué moltes similituds estatutàries amb l’anterior societat. El 

dia 20 de desembre de 1909 Pere J. Miguel Preto, Josep Manent i Josep Fuxà, 

impulsors de l’entitat, dipositaren el reglament pel qual s’havia de regir la 

institució que acabava de néixer, que, com ja hem dit, presentava, exceptuant 

algunes diferències, moltes similituds amb el reglament de l’Ateneu Popular de 

Maó, ambdues amb una clara vocació educadora vers l’obrer.398 Pocs dies més 

tard, el 28 de desembre, es reuniren els socis fundadors de l’Ateneu des 

Castell al carrer de l’Església, número 44, on quedaria domiciliada 

definitivament la societat, per tal de constituir-se oficialment en una sessió 

presidida per Pere Fuxà Corantí, Joan Carretero Guasp i Joan Capó Ferrer, en 

la qual es llegí i s’aprovà el reglament redactat amb anterioritat per Pere J. 

Miguel Preto, Josep Manent i Josep Fuxà. En aquesta sessió es procedí a 

elegir la primera Junta Directiva, que quedà finalment formada per: Antoni Neto 

Lliteras (president), Llorenç Pons Sintes (vicepresident), Josep Fuxà Preto 

(comptador), Pere J. Miguel Preto (arxiver), Jaume Pons Hernández (secretari), 

i Joan Carretero Guasp (vicesecretari).399  

                                           
398 El lector interessat trobarà ambdós reglaments íntegrament reproduïts als annexos d’aquest 
estudi. Pel que fa al reglament de l’Ateneu des Castell dipositat a l’Arxiu de la Delegació del 
Govern, n’hi ha un de manuscrit i un d’imprès, que és el que citarem d’ara endavant per no 
presentar diferències. Vegeu: ADGM-SES. Expedient 731. Reglament de l’Ateneu des Castell. 
Fullet manuscrit; ATENEO DE VILLA-CARLOS. Reglamento del Ateneo de Villa-Carlos. Es 
Castell: Imp. La Económica, s/d. 
399 ADGM-SES. Expedient 731. Acta de constitució de l’Ateneu des Castell, 28 de desembre de 
1909. S’hi diu: «En Villa-Carlos de Menorca á veintiocho de Diciembre de novecientos nueve, 
reunidos en la casa de la calle de la Iglesia número cuarenta y cuatro, los socios fundadores 
del “Ateneo de Villa-Carlos” para la constitución del mismo y nombramiento de su Junta 
Directiva, siendo las nueve de la noche, hora señalada al efecto, procedióse á la designación 
de los señores que debían formar la mesa interina siendo nombrados por aclamación 
presidente don Pedro Fuxá Corantí y secretario don Juan Capó Ferrer y don Juan Carretero 
Guasp. Constituida la mesa, el señor presidente declaró abierta la sección [sic] procediéndose 
á la lectura del Reglamento que para el régimen de la Sociedad proponen los iniciadores de la 
misma don Miguel Preto, don José Fuxá i don José Manent. A propuesta también de los 
mencionados señores se acordó por unanimidad que ocupara el Ateneo el dicho local de la 
calle de la Iglesia número cuarenta y cuatro en que tienen lugar este acto. Seguidamente 
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Altres persones implicades en l’esdevenir de l’entitat, al llarg de les tres 

dècades en les quals romangué en funcionament, foren els presidents Florián 

Ruiz Cuevas (que ho fou entre 1912-1924), Cristòfol Díaz Serra (que el 

substituí l’any 1925 i ho fou fins l’any 1928), Carles Homs Segura (que ho fou a 

partir de 1929, amb anterioritat havia estat vicepresident entre 1927 i 1928), 

Ricard Giner Mascuñan (que ho era l’any 1932) o Llorenç Pons Sintes (que ho 

fou durant la Guerra Civil). Així mateix, altres membres de les juntes directives, 

dels quals hi ha constància documental a hores d’ara, foren: Josep Neto 

Lliteres (arxiver el 1912), Jaume Pons Hernández (secretari també el 1912), 

José Manuel Pablo (vicesecretari el mateix any), Josep Sintes Pablo 

(comptador el 1912 i secretari entre 1918 i 1925), Joan Matheu (vicepresident 

entre 1918 i 1919), Josep Manent Pablo (vicesecretari entre 1918 i 1924), 

Ramon Teixes Roselló (comptador entre 1918 i 1925), Gabriel Vidal (arxiver 

entre 1919 i 1924), Vicente Moreno (vicepresident l’any 1920), Vicent Marí Marí 

(vicepresident entre 1921 i 1924), Miquel Oliver (vicepresident l’any 1925), Joan 

Díaz (vicesecretari de 1925 a 1928), Eduard Caro (arxiver l’any 1925), Sebastià 

Lozano Sintes (secretari entre 1927 i 1929), Domingo Sirvent Hernández (que 

n’era vicepresident l’any 1932), entre d’altres.400 

                                                                                                                            
procedióse á la elección de los seis señores que han de componer la Junta de Gobierno, 
resultando elegidos, presidente don Antonio Neto Lliteras, vice-presidente, don Lorenzo Pons 
Sintes, contador, don José Fuxá Preto, archivero, don Pedro J. Miguel Preto, secretario don 
Jaime Pons Hernández y vice-secretario don Juan Carretero Guasp, todos ellos por 
unanimidad. Acto seguido declaró el señor presidente constituida la Sociedad “Ateneo de Villa-
Carlos” y estando cumplido el objetivo de la reunión, dió por terminado el acto y levantó la 
sección [sic], firmando esta acta con nosotros los secretarios, de que certificamos. El 
presidente, Pedro Fuxá C.; El secretario, Juan Carretero; El secretario, Juan Capó». La 
societat, que s’instal·là definitivament al carrer de l’Església núm. 44, remeté l’acta de 
constitució al delegat especial del Govern a Menorca el dia 2 de gener de 1910, de manera que 
quedà constituïda de forma legal. Vegeu: ADGM-SES. Expedient 731. Carta que certifica la 
remissió de l’acta de constitució de l’Ateneu des Castell al delegat del Govern a Menorca, 2 de 
gener de 1910. 
400 Vegeu: ADGM-SES. Expedient 731. Diversos escrits adreçats al delegat del Govern a 
Menorca anunciant la composició de la Junta Directiva de l’Ateneu des Castell (amb dates de 4 
de gener de 1911, 10 de gener de 1912, 21 de gener de 1918, 7 de gener de 1919, 12 de 
gener de 1920, 9 de gener de 1921, 11 de gener de 1922, 9 de gener de 1923, 13 de gener de 
1924, 10 de gener de 1925, 11 de gener de 1927, 16 de gener de 1928 i 14 de gener de 1929). 
A més, el butlletí de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó donà comptes a les seves 
pàgines de la composició de la Junta Directiva de l’Ateneu des Castell per a l’any 1932. Vegeu: 
ANÒNIM. «Información. Ateneo de Villa-Carlos», Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento de la «Revista de Menorca» [Maó], núm. 461, 24 de febrer de 1932,    
pàg. 1. 
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La societat, segons els seus fundadors, que no amagaren la influència 

que en ells havien exercit les iniciatives ateneístiques portades a terme a Maó 

amb anterioritat, va néixer en una població que: «se ha distinguido siempre por 

el apoyo que ha prestado en todas ocasiones á las iniciativas que tienden á 

difundir el progreso intelectual y moral, acogiendo con entusiasmo las 

corrientes modernas, que emanan de la culta ciudad de Mahón, hasta tal punto, 

que en muchas ocasiones y en el terreno de los ideales, deja de ser una 

población diferente y forma un solo núcleo con la capital de la isla de Menorca. 

Uno de estos casos ha sucedido con la fundación de esta asociación».401 

Tal com quedà especificat en el reglament, la societat es proposava la 

millora intel·lectual, moral i material dels seus associats, utilitzant tots els 

mitjans que per a això fossin necessaris. Com a tal, i en el llenguatge de 

l’època, la institució es proposava difondre les veritats de les ciències i les 

belleses de l’art a través de la discussió entre els associats, del foment de la 

lectura i de la impremta, així com també mitjançant qualsevol forma 

d’ensenyament. A les discussions que es realitzessin dins la societat, així com 

també a les conferències que s’hi poguessin fer, hi hauria tolerància i respecte 

per a totes les opinions, no debades la tribuna de l’entitat quedava oberta per a 

qualsevol persona que desitgés fer-hi una conferència, indistintament del tema 

del qual tractés. Per tal d’aconseguir les finalitats fundacionals es disposava a 

utilitzar la lectura, la discussió, l’ensenyament, la creació d’institucions útils o 

recreatives, les publicacions, les exposicions al govern i a les autoritats, la 

comunicació amb d’altres corporacions, així com també el foment de les 

associacions que tinguessin una finalitat científica, artística o econòmica o 

d’altres que tinguessin els mateixos objectius.402 Per tal de fomentar la lectura 

entre els associats es constituïa una biblioteca i una sala de lectura, formada 

per les donacions o els dipòsits que els associats volguessin deixar-hi. Una 

vegada que es liquidaven les despeses generades per l’entitat, els diners 

sobrants dels ingressos s’havien de destinar a la compra de material, ja fossin 

                                           
401 ATENEO DE VILLA-CARLOS. Memoria de los trabajos realizados por el Ateneo de Villa-
Carlos durante el año 1910, primero de su fundación. Maó: Tipografía Mahonesa, 1911, pàg. 3. 
402 ATENEO DE VILLA-CARLOS. Reglamento del Ateneo de Villa-Carlos... op. cit., pàg. 1-2. 
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llibres o mobiliari per a la societat.403 A més, a l’article sisè del reglament 

quedava regulat l’establiment d’ensenyaments gratuïts per als quals es 

designarien persones de capacitats i aptituds contrastades, i no s’acceptaven 

ofertes voluntàries de cap tipus.404 D’altra banda, els jocs d’embat i les begudes 

alcohòliques quedaven terminantment prohibits, i tan sols es permetien els jocs 

lícits sempre que fossin desinteressats ―fet que suposa una primera i 

important diferència pel que fa a aquest punt, atès que es donà una major 

permissivitat a nivell estatutari en relació amb el joc que no pas a la resta 

d’ateneus que fins ara hem vist. A més, qualsevol persona major de setze anys 

es podia afiliar a l’entitat amb l’autorització prèvia de la Junta Directiva.405 Per 

tal d’organitzar-se millor internament es constituí en diverses seccions que 

inicialment foren les de: biblioteca, Ciències, Arts i Oficis, Recreativa, 

Institucions Socials, Esports, Beneficència, i es deixà la possibilitat de crear-ne 

més en cas de necessitat. Cada secció elegia un president i es regia per les 

seves pròpies disposicions. Els presidents de cada secció esdevenien vocals 

de la Junta Directiva de l’entitat, que quedava integrada, a més, per un 

president, un vicepresident, un comptador, un arxiver, un secretari i un 

vicesecretari. La societat havia de subsistir del que recaptessin de les quotes 

dels seus associats, dels donatius i de les subvencions que es rebessin, així 

com també de les quantitats que es poguessin recollir amb la promoció de 

qualsevol activitat lícita. Finalment, quedava reglamentat també que en cas de 

dissoldre’s totes les seves pertinences serien dipositades en altres societats de 

finalitat semblant o si no n’hi hagués a la beneficència.406 

                                           
403 Ibídem, pàg. 2 i 9. 
404 Ibídem, pàg. 3. 
405 Ibídem, pàg. 3-4. 
406 Ibídem, pàg. 7-10. 
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Figura 35. Portada del reglament editat per l’Ateneu des Castell que fou dipositat a la Delegació 

del Govern a Menorca el desembre de 1909 per Pere J. Miguel Preto, Josep Manent i Josep 
Fuxà. 
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La primera vetlada d’inauguració d’un curs acadèmic, el de 1910-1911, 

comptà, si hem de fer cas de les xifres aportades per la premsa local, amb prop 

d’uns cinc-cents assistents, fet que palesa l’èxit de l’Ateneu des Castell a la 

seva vila ja des d’un bon començament. L’acte, portat a terme en una sala de 

conferències i espectacles provisional, car encara no es disposava de la 

definitiva, comptà, a més de diversos espectacles musicals, amb els discursos 

de Ramon Ballester ―que «enalteció con gran elocuencia las ventajas de estos 

Centros, en los que dijo, vale tanto lo que no se hace, aludiendo al juego y al 

consumo de bebidas alcohólicas, como lo que en ellos se realiza en pro de la 

cultura y de la educación»―, de Llorenç Lafuente Vanrell ―que «desarrolló 

hermosos pensamientos, alusivos al acto que tenia lugar, y excitó al pueblo de 

Villa-Carlos á perseverar en la obra emprendida sin desmayos y 

sobreponiéndose á la indolencia natural de los pueblos meridionales»― i, 

finalment, de Florián Ruiz Cuevas, apotecari de la població i que anys després 

ocuparia la presidència de l’entitat ―que «dijo es preciso cultivar á la par que la 

ciencia el arte, pues éste es el que mueve los afectos y las pasiones, 

excitándonos a obrar y sosteniendo el entusiasmo en el laborar por el propio 

bien y por el general de la humanidad que por este medio puede gozar de la 

felicidad compatible con su naturaleza».407  

Mesos més tard, en iniciar-se l’any 1911, és a dir, tan sols poc més d’un 

any després de la seva fundació, l’Ateneu inaugurà la sala d’actes en un acte 

en el qual assistiren i hi intervingueren el delegat del Govern, Josep Roca de 

Togores; el president de l’Ateneu Científic Literari i Artístic de Maó, Antoni 

Victory Taltavull; Llorenç Pons com a vicepresident de l’Ateneu des Castell; 

Lluís Rodríguez, president de l’Ateneu Popular; Jordi T. Ládico, Enric Alabern, 

José Pérez de Acevedo, Llorenç Lafuente Vanrell, Llorenç Pons Marquès, 

Francesc Hernández Sanz, i representacions de la Creu Roja i de l’Ateneu 

Obrer, entre d’altres. La premsa destacà: «Es digna de la mayor admiración la 

obra que han llevado á cabo los villacarlinos, pues en el espacio de un año han 

conseguido organizar una potente sociedad de cultura que dará honra y 

provecho al simpático pueblo, montándola en un local magnífico, propiedad de 

                                           
407 ANÒNIM. «Ateneo de Villa-Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 5 d’octubre de 1910. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 280 

la sociedad, con todas las dependencias necesarias».408 A l’acte, a més dels 

pertinents discursos que lloaven la tasca portada a terme per l’entitat i la seva 

importància en l’esdevenir cultural i educatiu de la vila també se celebraren 

actuacions musicals i lectures de poesies. A la vetlada inaugural de la sala 

d’actes de l’Ateneu des Castell, Enric Alabern definí el seu concepte d’ateneu 

com a societat destinada a la investigació de la veritat i al culte a la bellesa, en 

un discurs en el qual: «recordó que de la Extensión Universitaria han nacido las 

diversas entidades de la cultura que se han formado en Menorca, las cuales 

trabajan por el progreso, para vencer á los enemigos del hombre, como son la 

tuberculosis, el alcoholismo, etc., afirmando que el hombre no debe luchar 

contra los otros hombres, sino contra los obstáculos de la naturaleza y contra 

los vicios».409 També hi intervingué José Pérez de Acevedo que assenyalà que 

l’obra de l’Ateneu des Castell era de les més belles possibles, atès que pretenia 

combatre la ignorància, causa de tots els mals, alhora que recordà la necessitat 

de perseverar en l’estudi i en el treball com a forma de combatre-la: «Dijo que 

el hombre tiene como resortes poderosos el placer y el dolor y que hay que 

buscar los placeres sanos, nobles, los placeres del alma: la verdad, el arte, la 

belleza y la justicia».410 Clausurà l’acte el delegat del Govern, Josep Roca de 

Togores, que remarcà la seva importància per a la difusió de la cultura entre les 

classes treballadores tot assenyalant que: «es hermosísimo que los que se 

afanan durante el día para ganar el pan, dediquen sus cortos ratos de ocio y 

sus pocos ahorros á una obra como el Ateneo».411 El mes d’abril de 1912, amb 

la intenció de poder celebrar vetlades teatrals al nou saló d’actes, se sol·licità a 

l’escenògraf Francesc Olives que dissenyés el material escènic pertinent.412 

                                           
408 Vegeu: ANÒNIM. «Una velada. Ateneo de Villa-Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 7 de 
febrer de 1911. 
409 Ibídem. 
410 Ibídem. 
411 Ibídem. 
412 ANÒNIM. «Crónica Villacarlina», La Voz de Menorca [Maó], 26 d’abril de 1912. La notícia 
explicava, a més, les diverses modificacions que s’havien portat a terme en el local social de 
l’Ateneu des Castell: «En el hermoso edificio en que se halla el Ateneo de Villa-Carlos 
establecido, se han realizado útiles e importantes reformas, que además de embellecerlo 
notablemente le hacen más cómodo y propio a los fines de esta Sociedad. La entrada, antes 
pequeña y de mezquino aspecto, se ha convertido, debido a las reformas ejecutadas, en 
elegante vestíbulo adornado con gusto y perfectamente iluminado con un aparato de cuatro 
lámparas eléctricas. El pavimento es de baldosín hidráulico, y el mobiliario, todo recientemente 
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Els fundadors de l’Ateneu des Castell pretengueren que l’entitat no sols 

subsistís d’allò que es recaptés a través de les quotes dels associats, dels 

donatius i de les subvencions que es poguessin rebre ―per bé que aquestes 

aportacions eren les principals―, sinó que també deixaren la porta oberta, 

segons estipularen al reglament, al fet que l’entitat promocionés qualsevol 

activitat lícita que l’ajudés econòmicament a sostenir-se. En aquest sentit, 

l’entitat instal·là a les seves dependències un cinematògraf, amb les funcions 

del qual intentaven recaptar diners tant per a la societat com per a amortitzar 

les despeses que s’havien ocasionat amb la compra de l’aparell.413 Així és que 

amb el cinematògraf es pretenia: «que al propio tiempo que sirva de recreo á 

los señores socios y familias, se pueda con los beneficios que reporte, ir 

adquiriendo mobiliario y amortizando las cuentas pendientes del que ya se 

tiene».414 Aquesta iniciativa, impulsada pel secretari del centre Jaume Pons, es 

portà a terme per primera vegada l’any 1911 de manera provisional. L’èxit de 

l’empresa és prou evident quan cap a l’any 1913 la premsa amb freqüència es 

fa ressò de les projeccions que es feien a l’Ateneu des Castell, sempre els 

dissabtes i els diumenges. Ara bé, el local que s’habilità a l’Ateneu per a 

aquestes programacions cinematogràfiques fou sovint clausurat per no 

disposar d’unes instal·lacions adients.415 

Tanmateix, les programacions cinematogràfiques no foren les úniques 

possibilitats d’esbarjo que des de l’entitat s’oferí als associats. De manera que, 

com era usual en aquestes institucions, l’Ateneu des Castell també portà a 

terme vetlades, que no es limitaren sols a les d’obertura o de clausura del curs, 

                                                                                                                            
adquirido, lo constituyen sillas de madera curvada, mesas de hierro y marmol, y cuadros y 
láminas instructivas entre los que se encuentran dos poniendo de manifiesto los estragos del 
alcoholismo, y uno con consejos gráficos de profilaxis tuberculosa. Completan el adorno del 
nuevo departamento algunas macetas de plantas de salón, y cumplen preceptos higiénicos de 
imperioso cumplimiento profusión de escupideras de cristal en soportes de hierro que se hallan 
colocadas por todas las habitaciones del edificio. [...] Las reformas relatadas, y la intensa labor 
cultural realizada por este Centro en el presente curso, prueban su marcha próspera y el 
entusiasmo con que todos sus socios coadyuvan a las acertadas disposiciones de su Junta de 
Gobierno». 
413 ADGM-SES. Expedient 731. Carta d’Antoni Neto a la Delegació del Govern en la qual 
demana permís per començar les funcions del cinematògraf, 2 d’abril de 1911. 
414 ATENEO DE VILLA-CARLOS. Memoria de los trabajos realizados por el Ateneo de Villa-
Carlos... op. cit., pàg. 7. 
415 Vegeu: MARTÍN JIMÉNEZ, I. «El espectáculo cinematográfico en Menorca (1897-1950)», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1997, pàg. 182-183. 
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sinó que també se’n programaren de literariomusicals, de teatrals, etc., al llarg 

de l’any, generalment els diumenges a la nit. Vetlades que, en ocasions, 

serviren per establir vincles amb altres entitats de fins semblants, com ho 

demostra el fet que el 26 de juny de 1911 se’n celebrà una de literariomusical 

conjunta entre l’Ateneu Obrer de Maó i l’Ateneu des Castell a la sala d’actes 

d’aquest últim.416 Pel que fa a les vetlades en general, sabem que, gràcies al 

professor de música Pere Tudurí, reberen un impuls a partir de l’any 1916.417 

                                           
416 NAUJ SETNIS [Joan Sintes]. «Velada en el Ateneo de Villa-Carlos», Guía del Trabajador. 
Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 8, 15 de juliol de 1911, pàg. 6. La ressenya 
publicada per l’òrgan d’expressió de l’Ateneu Obrer de Maó sobre la vetlada conjunta diu així: 
«Grato, imborrable, grandioso será el recuerdo que guardarán los asistentes á la velada 
literario-musical, que en dicho Ateneo [es refereix al des Castell], se celebró el 26 de Junio 
pasado. Un buen número de socios de este “Ateneo Obrero” asistió con representación de la 
Junta Directiva. Empezóse la velada con el salón lleno de bote en bote, con “El Saludo” de 
nuestro vice-presidente, señor Sintes Seguí (P.) el cual lo recitó, dando desde un principio gran 
brillantez al acto. El terceto “La noche tranquila” de don Damián Andreu, fué cantado 
admirablemente por los señores Caules, Pujadas (Ramón) y Pujadas (Juan). Siguieron luego 
varias poesias recitadas por los señores Petrus, Parpal, Bals, y Sintes Seguí, los cuales 
demostraron una vez más su afición al arte declamatorio. Cantando después el Orfeón del 
Ateneo “En pos del encanto” el cual fué magistralmente interpretado. Después de un descanso 
de media hora, en el cual, fuimos obsequiados con pastas y refrescos, por parte del “Ateneo de 
Villa-Carlos”, se empezó la segunda parte, en la cual á más de los mencionados, tomaron parte 
en las poesias, los señores Ametller, Homs, Preto, Díaz, Manent y Marí. Los señores Tudurí, 
Carretero y Mercadal, con gran afinación, cantaron el terceto “Esperanza”, y el Orfeón dejó oir 
otra vez sus ajustadas voces con el inspirado coro de D. Estaban Bagur “La pescadora”. Las 
piezas musicales, acompañadas todas ellas, con orquesta, fueron admirablemente dirigidas por 
el Sr. Tudurí, profesor musical del “Ateneo”. La concurrencia en su mayor parte perteneciente 
al bello sexo, coronó con prolongados aplausos; á los cantores, músicos y declamantes, 
quedando cada vez más anudados los lazos, que unen á estas dos entidades hermanas. Como 
dijo muy bien en su despedida el Sr. Sintes Seguí, creemos no será la última de las veladas, en 
lo cual podemos repetir su palabra: au revoir». 
417 Així, a tall d’exemple, per fer-nos una idea aproximada de la manera com degueren ser 
aquell any les vetlades, extractem part de la ressenya que es publicà d’una d’elles: «Desde 
que, merced a los esfuerzos del inteligente profesor de música don Pedro Tudurí, forman parte 
de estas cultas fiestas, selectos números musicales, surgen los aficionados, que dan patentes 
pruebas de sus aptitudes artísticas, y nace el Orfeón Villacarlino que ha mostrado en esta fiesta 
su perfecto ajuste y buena escuela, cantando de un modo irreprochable los dos coros titulados 
“Cap el tart” y “La Pescadorcita” que fueron aplaudidos  por la numerosa concurrencia que 
llenaba completamente el salón. Nueve números de música y canto alternaron con algunas 
obras teatrales, desempeñadas por varias señoritas y niñas de las familias de los socios, y dos 
monólogos, dichos con su natural gracejo por la niña Elena Carreño. La comedia “La Pulsera”, 
representada por las niñas Pascual, Vives y Arias, mereció, por segunda vez, unánimes 
aplausos, como también la titulada “El valor del tiempo”, que desempeñaron a la perfección la 
señorita Aurora Carretero y las niñas Manent, Olives, Ripoll y otras. En el cuadro dramático 
titulado “Madre y Madrasta”, la señorita Electra Marí y niñas Vives y Pascual, lograron con su 
acertada labor commover en sumo grado al numeroso auditorio, que premió tan notable labor 
aplaudiendo al final de la representación. No menos notable que la literaria, fue la parte musical 
de la velada, en la que, además del Orfeón Villacarlino, tomaron parte los señores Tudurí, 
Caules, Marí, Sintes, Pons y Abril que fueron muy justamente aplaudidos en la notable 
ejecución de sus respectivos números». ANÒNIM. «De Villa- Carlos», La Voz de Menorca 
[Maó], 3 de maig de 1916. 
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Així és que a la vetlada del dia 1 de gener de 1917, a tall d’exemple, hi 

assistiren unes sis-centes persones; l’Orfeó, sota la direcció de Pere Tudurí, hi 

cantà els cors de La Maquinista i la composició de J. A. Clavé Gloria a España, 

el senyor Marí cantà la romança de tenor de l’opereta La Generala, Sebastià 

Rodrigo cantà la romança de baix de l’òpera Hernani, i els senyors Sintes Otero 

i Serra cantaren el duo de baríton i tenor de Marina. A més, a la vetlada, que 

s’estructurà en tres actes, es feren lectures de poesies i es representaren les 

obres Nobleza de corazón, a cura del quadre de declamació infantil femení, i 

Fiesta patriótica escolar, del mestre ciutadallenc Joan Benejam, que assistí a la 

representació, juntament amb altres personalitats.418 No foren les úniques 

representacions teatrals que es portaren a terme des de l’entitat, car pel maig 

de 1918 es representaria l’obra d’Àngel Guimerà, traduïda al castellà, Tierra 

Baja, i pel novembre del mateix any El nido Ajeno, de Jacinto Benavente ―en 

una vetlada que inclogué també la posada en escena de la sarsuela Los 

baturros.419 A més, a l’Ateneu, també s’hi celebraren anualment funcions a 

instància de l’orfeó que aquest endegà.420 L’Orfeó de l’Ateneu des Castell no 

sols es limità a actuar a les vetlades de l’entitat, sinó que també hi ha 

                                           
418 Hi assistiren convidats, a més de Joan Benejam, José Pérez de Acevedo, Pere Pons Sitges, 
Francesc Seguí i Pere Prats. A la part final de la vetlada, la nena Elena Carreño pronuncià un 
discurs en el qual demostrà l’agraïment de totes les alumnes de l’Escola Dominical vers la 
Junta Directiva i la joveneta Electra Marí lloà la tasca que portava a terme la Secció de 
Senyores Protectores de l’Ateneu des Castell. A més, es llegiren les memòries de la Secció per 
tal de donar a conèixer els treballs realitzats fins al moment. Vegeu: EL CORRESPONSAL. 
«Brillante velada en el Ateneo de Villa- Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 4 de gener de 1917. 
419 Hi intervingueren les joves Eulàlia Tudurí i Aurora Carretero, Anna Pascual, els joves 
Manent i Tudurí, i la senyoreta Manent i el senyor Tudurí. Vegeu: ANÒNIM. «De Villa-Carlos. 
Brillante fiesta en el Ateneo», La Voz de Menorca [Maó], 25 de maig de 1918 i UN 
EXPECTADOR. «De Villa-Carlos. Brillante velada en el Ateneo», La Voz de Menorca [Maó], 28 
de novembre de 1918. Hi ha constància que l’any 1929 se’n féu una altra, a les darreries del 
mes de maig. ANÒNIM. «Ateneo de Villa Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 1 de juny de 
1929. La premsa se’n féu ressò i destacà que es representà «La Dolores», on intervingueren 
Mary Giner, Aurora Carretero, el senyors Nicolás, Pascual, Carretero, Tudurí i Sirvent. Pel 
febrer de 1930 se’n celebrà una altra, en la qual participaren pràcticament les mateixes 
persones. BORRÀS, A. «Desde Villa-Carlos. En el Ateneo», La Voz de Menorca [Maó], 20 de 
febrer de 1930. 
420 Així almenys es desprèn de la crònica que es publicà d’una d’elles l’any 1929 en la qual 
s’especificava que: «El orfeón de este centro celebró la función que, en su beneficio, 
acostumbra a celebrar cada temporada». ANÒNIM. «Ateneo de Villa Carlos», La Voz de 
Menorca [Maó], 15 de maig de 1929.  
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constància que participà en les d’altres societats, com ara l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic.421 
 

 
Figura 36. Les vetlades literariomusicals foren un element ben present en l’associacionisme 

ateneístic del primer terç del nou-cents. A la imatge, escena d’una representació teatral en una 
vetlada de l’Ateneu des Castell de l’any 1916. 

                                           
421 L’Orfeó de l’Ateneu des Castell, aleshores dirigit per Pere Tudurí Olives, participà a la 
vetlada que la Secció de Literatura i Música realitzà el 12 de novembre de 1910. Vegeu: Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento de la «Revista de Menorca» [Maó], núm. 
38, 21 de novembre de 1910, pàg. 2. 
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L’entitat dedicà diverses vetlades a homenatjar figures rellevants tant en 

l’esdevenir de la institució com en el de la població en general. Així és que, 

l’abril del 1914, a petició de la Junta de Senyores Protectores de l’Ateneu, es 

dedicà un record al seu primer president, Antoni Neto, en el qual es féu una 

semblança biogràfica, alhora que es repartiren premis entre els infants que 

assistien a les escoles de l’Ateneu. A l’acte ―presidit per Florián Ruiz Cuevas, 

aleshores president de l’entitat, Antoni Victory Taltavull, Joan Manent i el 

mestre Antoni Juan Alemany― Pérez de Acevedo agraí la idea de la Junta 

Protectora de dedicar un homenatge al primer president de l’entitat, atès que se 

li reconeixia la seva tasca i vàlua: «La idea de honrar la memoria del señor 

Neto repartiendo premios a los niños es muy acertada, porque así se une la 

generación que ya pasó con la que ahora apenas alborea»; alhora que 

recomanava als infants que: «fueran buenos porque no siempre la ingratitud ha 

de ser el premio que se otorgue a la bondad. Hay que trabajar en pro de la 

cultura porque todas las naciones grandes han alcanzado su grandeza porque 

son cultas».422 Així mateix, l’any 1929 se n’organitzà una altra en la qual 

s’homenatjà, una altra vegada, Antoni Neto ―com s’ha dit fundador i primer 

president de l’entitat―, juntament amb Florián Ruiz Cuevas ―que presidí 

l’entitat per molts anys― i l’escriptor costumista Àngel Ruiz i Pablo, natural de 

la vila des Castell.423  

S’ha dit que l’entitat constituí una sala de lectura i una biblioteca per tal 

de fomentar la lectura entre els associats. Hi ha constància que, tan sols un any 

després de la seva fundació, la biblioteca de l’entitat ja comptava amb dues-

centes obres dipositades majoritàriament pels seus associats. Pel que fa a la 

sala de lectura, comptava amb gairebé totes les publicacions illenques, així 

com també d’altres de fora de l’illa, dipositades per alguns dels socis. Entre les 

                                           
422 ANÒNIM. «Ateneo de Villa-Carlos. Una velada», La Voz de Menorca [Maó], 28 d’abril de 
1914. Àngel Ruiz i Pablo (es Castell 1865 – Barcelona 1927) és considerat el costumista més 
reeixit en llengua catalana, no sols de Menorca, sinó de les Illes Balears en general. De la seva 
obra s’ha de destacar: Del cor de la terra. Classes passives (1910) i Del cor de la terra. Proses 
menorquines (1928), volum que inclou El viatge tràgic de l’amo en Xec de S’Uastrà, peça 
mestra del gènere. 
423 ANÒNIM. «Ateneo de Villa- Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 24 d’abril de 1929.  
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primeres, hi figuraven el diari conservador El Bien Público, el diari republicà La 

Voz de Menorca, la Revista de Menorca, principal òrgan d’expressió de 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, i el butlletí Guía del Trabajador, de 

l’Ateneu Obrer de Maó. En canvi, entre les segones, hi figuraven el Boletín 

Agrícola de la Región Agronómica de Baleares, El Heraldo de Madrid i El 

Radical, totes aquestes rebudes per subscripció de la societat, així com altres 

de dipositades pels associats com: El País, España Nueva, Tierra y Libertad, 

Las Noticias, Nuevo Mundo i Alrededor del Mundo, entre d’altres.424 

L’entitat, que en cap moment s’amagà de les influències rebudes pels 

ateneus de Maó i les experiències que aquests portaren a terme, pretengué 

crear l’any 1912 una Gota de Llet per a la població des Castell ―a imatge de la 

que l’any 1906 Enric Alabern creà a Maó, vertadera escola de maternologia,  

sota l’aixopluc de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, de la qual donarem 

comptes més detalladament en apartats posteriors d’aquest estudi―, fet que 

féu conèixer l’aleshores president Florián Ruiz Cuevas a la vetlada inaugural 

del saló d’actes de l’Ateneu Obrer de Maó, a la qual havia assistit l’abril d’aquell 

any.425 

                                           
424 ATENEO DE VILLA-CARLOS. Memoria de los trabajos realizados por el Ateneo de Villa-
Carlos... op. cit., pàg. 3. En aquesta memòria s’assenyala que: «La sección de Biblioteca 
también ha dado los frutos que deseábamos, pues ha conseguido durante el presente año, 
reunir en calidad de depósito, más de doscientos volúmenes; esperando de los señores socios 
que tengan obras, se servirán depositarlas, contribuyendo de esta manera al fomento de la 
instrucción que es el fin principal que se propone el Ateneo». A més, la sala de lectura i 
biblioteca, a les acaballes del curs 1911-1912 fou: «dotada de 16 láminas, que en conjunto 
forman un detallado mapa de España de grandes dimensiones, y que colocado en marcos 
adecuados y fijos en la pared contribuirán a su ornato y permitirán puedan ser consultadas a 
todas horas por los señores ateneistas». Vegeu: ANÒNIM. «Crónica Villacarlina», La Voz de 
Menorca [Maó], 26 d’abril de 1912. 
425 A la crònica que es publicà de la vetlada esmentada a l’òrgan d’expressió de l’Ateneu Obrer, 
hom hi pot llegir: «Habló después D. Florián Ruiz Cuevas, farmacéutico de Villa-Carlos y 
Presidente del Ateneo de aquella población. Dijo que el citado centro debía desde luego su 
creación a los de igual índole de esta ciudad, sintiéndose todos ellos sumamente orgullosos de 
la obra, ya que se había logrado desterrar de Villa-Carlos el vicio por el alcohol y el juego. 
Manifestó luego que desde su fundación existía en aquel Ateneo una sección femenina 
encaminada a facilitar a la mujer todos los medios instructivos que no debe dejar de conocer 
para mantenerse en la justa proporción de las culturales orientaciones modernas. En este 
sentido ―añadió el disertante― se están haciendo activos trabajos para instituir en aquel 
Ateneo la Gota de leche, medio con que podrá protegerse a la infancia que directamente no 
pueda lactar de la madre; sólo éstas, las madres, son las indicadas para que una institución 
semejante arraigue, en honor a los beneficios que se obtienen, como ha podido verse por la 
que está funcionando en Mahón». ANÒNIM. «La velada inaugural», Guía del Trabajador. 
Boletín del Ateneo Obrero de Mahón [Maó], núm. 16, 14 d’abril de 1912, pàg. 2. 
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D’altra banda, quant als ensenyaments gratuïts que els fundadors 

pretengueren establir, cal dir que tenim constància que des de la seva creació 

fins almenys l’any 1936 l’entitat mantingué ensenyaments de primeres lletres, 

de dibuix, de música i de gimnàstica per a nens i nenes en horari nocturn.426 

L’èxit d’aquestes classes durant els primers anys d’existència de l’entitat són 

evidents si hem de fer cas de les dades que Jaume Pons i Antoni Neto, 

secretari i president de l’Ateneu des Castell respectivament, presentaren a la 

primera memòria de l’entitat, on s’especificava que en el seu primer any, tot i 

que l’entitat no estava adientment preparada per a aquesta finalitat, s’inaugurà 

un curset escolar al qual assistiren, de mitjana, seixanta alumnes. Evidenciat 

l’èxit popular que tingué aquesta mesura, es disposava per al proper curs una 

organització millor dels ensenyaments que es volien oferir, per a la qual cosa 

s’adquirien materials adequats. Els ensenyaments oferts es distribuïen en 

classes de: lectura i escriptura, aritmètica, geometria i d’altres com gimnàstica. 

La matrícula per al curs 1910-1911 fou de cent cinquanta-vuit alumnes 

distribuïts entre els diversos ensenyaments.427 També s’establí a l’Ateneu una 

escola dominical per a nenes i joves a instàncies de la Junta de Senyores 

Protectores de l’Ateneu, a la qual hi ha constància que almenys durant l’any 

1916 hi havien assistit fins a quaranta-tres alumnes.428 

                                           
426 L’any 1928, amb l’intenció d’acollir-se a la subvenció que pel Reial decret de 12 d’agost de 
1922 es concedia a les escoles nocturnes de primeres lletres, de dibuix, de música i de 
gimnàstica per a nens i nenes, l’entitat certificà que en venia oferint des de la seva fundació fins 
aleshores. Vegeu: ADGM-SES. Expedient 731. Cartes de Sebastià Lozano Sintes i Cristòfol 
Díaz Serra  amb data de 14 d’abril de 1928 certificant aquests fets. A més, el diari republicà La 
Voz de Menorca, els anys compresos entre 1933 i 1936, donà comptes dels actes de clausura 
dels cursos corresponents de les escoles nocturnes per a nens i nenes de l’Ateneu des Castell. 
Vegeu: DEMON. «De Villa-Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 12 de maig de 1933; ANÒNIM. 
«Ateneo de Villa-Carlos. Clausura de un curso escolar», La Voz de Menorca [Maó], 5 de juny 
de 1934; ANÒNIM. «Clausura de un curso escolar», La Voz de Menorca [Maó], 4 de juny de 
1935 i ANÒNIM. «Clausura de un curso escolar», La Voz de Menorca [Maó], 22 de juny de 
1936. 
427 ATENEO DE VILLA-CARLOS. Memoria de los trabajos realizados por el Ateneo de Villa-
Carlos... op. cit., pàg. 5. 
428 Vegeu: ANÒNIM. «Ateneo de Villa-Carlos. Una velada», La Voz de Menorca [Maó], 4 de 
gener de 1916. A la ressenya es pot llegir: «El Ateneo de Villa-Carlos es una meritísima 
institución creada hace ya algunos años para desarrollar una labor de cultura popular, y es 
preciso decir muy alto que los que lo forman cumplen admirablemente los fines de la institución 
con una fé y entusiasmo dignos de las mayores alabanzas. [...] En esta obra presta una 
colaboración activa y eficaz la Sección de Señoras protectoras del Ateneo, que entre otras 
tareas, desarrolla las enseñanzas entre niñas y jovencitas obteniendo óptimos frutos. [...] Vino 
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Figura 37. Aula de primeres lletres de l’Ateneu des Castell. Aquests ensenyaments es 

mantingueren des de la fundació de l’entitat fins a la seva dissolució a l’any 1939. La fotografia 
reproduïda es correspon aproximadament a l’any 1931. 

 

Com en el cas d’altres de les societats fins ara comentades, també a 

l’Ateneu des Castell es feren conferències en el marc de la campanya 

d’educació popular que la Junta Local d’Extensió Universitària de Maó portà a 

terme a les primeries del nou-cents. Nogensmenys, les conferències 

programades per l’entitat no sols es limitaren a les que s’oferiren des de 

l’Extensió Universitària.429  

Així és que tenim constància que en el primer curs acadèmic es feren a 

l’Ateneu des Castell ―algunes en el marc de la campanya educativa popular 
                                                                                                                            
después el reparto de premios a todas las que asisten a la classes, en número de cuarenta y 
tres, leyéndose en sus rostros la alegría por el obsequio de que fueron objeto». 
429 De les bones relacions i sintonia existent entre l’Ateneu des Castell i la Junta Local 
d’Extensió Universitària de Maó, n’informaren el president Antoni Neto i el secretari Jaume 
Pons a la memòria que redactaren corresponent a l’any 1910, en la qual afirmaren: «esta 
entidad, puede consignar con satisfacción, que se halla perfectamente relacionada con las 
otras Instituciones de la misma índole, existentes en esta isla, y que tan pronto esté terminado 
el magnífico salón de actos en construcción, se empezarán nuevamente las conferencias de 
Extensión Universitaria, correspondientes al presente curso, confiando que dichos actos se 
verán en extremo concurridos por los señores socios y familias, correspondiendo de esta 
manera á la ardua y meritoria labor que se imponen los señores conferenciantes». ATENEO 
DE VILLA-CARLOS. Memoria de los trabajos realizados por el Ateneo de Villa-Carlos... op. cit., 
pàg. 7. 
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endegada per la Junta Local d’Extensió Universitària de Maó― conferències 

diverses sobre temes educatius, de beneficència, de ciències i d’arts. En 

concret, durant l’any 1910 s’impartiren les conferències següents: «¿Que son 

los Ateneos?» de José Pérez de Acevedo; «Instituciones de mutualidad y 

cooperación», «Estudio químico del aire i el agua», «Descripción de los 

principales tipos de motores térmicos», «Electricidad y aplicaciones», 

«Nociones de Anatomía y fisiología humanas» i «Fenómenos químicos», per 

part de Florián Ruiz Cuevas; «Educación» de Pere Ballester; «Arte como fuente 

histórica y monumentos megalíticos de la isla de Menorca» de Francesc 

Hernández Sanz i «Literatura popular» de Llorenç Lafuente Vanrell.430  

Altres conferències de les quals hi ha constància a hores d’ara d’aquells 

primers anys de la institució, per bé que degueren ser moltes més, són les que 

l’any 1912 pronunciaren José Pérez de Acevedo ―sobre la vaga dels miners 

anglesos i el teatre com a instrument per educar intel·lectualment i moral―, el 

doctor Vilató ―sobre els perniciosos efectes de l’alcoholisme― o l’apotecari 

Florián Ruiz Cuevas ―que tractà sobre els microbis i les malalties que 

produeixen, així com també sobre com evitar les infeccions causades per 

aquests.431  

Anys més tard, el març de 1923, se’n féu una sobre naturisme. Altres 

conferències, de les quals hi ha constància, dels anys vint del segle passat 

foren les que es portaren a terme l’any 1926 sobre les troballes de la tomba de 

Tutankamon, a cura de Joan Hernández Mora ―que comptà amb diapositives 

per il·lustrar-la― i sobre «Vulgarizaciones astronómicas» de Josep Maria Jansà 

o les que es feren l’any 1928 sobre «Lactancia natural y artificial», pel metge 

Josep F. Riera Pers, i sobre «El Trabajo», a cura de l’aleshores batle de Maó i 

president de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, Antoni Victory Taltavull, i, les 

                                           
430 ATENEO DE VILLA-CARLOS. Memoria de los trabajos realizados por el Ateneo de Villa-
Carlos... op. cit., pàg. 4-5. D’algunes d’aquestes, La Voz de Menorca en dóna comptes 
succintament. Vegeu: ANÒNIM. «Vida intelectual menorquina», La Voz de Menorca [Maó], 8 de 
març de 1910; ANÒNIM. «De Villa-Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 26 d’abril de 1910; 
ANÒNIM. «De Villa Carlos. En el Ateneo», La Voz de Menorca [Maó], 19 de juliol de 1910.  
431 ANÒNIM. «Ateneo de Villa-Carlos. Conferencia del señor Acevedo», El Porvenir del Obrero 
[Maó], 27 d’abril de 1912; ANÒNIM. «Ateneo de Villa-Carlos», El Porvenir del Obrero [Maó], 18 
de maig de 1912 i ANÒNIM. «Información. Ateneo de Villa-Carlos», Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento de la «Revista de Menorca» [Maó], núm. 78, 20 
d’octubre de 1912, pàg. 2. 
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que es pronunciaren un any més tard sobre «Maternologia», de Josep F. Riera 

Pers, o sobre «La casa menorquina», de Llorenç Lafuente Vanrell.432  

Així mateix, el 1930, en el cicle de conferències corresponent a aquell 

any, se n’arribaren a programar fins a vuit sobre: «Consideraciones sobre la 

reconquista balear (siglo XVIII)», pel tinent coronel d’artilleria Josep Cotrina 

Ferrer, «Tuberculosis en los niños», pel capità metge Josep F. Riera Pers, «Un 

concepto de libertad», pel misser Marçal Pascuchi, «El robo por hambre no 

constituye delito», pel capità d’infanteria Diego Zamora, «Conceptos sociales», 

per Josep Mercadal Pons, aleshores president de la Federació Obrera de Maó, 

«Tratamiento preventivo de la tuberculosis», pel metge Josep Peré Raluy, i 

«Breves nociones de comercio», per l’aleshores president de l’entitat Carles 

Homs Segura)433  

Durant els anys de la Segona República hi ha constància que l’entitat 

continuà amb la seva tasca educativa a través dels cicles de conferències, així 

com també que cedí el seu saló per a actes propagandístics del moviment 

llibertari, amb la introducció en les temàtiques de les conferències de nous 

temes polítics, prohibits a la dècada anterior sota la Dictadura primoriverista. 

Així és que l’any 1931 R. Magrinyà pronuncià la conferència «Democracia 

burguesa y lucha de clases».434 L’any següent, el 1932, J. Xena tractà sobre 

«Las luchas del Proletariado Moderno contra la burguesía», a més de 

participar, en el marc de la festa de l’1 de maig, amb A. Parera i J. Alberola en 

un míting de les organitzacions obreres llibertàries illenques a la sala d’actes de 

l’Ateneu des Castell ―com a part d’una roda de mítings efectuats també a Maó 

a la sala Trianón, a Alaior a la Plaça Pi i Margall i a Ciutadella al Casino 17 de 

                                           
432 Vegeu: La Voz de Menorca [Maó], 15 de març de 1923; ROQUER, G. «Del Ateneo de Villa-
Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 18 de desembre de 1926; ANÒNIM. «Ateneo de Villa-
Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 31 de gener de 1928; PAS, C. «Del Ateneo de Villa-
Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 19 de maig de 1928; F. C. D. «Ateneo de Villacarlos», La 
Voz de Menorca [Maó], 31 de març de 1929; ANÒNIM. «Ateneo de Villa Carlos. Conferencia 
por don Lorenzo Lafuente Vanrell», La Voz de Menorca [Maó], 9 d’abril de 1929. 
433 LA JUNTA. «Ateneo de Villa- Carlos. Ciclo de conferencias. Año 1930», La Voz de Menorca 
[Maó], 15 de març de 1930. De la tercera, la del misser Marçal Pascuchi, se’n féu ressò la 
premsa local. Vegeu: ANÒNIM. «Ateneo de Villa- Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 2 d’abril 
de 1930. 
434 ANÒNIM. «Gira de propaganda», El Porvenir del Obrero [Maó], 30 de maig de 1931. 
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Gener.435 D’altra banda, aquell mateix any, Francesc Pou i Moragues dissertà 

sobre «Ateneo, piedras, historia y espuma».436 Un any més tard, el cicle de 

conferències comptà amb la de Francesc Pons Seguí intitulada «Retazos de 

Menorca», la de Joan Gomila Borràs, president del Foment del Turisme de 

Menorca, sobre «El turismo mundial y sus posibilidades en Menorca», la de 

Francesc Gomila Foncuberta sobre «Hispano-Americanismo» i, per cloure el 

cicle de conferències d’aquell 1933, la de Diego Zamora sobre l’«Origen de los 

conflictos sociales».437 El cicle de conferències del curs següent comptà amb 

les dissertacions de: Demetrio Laguna Alfranca, metge naturista, sobre «La 

salud por el naturismo»; del mestre de primer ensenyament i aleshores 

inspector, Joan Socías, sobre «La prehistoria en relación con la primera 

infancia»; de l’aleshores president del Foment del Turisme de Menorca, Joan 

Gomila Borràs, sobre «Las leyendas y costumbres populares en relación con el 

turismo»; la del metge José Hercilla «Sobre infecciones. Génesis general de las 

mismas y manera de evitarlas»; la del mestre d’ensenyament primari Vicente 

Camarena Fayos sobre «La escuela en la sociedad»; la del comandant 

Sebastià Rodrigo Vinent intitulada «Algo sobre historia de Menorca», i la del 

metge i comandant Máximo Martínez Zaldivar sobre «La defensa de las 

poblaciones civiles contra la guerra química».438 Per la seva banda, l’any 1935, 

les conferències impartides de les quals hi ha constància foren: «El problema 

de la alimentación humana», a cura del metge Demetrio Laguna Alfranca, i 

                                           
435 Vegeu: ESPECTADOR. «Informaciones. Dos conferencias públicas», El Porvenir del Obrero 
[Maó], 26 de març de 1932 i ANÒNIM. «CNT-AIT. Las organizaciones obreras isleñas 
libertarias al pueblo trabajador de Menorca. Primero de Mayo», El Porvenir del Obrero [Maó], 1 
de maig de 1932. 
436 ANÒNIM. «En el Ateneo de Villa-Carlos. Conferencia de don Francisco Pou y Moragues», 
La Voz de Menorca [Maó], 30 de març de 1932.  
437 DEMON. «De Villa-Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 8 de maig de 1933; DEMON. «De 
Villa-Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 12 de maig de 1933 i DEMON. «De Villa-Carlos», La 
Voz de Menorca [Maó], 3 de juny de 1933.  
438 Aquestes foren ressenyades succintament a: ANÒNIM. «Conferencia», La Voz de Menorca 
[Maó], 21 de març de 1934; ANÒNIM. «Conferencia en el Ateneo de Villacarlos. La prehistoria 
en relación con la primera infancia», La Voz de Menorca [Maó], 6 d’abril de 1934; ANÒNIM. 
«Conferencia», La Voz de Menorca [Maó], 13 d’abril de 1934; ANÒNIM. «De Villacarlos. 
Conferencia», La Voz de Menorca [Maó], 26 d’abril de 1934; ANÒNIM. «De Villacarlos. 
Conferencia», La Voz de Menorca [Maó], 4 de maig de 1934; ANÒNIM. «En Villacarlos. 
Conferencia», La Voz de Menorca [Maó], 9 de maig de 1934 i ANÒNIM. «De Villacarlos. 
Conferencia», La Voz de Menorca [Maó], 31 de maig de 1934. 
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«Puericultura de la segunda infancia», del metge Josep Peré Raluy.439 

Finalment, el 1936, el darrer any del qual a hores d’ara disposem de dades 

sobre les conferències que s’hi impartiren, Francesc Sintes Segui i Demetrio 

Laguna Alfranca dissertaren, ambdós, sobre Gustavo Adolfo Bécquer, en els 

actes que l’entitat programà per commemorar el centenari del seu naixement. 

Així mateix, l’aleshores mestre de l’Escola Graduada de Maó, Rafel Salord 

Barceló, tractà sobre «La herencia fisiológica y psicológica»; Joan Gomila 

Borràs sobre «Acción educativa y cultural de los viajes»; el mestre nacional 

Nardo Sintes Tudurí tractà sobre «Origen e historia de la Tierra y de la vida 

misma» i el metge Josep Peré Raluy sobre «Profilaxis sanitaria de la tercera 

infancia y pubertad».440 A través de les notícies de les quals disposem en 

l’actualitat sobre les conferències que s’hi pronunciaren, hom pot fer-se una 

idea cabal dels temes predilectes o que major interès despertaren en les juntes 

directives de l’Ateneu des Castell al llarg dels anys en els quals romangué en 

funcionament ―per bé que som conscients que les conferències fins ara 

documentades no són, ni de bon tros, la totalitat de les que s’hi pronunciaren. 

En els primers anys destaquen les temàtiques relatives a higiene, medicina i 

salut en general, o temes científics, històrics, artístics, educatius i d’interès 

social. Amb els anys, a aquestes temàtiques, se n’hi afegiren de noves, com a 

resposta als interessos del moment, com ara les de caire llibertari o les 

relatives al turisme i al naturisme, entre d’altres.  

La finalitat principal dels fundadors de l’Ateneu des Castell fou, com ells 

mateixos explicitaren, la de crear a la seva vila una entitat cultural que donés 

resposta als problemes i a les deficiències educatives que hi havia en aquells 

anys, com l’elevat analfabetisme existent, així com també la creació d’un espai 

que apartés les classes populars del joc i de la beguda. Es pretenia allunyar-los 

del vici mitjançant la proporció d’instrucció i d’un local d’ambient favorable i 

                                           
439 Vegeu: ANÒNIM. «Conferencia», La Voz de Menorca [Maó], 27 de març de 1935 i ANÒNIM. 
«Puericultura de la segunda infancia», La Voz de Menorca [Maó], 29 de maig de 1935. 
440 Vegeu: ANÒNIM. «Conferencia. Bécquer», La Voz de Menorca [Maó], 25 d’abril de 1936; 
ANÒNIM. «Conferencia. La herencia fisiológica y psicológica», La Voz de Menorca [Maó], 9 de 
maig de 1936; ANÒNIM. «Conferencia. Acción educativa y cultural de los viajes», La Voz de 
Menorca [Maó], 15 de maig de 1936; ANÒNIM. «Origen e historia de la Tierra y de la vida 
misma», La Voz de Menorca [Maó], 30 de maig de 1936 i ANÒNIM. «Conferencia del Dr. Peré 
Raluy», La Voz de Menorca [Maó], 8 de juny de 1936. 
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adient a aquestes necessitats. Per això, a més de l’escoleta de primeres lletres 

i de les diverses activitats culturals ―promocionades en forma de conferències, 

de lectures, d’esdeveniments musicals, etc.―, es pretenia des de la Secció 

d’Esports i Excursions de l’entitat: «apartar á la juventud de las tabernas y otros 

sitios de relajamiento y corrupción moral, proporcionándole esparcimiento, 

recreo é instrucción, preparándola para comprender y aprovechar los progresos 

de nuestra época».441 Amb aquesta finalitat aquesta secció organitzà 

nombroses excursions, que no sols eren concebudes com un element d’esbarjo 

i diversió per als associats, sinó que eren concebudes com una forma 

saludable i higiènica de practicar l’esport alhora que s’adquirien coneixements 

del medi més proper. Així és que, en el primer any de funcionament de l’entitat, 

des de la secció esmentada s’organitzaren excursions a peu o en carruatge a 

Alcalfar, cala Sant Esteve, la Font d’en Simó, als Tamarells, al barranc 

d’Algendar i a Calascoves, a les quals assistiren: «numerosos ateneistas y 

familias, ávidos de esparcimientos y deseosos de admirar las bellezas 

naturales á la par que se respira, á pleno pulmón, el aire sano del campo que 

dá salud y vida, fortifica nuestros miembros y aclara las inteligencias».442 

L’Ateneu al llarg dels anys continuaria programant excursions per als seus 

associats.443 Tanmateix, l’activitat de la Secció d’Esports i Excursions no sols 

es limità a oferir visites a diversos indrets de l’illa, sinó que també promocionà 

la pràctica d’alguns esports d’equip com ara el futbol. De manera que hi ha 

constància que l’entitat sostingué i donà cabuda en les seves dependències a 

diversos equips, com ara el Fortuna, el Llevantí i el Raval, a la dècada dels 

anys vint del segle passat.444 

                                           
441 ATENEO DE VILLA-CARLOS. Memoria de los trabajos realizados por el Ateneo de Villa-
Carlos... op. cit., pàg. 6. 
442 ATENEO DE VILLA-CARLOS. Memoria de los trabajos realizados por el Ateneo de Villa-
Carlos... op. cit., pàg. 6. 
443 Hi ha constància d’algunes d’aquestes excursions realitzades en els primers anys, com ara 
la que es pretenia fer a Fornells el 26 de setembre de 1915. Vegeu: EL CORRESPONSAL. 
«Desde Villa-Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 10 de setembre de 1915. S’hi diu: «Según 
vemos anunciado en la tablilla del Ateneo de esta villa, la Sección de Deportes de la mentada 
Sociedad organiza para el domingo 26 una excursión al puerto de Fornells. Según los inscritos 
a la hora presente, promete verse muy animada y concurrida». 
444 El Fortuna, fundat l’any 1920 en el si de l’Ateneu des Castell, fou la base per a la creació del 
Llevantí, que també es domicilià a les dependències de l’Ateneu. Entre els jugadors d’aquest 
últim hi hagué: Amantegui, D. Marí, P. Pons, R. Miquel, V. Victory, J. Rovellada, M. Enseñat, J. 
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Figura 38. Inicialment les excursions foren vistes pels membres de l’Ateneu des Castell com 

una manera d’apartar els joves de les tavernes i alhora oferir-los activitats en el temps d’esbarjo 
saludables i educatives. A la imatge, grup d’excursionistes de l’Ateneu des Castell. A baix a 
l’esquerra apareix l’apotecari Florián Ruiz Cuevas, el qual  fou president de l’entitat durant 

anys. 
 

 
Figura 39. Les excursions no foren l’única activitat que es promocionà des de la Secció 

d’Esports i Excursions. Els esports d’equip també tingueren un ampli ressò a l’entitat que acollí 
al seu si diversos equips de futbol. A la imatge, equip de futbol del Fortuna de nens de l’Ateneu 

des Castell. 
 

                                                                                                                            
Lozano, M. Parts, G. Clemente i G. Marí. Vegeu: MERCADAL BAGUR, D. El juego del fútbol en 
Menorca, op. cit., pàg. 158-159. 
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Figura 40. La pràctica del futbol no fou sols una activitat masculina al si de l’Ateneu des Castell. 

Entre els equips que l’entitat sostingué per tal de promocionar l’esport n’hi hagué també de 
femenins. A la imatge, equip de futbol femení del Fortuna de l’Ateneu des Castell l’any 1929. 

 

En l’organització d’excursions fou prou activa, a més de la Secció 

d’Esports, l’escola dominical de nenes i joves establerta a l’Ateneu a instància 

de la Junta o Secció de Senyores Protectores de l’entitat, fins al punt que des 

de La Voz de Menorca s’arribà a afirmar: «Nada contribuye tanto a la salud del 

cuerpo y a la alegría del espíritu como el saturar nuestros pulmones con el aire 

oxigenado de las florestas. Atentas a este principio, las celosas maestras y 

organizadoras de la Escuela Dominical del Ateneo de Villa-Carlos, fundada por 

la sección de señoras del mismo ateneo, celebran con mucha frecuencia 

excursiones por los pintorescos pueblecillos de esta bella isla, acompañando al 

crecido número de sus alumnas».445 Així és que a la premsa local, al llarg del 

                                           
445 ANÒNIM. «De Villa-Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 5 d’abril de 1916. La ressenya de 
l’excursió diu així: «A las tres de la tarde del domingo próximo pasado bullían las especiosas 
salas de clase de lindísimas muñequitas en cuyos ojos vivarachos se reflejaba la alegría que 
sentían sus corazoncitos impacientes para escuchar la voz de partida. Sonó la ansiada hora y 
aquel enjambre de mariposas, correctamente formadas, emprendieron el camino hacia el punto 
designado, para solazarse durante aquella espléndida tarde. Al llegar al caserío de Trebucó se 
dio el alto, y aquel fue el momento en que se desbordó con entusiasmo, a duras penas 
contenido durante el trayecto. Las más pequeñas, en sus inocentes juegos entretenidas, 
hacían retintinar los aires cual banda de parleros pajaritos y las mayorcitas, las damitas, 
contándose, en corro aparte y entre sonoras carcajadas, secretos y aventuras acaso de 
nacientes amores. Las sonoras armonías del himno escolar atrajeron multitud de campesinos 
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curs acadèmic 1915-1916, podem trobar-hi diverses ressenyes de les seves 

excursions ―a Trepucó, Sant Joan, Fornells― que constaten la intensa tasca 

portada a terme per l’escola dominical de nenes en aquest sentit.446 

«Agradabilísimas y amenas resultan la serie de excursiones que viene 

realizando la Escuela Dominical de Niñas del Ateneo de esta villa, 

inteligentemente dirigida por la ilustrada maestra doña Juana Cardona, por 

acuerdo de la Junta Directiva de la Sección de Señoras de dicha Sociedad. 

Conforme estaba anunciado, el domingo día 5 del corriente se verificó la 

excursión al caserío de San Juan. La partida fue del Ateneo a las 3 horas de la 

tarde saliendo numerosos coches en los que se acomodaron  todas las niñas 

de la Escuela. Iban dirigidas, como siempre, con mucho cariño y solicitud, 

característica en ellas, por las organizadoras de la gira doña Catalina Marí y 

doña Margarita López, secundadas por las demás señoras protectoras de la 

referida Escuela. La llegada a San Juan fue aproximadamente a las 4; allí 

pudieron contemplar el magnífico panorama que se extendía ante su vista. Las 

alumnas mayores, lindas jovencitas, formaron corros, en los cuales daba 

alegría ver los rostros risueños y bellos de las mismas. Las menores 

organizaron juegos infantiles, en los que predominaban la animación y el 

bullicio. Después de todas estas fiestas empezó la merienda, emprendiendo el 

regreso a Villa-Carlos, por el muelle. La llegada, que fue al anochecer, resultó 

en extremo animadísima, pues esperaban a las niñas sus respectivas familias 

que se reunieron luego en el Salón de Actos de este Ateneo en el que las 

excursionistas entonaron un himno compuesto expresamente para ellas, 
                                                                                                                            
que no sabían qué admirar más si aquellos rostros llenos de gracia y alegría o el ajuste del 
canto y la soltura con que fueron recitadas varias poesías, en su obsequio. Contemplando tan 
hermoso espectáculo parecía trasportarse la mente a los tiempos bucólicos de la Arcadia feliz 
tan maravillosamente soñados y descritos por el inmortal Manco de Lepanto. La tristeza 
empañó los gentiles rostros al oír la señal de partida; mas la disciplina mandaba y era 
necesario obedecer. Se recogieron los castillos y enseres con que se habían llevado las 
meriendas y volviendo a formar en filas se emprendió el regreso, entonando nuevamente el 
himno escolar, que el eco repetía con plañidero son, triste sin duda de perder tan dulce 
compañía. El joven fotógrafo Juan Díaz impresionó varias placas de los momentos más 
simpáticos de tan hermosa excursión. Ánimo, señoras de la sección de Virtud y Moralidad y 
Maestras de este Ateneo, vuestra obra es grande; los caminos que seguís son rectos, el árbol 
que plantasteis arraiga profundamente y su copa es ya frondosísima. ¡Cuán dulces serán los 
frutos que recogeréis!». 
446 Vegeu: EL CORRESPONSAL. «Desde Villa-Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 10 de 
setembre de 1915; ANÒNIM. «De Villa-Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 5 d’abril de 1916 i 
UN VILLACARLINO. «De Villa-Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 9 de juny de 1916. 
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cantando afinadamente y con gusto. Al terminar fueron aplaudidísimas por la 

gran concurrencia que allí se había congregado. Felicitamos calurosamente a 

las niñas y familias de las mismas y esperamos que seguirán secundando el 

esfuerzo de la Sección de Señoras, a las cuales alentamos para que no 

desmayen en su obra de progreso y regeneración, no dudando podrán 

celebrarse muchas y variadas excursiones, tan brillantes como la reseñada»,447 

es relatà a la premsa local sobre una de les excursions, exemple de les que es 

realitzaren en aquells anys des de la secció esmentada. A més, cal dir que l’èxit 

d’aquestes entre la població de la petita vila del llevant menorquí degué ser, 

quant a la participació, força important, car, a tall d’exemple, en l’excursió 

realitzada a Fornells el 4 de juny de 1916, hi assistiren entre alumnes de 

l’escola dominical de nenes de l’Ateneu, membres de la Junta Directiva, 

mestres i ateneistes, devers un centenar de persones.448 

L’Ateneu des Castell, com la majoria d’ateneus i associacions culturals 

de Menorca, es dissolgué l’any 1939. En una reunió celebrada el 20 de juliol 

d’aquell any l’entitat decidí, per majoria de vots dels socis assistents, que una 

vegada que s’efectués la dissolució definitiva de l’Ateneu totes les seves 

pertinences fossin dipositades a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, o si 

aquella no se’n podia fer càrrec a la beneficència.449 

En definitiva, del que hem anat dient, hom pot fer-se una idea de la 

important activitat portada a terme per i des de l’Ateneu des Castell al llarg de 

les tres dècades en les quals estigué en funcionament ―si bé som conscients 

que ens manquen moltes dades, car les informacions de les quals disposem 

actualment són força parcials. L’entitat endegà una escola per a nens i nenes 

en horari nocturn, així com també ensenyaments per a adults, programà cicles 

de conferències, vetlades literàries i musicals, teatrals, etc., fomentà la lectura, 

                                           
447 EL CORRESPONSAL. «Desde Villa-Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 10 de setembre de 
1915. Vegeu, també, a tall d’exemple La Voz de Menorca els dies 5 d’abril i 9 de juny de 1916. 
448 Així es desprèn, almenys de la ressenya que es publicà sobre l’excursió, en la qual s’afirma 
que: «cincuenta de las alumnas de la Escuela Dominical de nuestro Ateneo, acompañadas de 
la Junta Directiva, Maestras y un gran número de familias ateneistas, distribuidos todos en seis 
grandes coches en número de un centenar de personas emprendieron la marcha hacia el 
pintoresco pueblo de Fornells, lugar designado para la excursión». UN VILLACARLINO. «De 
Villa-Carlos», La Voz de Menorca [Maó], 9 de juny de 1916. 
449 ADGM-SES. Expedient 731. Carta amb data de dia 21 de juliol de 1939 (signada per Joan 
Pons), en la qual es donen comptes de la decisió de dissoldre l’entitat per part dels socis. 
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amb la creació d’una sala de lectura i una biblioteca, l’excursionisme ―tant 

entre els seus associats com entre els alumnes de les escoles que sostingué i 

les seves famílies―, l’esport ―mantingué equips de futbol masculins i 

femenins―, el cant coral ―endegà un orfeó―, etc. És a dir, tot un conjunt 

d’activitats importants que incidiren en la millora de l’educació formal i no formal 

a la població a la qual es degué. Tot i l’inconvenient que des d’un principi ha 

suposat la manca de dades localitzades que ens permetin reconstruir més 

exhaustivament la història de l’Ateneu des Castell, no dubtem a afirmar que 

l’entitat gaudí d’un èxit molt superior i d’una activitat força més intensa i 

constant al llarg dels anys en els quals romangué en funcionament que no pas 

la portada a terme pels altres dos ateneus destinats a les classes populars i 

obreres del llevant de Menorca ―l’Ateneu Obrer i l’Ateneu Popular de Maó. El 

fet que tant des de La Voz de Menorca, òrgan d’expressió del republicanisme 

illenc, com des d’El Porvenir del Obrero, òrgan d’expressió, al seu torn, de 

l’anarcosindicalisme menorquí, es paràs atenció en l’activitat de l’Ateneu des 

Castell demostra que fou una empresa cultural i educativa vista amb bons ulls 

des d’aquests sectors ideològics. Cal recordar que entre els primers prohoms 

que assistiren o participaren a les vetlades, conferències, etc. que l’entitat 

realitzà, hi trobem persones prou significatives del republicanisme illenc ―com 

ara José Pérez de Acevedo, Pere Pons Sitges, Joan Manent, Jordi T. Làdico, 

Francesc Hernández Sanz, Pere Ballester, etc. A més, en els anys de la 

Segona República, algunes de les conferències pronunciades a l’entitat per J. 

Xena, J. Alberola, R. Magrinyà, entre d’altres, tingueren un marcat to llibertari. 

No obstant això, no podem deixar de constatar que, en el seu començament, 

l’entitat establí vincles importants amb l’Ateneu Obrer de Maó ―entitat com 

s’ha dit endegada des dels sectors conservadors i catòlics maonesos― i que 

entre els conferenciants habituals convidats a la tribuna de l’entitat també hi 

trobem militars de carrera, especialment en els anys de la Dictadura 

primoriverista. Fet que palesa que l’entitat també fou ben vista pels sectors de 

la societat esmentats i que no fou sols una entitat obrera adscrita a un corrent 

polític determinat, sinó que més aviat aconseguí ser una societat 

interideològica i interclassista.  
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Figura 41. Les excursions en el si de l’Ateneu des Castell no sols foren programades per la 

Secció d’Esports i Excursions, sinó que l’escola dominical de nenes de l’entitat fou prou activa 
en aquest sentit. La imatge es correspon a una excursió  d’aquesta escola de l’Ateneu des 

Castell a Trepucó. 
 

 
Figura 42. Sovint, les excursions, indistintament de qui les hagués programat, aplegaren 

nombrosos ateneistes, nens i nenes de les aules de primeres lletres de l’entitat, familiars i 
mestres. A la imatge, grup d’excursionistes de l’Ateneu des Castell. 
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4.3. Els ateneus sorgits en temps de la Segona 
República i la Guerra Civil a Menorca 

 
En els apartats que ens precedeixen hem pogut apropar-nos als 

principals ateneus que sorgiren a les primeries del nou-cents a Menorca i, en 

major o menor grau, a la seva activitat durant les quatre primeres dècades del 

segle passat. Si bé els ateneus estudiats fins ara foren les principals entitats 

que durant aquests anys sorgiren a l’illa i les que més temps romangueren en 

funcionament, uns altres ateneus de vida més efímera, car la situació que el 

país visqué a partir de l’abril de 1939 no els permeté seguir amb la seva 

activitat ―com a la majoria d’entitats d’aquestes característiques que hagueren 

de passar pel sedàs del nou règim franquista o dissoldre’s―, foren els ateneus 

racionalistes de Maó (1933) i Ciutadella (1936), així com també l’Ateneu 

Musical de Maó (1937), tots aquests endegats en els anys de la Segona 

República, en pau i en guerra, a casa nostra. 

Són poques les informacions que a hores d’ara s’han pogut localitzar 

sobre aquests ateneus, per bé que cal entendre la seva aparició, d’una banda, 

en la voluntat del moviment anarcosindicalista menorquí d’oferir espais de 

formació per a les seves joventuts llibertàries i per al moviment obrer àcrata en 

general, i, de l’altra, en la voluntat d’oferir un centre més específic que no pas 

els ateneus generalistes i enciclopèdics propis de les primeres dècades del 

nou-cents. Ja s’ha dit que els ateneus que sorgiren durant els anys de la 

Segona República i la Guerra Civil arreu del país tingueren com una de les 

seves principals característiques que defugiren del model de centre generalista 

―tot i que poguessin anar adreçats a un sector de la població determinat, com 

és el cas dels ateneus obrers de caire llibertari― que englobava en el seu si 

diverses seccions. Així és que als anys trenta del segle passat la novetat, 

encara que relativa, pel que fa a l’ateneisme i l’associacionisme cultural 
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respecte dels precedents, fou l’eclosió de grups i d’entitats especialitzades en 

aspectes concrets ―com ara el conreu de la música, el naturisme, 

l’esperantisme, etc.― en contraposició als antics ateneus dels anys de la 

Restauració, de caire més enciclopèdic, que comptaven alhora amb diverses 

seccions dedicades a diferents activitats. 

 

 

4.3.1. L’Ateneu Racionalista de Maó i els seus voltants  
 

 El dia 7 de novembre de 1933 quedà constituït legalment l’Ateneu 

Racionalista de Maó i els seus voltants.450 Pocs dies abans, el 30 d’octubre 

d’aquell any, Clodoaldo Villalonga i Joan Sintes havien presentat el reglament 

pel qual havia de regir-se el primer ateneu pròpiament racionalista de l’illa.451 

Els membres fundadors, uns divuit, es reuniren el dia 6 de novembre al Centre 

de Societats Obreres ―al carrer Mariscal Folch, número 61―, a les nou de la 

nit i després de llegir en veu alta el reglament presentat a la Delegació del 

Govern a Menorca es procedí a l’elecció de la primera Junta Administrativa, 

que quedà composta per: Joan Bagur Carreras (secretari general), Bartomeu 

Pons Bagur (secretari ajudant), Clodoaldo Villalonga Elias (secretari d’actes), 

Josep Carreras Petrus (comptador), Joan Sintes Pons (dipositari) i Francesc 

Borràs Llopis, Joan Camps Riera, Miquel Pons Guzmán i Francesc Capó 

Massa (vocals).452 Altres persones implicades en les juntes administratives 

foren Ferrà Ferrer (secretari general l’any 1936) i Miquel Sintes Sintes, Josep 

                                           
450 ADGM-SES. Expedient 524. Carta que informa de la creació de l’Ateneu Racionalista de 
Maó i els seus voltants i la composició de la Junta Directiva elegida. Signada per Clodoaldo 
Villalonga, 10 de novembre de 1933. 
451 ADGM-SES. Expedient 524. Reglament de l’Ateneu Racionalista de Maó i els seus voltants. 
Fulls mecanoscrit presentat a la Delegació del Govern a Menorca el 30 d’octubre de 1933. 
452 ADGM-SES. Expedient 524. Carta que anuncia la reunió per fundar l’Ateneu Racionalista de 
Maó i els seus voltants. Signada per Clodoaldo Villalonga, 4 de novembre de 1933; Carta que 
informa de la creació de l’Ateneu Racionalista de Maó i els seus voltants i la composició de la 
Junta Directiva elegida. Signada per Clodoaldo Villalonga, 10 de novembre de 1933. 
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Cardona Sintes, Joan Riera Camps i Valentí Elias Carreras (vocals el mateix 

any).453 

L’entitat, tal com s’especificava al reglament, nasqué amb la finalitat de 

propagar les idees racionalistes i educar la classe obrera a través de vetlades, 

conferències, mítings, lectures comentades, controvèrsies i tot el que estigués 

relacionat amb les seves finalitats. Quedà estipulat que, en la tasca educativa 

que es volia emprendre per tal de donar resposta a les necessitats formatives 

dels associats, l’Ateneu podria sol·licitar l’ajuda de persones alienes a l’entitat, 

sempre que s’excloguessin les idees religioses i polítiques. Així mateix, pel que 

fa als seus associats i llurs deures i obligacions, quedà estipulat que per ser 

membre de l’Ateneu Racionalista de Maó s’havia de ser treballador manual o 

intel·lectual, tenir almenys setze anys d’edat, estar afiliat al Centre de Societats 

Obreres ―i al seu sindicat― i, finalment, mostrar bona conducta. L’entitat 

establia que s’hi podria associar qualsevol persona dels termes municipals de 

Maó, es Castell i Sant Lluís que complís els requisits esmentats, ja fos a través 

d’una sol·licitud del mateix interessat o a proposta d’algun membre de l’entitat. 

L’associat havia de contribuir en les despeses ordinàries de l’Ateneu amb la 

quota setmanal de vint cèntims ―en el benentès que la quota podia variar en el 

temps si així es considerava oportú i s’aprovava a la Junta General. A més, 

quan hi hagués la necessitat d’establir quotes extraordinàries per donar 

resposta a les finalitats de l’entitat, els associats estarien obligats a satisfer-les, 

excepte en els casos de malaltia o atur forçós. Quedà estipulat que tots els 

socis gaudirien dels mateixos drets i deures, sense establir cap categoria ni 

distinció entre ells. A més, entre els deures dels socis, hi figuraven la necessitat 

que s’interessessin en l’engrandiment de l’entitat i assistissin a les juntes 

generals amb veu i vot. També gaudirien del dret de revisar els llibres i 

documents que fessin referència a l’administració de l’Ateneu. I, finalment, en 

                                           
453 PONS BOSCH, J. La sociabilitat a la Menorca contemporània (1868-1939). Oci, cultura, 
educació i esport. Tesi inèdita dirigida pel Dr. Sebastià Serra Busquets. Palma, juliol de 2004, 
Universitat de les Illes Balears, pàg. 334. 
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cas de canviar de domicili ho haurien de notificar a la Junta Directiva o al 

comptador de la institució.454 

D’altra banda, pel que fa al règim i l’administració de l’entitat, l’associació 

havia de regir-se per la Junta Administrativa composta dels càrrecs següents: 

secretari general, secretari ajudant, secretari d’actes, comptador, tresorer i 

quatre vocals. Entre els seus deures hi figurarien: en el cas del secretari 

general presidir totes les reunions i autoritzar amb la seva signatura les 

entrades i les sortides de caixa, així com també fer complir tant el reglament 

com tots els acords que es prenguessin a les juntes generals; al seu torn el 

secretari ajudant hauria de substituir el secretari general en les seves 

absències; d’altra banda, el secretari d’actes tindria cura d’un llibre en el qual 

s’anotarien les actes de la Junta Administrativa i d’un altre en el qual 

s’anotarien les juntes generals, així com també d’emetre els documents oficials 

de l’entitat; el tresorer i el comptador havien de tenir cura de la comptabilitat de 

l’entitat ―era competència del primer portar: «un libro [en] que anotará todas 

las cantidades que por cualquier concepto ingresen o salgan y será el 

responsable de todo cuanto se le entregue, no pudiendo pagar cantidad alguna 

sin que lleve el páguese del Secretario General y el Vº Bº del Contador» i del 

segon portar: «un libro igual al del Tesorero y extenderá y firmará los recibos y 

hará un extracto de cuentas mensual de acuerdo con el libro del Tesorero»―; 

finalment, els vocals haurien de tenir cura del llibre de registre de socis o suplir 

el secretari d’actes en cas de malaltia o absència. A més, la meitat de la Junta 

Administrativa s’havia de renovar cada sis mesos i no es podien reelegir els 

membres en els seus càrrecs.455 

Així mateix, quant a la Junta Administrativa, quedà especificat que 

celebraria les reunions ordinàries els dilluns de cada setmana i les 

extraordinàries i les permanents quan es considerés oportú. La Junta General 

ordinària havia de presentar l’estat dels comptes i el moviment de socis, així 

com tots aquells projectes i temes que considerés adients. A més, hauria de 

vetlar per l’entitat i els seus interessos, resoldre els assumptes urgents i donar 

                                           
454 ADGM-SES. Expedient 524. Reglament de l’Ateneu Racionalista de Maó i els seus voltants. 
Fulls mecanoscrits, pàg. 2-3. 
455 Ibídem, pàg. 3-4. 
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comptes de la primera reunió general que se celebrés. Les juntes generals 

ordinàries s’havien de portar a terme el dia 10 de cada més i les extraordinàries 

quan fos necessari o ho sol·licitessin deu socis per escrit.456 
 

 
Figura 43. Portada del reglament de l’Ateneu Racionalista de Maó i els seus voltants dipositat a 

la Delegació del Govern a Menorca l’octubre de 1933 per Clodoaldo Villalonga i Joan Sintes. 
 

Finalment, pel que fa a l’apartat cinquè del reglament, que fa referència a 

les disposicions generals, s’ha de dir què l’Ateneu Racionalista es definí com a 

apolític «en todo el alcance de este concepto y por lo tanto estará exento de 

toda ingerencia política y religiosa, no pudiendo formar parte de la Junta 

Administrativa ningún individuo que ostente o aspire a ostentar cargos públicos 

del régimen burgués».457 A més, s’hi especificà que l’entitat celebraria els actes 

culturals que es consideressin oportuns, es podria adherir a la resta 

d’agrupacions que tinguessin finalitats semblants ―sota acord pres a la Junta 

General― i, finalment, quedà estipulat també que no es podria dissoldre 

                                           
456 Ibídem, pàg. 4. 
457 Ibídem, pàg. 4. 
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mentre hi hagués set socis que el sostinguessin ―això no obstant, en cas de 

dissoldre’s els seus efectes s’haurien de lliurar a les escoles racionalistes o als 

presos socials.458 

Gràcies al testimoni de Florià Cardona Pons,459 uns dels membres que 

participaren en la creació de l’Ateneu Racionalista de Maó i el seus voltants 

l’any 1933, avui sabem que el nombre de socis que l’entitat tingué fou reduït i 

que disposaren de mitjans econòmics limitats. Principalment era compost per 

joves que pertanyien a l’organització sindical Centre de Societats Obreres ―de 

marcada tendència anarcosindicalista i que amb els anys passà a integrar-se a 

la Confederació Nacional del Treball―, que s’havia format arran d’una escissió 

en el si de la Federació Obrera de Menorca quan aquesta fou controlada pels 

socialistes menorquins. Aquest joves que endegaren l’Ateneu Racionalista de 

Maó generalment havien cursat sols estudis primaris i de ben joves havien 

començat a treballar al taller, la fàbrica o a la bastida per tal d’ajudar en 

l’economia familiar. Això no obstant, segons recordà Florià Cardona: «l’anhel 

d’aprendre, l’afany d’aportar quelcom de beneficiós a la societat, a més de 

l’esforç de feina de la jornada laboral, ens pitjava a la lectura de la premsa 

obrera d’aquells temps, i també de publicacions específiques, com La Revista 

Blanca, Estudios, el periòdic setmanal Tierra y Libertad, a més de qualque llibre 

de la modesta biblioteca del sindicat. Aquestes eren, entre d’altres, les fonts on 

bevia el noble desig de formar-nos un patrimoni cultural, per limitat que fos, 

però que ens tragués de la massa de la ignorància en què malauradament, en 

termes generals, es debatia el poble treballador».460 

Els membres de l’Ateneu Racionalista de Maó mantingueren contacte 

amb altres grups de joves d’idees afins d’altres indrets de l’illa ―com ara Alaior, 

Ciutadella, es Mercadal, Sant Lluís i Fornells. Les principals activitats que 

l’entitat organitzà foren les lectures comentades ―d’algun article o llibre que els 

cridés l’atenció o es prestés a discussió―, les excursions al camp ―que 

s’aprofitaven per trobar-se amb els grups afins d’altres pobles, especialment 

                                           
458 Ibídem, pàg. 4-5. 
459 Vegeu: CARDONA PONS, F. Episodis de la Menoca llibertària. Palma: Ateneu Llibertari 
Estel Negre, 2005, pàg. 29-34. 
460 Ibídem, pàg. 30-31. 
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d’Alaior, però també en ocasions des Mercadal i de Ciutadella―, així com 

també alguna conferència.461 Sobre aquest darrer punt Florià Cardona recorda 

que: «més aviat foren poques les que s’hi van poder celebrar: la realitat era que 

les relacions amb els mitjans aliens al nostre reduït cercle, ja sigui com a 

col·lectivitat o bé com a simples individualitats, eren massa limitades i la poca 

experiència, pel fet de tenir pocs anys d’edat, ens cohibia per demanar a certes 

persones de la localitat, professionals de la docència o de la medicina, per 

exemple, que vinguessin a dissertar sobre temes propis de la seva especialitat. 

És molt probable que determinades persones integrades en aquells cercles de 

la intel·lectualitat i del saber, si se’ls hagués requerit per a això haurien refusat 

pronunciar una conferència en aquell local del sindicat obrer, però sense cap 

dubte avui comprenem que vam perdre l’oportunitat que aquestes persones 

ens il·lustressin amb la paraula autoritzada per no haver-nos atrevit a demanar 

la col·laboració».462 Sigui com vulgui, el cert és que, tot i així, des de l’entitat hi 

hagué la voluntat d’oferir algunes conferències, com ara la que el metge 

naturista Demetrio Laguna hi realitzà o la que l’autoritat governativa no 

autoritzà d’un conferenciant llibertari recomanat per Liberto Callejas ―de qui 

l’única informació que tenim és que s’anomenava Navarro.463 
 

 
Figura 44. Els anarcosindicalistes menorquins als anys trenta del segle passat, la principal 

força dels quals residia a Alaior, sovint convocaren trobades entre els diversos elements dels 
pobles de l’illa. A la imatge, grup de cenetistes menorquins, principalment maonesos i 

alaiorencs, reunits en una excursió a cala Galdana l’estiu de 1934. 

                                           
461 Ibídem, pàg. 31. 
462 Ibídem, pàg. 32. 
463 Ibídem, pàg. 32-33. 
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L’Ateneu Racionalista de Maó i els seus voltants acabà per funcionar 

com una organització de les Joventuts Llibertàries, tot i no adherir-se 

formalment a les de la Federació Ibèrica de les Joventuts Llibertàries. 

Probablement l’empresa més ambiciosa que portà a terme, amb prou èxit, per 

tal de difondre els ideals àcrates dels joves membres que l’endegaren fou 

l’edició del seu òrgan d’expressió ―i amb el temps també de les joventuts 

llibertàries menorquines i del sindicat confederal―, el primer número del qual 

aparagué el mes de juny de 1934 sota el nom de Fructidor. Periódico de 

Cultura y Sociología. El diari, de periodicitat quinzenal, es publicà durant dos 

anys i arribà a assolir setanta-vuit números. La seva época d’activitat més 

ingent, en la qual passà a ser setmanal, coincidí amb l’arribada a Maó l’any 

1935 de Liberto Callejas ―que n’asumí la direcció―, expert periodista llibertari 

maonès que portava molts anys fora de l’illa i havia dirigit Solidaridad Obrera 

(Barcelona) i CNT (Madrid) amb anterioritat al seu retorn temporal a casa 

nostra.464 

Sigui com vulgui, de les poques informacions que tenim a hores d’ara sobre 

l’Ateneu Racionalista de Maó i els seus voltants, hom pot albirar que fou una 

experiència endagada per uns pocs joves obrers llibertaris que volgueren crear 

un espai cultural i educatiu propi on poguessin llegir i discutir la premsa, assistir 

a conferències, excursions, etc., per tal de millorar la seva formació. La joventut 

i el limitat nombre de socis, així com la manca de preparació de la majoria 

d’ells, marcà l’esdevenir de l’entitat, tot i que els membres fundadors foren 

capaços d’endegar i sostenir durant dos anys una publicació pròpia per tal de 

difondre els ideals àcrates a l’illa ―per bé que aquesta acabaria per ser l’òrgan 

d’expressió no sols de l’Ateneu Racionalista sinó també de les Joventuts 

Llibertàries i del sindicat confederal, com s’ha dit.  

                                           
464 Vegeu: Ibídem, pàg. 35-47 i Història de la premsa periòdica a Menorca, 1912-1978. Maó: 
Institut Menorquí d’Estudis, 1991, pàg. 10-11 i 56. 
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Figura 45. L’Ateneu Racionalista de Maó i els seus voltants edità una publicació, de periodicitat 

quinzenal o setmanal, segons l’època, per tal de difondre els ideals àcrates dels seus joves 
membres. L’empresa editorial, que comptà amb el suport de Liberto Callejas, se sostingué 
durant dos anys i arribà als setanta-vuit números. A la imatge, darrer número de Fructidor, 

aleshores òrgan d’expressió de l’Ateneu Racionalista de Maó, de les Joventuts Llibertàries i del 
sindicat confederal. 
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Figura 46. Grup de joves llibertaris als anys trenta del nou-cents. Entre ells hi ha Joan Sintes, 

fundador i primer dipositari de l’Ateneu Racionalista de Maó i els seus voltants. 
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4.3.2. L’Ateneu Racionalista de Ciutadella 
 

L’Ateneu Racionalista de Maó i els seus voltants, tot i ser el primer 

ateneu pròpiament anomenat racionalista, no fou l’únic a l’illa. Anys més tard, el 

dia 22 de desembre de 1936, Alfons Sastre diposità a la Delegació del Govern 

el reglament que prèviament la Comissió Organitzadora composta per Jaume 

Mesquida, Víctor Marroquí i Esteve Mercadal redactà per tal de regir la societat 

anomenada Ateneu Racionalista de Ciutadella, amb seu social al carrer Ernest 

Tahelmann, número 7.465 

L’entitat, de la qual tenim constància a hores d’ara exclusivament gràcies 

a aquest reglament, presenta moltes similituds amb l’ateneu llibertari maonès. 

De fet, hom podria dir que ambdós reglaments foren redactats sota una 

mateixa plantilla. Ara bé, sí que s’observen algunes lleugeres diferències. 

Tal com s’especificava a l’article primer del seu reglament, l’Ateneu 

Racionalista de Ciutadella nasqué amb la finalitat de «combatir la ignorancia 

bajo cualquiera de sus formas ya que, así iremos destruyendo todo lo que 

significa opresión y tiranía».466 Observem com el llenguatge utilitzat per definir 

la finalitat del nounat ateneu, segurament propiciat per la guerra, és força més 

contundent que no pas en el del seu homòleg maonès, que especificà que 

pretenia propagar les idees racionalistes i educar la classe obrera. Això no 

obstant, l’Ateneu Racionalista de Ciutadella també es proposà educar la classe 

obrera amb l’organització de vetlades, conferències, mítings, lectures 

comentades i tot allò que servís per a les seves finalitats. Quedà estipulat, 

també, que, en la tasca educativa que es volia emprendre per tal de donar 

resposta a les necessitats formatives dels associats, aquesta entitat podria 

sol·licitar l’ajuda de companys, amb l’exclusió de les idees religioses i 

polítiques.467 

                                           
465 ADGM-SES. Expedient 587. Carta d’Alfons Sastre en la qual fa constar que lliura (per ordre) 
el reglament pel qual s’ha de regir l’Ateneu Racionalista de Ciutadella, 22 de desembre de 
1936. 
466 ADGM-SES. Expedient 587. Reglament de l’Ateneu Racionalista de Ciutadella. Fulls 
mecanoscrits, pàg. 1. 
467 Ibídem, pàg. 1. 
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Així mateix, pel que fa als seus associats i llurs deures i obligacions, 

quedà estipulat que per ser membre de l’Ateneu s’havia de ser treballador 

manual o intel·lectual, sense especificar l’edat mínima, i residir en el terme 

municipal de Ciutadella de Menorca. A més, s’hi podia ingressar fent arribar a 

l’interessat la sol·licitud d’admissió o a proposta d’algun membre de l’entitat. Els 

socis havien de contribuir en les despeses ordinàries de l’Ateneu amb la quota 

setmanal de vint-i-cinc cèntims ―en el benentès que aquesta quota podia 

variar en el temps si així es considerava oportú i ho aprovava la Junta General. 

A més, quan hi hagués la necessitat d’establir quotes extraordinàries, per donar 

resposta a les finalitats del centre, els associats estarien obligats a satisfer-les, 

excepte en els casos de malaltia degudament justificada. Quedà estipulat, igual 

que en el cas del seu homòleg maonès, que tots els socis gaudirien dels 

mateixos drets i deures, sense establir cap categoria ni distinció entre ells. A 

més, entre els deures dels socis, hi figurava la necessitat que s’interessessin 

en l’engrandiment de l’Ateneu i assistissin a les juntes generals amb veu i vot. 

També gaudirien del dret de revisar els llibres i documents que fessin 

referència a l’administració de l’entitat. I, finalment, en cas de canviar de 

domicili haurien de notificar-ho a la Junta Administrativa o al recaptador.468 

D’altra banda, pel que fa al capítol tercer, sobre el règim i l’administració 

de l’entitat, quedà estipulat que l’associació havia de regir-se per una Junta 

Administrativa composta pels càrrecs següents: secretari general, secretari 

d’actes, tresorer i quatre vocals. Observem, doncs, com en la composició de la 

Junta Administrativa de l’ateneu ciutadallenc no hi apareixen els càrrecs de 

secretari ajudant i comptador que tenia el maonès. Entre els deures dels 

càrrecs de la Junta Administrativa, hi figuren: en el cas del secretari general 

presidir totes les reunions i autoritzar amb la seva signatura les entrades i les 

sortides de caixa, així com també fer complir tant el reglament com tots els 

acords que es prenguessin a la Junta General; el secretari d’actes tindria cura 

d’un llibre en el qual s’anotarien les actes de la Junta Administrativa i de la 

Junta General; el tresorer havia d’anotar en un llibre totes les quantitats que per 

qualsevol concepte s’ingressessin o es gastessin, a més de ser el responsable 

                                           
468 Ibídem, pàg. 1. 
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de tot el que se li entregués i no podia pagar cap quantitat sense el vist-i-plau 

del secretari general; finalment, els vocals haurien de tenir cura del llibre de 

registre de socis o de suplir el secretari general, el secretari d’actes o el 

tresorer en cas de malaltia o absència. La Junta Administrativa s’havia de 

renovar cada sis mesos ―el gener el secretari general i els vocals segon i 

quart i el juliol el secretari d’actes, el tresorer i els vocals primer i tercer.469 

Així mateix, quant a la Junta Administrativa, quedà especificat que 

celebraria les reunions ordinàries els dilluns de cada setmana i les 

extraordinàries quan es considerés oportú. La Junta Administrativa havia de 

vetlar per l’entitat i els seus interessos i resoldre tots els assumptes urgents que 

es poguessin presentar, donant comptes a la primera Junta General que se 

celebrés. Les juntes generals ordinàries s’havien de portar a terme el primer 

diumenge de cada mes i les extraordinàries quan fos necessari o ho 

sol·licitessin deu socis per escrit ―fent-hi constar el motiu de la sol·licitud.470 

Finalment, pel que fa al capítol cinquè del reglament, que fa referència a 

les disposicions generals, s’ha de dir que l’Ateneu Racionalista es definí com a 

apolític «en todo el alcance de este concepto y por lo tanto estará exento de 

toda ingerencia política» ―recordem que el maonès féu constar a més la 

religiosa i que no podria formar part de la Junta Administrativa cap persona que 

tingués o aspirés a tenir càrrecs públics. A més, s’hi especificà que l’entitat 

celebraria els actes culturals que es consideressin oportuns, podria adherir-se a 

la resta d’agrupacions que tinguessin finalitats semblants ―sota acord pres a la 

Junta General― i, finalment, quedà estipulat també que no podria dissoldre’s 

mentre hi hagués deu socis que el sostinguessin ―això no obstant, en cas de 

fer-ho els seus efectes haurien de ser lliurats a les escoles racionalistes.471 

No és possible, a hores d’ara, valorar l’activitat que des de l’Ateneu 

Racionalista de Ciutadella es dugué a terme, car, malauradament, les dades 

que en tenim sols es limiten a la seva fundació i al reglament que havia de 

regir-la. Ara bé, és de suposar que l’experiència del seu homòleg maonès, 

fundat l’any 1933, i el fet que entre les joventuts llibertàries i els grups àcrates 

                                           
469 Ibídem, pàg. 2. 
470 Ibídem, pàg. 2. 
471 Ibídem, pàg. 2. 
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dels diversos pobles de Menorca es mantenien contactes en trobades, 

excursions, etc., degué animar els sectors anarquistes ciutadallencs a endegar 

el seu propi ateneu racionalista, que tingué una vida i activitat, forçossament, 

efímera. 
 

 
Figura 47. Lligall de l’expedient de l’Ateneu Racionalista de Ciutadella de l’Arxiu de la Delegació 
del Govern a Menorca – Sèrie Expedients de Societats, que conté únicament el reglament de 

l’entitat redactat per Jaume Mesquida, Víctor Marroquí i Esteve Mercadal, aprovat per l’autoritat 
governativa el desembre de 1936. 
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4.3.3. L’Ateneu Musical de Maó 
  

 L’any 1937, en plena Guerra Civil, es constituí oficialment l’Ateneu 

Musical de Maó, primera i única d’aquestes entitats fundades a Menorca 

especialitzada en un camp concret. Ja s’ha dit que aquest fet es donà de 

manera generalitzada arreu dels país sobretot en els anys de la Segona 

República i la Guerra Civil, en els quals aparegueren ateneus especialitzats en 

àmbits específics com ara la música ―cas que ara ens ocupa―, 

l’esperantisme, el naturisme, etc.  

S’ha de dir que l’Ateneu Musical estigué estretament vinculat als 

sindicats musicals de la Unió General de Treballadors i la Confederació 

Nacional del Treball a Maó. Durant els primers mesos de guerra, en un estat de 

confusió i certs aldarulls, qualsevol activitat artística fou suspesa a l’illa. Però a 

les acaballes de l’estiu es començà a reprendre l’activitat en un intent de 

recuperar la normalitat. Al final de l’any 1936 arribaria el coronel Brandaris per 

fer-se càrrec del comandament militar de Menorca i entre els seus propòsits hi 

havia que el dia a dia de la població civil tornés a la normalitat, o almenys hi 

hagués una certa aparença de normalitat. Així és que una de les primeres 

entrevistes que mantingué fou amb les societats artístiques ―musicals i 

teatrals― per tal de fer que veiessin la importància de reprendre llurs activitats 

de forma normal per oferir espectacles, tant a la població civil com als militars, 

que ajudessin la gent a aixecar la moral i distreure-la de les preocupacions.472 

És en aquest context que s’ha d’entendre la fundació de l’Ateneu Musical per 

part d’alguns membres dels sindicats musicals de la Unió General de 

Treballadors i la Confederació Nacional del Treball a Maó. 

De manera que el 28 de novembre de 1937 es constituí oficialment 

l’Ateneu Musical de Maó. La primera Junta Administrativa del qual estigué 

formada per: Lázaro Pastor Nievas (president), Pere Lluch (vicepresident), 

                                           
472 Vegeu: JULIÀ SEGUÍ, G. «L’activitat musical a Maó durant la Guerra Civil...», op. cit., pàg. 
11-31. 
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Jaume Calafat Gonzaga (secretari), Eusebio Madrigal Sancha (tresorer), Magí 

Tudurí Carretero (bibliotecari) i Barabino Ibáñez Fortuny i Antonio Ortega 

Rodrigo (vocals).473 Dies abans, el 17 de novembre, el reglament pel qual 

s’havia de regir la institució fou presentat a la Delegació del Govern a Menorca 

per la Comissió Organitzadora formada per Antonio Ortega, Barabino Ibáñez, 

Jaume Calafat i Lázaro Pastor.474 Altres persones que s’implicaren en 

l’esdevenir de l’entitat i que ocuparen càrrecs a les juntes administratives amb 

els anys foren Llorenç Galmés Camps (que en fou el president l’any 1938) i 

Deseado Mercadal i Carles Beltrán (vocals el mateix any).475  

 El reglament lliurat a la Delegació del Govern a Menorca ―que amb 

posterioritat fou aprovat pels membres fundadors en la sessió en la qual es 

constituí l’Ateneu Musical― es componia de catorze articles. Segons consta en 

el document, l’objecte principal de l’entitat era la millora artística i cultural dels 

associats. Per a això, l’entitat pretenia establir ensenyaments gratuïts ―no 

compresos a l’Escola Municipal de Música que existia aleshores a Maó― per 

als socis i llurs fills. A més, volia endegar també, d’una banda, una biblioteca i 

un arxiu en el qual s’havien d’admetre en dipòsit llibres i obres musicals i, de 

l’altra, un gabinet de lectura i estudi amb diaris, revistes, mètodes i publicacions 

que fossin útils per a l’ensenyament de la música. Finalment, l’entitat 

                                           
473 ADGM-SES. Expedient 691. Carta i còpia de l’acta de constitució de l’Ateneu Racionalista 
de Maó enviada a la Delegació del Govern a Menorca, 2 de desembre de 1937. L’acta diu així: 
«En la Ciudad de Mahón a veintiocho de Noviembre de mil novecientos treinta y siete, reunidos 
en el local social buen número de simpatizantes y socios fundadores de esta entidad, se abrió 
la sesión, presidida por la Comisión Organizadora. Los compañeros Barabino Ibáñez, y Lázaro 
Pastor dieron a los reunidos toda clase de explicaciones sobre el objeto de la fundación del 
Ateneo Musical, explicaciones que fueron aplaudidas por unanimidad. Seguidamente se dio 
lectura al Reglamento debidamente aprobado por la Delegación del Gobierno, y después de 
alguna discusión se aprueba por todos los reunidos. Acto seguido se procede a la elección de 
la Junta Administrativa, presentándose una candidatura que se aprueba por aclamación, 
quedando por lo tanto constituida de la siguiente forma: Presidente D. Lázaro Pastor Nievas; 
Vicepresidente D. Pedro Lluch; Secretario D. Jaime Calafat Gonzaga; Tesorero D. Eusebio 
Madrigal Sancha; Bibliotecario D. Magín Tudurí Carretero; Vocal Iº D. Barabino Ibáñez Fortuny; 
Vocal IIº D. Antonio Ortega Rodrigo. El compañero Presidente, pasa a ocupar la presidencia y 
da a los reunidos las más expresivas gracias por el nombramiento de que han sido objeto tanto 
él como los demás compañeros de Junta. Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la 
sesión firmando conmigo el presidente. El Secretario, Jaime Calafat; El Presidente, Lázaro 
Pastor». 
474 ADGM-SES. Expedient 691. Carta adreçada al delegat del Govern a Menorca notificant que 
es fa arribar el Reglament de l’Ateneu Musical de Maó per a la seva aprovació, 17 de novembre 
de 1937. 
475 JULIÀ SEGUÍ, G. «L’activitat musical a Maó durant la Guerra Civil...», op. cit., pàg. 20. 
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―establerta al carrer del Comerç, número 23― tindria un saló d’actes a 

disposició dels socis per realitzar-hi assaigs, conferències, etc. 476 

 Els recursos amb els quals havia de comptar l’Ateneu Musical havien de 

ser les quotes mensuals ―d’una pesseta―, que havien de satisfer els socis 

per avançat, els donatius que es poguessin rebre, les subvencions que es 

s’aconseguissin i les quantitats econòmiques que l’entitat fos capaç de recaptar 

de manera lícita. Una vegada que s’hagués fet front a les despeses generals de 

l’entitat, els diners que sobrassin es destinarien a la compra d’obres musicals, 

llibres, materials diversos, etc. Per ser-ne soci efectiu s’havia de pertànyer als 

sindicats musicals de la Unió General de Treballadors i la Confederació 

Nacional del Treball. No obstant això, l’entitat deixava oberta la porta a 

l’admissió d’altres socis (protectors) sense necessitat que estiguessin sindicats 

a aquestes organitzacions, tot i que no tindrien vot a les assemblees, però 

podrien assistir, això sí, en qualitat de convidats a tots els actes artístics que se 

celebressin. Pel que fa al govern de l’Ateneu, quedà estipulat que es regiria per 

una Junta Administrativa formada per un president, un vicepresident, un 

secretari, un tresorer, un bibliotecari i dos vocals ―que s’havien d’elegir de 

manera alterna durant el primer i segon semestre de l’any. Així mateix, les 

juntes generals es dividirien en ordinàries i extraordinàries, portant-se a terme 

les primeres una vegada al mes i les segones quan la Junta Administrativa ho 

considerés oportú o ho sol·licitessin un mínim de deu socis. Finalment, en cas 

de dissoldre’s l’Ateneu Musical ―fet que no es podria donar mentre s’hi 

oposessin quinze socis―, els seus bens passarien, a parts iguals, als sindicats 

musicals de la Unió General de Treballadors i la Confederació Nacional del 

Treball.477 

                                           
476 ADGM-SES. Expedient 691. Reglament de l’Ateneu Musical de Maó. Full mecanoscrit, 14 de 
novembre de 1937. 
477 Ibídem. 
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Figura 48. Reglament de l’Ateneu Musical de Maó presentat a la Delegació del Govern a 

Menorca per la Comissió Organitzadora formada per Antonio Ortega, Barabino Ibáñez, Jaume 
Calafat i Lázaro Pastor el novembre de 1937. 
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 Hi ha constància que l’entitat endegà una orquestra, que era 

considerada com una eina cabdal per tal de portar a terme l’objecte de la 

societat. El mestre Bartomeu Mir tingué cura de la seva direcció des de l’estiu 

de 1938, data de la seva fundació.478 A més, es proposà en el seu 

començament que a la seu social de l’entitat s’hi fessin conferències de temes 

musicals. Segons Gabriel Julià, que ha estudiat l’activitat musical menorquina 

durant els anys de la Guerra Civil, la intenció dels membres fundadors de 

l’Ateneu Musical: «era veritablement compromesa amb la música i ambiciosa 

en el seu abast. Procuraren fugir dels programes tòpics i fàcils, en un intent de 

promoure una veritable educació musical, i oferiren obres de música de 

cambra, fins aleshores poc freqüents, o limitades als auditoris escollits i reduïts 

de les vetlades musicals del Grup Filharmònic de l’Ateneu [Científic, Literari i 

Artístic]».479  

Entre les activitats que portà a terme el nounat ateneu destaca l’edició 

d’un butlletí, òrgan d’expressió propi, en el qual s’inseriren tant resums i 

recordatoris de les activitats que es realitzaven com articles de divulgació de 

temes musicals, especialment referents a l’illa. S’ha de dir que aquesta 

publicació fou la primera de la premsa menorquina especialitzada únicament i 

exclusiva en temes musicals. Així és que el 14 de juliol de 1938 aparegué per 

primera vegada la publicació mensual Ateneo Musical, del qual s’arribaren a 

publicar set números. En el primer número els fundadors deixaren clar quin era 

l’objectiu i la finalitat de la nova capçalera de la premsa menorquina 

d’aleshores. «No necesitamos insistir sobre cuales son los postulados que 

animan a los componentes de nuestro Ateneo. Organizar manifestaciones 

artísticas, conciertos, veladas, hacer revivir el gusto por la música, encauzar y 

apoyar a todos aquellos elementos aficionados o profesionales del arte, llevar a 

cabo, en resumen, una intensa labor de cultura musical dentro de las 

posibilidades que las circunstancias permiten»,480 afirmaren els promotors de 

l’Ateneu Musical des de les pàgines del seu butlletí. De fet, per a ells: «Lo que 

                                           
478 Vegeu: Ateneo Musical. Boletín Mensual del Ateneo Musical de Mahón [Maó], 15 d’agost de 
1938. 
479 JULIÀ SEGUÍ, G. «L’activitat musical a Maó durant la Guerra Civil...», op. cit., pàg. 20. 
480 «Nuestro propósito», Ateneo Musical. Boletín Mensual del Ateneo Musical de Mahón [Maó], 
14 de juliol de 1938, pàg. 1. 
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importa es la educación musical de las masas, encauzar la afición, orientarlas, 

educarlas. Y, forzoso es decirlo, esta labor de educación es la que está por 

hacer entre nosotros. [...] Lo que pretendemos nosotros es hacer llegar a las 

masas las grandes obras del divino arte, crear una sólida educación musical, 

abrir ancho cauce a la afición y a los mismos profesores, aficionados o 

profesionales. Esto quiere el Ateneo Musical de Mahón y a ello van 

encaminados sus esfuerzos».481 

Entre els col·laboradors habituals del butlletí hi trobam Deseado 

Mercadal, ànima i principal redactor de l’òrgan d’expressió de l’Ateneu Musical, 

Llorenç Galmés, Luis Vegas, Jaume Puig, Barabino Ibáñez, Nicolás M. Pérez, 

Jaume Calafat, Josep Gutiérrez Pons i Àngel Sagardia, amb articles que 

tractaren temes diversos com ara instruments ―piano, violí, guitarra―, 

compositors i instrumentistes ―Bach, Casals, Halffter―, formacions musicals, 

temes musicals menorquins, etc.482 A més, el butlletí es nodrí de les notícies i 

ressenyes dels espectacles musicals que s’anaven oferint a Maó, a l’apartat de 

«Notas locales».483 

                                           
481 Ibídem, pàg. 1. 
482 Vegeu, a tall d’exemple: GALMÉS, L. «El piano», Ateneo Musical. Boletín Mensual del 
Ateneo Musical de Mahón [Maó], núm. 1, 14 de juliol de 1938; VEGAS, L. «Las bandas, 
elemento de cultura artística», Ateneo Musical. Boletín Mensual del Ateneo Musical de Mahón 
[Maó], núm. 1, 14 de juliol de 1938; PIZZICATO. «Confidencias de un violín», Ateneo Musical. 
Boletín Mensual del Ateneo Musical de Mahón [Maó], núm. 2, 15 d’agost de 1938; PUIG, J. 
«Educación Musical», Ateneo Musical. Boletín Mensual del Ateneo Musical de Mahón [Maó], 
núm. 2, 15 d’agost de 1938; MERCADAL, D. «Breve comentario sobre la música de Bach», 
Ateneo Musical. Boletín Mensual del Ateneo Musical de Mahón [Maó], núm. 2, 15 d’agost de 
1938; IBÁÑEZ, B. «La entonación», Ateneo Musical. Boletín Mensual del Ateneo Musical de 
Mahón [Maó], núm. 3, 15 de setembre de 1938;  MERCADAL, D. «El Teatro Principal de 
Mahón», Ateneo Musical. Boletín Mensual del Ateneo Musical de Mahón [Maó], núm. 4, 15 
d’octubre de 1938; MERCADAL, D. «El Floklore musical menorquín», Ateneo Musical. Boletín 
Mensual del Ateneo Musical de Mahón [Maó], núm. 5, 15 de novembre de 1938; PÉREZ, N. M. 
«Psicología de la guitarra», Ateneo Musical. Boletín Mensual del Ateneo Musical de Mahón 
[Maó], núm. 5, 15 de novembre de 1938; CALAFAT, J. «El Pueblo y el violoncello, oyendo a 
Pablo Casals», Ateneo Musical. Boletín Mensual del Ateneo Musical de Mahón [Maó], núm. 5, 
15 de novembre de 1938; GUITIÉRREZ PONS, J. «Músicos mahoneses», Ateneo Musical. 
Boletín Mensual del Ateneo Musical de Mahón [Maó], núm. 5, 15 de novembre de 1938; 
SAGARDIA, A. «Rodolfo Halffter», Ateneo Musical. Boletín Mensual del Ateneo Musical de 
Mahón [Maó], núm. 6, 1 de gener de 1939.   
483 Així és que hi ha constància, entre d’altres, de les actuacions del sextet del sindicat musical 
de la UGT, de les audicions de la Banda Municipal de Maó o de la Militar, del guitarrista Josep 
Fèlix, dels recitals de l’Orfeó Maonès, dels concerts, recitals i actuacions a l’American Bar, al 
Centre Castellà, al Casino Consey i a la seu de la UGT, etc., entre el juliol de 1938 i el febrer de 
1939.  
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Figura 49. El butlletí Ateneo Musical fou la primera i única publicació periòdica de Menorca 

dedicada exclusivament a temes musicals. A la imatge, primera pàgina d’un dels números del 
butlletí editat per l’Ateneu Musical de Maó que dedicà el seu article de portada al Teatre 

Principal de la ciutat. 
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És difícil precisar si l’empresa endegada pels entusiastes amants de la 

música de la Unió General de Treballadors i la Confederació Nacional del 

Treball a Maó gaudí d’èxit en el camp de l’educació musical entre la població 

maonesa, car els anys en els quals es fundà l’Ateneu Musical, marcats per 

l’esdevenir de la guerra, i el poc temps que aquest pogué funcionar ―es 

dissolgué amb el nou règim que s’implantà a partir de l’abril de 1939 en rendir-

se l’illa a l’exèrcit franquista―, marcaren el seu esdevenir irremeiablement. 

Sigui com vulgui, el cert és que pel setembre de 1938, quan encara no feia un 

any que l’Ateneu Musical s’havia fundat, els seus membres ja donaven compte 

que a les assemblees mensuals es notava l’absència de molts dels associats, 

fet que palesa la manca d’èxit entre la pròpia massa social.484 No obstant això, 

cal reconèixer que des de l’Ateneu Musical s’esforçaren per oferir i popularitzar 

obres de música de cambra, fins aleshores poc freqüents, o limitades als 

auditoris escollits i reduïts, a més de possibilitar l’edició de la primera i única 

publicació periòdica menorquina expressament i exclusiva dedicada a la 

música. 

  

 

                                           
484 Vegeu: Ateneo Musical. Boletín Mensual del Ateneo Musical de Mahón [Maó], núm. 3, 15 de 
setembre de 1938. 
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5. L’ATENEU CIENTÍFIC, LITERARI I ARTÍSTIC DE 

MAÓ (1905-1939) 
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5.1. Història de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 
Maó 

 

5.1.1. Precedents i moment social i cultural a Maó que 
possibilità el seu sorgiment 

   

 Com ja s’ha dit, cal cercar els precedents del moviment ateneístic a la 

Menorca del nou-cents en l’empenta d’un col·lectiu de persones de la 

intel·lectualitat illenca que es veieren aglutinades, ja al final del segle anterior, 

en diverses empreses culturals i educatives, com ara la fundació i el 

sosteniment de la Revista de Menorca, l’esdevenir de l’Institut de la ciutat o, ja 

iniciat el nou-cents, la creació de la Junta Local d’Extensió Universitària, que 

depenia de la Universitat de Barcelona. Aquestes tres iniciatives culturals i 

educatives, d’importància cabdal en la nostra història contemporània, 

precediren i ens poden ajudar a entendre la conjuntura cultural que possibilità 

el sorgiment de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó a les primeries del 

nou-cents. Així, doncs, al voltant de l’empresa editorial cultural que suposà la 

Revista de Menorca s’aglutinà una bona part de la intel·lectualitat menorquina 

del moment, alguns d’ells docents a l’Institut de Maó, i que en iniciar-se el nou-

cents impulsaren la creació d’una delegació de l’Extensió Universitària de la 

Universitat de Barcelona, sota el caliu de la qual es plantejaria la creació d’una 

institució cultural i educativa de més abast i transcendència. Moltes de les 

persones que s’involucraren en iniciar-se els cursos de l’Extensió Universitària 

de Maó desenvolupaven llur tasca docent a l’Institut de la ciutat, d’altres eren 

reconeguts professionals illencs de la medicina, l’advocacia, l’arxivística, 

l’educació, etc., amb inquietuds culturals comunes, car alguns havien 

col·laborat anys abans a la Revista de Menorca. Sigui com vulgui, la conjunció 
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entre la formació d’un col·lectiu intel·lectual maonès amb interessos i 

aspiracions culturals comunes ―aglutinats al voltant de la Revista de Menorca i 

de l’Institut de Maó― i l’arribada a l’illa, en iniciar-se el nou-cents, de 

determinades persones que havien conegut l’experiència de les campanyes 

d’extensió universitària o que havien participat en la seva joventut en ateneus 

de la península, fou, en certa manera, decisiva perquè s’endegués a Maó, 

primer, la citada delegació de l’Extensió Universitària de la Universitat de 

Barcelona (1904) i, després, un Ateneu Científic, Literari i Artístic (1905), 

d’acord amb el model d’ateneu ideat pel reformisme burgès, que, com s’ha dit, 

actuaria com a vertader aglutinador de les principals personalitats intel·lectuals 

de Menorca. 

Cal cercar els orígens de la Revista de Menorca en el nucli editor del 

diari El Liberal, òrgan d’expressió del republicanisme maonès ―i, per extensió, 

de totes les forces no monàrquiques, progressistes i democràtiques 

d’aleshores―, i capçalera antagònica del conservador El Bien Público. El grup 

polític i d’opinió que endegà el 30 de juny de 1881 El Liberal, sensible a les 

qüestions culturals, concebé la seva tasca més enllà del combat polític. Tot i 

que aquest diari seguí les pautes clàssiques de la premsa ideològica de l’època 

―amb una aferrissada defensa dels postulats polítics propis―, parà esment 

també en el progrés cultural i en el foment dels seus valors. De manera que, 

l’any 1883, creà una secció, anomenada Los Lunes del Liberal, en què s’havien 

de tractar temes d’interès cultural i que fou l’antecedent immediat de la Revista 

de Menorca. Anys més tard, quan el grup polític i d’opinió aplegat al voltant del 

diari El Liberal decidí donar una nova empenta a la tasca de difusió cultural 

iniciada amb Los Lunes del Liberal i creà una nova publicació que la 

substituiria, decidí posar al capdavant de la seva direcció Joan Seguí 

Rodríguez, actiu col·laborador de Los Lunes del Liberal i que estant a Mallorca, 

anys abans, havia concorregut les tertúlies del jove professor Gabriel Llabrés 

Quintana, un dels fundadors del Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana i 

el seu primer director. Així, doncs, el dia 1 de juliol de 1888 aparegué el primer 

quadern de la Revista de Menorca ―amb el subtítol de Ciencias, Artes y 

Letras―, sota la direcció de Joan Seguí Rodríguez, que es distribuí entre els 
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subscriptors d’El Liberal.485 En l’editorial de la nounada revista, continuació del 

projecte editorial cultural endegat des d’El Liberal, s’especificà allò que es 

pretenia, que no era altra cosa que: «subvenir a una necesidad de la vida 

pública del pueblo menorquín [...]. Contribuir, pues, a representar el estado 

social, pasado y presente, de esta isla; [...] ofrecer la síntesis y crítica de todas 

las publicaciones baleáricas, ya lo sean por el objeto del libro, ya por la cuna 

del autor; y dar cabida a cuantos trabajos, por su peculiar carácter, sean 

apropósito para el estudio y conocimiento de nuestra comarca».486 En la seva 

primera època la publicació estigué estretament vinculada al seu director, Joan 

Seguí Rodríguez, i s’hi fa palesa la ingent tasca que hi portà a terme ―fins a 

vint-i-nou col·laboracions pròpies, la majoria de temes arqueològics, històrics i 

museístics.487  

                                           
485 Sobre la gestació de la Revista de Menorca al voltant del nucli editor del diari El Liberal 
vegeu l’interessant treball: LIMÓN PONS, M. À. «Hernàndez Sanz, alma mater de la “Revista 
de Menorca”», op. cit., pàg. 125-150. 
486 SEGUÍ RODRÍGUEZ, J. «A qué venimos», Revista de Menorca [Maó], vol. 1888, pàg. 3-5. 
487 Joan Seguí Rodríguez (Maó, 1847-1891), llicenciat en dret civil i canònic, fou militar de 
carrera ―es retirà amb el grau de comandant capità d’infanteria. Durant els anys que 
romangué a Mallorca assistí a les tertúlies i reunions que Gabriel Llabrés Quintana realitzava a 
casa seva i, de la seva mà, formà part de la Junta Directiva de la Societat Arqueològica 
Lul·liana. En tornar a Maó, retirat de l’exèrcit, s’implicà en el suplement setmanal cultural del 
diari demòcrata El Liberal (1883-1888), que amb el temps esdevindria la Revista de Menorca 
(1888), de la qual fou el primer director. L’activitat cultural de Seguí Rodríguez a casa nostra no 
es limità sols a la direcció de l’esmentada revista, sinó que impulsà també la creació d’un 
Museu Arqueològic Municipal (1888), en el qual fou secretari de la Comissió Directiva i catalogà 
els seus fons, la majoria provinents de donacions. La seva mort prematura, el 20 de gener de 
1891, truncà la ingent tasca cultural que d’ençà que havia tornat a Maó havia portat a terme. 
Les seves col·laboracions a la Revista de Menorca, al llarg de la seva primera època sota la 
seva direcció, palesen els interessos de Joan Seguí, principalment la museística, l’arqueologia i 
la història. A banda de les vint-i-nou col·laboracions pròpies, principalment sobre les temàtiques 
esmentades, en qualitat d’editor de la Revista, M. Lluïsa Canut i Josep Lluís Amorós, li han 
atribuït noranta dues entrades més, entre les quals cal destacar les notícies relacionades amb 
les visites d’investigadors a l’illa, les històriques i arqueològiques i les notes bibliogràfiques. 
Vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 157-164.   
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Figura 50. Primer número de la Revista de Menorca (juliol de 1888), empresa editorial cultural 

hereva de Los Lunes del Liberal, dirigida en la primera època per Joan Seguí Rodríguez (1847-
1891). 
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No obstant això, la mort prematura de Joan Seguí, el gener de 1891, 

paralitzà la publicació, que no es reprengué fins que anys més tard, el 1896, el 

mallorquí Gabriel Llabrés Quintana,488 aleshores catedràtic de geografia i 

història a l’Institut de Maó, l’adquirí i la rellançà en el que fou la seva segona 

època, sota el lema de «Colección de materiales y noticias sobre historia, 

literatura, ciencias y artes». Gabriel Llabrés pretengué reunir i concentrar a la 

Revista de Menorca tot allò que fos d’interès per a l’illa i que meresqués ser 

divulgat o conegut per tots aquells que volguessin tenir-ne un coneixement 

complet. Alhora pretengué que l’empresa editorial servís per establir vincles 

d’amistat i companyonia entre la intel·lectualitat menorquina i crear un grup 

estable al seu voltant. Llabrés Quintana, que anys abans, com s’ha dit, havia 

contribuït a Palma a la creació del Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 

del qual fou director, tingué entre els seus col·laboradors principals l’eivissenc 

Enric Fajarnés ―que ja hi havia col·laborat en els anys en els quals la revista 

fou dirigida per Joan Seguí Rodríguez―, o els mallorquins Estanislau de K. 

Aguiló, Marian Aguiló, Miquel del Sants Oliver i Pere A. Sancho Vicens. Entre 

els menorquins que s’involucraren a la Revista de Menorca, sota la direcció de 

Llabrés Quintana, hom ha d’esmentar l’apotecari maonès Maurici Hernández 
                                           
488 Gabriel Llabrés Quintana (Binissalem 1858-1928) estudià a les facultats de Filosofia i Lletres 
i Dret de la Universitat de Barcelona, tot i que es llicencià finalment a la Universitat de Madrid. 
Obtingué per oposició una plaça d’ajudant de tercer grau en el cos d’arxivers, bibliotecaris i 
arqueòlegs i fou destinat a la biblioteca provincial i de l’Institut de Terol, primer, i a la provincial i 
universitària de Barcelona, després. L’any 1883 obtingué una plaça d’auxiliar a la secció de 
lletres de l’Institut de Palma. En aquests anys s’involucra de ple en la Societat Arqueològica 
Lul·liana i esdevingué el director del butlletí que aquesta entitat publicà. La seva casa sovint fou 
un punt de trobada i de reunió en aquests anys de la intel·lectualitat illenca. L’any 1895 
obtingué per oposició una càtedra de geografia i història a l’Institut Oficial de Segon 
Ensenyament de Maó. Durant tres anys romangué a l’illa menor de l’arxipèlag balear, on 
rellançà l’edició de la Revista de Menorca, de la qual fou director. Hi podem trobar fins a trenta 
nou aportacions seves com a autor i quinze com a editor de la Revista, la major part de temes 
històrics. El 1899 es traslladà a Càceres, després a Hosca (1903) i, finalment, a Santander, per 
tornar de bell nou a Palma de Mallorca, a l’Institut General i Tècnic, després d’uns vint anys 
d’exercici docent fora de casa. Al llarg de la seva vida i en els diversos indrets en què 
romangué s’involucrà intensament en diferents empreses culturals: a Palma en la Societat 
Arqueològica Lul·liana i el seu butlletí, a Maó en la Revista de Menorca, a Càceres en la 
Revista de Extremadura i el Museu Arqueològic Escolar, a Hosca en la creació de la Revista de 
Huesca, que dirigí i edità, i en un museu associat a la seva càtedra, etc. Vegeu: CANUT, M. L.; 
AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 164-169; PONS MARQUÉS, J. «Don 
Gabriel Llabrés y Quintana», Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana [Palma], tom 26, 
1935-1936, pàg. 227-246; SAMPOL RIPOLL, P. «Notas para una bibliografía de don Gabriel 
Llabrés Quintana», Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana [Palma], tom 26, 1935-1936, 
pàg. 247-345 i MASCARÓ PASARIUS, J. D. Gabriel Llabrés Quintana y Menorca. Ciutadella: 
Monografies Menorquines, núm. 4, 1960. 
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Ponsetí i el bibliotecari Miquel Roure Pujol ―que, com Enric Fajarnés, ja havien 

col·laborat a la revista sota la direcció de Joan Seguí Rodríguez―, a més dels 

companys de claustre a l’Institut de Maó de Gabriel Llabrés: Francesc 

Hernández Sanz i Josep Laporta Farré. A aquests, s’hi afegirien les 

col·laboracions dels historiadors Joan Benejam Saura ―fill del mestre i 

pedagog Joan Benejam Vives― i Cosme Parpal Marquès, del metge i 

folklorista Francesc Camps i Mercadal, Francesc d’Albranca, de Bernat 

Fàbregues Sintes, de Joan J. Vidal Mir i de l’escriptor Àngel Ruiz i Pablo, entre 

d’altres. Quan el gener de 1898 Gabriel Llabrés Quintana abandonà l’illa, la 

Revista de Menorca fou adquirida per Francesc Hernández Sanz, que li donà 

continuïtat i hi incorporà nous col·laboradors, com ara el misser Pere Ballester 

Pons, el terratinent Pere Mir i Mir, el botànic Joan Joaquim Rodríguez 

Femenias i el militar Josep Riera Alemany, a més de continuar comptant amb 

els col·laboradors d’èpoques anteriors, especialment la d’aquells que residien a 

l’illa o hi tenien un vincle fort tot i romandré en altres indrets. La publicació, que 

sota la direcció de Francesc Hernández Sanz passà per diversos entrebancs 

que n’interromperen l’edició ―aparegué els anys 1898, 1899 (dos volums que 

representen la tercera època de la publicació) i 1902 (un volum que es 

correspon a la quarta època)―, trobà l’estabilitat i la continuïtat necessàries 

l’any 1906, quan el seu director i propietari la cedí al nounat Ateneu Científic, 

Literari i Artístic de Maó, del qual era soci fundador, i esdevingué el seu òrgan 

d’expressió.489 

                                           
489 Vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 17-28 i 
CANUT, M. L. Revista de Menorca. Catálogo de materias e índice cronológico, 1888-1989. 
Menorca: Edicions Nura, Editorial Sicoa, 1991, pàg. 167-184. A més, sobre la tasca portada a 
terme per Francesc Hernández Sanz al capdavant de la direcció de la Revista de Menorca 
vegeu: LIMÓN PONS, M. À. «Hernàndez Sanz, alma mater de la “Revista de Menorca”», op. 
cit., pàg. 125-150. 
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Figura 51. Gabriel Llabrés Quintana (1858-1928), director de la Revista de Menorca, que 

rellançà la publicació i implicà al voltant seu un grup de col·laboradors divers i estable que a les 
primeries del nou-cents serien presents en diverses empreses culturals i educatives. 

 

 Tant Gabriel Llabrés Quintana com Francesc Hernández Sanz, ambdós 

propietaris i directors de la Revista de Menorca ―el primer en la segona època 

(1896-1897) i el segon en la tercera i quarta època (1898-1899 i 1902), abans 

no la cedís a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó― formaven part en 
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aquells anys del claustre de professors de l’Institut de Segon Ensenyament de 

Maó: Llabrés s’hi incorporà com a catedràtic de geografia i història l’any 1895 

(hi romangué fins a l’any 1898) i Hernández un any abans ja hi entrà a formar 

part com a professor de dibuix. En aquests anys Gabriel Llabrés contagià la 

seva passió per la investigació històrica a Francesc Hernández Sanz, que, en 

abandonar el primer l’illa i deixar orfe la direcció de la Revista de Menorca, 

decidí assumir-ne la propietat i direcció. S’ha de tenir en compte que durant 

molt de temps el veritable pols cultural de Menorca, bona part de les 

conferències i iniciatives culturals, de les publicacions, etc., recaigué en els 

professors de l’Institut de Maó.490 De manera que molts dels col·laboradors de 

la Revista de Menorca foren docents de l’Institut o exalumnes. El grup que al 

voltant de la Revista de Menorca s’anà formant en aquests anys que residien a 

Maó ―Francesc Hernández Sanz, Pere Ballester, Maurici Hernández Ponsetí, 

Pere Mir i Mir, Josep Riera Alemany, etc.―, amb contactes amb el claustre de 

professors de l’Institut de la ciutat, car alguns d’ells hi exercien la docència o 

n’eren exalumnes, al qual s’incorporarien algunes persones que a les primeries 

del nou-cents arribaren a l’illa, bé per integrar-se a l’Institut, bé en altres llocs 

de l’Administració pública, i que havien participat activament en ateneus de la 

península ―José Pérez de Acevedo― o que havien conegut de prop les 

experiències de l’Extensió universitària ―Enric Alabern―, endegaren una 

delegació de l’Extensió Universitària de la Universitat de Barcelona l’any 1904 a 

Maó, que en el primer curs oferí conferències i classes a les dependències de 

l’Institut i comptà amb el suport del municipi maonès. Entre els membres de la 

primera Junta Directiva de la delegació de l’Extensió Universitària a Maó, hi 

trobem diversos professors de l’Institut, com ara Bonifacio Iñíguez, Miquel 

                                           
490 L’Institut de Maó, que té el seu origen en l’escola de nàutica endegada el 1855, que amb 
posterioritat esdevingué un col·legi privat de segon ensenyament (1865) i a partir de 1869 
passà a ser de titularitat pública, fou, com s’ha dit, durant molt de temps el vertader pols cultural 
de l’illa. Hi exerciren una llarga llista de docents, entre els quals trobem alguns dels elements 
més actius i dinàmics en l’esdevenir cultural de l’illa a les darreries del vuit-cents i en el primer 
terç del nou-cents ―Gabriel Llabrés Quintana, Francesc Hernández Sanz, Jaume Pomar i 
Fuster, José Pérez de Acevedo, Jaume Ferrer Aledo, Emiliano Castaños Fernández, etc.―, als 
quals hauríem d’afegir destacats exalumnes que també tingueren un paper rellevant ―Àngel 
Ruiz i Pablo, Francesc Camps i Mercadal, Pere Ballester Pons, etc. Sobre l’Institut de Maó a les 
darreries del vuit-cents i les primeries del nou-cents vegeu:  MACIÁN, V. El Instituto de 
Mahón... op. cit., pàg. 97-161; MARTÍN JIMÉNEZ, I. El sistema educatiu a Menorca... op. cit., 
pàg. 203-260. 
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Roura, Antoni Roca i Várez i José Pérez de Acevedo, als quals s’haurien 

d’afegir una llarga llista de col·laboradors, conferenciants i professors dels 

cursos en aquells primers anys provinents tant del claustre de l’Institut ―entre 

els quals es trobaven la majoria dels membres de la Junta Directiva― com del 

món de la cultura i la ciència, com és el cas de Pere Ballester, Francesc 

Hernández Sanz, Llorenç Pons Marquès, Enric Alabern, Llorenç Lafuente 

Vanrell, Josep Riera Alemany, Gabriel Comas i Ribas, i els germans Joan i 

Pere Mir i Mir, entre d’altres.491  

Ben aviat, algunes de les persones que s’involucraren en la campanya 

educativa popular que la Junta Local d’Extensió Universitària de Maó endegà 

aquell any de 1904 ―la majoria dels quals havien participat o s’havien conegut 

prèviament en empreses culturals comunes com la Revista de Menorca o eren 

docents a l’Institut de Maó, com hem vist― es proposaren crear un centre 

cultural i educatiu de major abast que fos el vertader punt de trobada de la 

intel·lectualitat illenca. El model escollit fou el d’ateneu, propi del reformisme 

burgès ―a imatge i semblança de l’Ateneo Científico, Literario y Artístico de 

Madrid, del qual agafaria el nom―, possiblement per diferenciar-se dels cercles 

i casinos existents aleshores a l’illa, que eren societats més recreatives que no 

pas culturals i educatives. La idea fructificaria l’any 1905, després de superar 

diverses dificultats i entrebancs inicials, amb la creació de l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic de Maó. 

                                           
491 Sobre l’Extensió Universitària a Maó en aquests anys vegeu: MOTILLA SALAS, X. 
«Burgesia liberal i educació popular...», op. cit., pàg. 63-76. 
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Figura 52. Grup de professors de l’Institut de Maó, entre ells Francesc Hernández Sanz, 

d’excursió a les acaballes del vuit-cents. A l’Institut de Maó confluïren una sèrie de professors 
que, juntament amb altres persones properes al grup intel·lectual creat al voltant de la Revista 

de Menorca, participaren en les campanyes d’Extensió Universitària a casa nostra. 
 

D’altra banda, Josep Maria Quintana, en la seva conferència «El Maó 

que va fer possible l’Ateneu» dictada amb motiu del norantè aniversari de la 

institució,492 establí les que, sota el seu parer, foren les tres principals causes o 

realitats sociològiques que feren possible la constitució d’un ateneu, al 

començament del nou-cents, a Maó. Aquests tres eixos principals o realitats 

sociològiques, mitjançant els quals es pot entendre que es creés una institució 

cultural al Maó de l’inici del nou-cents que encara avui perdura, són, en 

paraules de l’autor esmentat, els següents: «En primer lloc, el 

desenvolupament econòmic i cultural que sofrí la ciutat de Maó durant el segle 

XVIII, que tot i la seva possible mitificació, continua essent indispensable per 

                                           
492 QUINTANA, J. M. «El Maó que va fer possible l’Ateneu», op. cit. 
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entendre el què i el perquè d’una ciutat com Maó»,493 a aquest període 

Quintana el denomina el segle de «l’Ascendency»; «En segon lloc, a la tradició 

liberal i republicana que es va anar desenvolupant al llarg del segle XIX i al 

procés de transformació capitalista consegüent que visqué la ciutat de Maó 

durant el segle esmentat, que no podria entendre’s sense el segle anterior; i, 

finalment, i en tercer lloc, al fet que la qüestió religiosa, tot i la seva importància 

cabdal dins la ciutat, mai no va tenir una perspectiva unànime ni unidireccional, 

la qual cosa va fer possible la convivència de l’ortodòxia amb l’heterodòxia»,494 

cosa que Josep M. Quintana  considera cabdal per entendre la virtut de la 

tolerància. 

Per a l’autor assenyalat, el segle de «l’Ascendency» significà el pas de 

Maó als afers comercials gràcies a l’esperonament i la permissivitat dels 

anglesos, la qual cosa féu d’aquest segle una fita important en el 

desenvolupament socioeconòmic i cultural de Menorca. Un cop la conquesta de 

Menorca per part dels anglesos quedà consolidada, el duc d’Argyll confirmà els 

privilegis dels menorquins tot concedint-los la franquícia i llibertat de comerç en 

els seus ports. Així mateix, la guerra de Successió al tron d’Àustria o de la 

Pragmàtica Sanció, lliurada entre Anglaterra i Espanya, aliada amb França, fou 

la circumstància que féu prendre als menorquins la decisió de viure del comerç 

marítim. Així, doncs, el corsarisme i els beneficis de la guerra produïren un 

progrés econòmic i un augment demogràfic que duplicaren la població de l’illa 

en menys d’un segle. Aquest progrés comercial i demogràfic afectà sobretot la 

ciutat de Maó, atès que el seu port li permetia afrontar el nou ordre de les coses 

i, a més, no allotjava una aristocràcia feudal, que preferia ignorar els afers 

comercials, com era el cas de Ciutadella. Entre els anys 1763 i 1781 es produí 

el segon moment d’esplendor comercial a Maó, període en què els maonesos 

es començaren a interessar per l’activitat mercantil. Aquest procés comercial 

que visqué la ciutat de Maó, la va anar distanciant cada cop més de Ciutadella, 

puix que l’una representava la burgesia mercantil, que lluitava per obtenir la 

preeminència política i econòmica de l’illa, i l’altra l’aristocràcia feudal. En 

                                           
493 QUINTANA, J. M. «El Maó que va fer possible l’Ateneu», op. cit. 
494 Ibídem. 
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aquest sentit, Maó adquirí un caràcter modern amb una gran preponderància 

del sector secundari i terciari sobre el primari, mentre que Ciutadella mantingué 

el monopoli dels grans propietaris rurals.495 Doncs bé, segons Quintana, com a 

conseqüència, o si es vol com a producte, d’aquesta nova burgesia mercantil 

maonesa que nasqué a redós de la dominació britànica i de la riquesa 

comercial que es generà al voltant del port de Maó, sorgí una classe 

d’intel·lectuals il·lustrats molt notable, que fou la que fundà la Societat 

Maonesa, que tingué com a figura capdavantera Joan Ramis i Ramis.496 Una 

Societat que, com hem vist, alguns dels fundadors de l’Ateneu Científic, Literari 

i Artístic de Maó identificaren com a antecedent de la seva entitat. 

D’altra banda, Quintana parla de la tradició liberal i republicana de Maó 

com a segona realitat sociològica que pot ajudar a entendre el sorgiment d’una 

institució com l’Ateneu Científic, Literari i Artístic. En aquest sentit, les arrels del 

republicanisme maonès cal cercar-les en el vuit-cents, període en el qual es 

poden distingir tres grans sectors ideològics a Maó: el liberal monàrquic, el 

republicà federal i finalment el catòlic tradicional. El primer d’aquests sectors el 

formaven els burgesos, els industrials i els comerciants, juntament amb aquells 

que pertanyien a professions liberals, i d’idees progressistes, tot i que no eren 

contraris a la monarquia com a forma de govern. El segon grup, és a dir els 

republicans federals, representaven el sector progressista més avançat, que 

havien evolucionat fins a trencar amb el monarquisme. Finalment, el darrer 

sector, minoritari a Maó, representava els partidaris del carlisme, tot i que 

acabaren acceptant la restauració borbònica. Dins la Restauració, els dos 

sectors més nombrosos de Maó, els liberals monàrquics i els republicans 

federals, formaren el partit republicà de Menorca, que reunia gran part de la 

classe menestral, els burgesos benestants i fins el 1918, any en què els 

socialistes fundaren a Maó la Federació Obrera de Menorca, la classe obrera. 

El moviment obrer no s’organitzà amb consistència fins al començament del 

segle XX, amb la fundació l’any 1902 de la Federació d’Obrers de l’Illa de 

                                           
495 Hom pot trobar més desenvolupat allò que l’esmentat segle significà per a la ciutat de Maó, 
en paraules de l’autor, a més de a la conferència citada, a: QUINTANA, J. M. Maó, op. cit., pàg. 
63-71. 
496 QUINTANA, J. M. «El Maó que va fer possible l’Ateneu», op. cit. 
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Menorca, inspirada per Joan Mir i Mir i de marcat caràcter anarcosindicalista, 

com hem comentat. D’altra banda, l’altre sector, conservador i monàrquic, 

aglutinà al seu voltant tota la dreta durant la Restauració. Els òrgans 

d’expressió foren d’una banda El Liberal, primer, i La Voz de Menorca, després, 

i de l’altra El Bien Público. En opinió de Quintana, l’Ateneu de Maó fou possible 

gràcies a la conjunció d’aquest esperit liberal i republicà, fonamentalment 

burgès ―hereu de la burgesia mercantilista que s’anà formant a Maó durant el 

segle XVIII―, que tants antecedents trobà dins l’estructura social de la ciutat. 

En aquest sentit, l’Ateneu nasqué com una institució apolítica i aconfessional 

per estatuts, fet que només es pot entendre, segons Quintana, gràcies a una 

societat extraordinàriament avançada des del punt de vista de la tolerància de 

les idees.497 De fet, el mateix autor destaca, també en aquest sentit, com a 

última causa sociològica, la realitat religiosa plural de la ciutat de Maó, que tot i 

la importància del catolicisme a la ciutat, aquest hagué de conviure, no exempt 

de conflictes, amb altres filosofies religioses i comunitats com l’ortodoxa i els 

anglicans ―durant la dominació anglesa―, i l’església evangèlica i la 

maçoneria ―a la segona meitat del segle XIX. Referent a això hom no pot 

deixar de destacar l’auge que obtingué la maçoneria a Menorca durant la 

segona meitat del segle XIX, amb la creació de les lògies Amics de la 

Humanitat (1860-1892), Germans de la Humanitat (1870-1930), Fills de Ruth 

(1870-1871), El Mallete (1885-1891), Karma (1892), Concòrdia (1893) i Asela 

(1894-1899) a Maó, Kadmon (1892) en es Castell, i, finalment, Fills de la Pàtria 

(1872) i Torre de Babel (1893-1922) a Ciutadella.498 Per a Quintana, sense 

aquest cultiu heterodox i plural de Maó, que possibilità la història del segle 

XVIII, i que en féu una ciutat plural en qüestió religiosa, no hauria estat possible 

que un grup d’intel·lectuals poguessin crear, l’any 1905, un ateneu com a 

societat aconfessional, tolerant i respectuosa amb totes les tendències.499 

Tanmateix, hom sap que la majoria d’aquestes institucions culturals, sorgides 

entre els segles XIX i XX sota el model d’ateneu, amb la voluntat d’esdevenir 

                                           
497 Ibídem. 
498 SANLLORENTE, F. La masonería en las Islas Baleares 1800-1940. Palma: Miquel Font 
Editor, 1999, pàg. 69-103. 
499 QUINTANA, J. M. «El Maó que va fer possible l’Ateneu», op. cit. 
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interclassistes i interideològiques, sovint reglamentaven en els seus estatuts la 

prohibició de parlar de política i religió, com s’ha remarcat. 

Sigui com vulgui, sense voler menystenir les principals realitats o causes 

sociològiques assenyalades per l’autor esmentat, que a grans trets hom pot 

considerar vàlides ―per bé que a l’actualitat són nombrosos els historiadors 

que desmitifiquen l’aportació que tradicionalment s’ha atorgat a les 

dominacions britàniques del set-cents en l’esdevenir posterior de l’illa― i que 

ajuden a entendre com evolucionà la ciutat de Maó i com era aquesta 

sociològicament quan es fundà l’Ateneu Científic, Literari i Artístic a les 

primeries del nou-cents, no és menys cert que tampoc no podem menystenir 

altres fets culturals que precediren a la seva creació, molt més propers en el 

temps, que ja s’han assenyalat en aquest estudi, com ara el fet que a través de 

la Revista de Menorca, de l’Institut de Maó i de la Junta Local d’Extensió 

Universitària s’aplegà un col·lectiu de persones amb interessos culturals 

comuns i majoritàriament de tendències vagament progressistes ―liberals i 

republicanes― que propiciaren la fundació de l’entitat l’any 1905. 

 

 

5.1.2. Del naixement de l’entitat fins al començament de la 
Segona República 

 
L’any 1905, com s’ha dit, es produí el naixement de l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic de Maó. La constitució d’aquesta societat va ser possible 

gràcies a la conjuntura social i cultural favorable que es donà al començament 

del nou-cents a l’illa i que ha estat succintament explicada en l’apartat anterior. 

Així, doncs, considerem, a grans trets, que cal cercar els precedents del 

moviment ateneístic a la Menorca del nou-cents en l’empenta d’un col·lectiu de 

persones de la intel·lectualitat illenca que es veieren aglutinades ja a les 

acaballes del segle anterior en diverses empreses culturals i educatives 

comunes, com la fundació i el sosteniment de la Revista de Menorca, 

l’esdevenir de l’Institut de la ciutat o, ja iniciat el nou-cents, la creació d’una 

Junta Local d’Extensió Universitària que depenia de la Universitat de 
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Barcelona. Aquestes tres iniciatives culturals i educatives, d’importància cabdal 

en la nostra història contemporània, precediren i ens ajuden a entendre la 

conjuntura sociocultural i educativa de la Menorca d’entre els segles XIX i XX, 

que possibilità el sorgiment de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó l’any 

1905. Com ja s’ha comentat, al voltant de l’empresa editorial cultural que 

suposà la Revista de Menorca s’aglutinà bona part de la intel·lectualitat 

menorquina d’aleshores, alguns d’ells docents o antics alumnes de l’Institut de 

Maó, i que en iniciar-se el nou-cents impulsaren la creació d’una delegació de 

l’Extensió Universitària de la Universitat de Barcelona, sota el caliu de la qual 

es plantejaria la creació d’una institució cultural i educativa de major abast i 

transcendència. 

En aquest sentit, i pel que fa a la incidència de la Junta Local d’Extensió 

Universitària en la creació posterior de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, Joan 

Hernández Mora, en un discurs llegit el 3 de desembre de 1980, amb motiu del 

setanta-cinquè aniversari de l’entitat, i en el qual dissertà sobre els orígens de 

l’Ateneu de Maó, atribuïa un paper important a la Universitat d’Oviedo com a 

primera espurna de la qual sorgí l’Ateneu, ja que d’aquesta nasqué l’Extensió 

Universitària, amb la pretensió de fer arribar la institució universitària al 

poble.500 Aquesta pretensió va comportar, com és sabut, el primer assaig 

d’educació popular superior a l’Estat espanyol. La iniciativa s’establí a Maó, 

com ja hem anat comentant, depenent del Districte Universitari de Barcelona, 

gràcies a, entre d’altres, José Pérez de Acevedo i Enric Alabern, que foren els 

que aglutinaren al voltant seu diverses personalitats de la intel·lectualitat 

maonesa, que posteriorment també intervingueren en diferents empreses de 

caire cultural, social i mèdic, com la Gota de Llet i la Lliga Antituberculosa, a 

més de la creació del mateix Ateneu. Així, doncs, la Junta Local d’Extensió 

Universitària de Maó va començar organitzant aquell mateix any una sèrie de 

conferències, en les quals participaren tant personalitats maoneses i 

                                           
500 HERNÁNDEZ MORA, J. «Els orígens de l’Ateneu de Maó», op. cit., pàg. 24-25. 
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menorquines, com d’altres vingudes de fora, que estaven integrades en la 

societat maonesa.501  

En opinió de Josep M. Quintana, l’aglutinació dels principals intel·lectuals 

de Maó entorn de l’Extensió Universitària, durant aquests anys, possibilità que 

un grup dels quals, que es reunien a la farmàcia de Maurici Hernández Ponsetí, 

juntament amb altres persones vingudes de fora de l’illa, tots ells amb un gran 

esperit il·lustrat, imaginaren de fer una societat cultural que fos capaç 

d’investigar en tots els camps del saber i de la ciència i que sabés permetre el 

debat sobre ambdues disciplines. Entre aquestes persones cal destacar, com ja 

s’ha assenyalat, el metge i administrador de duanes Enric Alabern Sáez, el 

catedràtic d’institut José Pérez de Acevedo, l’apotecari Maurici Hernández 

Ponsetí, el metge i oftalmòleg Llorenç Pons Marquès, l’historiador i professor 

de dibuix Francesc Hernández Sanz, el menescal Francesc Miquel Gomila, el 

rendista Pere Mir i Mir, el seu germà, periodista i escriptor, Joan Mir i Mir, el 

militar i també escriptor Llorenç Lafuente Vanrell i el misser Pere Ballester 

Pons, entre d’altres. 502 

Sota l’impuls d’aquest col·lectiu, la primavera de 1904, pocs mesos 

després de la creació de la Junta Local d’Extensió Universitària a casa nostra, 

es redactà un projecte de bases per a la constitució d’un ateneu, projecte per al 

qual s’arribaren a recollir fins a cent vuit signatures, que fou publicat en una 

nota de premsa a El Liberal, en la qual s’afirmava: «Nuestra querida ciudad 

despierta del letargo. La Extensión Universitaria fue el primer impulso. En ella 

se ha patentizado que aquí no falta quien pueda enseñar, y mucho menos 

quien desea aprender. Ha sido el levántate y anda revelador de latentes 

predisposiciones y energías. Esta sublime obra que se está llevando a cabo es 

la mejor y más útil de las benéficas: enseñar al que no sabe; mejorar toda 

nuestra educación integral, congregados en comunión de propaganda 

científica; poner los padres de familia de nuestra parte cuanto menester sea, 

para apartar a la generación que nos sigue de garitos, y aficionarla a los goces 
                                           
501 Dels primers, Hernández Mora, destacà en l’esmentada conferència sobre els orígens de 
l’Ateneu de Maó, Llorenç Pons Marquès, Francesc Hernández Sanz i els germans Pere i Joan 
Mir i Mir, mentre que del segon grup destacà el mestre d’ensenyament primari Gabriel Comas i 
Ribas. Vegeu: HERNÁNDEZ MORA, J. «Els orígens de l’Ateneu de Maó», op. cit., pàg. 37-39. 
502 QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 45-46. 
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inefables del estudio. Un pequeño esfuerzo, mahoneses, y la fundación del 

Ateneo será un hecho».503 Aquest projecte de bases, amb data del 30 de maig 

de 1904, explicitava que el centre s’havia de dedicar únicament i exclusiva al 

cultiu de les ciències i les arts ─mantenint-se aliè a les lluites polítiques o 

religioses; hi havien de restar prohibits el joc i el consum de begudes 

alcohòliques; podria ser-ne soci qualsevol persona independentment de l’edat, 

sempre que els menors d’edat tinguessin l’autorització dels seus pares; la 

quota mensual que s’hauria de satisfer per ser-ne soci seria de dues pessetes; 

el local s’havia de compondre d’una sala d’actes, dues o més sales per a les 

càtedres i els museus, una sala per a biblioteca i lectura, i, finalment, una sala 

per a tertúlia; els actes que el centre es proposava programar serien 

bàsicament conferències i vetlades literàries i musicals, públiques o només per 

als socis de l’entitat, segons si formessin part dels actes de la Junta Local 

d’Extensió Universitària de Maó o no; els ingressos per al seu sosteniment 

havien de provenir de les quotes dels associats i de la subvenció que se 

sol·licitaria a l’Ajuntament de Maó a canvi de tenir cura del programa cultural i 

educatiu de l’Extensió Universitària i les seves despeses; es preveia comptar 

amb una voluminosa i selecta biblioteca i amb instructives col·leccions per als 

museus, que serien dipositades pels seus propietaris; per a l’adquisició del 

mobiliari necessari es preveia realitzar un contracte amb el taller que millors 

condicions de preu i terminis de pagament els oferís; i, finalment, s’especificava 

que tan aviat com es comptés amb un nombre suficient d’adherits es formaria 

una Comissió Organitzadora que en redactaria el reglament i gestionaria el 

lloguer i l’habilitació del local.504  

La majoria dels punts de què constava el projecte de bases per a la 

creació de l’Ateneu a Maó són els comuns i habituals d’aquest tipus 

d’institucions culturals d’aleshores ─finalitats científiques i artístiques, restar al 

marge de la política i la religió per evitar disputes internes entre els associats, 

prohibició del joc i de les begudes al centre per tal de diferenciar-se dels 

centres recreatius i casinos, disposar de biblioteca i sala de lectura, sala per a 

                                           
503 El Liberal [Maó], 1 de juny de 1904. 
504 Ibídem. Hom trobarà reproduït íntegrament el projecte de bases esmentat en els annexos 
d’aquest treball, apartat 8.4.1. 
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tertúlies, formar un museu, etc. Ara bé, val la pena parar l’atenció en els punts 

sisè i setè, car deixen força clar a quina empresa cultural i educativa devia el 

seu origen més directament l’entitat que es proposava crear. En aquests punts 

s’explicita que els actes programats, principalment conferències i vetlades 

literàries i musicals, serien gratuïts si pertanyien a la campanya d’activitats 

culturals de l’Extensió Universitària a Maó i que, precisament, pel fet d’integrar-

la en l’Ateneu projectat, es pretenia obtenir una subvenció del municipi, car era 

qui principalment la sostenia. Aquest fet és força significatiu i rellevant en la 

mesura que hom pot contrastar allò que ja hem anat dient en aquest estudi, 

que fou precisament a partir de la creació de la Junta Local d’Extensió 

Universitària i de les activitats que s’hi portaren a terme, que les persones que 

hi estaven implicades idearen crear una institució cultural d’abast més gran que 

acabés per integrar-la. En certa manera, l’Extensió Universitària a Maó 

esdevingué, poc temps després de crear-se, el pretext per poder endegar una 

institució cultural interclassista de més empremta a imatge dels ateneus 

reformistes burgesos ─el principal exponent dels quals, per als impulsors del 

projecte, seria l’Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, car el nucli 

actiu de l’Extensió Universitària a Maó en coneixia el funcionament directament 

a través de qui fou secretari i ànima de la seva Junta Local, José Pérez de 

Acevedo, atès que havia exercit càrrecs a la Junta Directiva de l’Ateneo anys 

abans d’arribar a Menorca. 

La premsa del moment es féu ressò de la necessitat de crear a Maó una 

institució cultural de les característiques de l’ateneu proposat en el projecte de 

bases, ja que: «Hay en Mahón elementos muy suficientes para que tenga vida 

el Ateneo que se proyecta. La primera campaña de la Extensión Universitaria 

bien lo ha demostrado superando con mucho a las más optimistas esperanzas. 

Reunir en diaria intelectual comunión a cuantos entre nosotros gustan de 

pensar en aquellas cosas que no tienen aplicación al diario tráfago de la vida y 

que son, por tanto, expresión la más elevada de nuestro espíritu, es hacer 

verdadera vida del entendimiento, es gozar de aquella vida propia de los 

grandes centros, de las capitales modernas».505  

                                           
505 El Liberal [Maó], 9 de juliol de 1904. 
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Sigui com vulgui, l’intent fracassà, i fins un any després, en què es 

constituí una Comissió Organitzadora que redactà i aprovà el reglament, el 22 

d’abril de 1905, els treballs no es reprengueren. El reglament, amb algunes 

variacions, fou presentat per Pere Ballester, José Pérez de Acevedo, Antoni 

Tudurí i Ponsetí, Llorenç Lafuente Vanrell, Llorenç Pons Marquès, Lluc 

Carreras, Bartomeu Allés i Pons, Pere Mir i Mir, Santiago Maspoch, Maurici 

Hernández Ponsetí i Francesc Hernández Sanz a la Delegació del Govern el 31 

de maig,506 i es constituí l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó el dia 11 de 

juny d’aquell mateix any. El nombre de socis fundadors fou de dos-cents 

quatre. Si hom es fixa en les professions que aquests socis fundadors indicaren 

a l’hora de donar-se d’alta, es pot fer una idea del perfil sociològic de la 

primigènia massa social de la institució. Així, doncs, constatem que un nombre 

important provenien bé de professions liberals, com ara professors i mestres, 

advocats, metges, farmacèutics, banquers, arquitectes, veterinaris i funcionaris 

municipals o governamentals, etc. (fins a cinquanta-set d’ells), bé eren oficials 

de l’exèrcit o de la marina (fins a cinquanta-dos), a més d’haver-hi també un 

nucli important de comerciants (trenta-tres) i propietaris (dinou), la resta 

pertanyia a altres professions ―majoritàriament empleats i escrivents― o 

estudiants.507  

El reglament, molt més extens i detallat que el projecte de bases que el 

precedí, estava compost de vint-i-dos articles i es dividia en cinc apartats: 

objecte de la societat, socis, règim de la societat, fons social i, finalment, 

dissolució de la societat. Pel que fa a l’objecte de la societat, i com ja hem 

comentat abans, aquesta va néixer amb la pretensió, tal com s’especificava en 

el reglament, de ser exclusivament científica, literària i artística, a més 

d’apolítica i aconfessional. Pretenia assolir els seus objectius mitjançant la 

lectura, la discussió, la creació d’institucions útils, les publicacions que es 

duguessin a terme, la conversa i el foment d’associacions que tinguessin com a 

                                           
506 El reglament aprovat per la Comissió Organitzadora fou reproduït a El Bien Público el 19 de 
maig de 1905. Aquest sols diferiria en un article més que s’afegí al que definitivament es lliurà a 
la Delegació del Govern. En aquest sentit vegeu també: ADG–SES. Expedient 816. Reglament 
de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 1905. 6 fulls manuscrits. 
507 Vegeu: ARXIU DE L’ATENEU CIENTÍFIC, LITERARI I ARTÍSTIC DE MAÓ [AACLA]. 
Registre de socis per ordre d’entrada, 11 de juny de 1905. 
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finalitat un fet científic o artístic, entre d’altres. A més, s’especificava la 

necessitat de formar una biblioteca, un o diversos museus i, també, una sala de 

lectura. També s’especificava que, quan la Junta Directiva ho cregués oportú, 

es farien conferències i vetlades literàries i musicals, a més d’obrir-se càtedres 

d’ensenyaments diversos. Finalment, es prohibí el joc i les begudes 

alcohòliques a la societat. Pel que fa als socis, s’establí que ho podia ser 

qualsevol persona major de divuit anys. Els candidats s’havien de presentar a 

la Junta Directiva, que seria l’encarregada de l’admissió o no dels candidats en 

votació secreta. S’establí que tots els associats gaudirien dels mateixos drets i 

haurien de complir els mateixos deures, a més d’incloure la possibilitat de 

deixar de ser associat si no se satisfeia la quota mensual o si s’infringien 

determinats punts del reglament, especialment en relació amb el joc i les 

begudes alcohòliques, així com també, amb les normes de cortesia. D’altra 

banda, i en relació amb el règim de la societat, s’establí que el seu govern 

rauria en la Junta General, que prendria els acords per majoria. A més, per tal 

de donar resposta a les finalitats fundacionals de la institució, aquesta es 

constituí en seccions i cada soci es podia afiliar a la que més li interessés. Així 

mateix, la Junta Directiva s’hauria de compondre d’un president, dos 

vicepresidents, un arxiver, un comptador, dos bibliotecaris, tres conservadors 

de museu, dos secretaris i diversos vocals ―que es correspondrien als 

presidents de les seccions de l’entitat. Finalment, correspondria a la Junta 

Directiva l’administració i govern de l’Ateneu, sempre segons els estatuts. 

Quant al fons social, s’establí que es compondria de les quotes que paguessin 

els associats, així com dels donatius i les subvencions que poguessin 

aconseguir-se. Finalment, i en relació amb la dissolució de l’entitat, es 

determinà que aquesta l’hauria d’acordar la Junta General, convocada per la 

Junta Directiva, amb el nomenament d’una comissió liquidadora. Així mateix, 

s’especificà que no es podria dissoldre la societat mentre s’hi oposessin una 

dècima part dels seus associats.508 
 

                                           
508 ADG–SES. Expedient 816. Reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 1905. 
Fulls manuscrits, pàg. 1-6. 
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Figura 53. Reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, dipositat a la Delegació del 

Govern a Menorca el 31 de maig de 1905. 
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Poc abans de la seva fundació, el nucli impulsor de l’entitat establí la 

necessitat d’elegir un president que fos garantia d’imparcialitat, per tal de donar 

una sensació de confiança. Aquest president no podia sortir, en opinió de Joan 

Hernández Mora, d’entre les persones involucrades en el projecte de la creació 

de l’Ateneu, ja que per un motiu o altre no convenia, o no era adient que ho 

fossin, per tal que l’Ateneu fos una institució cultural, apolítica i aconfessional, i 

en la qual pogués tenir cabuda tota la societat culta de Maó, que era l’objectiu 

dels seus fundadors. En aquest sentit, ni Pere Ballester ni Joan Mir eren les 

persones indicades, atès que ambdós havien sostingut intervencions en lluites 

polítiques o socials que no n’aconsellaven la presidència, de la mateixa manera 

que tant Llorenç Pons Marquès com Francesc Hernández Sanz tampoc no ho 

eren per ser persones amb una ideologia prou coneguda, així com tampoc no 

era adient que ho fos algú vingut de fora de l’illa, cas d’Enric Alabern i José 

Pérez de Acevedo.509 En paraules del propi Hernández Mora: «calia que el cap 

visible d’una tal Institució, a més de ser maonès, i maonès de prestigi, pogués 

ésser una garantia d’imparcialitat per a tothom».510 La persona escollida fou 

Antoni Victory Taltavull, comandant d’Estat Major. El fet que el grup de 

fundadors de l’Ateneu, format bàsicament per professors, intel·lectuals i 

professionals liberals d’idees avançades, republicanes i laiques, cedís la 

presidència a Victory Taltavull, es pot entendre, tal com ha sostingut Josep M. 

Quintana, per la necessitat de remarcar la independència política de la 

institució, ja que pretenien crear un espai de debat lliure i independent dels 

partits polítics i especialment de l’Església.511  

Una vegada que el nucli de fundadors del nou ateneu convencé la 

persona escollida per presidir-lo, es procedí a constituir la primera Junta 

Directiva l’11 de juny de 1905, que quedà formada per un president (Antoni 

Victory Taltavull), dos vicepresidents (Enric Alabern Sáez i Pere Mir i Mir), dos 

bibliotecaris (José Pérez de Acevedo i Bartomeu Allés Pons), un arxiver 

(Llorenç Pons Marquès), un comptador (Lluc Carreras Riera), tres 

conservadors de museus (Maurici Hernández Ponsetí, Jaume Alorda Sampol i 
                                           
509 HERNÁNDEZ MORA, J. «Els orígens de l’Ateneu de Maó», op. cit., pàg. 43-44. 
510 Ibídem, pàg. 43. 
511 QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 47. 
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Antoni Tudurí Ponsetí), dos secretaris (Pere Ballester Pons i Llorenç Lafuente 

Vanrell) i sis vocals, que s’hi incorporaren més endavant en qualitat de 

presidents de les seccions de l’entitat (Rafael de Aguilar, marquès de 

Villamarín, Josep M. Mercadal Pons, Jaume Pomar i Fuster, Francesc 

Hernández Sanz, Francesc F. Andreu Femenias i Joan Febrer Vidal).512 En 

aquest sentit, les seccions que es formaren el novembre d’aquell any foren les 

de Ciències Exactes i Naturals, Ciències Morals i Polítiques, Literatura i Música, 

Arts del Dibuix i Arqueologia, Esports i Excursions, i Agricultura.513 A més de 

configurar-se en seccions, l’entitat, en el primer any d’existència, domicilià a les 

seves dependències diverses societats o corporacions, com ara la Junta 

Provincial de la Lliga Marítima Espanyola, una Comissió de la Creu Roja, la 

Societat de Salvament de Nàufrags, la Junta Local d’Extensió Universitària, la 

Gota de Llet de Menorca, la Societat Protectora de la Pesca, la Cambra de 

                                           
512 Al llibre d’actes de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic núm. 1, pàg. 1-2, dipositat a l’arxiu de 
l’entitat, es reprodueixen els acords presos en la Junta General de constitució de la societat (11 
de juny de 1905), tot especificant-se la composició de la primera Junta Directiva. A més, els 
dos principals òrgans d’expressió diaris d’aleshores, El Liberal i El Bien Público, recolliren la 
constitució de la primera Junta Directiva realitzada l’11 de juny de 1905. Vegeu: El Liberal 
[Maó], 13 de juny de 1905 i El Bien Público [Maó], 13 de juny de 1905. 
513 Pel que fa a la constitució de les seccions de l’entitat vegeu: El Liberal [Maó], 28 de 
novembre de 1905. La primera Junta de la Secció de Ciències Exactes i Naturals comptà amb 
un president (Rafael de Aguilar, marquès de Villamarín) i dos secretaris (Joan Montero Montero 
i Honori Pons Zabala); la de Ciències Morals i Polítiques inicialment també tingué un president 
(Josep M. Mercadal Pons) i dos secretaris (Carles Moysi Seuret i Ramon Ballester Llambias); la 
de Literatura i Música tingué un president (Jaume Pomar i Fuster), un secretari general (Pere 
Ripoll Busquets) i sis secretaris (Joan Saura Travesí, de belles arts, Ramon Ballester Llambias, 
de música, Jeroni Massanet Beltrán, de declamació, Josep I. Taronjí, de crítica artística, 
Andreu Martí Mir, de literatura científica, Pau Kugelmann, de llengües); així mateix, la d’Arts del 
Dibuix i Arqueologia comptà amb un president (Francesc Hernández Sanz) i quatre secretaris 
(José M. Baigorri Aguado i Francesc Seguí Coll, d’arts del dibuix, i Josep Clapés Juan i 
Francesc Femenias Fàbregues d’arqueologia); la d’Esports i Excursions es formà incialment 
amb un president (Francesc F. Andreu Femenias), un secretari general (Jacint Costa Pi) i 
quatre secretaris (Emili Linares Mercadal i Josep R. Ponsetí Fontcuberta, d’esports, i Antoni 
Roca i Várez i Bartomeu Pons Aragonés d’excursions); finalment, la Secció d’Agricultura quedà 
configurada amb un president (Joan Febrer Vidal) i dos secretaris (Pascual Hernández Olives i 
Enrique Fernández Rojas). Vegeu: LA REDACCIÓN. «Sección oficial y de noticias», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 54-55. Pere Ballester, en la sessió inaugural del curs celebrada 
el 12 d’octubre de 1906, aleshores secretari de la Junta Directiva recordà, sobre les seccions, 
que: «En la vida Interior ú orgánica del Ateneo obedeciendo también a dicha ley de división del 
trabajo y al precepto estatutario, procedimos el mes de Noviembre a la creación de Secciones, 
basando en la más absoluta libertad la afiliación de los socios á ellas, porque no es por el 
aguijón del compromiso, sino por el empuje del entusiasmo como se trabaja hacia el hermoso 
ideal del progreso». Vegeu: BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. 
Memoria leída por D. Pedro Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la 
sesión oficial de apertura de curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1906, pàg. 303. 
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Comerç, Indústria i Navegació i la Cambra i Sindicat Agrícoles (que devia la 

seva creació a la Secció d’Agricultura de l’entitat).514 

Entre els membres d’aquesta primera Junta Directiva hom ha de 

destacar algunes de les persones que més s’involucraren en la creació i 

posterior sosteniment durant aquests anys de l’Ateneu, com és el cas d’Antoni 

Victory Taltavull, Enric Alabern Sáez, Pere Mir i Mir, José Pérez de Acevedo, 

Llorenç Pons Marquès, Maurici Hernández Ponsetí, Pere Ballester Pons, 

Llorenç Lafuente Vanrell, Jaume Pomar i Fuster i Francesc Hernández Sanz 

―personalitats significades en el panorama social, cultural i educatiu de la 

nostra història més recent dels quals ens ocuparem amb major extensió en 

apartats ulteriors d’aquest estudi. Tanmateix, les persones suara esmentades 

no foren les úniques que s’implicaren en l’esdevenir de l’Ateneu. Així, doncs, 

altres persones, amb major o menor dedicació, assumirien també càrrecs 

directius en les successives juntes de la institució i de les diverses seccions en 

què es configurà al llarg del període que abasta des de la seva fundació fins a 

la Segona República, com ara alguns dels membres de la primera Junta ja 

anomenats ―Bartomeu Allès Pons, Lluc Carreras Riera, Jaume Alorda 

Sampol, Antoni Tudurí Ponsetí, Rafael de Aguilar, marquès de Villamarín, 

Josep M. Mercadal Pons, Francesc F. Andreu Femenias i Joan Febrer Vidal―, 

als quals hauríem d’afegir una llarga llista de persones que en anys successius 

també desenvoluparien càrrecs directius tant en les juntes directives de l’entitat 

com en les seccions. Nogensmenys, no tots participarien amb assiduïtat de les 

sessions de les juntes directives, fet fàcilment contrastable si hom repassa els 

llibres d’actes d’aquest període. En el llarg període que abasta la presidència 

d’Antoni Victory Taltavull, és a dir, des de la fundació de l’entitat l’any 1905 fins 

a les primeries de 1931, trobem citats a les diverses sessions de les juntes 

directives celebrades, amb major o menor intensitat, alguns d’ells concentrats 

en períodes curts i d’altres al llarg de tot el període, a més del president 

esmentat: Enric Alabern Sáez, Maurici Hernández Ponsetí, Antoni Tudurí 

Ponsetí, Lluc Carreras Riera, Pere Ballester Pons, Llorenç Lafuente Vanrell, 

                                           
514 LA REDACCIÓN. «Sección oficial y de noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 
55. 
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José Pérez de Acevedo, Bartomeu Allès Pons, Llorenç Pons Marquès, Pere Mir 

i Mir, Jaume Alorda Sampol, Rafael de Aguilar, marquès de Villamarín, 

Francesc F. Andreu Femenias, Joan Febrer Vidal, Francesc Hernández Sanz, 

Josep M. Mercadal Pons, Jaume Pomar i Fuster, Juan Parra Valbuena, Valentí 

Luqui Ayerra, Domingo Colorado Carlos, Josep M. Domènech Puigener, Cecilio 

Bendito Trujillo, Bonifacio Iñíguez Iñíguez, Eduardo Aguirre de la Calle, Antonio 

Álvarez de Novoa, Honori Pons Zabala, Antoni Padró Grané, Francesc 

Femenias Fàbregues, Antoni Pons Olives, Miguel Moreno Álvarez, Joan F. 

Taltavull Galens, Cayetano Tejera López, Jaume Ferrer Aledo, Ramón de Ciria, 

Daniel Ferbal Campo, Jordi T. Ládico Olivar, Fernando Díaz Giles, Pere Ripoll 

Busquets, Josep Riera Alemany, Antoni Mir Llambias, Vicenç Fornals Bort, 

Teodor Guarner Benedicto, Josep Cotrina Ferrer, Enrique Fernández Sardina, 

Ramon Ulldemolins Lana, José Moreno Burgos, Emiliano Castaños Fernández, 

Vicente Huici Miranda, Joan Mir i Mir, Maria Mercadal de Aguinaga, Ricardo 

Quadrado Alberti, Aureli Vicén Vila, Joan Hernández Mora, Julio Garrido 

Ramos, Francesc Cardona Carreras, Vicenç Rodrigo Vinent, Josep Gramunt 

Subiela, Peregrín G. Moncada Massó, Rafel Mercadal Seguí, Joan Flaquer 

Fàbregues, Climent Pons Català i Pere Alejandre Monjo.515 

Més enllà de la llarga llista de persones que col·laboraren a l’entitat, en 

càrrecs directius, i que feren possible amb la seva feina diària que l’Ateneu fos 

una realitat i es consolidés amb els anys, i reprenent el fil de l’inici de la 

institució, cal remarcar que la responsabilitat del discurs inaugural del primer 

curs acadèmic de l’entitat, celebrat el 23 d’octubre de 1905, recaigué en el 

vicepresident primer, Enric Alabern, que dissertà sobre el «Carácter de la 

institución de los ateneos en España».516 En aquest discurs inaugural, el metge 

i administrador de la duana establí i desenvolupà els tres principis teleològics 

que formaven, sota el seu parer, el caràcter dels ateneus, sobre el qual, i per 

                                           
515 Informacions extretes dels llibres d’actes de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic núm. 1 i 2, 
dipositats a l’arxiu de l’entitat. 
516 El text íntegre de la conferència es publicà el mateix any en un petit llibret i posteriorment 
també a la Revista de Menorca, una vegada que aquesta esdevingué òrgan d’expressió de 
l’entitat. Per a aquest estudi hem fet servir la primera edició, en no presentar ambdues 
diferències. Vegeu: ALABERN, E. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Discurso inaugural de 
la Corporación. Maó: Est. Tip. de M. Sintes Rotger, 1905 i ALABERN, E. «Carácter de la 
institución de los ateneos en España», Revista de Menorca [Maó], vol. 1913, pàg. 57-69. 
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extensió, s’havia de fonamentar la nounada institució. Aquests tres principis 

eren: procurar una visió enciclopèdica de la vida, adoptar la crítica com a 

mètode de treball i posseir un esperit de tolerància. Per a ell, segons les seves 

pròpies paraules: «El carácter de la institución de los Ateneos lo determinan, 

[...], el principio de la tolerancia y resultante ética de todas las fuerzas que aquí 

actúan, ligados, el primero con el derecho al libre examen, inherente a la 

personalidad humana, y la segunda con el culto a la Verdad y a la Belleza».517 

Així mateix, i segons prossegueix explicant-nos, les idees, els drets i els 

principis que havien de constituir l’esperit de l’Ateneu s’havien d’esglaonar sota 

els eixos següents: el dret al lliure examen, inherent en l’home; el principi lògic 

de contradicció, és a dir, la crítica; el principi de tolerància; i, finalment, la 

investigació cap a la veritat i el culte a les arts, que eren les finalitats pràctiques 

de tot ateneu.518 Segons Alabern, tal com sostingué en el discurs inaugural, els 

ateneus eren institucions superiors d’ensenyament, cercles d’amistat i comerç 

social, on es desenvolupava l’ensenyament per càtedres, per cursos i 

conferències.519  

En el mateix discurs, establí la diferència entre la tipologia dels ateneus 

científics i literaris, en els quals s’havia d’emmarcar la nova institució, i els 

ateneus obrers. En aquest sentit, i parlant dels ateneus obrers, tot comparant-

los amb els científics i literaris, Alabern ens digué: «Su índole es muy parecida, 

sí, a la del nuestro, puesto que también se dirigen a la cultura; pero lo hacen en 

una forma más adecuada a la condición de las individualidades que lo integran. 

Su estudio es más vasto y más extenso de lo que a primera vista parece, por lo 

que influyen en la instrucción del pueblo trabajador», alhora que establia la 

necessitat dels ateneus científics i literaris, atès que: «En tiempos como los 

nuestros, en qué la Ciencia ha llegado a una división suma; en qué la 

especialidad, dominando sobre toda disciplina de universalidad, lo señorea 

todo y todo lo avasalla, no hay duda que centros enciclopédicos como los que 

representan los Ateneos, son altamente provechosos para la inducción 

                                           
517 ALABERN, E. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Discurso inaugural... op. cit., pàg. 36-
37. 
518 Ibídem, pàg. 37. 
519 Ibídem, pàg. 19 i 25. 
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científica y para la generalización».520 Seguint amb el discurs inaugural sobre el 

«Carácter de la institución de los ateneos en España», Alabern, citant el discurs 

llegit amb motiu de la sessió inaugural de l’Extensió Universitària l’any 1899 pel 

Dr. M. Torres Campos, president de l’Associació d’Amics de la Universitat de 

Granada, creia que des de l’Ateneu s’havien de seguir les mateixes premisses i 

principis de l’Extensió Universitària,: «No propagamos ninguna doctrina política, 

religiosa, o filosófica particular. Está prohibido todo proselitismo. No queremos, 

dividiendo los espíritus, hacer partidarios, sino, uniéndolos en la investigación 

de la Verdad y del Bien y el goce de la Belleza, hacer hombres. El espíritu que 

nos anima es un espíritu libre»,521 per acabar concloent amb el que per a ell 

era una definició d’ateneu: «El Ateneo es agrupación enciclopédica de hombres 

doctos que, practicando la más absoluta Tolerancia, van a la cultura por la 

Crítica»,522 tres fets ―agrupació enciclopèdica, tolerància i crítica―, com ja 

hem dit abans, que constitueixen els tres principis fonamentals de la institució. 

                                           
520 Ibídem, pàg. 7-9. 
521 Ibídem, pàg. 9. 
522 Ibídem, pàg. 30. 
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Figura 54. Portada de l’edició del discurs inaugural de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 

Maó, realitzat el 23 d’octubre de 1905 pel soci fundador i primer vicepresident de l’entitat, Enric 
Alabern Sáez, en què tractà del «Carácter de la institución de los ateneos en España». 

 

El període que abraça la llarga presidència d’Antoni Victory Taltavull, és 

a dir, des de la constitució de l’entitat fins a les primeries de 1931, possiblement 

pugui ser considerada com l’etapa més genuïna, fructífera i interessant en 

l’àmbit cultural i educatiu de la centenària història de l’entitat. Sigui com vulgui, 

hom pot fer-se una idea força aproximada de l’esdevenir de la institució en 

aquests primers anys si repassa les memòries anuals i els discursos de la 
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presidència de les sessions inaugurals de cada curs acadèmic. En la primera 

d’aquestes, Pere Ballester, aleshores un dels secretaris de la Junta Directiva, 

destacà i lloà la tasca portada a terme des de l’Ateneu en el poc més d’un any 

en funcionament que duia: «Llevamos quince meses de no interrumpida labor. 

Los acontecimientos se precipitan en esta casa. El éxito corona con persistente 

favor nuestras empresas. Bien podemos dedicar unos instantes á la 

contemplación de nuestra obra. Contemplémosla como la madre se recrea 

acariciando el fruto de su seno, y convengamos en su hermosura. La 

significación del Ateneo importa considerarla en diversos órdenes de la vida 

social. Merced á la sincera observancia de los Estatutos, hemos consolidado 

en Mahón un centro donde todos los ciudadanos tienen cabida, donde todos 

podemos ser amigos, pues que reina el ambiente de la solidaridad intelectual, 

donde mueren por asfixia así las aficiones insanas, como las rivalidades 

perturbadoras. Y este beneficio, reportado en primer término á los hijos del 

país, trasciende al forastero y al extranjero que hallan en nosotros el servicio 

desinteresado, en vez de la bárbara especulación de otros tiempos, y la 

cortesía, cuando no la afectuosidad, reemplazando al aislamiento y la 

indiferencia».523 Destacà, també, la creació a instància de l’Ateneu de la 

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació i la Cambra i Sindicat 

Agrícoles de Menorca (que, com s’ha dit, tingué el seu origen en l’efímera 

Secció d’Agricultura de l’entitat que desaparegué en crear-se la Cambra), així 

com la integració, en les seves dependències, a més de les cambres citades, 

de diverses societats o corporacions. Aquest fet era degut a la intenció del 

nounat ateneu, tal com s’especificà als estatuts, de promocionar entitats que 

vetlessin per la cultura i la ciència i d’integrar-les en el mateix Ateneu, que 

havia d’esdevenir la casa gran de l’associacionisme cultural, científic i 

filantròpic menorquí, car, segons expressà Pere Ballester: «Nos anima el ideal 

de que este edificio llegue á ser la ciudadela que salvaguarde á la juventud del 

ocio, de la infecundidad, del enervamiento, del mal gusto artístico, de la frialdad 

de corazón: que se unan aquí, en apretado haz, todas las manifestaciones del 

                                           
523 BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. Pedro 
Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial de apertura de 
curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 301. 
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saber humano, constituyendo la acrópolis, siquiera modestísima de la ciencia, 

el arte y la filantropía menorquinas».524 

Anys més tard, l’aleshores secretari de la Junta Directiva, encarregat de 

fer la memòria llegida en la sessió inaugural del curs acadèmic de 1916-1917, 

Pere Ripoll Busquets, seguirà incidint en aquest aspecte: «quisiera [referint-se 

a la seva Junta Directiva] hacer de este Ateneo el centro cultural de toda la 

ciudad; que a él afluyera cuanto tenga relación con las ciencias, la literatura y 

las artes. Los goces del cuerpo y aun los vicios, tienen, no uno, sino muchos 

lugares adecuados para su satisfacción; tampoco faltan los que tienen por 

objeto satisfacer los del alma. Para los del espíritu, vive a costa de grandes 

sacrificios, este Ateneo que quiere y se esfuerza para reunir en su seno, a los 

que sienten deseos de aprender algo por insignificante que sea. Que este algo 

precisamente, esta insignificancia, es para el hombre lo que el desbaste para el 

diamante».525  
De fet, hem de tenir present que amb el pas dels anys, la nòmina de 

societats afiliades o domiciliades a l’Ateneu, així com també de les seves 

«hijuelas» ―segons expressió de l’època―, s’anà ampliant considerablement. 

De manera que durant el període que va des de la fundació de l’entitat fins al 
                                           
524 En la memòria citada afirmà, respecte d’aquest punt, que: «En el orden utilitario, débese en 
buena parte al Ateneo la creación y creciente arraigo de la Cámara oficial de Comercio y de la 
Cámara y Sindicato agrícolas de Menorca, organismos de primera necesidad para la defensa y 
fomento de las industrias y la agricultura. Tanto dichas Corporaciones como la Junta Provincial 
de la Liga Marítima española, la Junta local de la Extensión Universitaria, la Cruz Roja, la Gota 
de Leche y la Sociedad Protectora de la Pesca, permanecen agrupadas en torno del Ateneo, 
autónomas todas ellas, y participando del local y contribuyendo, la mayor parte y en distintas 
proporciones, según las necesidades y recursos respectivos, á los gastos de personal de 
oficinas, recaudación y consergería, que desde el 1º del corriente mes hemos unificado y 
constituido con el carácter de permanente, para el Servicio de la Biblioteca, Salones de lectura, 
Museos y Secretaria general. Respecto de este punto nos confirmamos en que, atendida la 
limitación de las fuerzas intelectuales menorquinas, por el número y por la modestia de los 
recursos pecuniarios, si bien conviene que toda especialidad definida en Economía, en 
Beneficencia, en Arte, en cualquiera de las múltiples ramas de la actividad humana, tenga su 
peculiar organismo, autónomo é independiente, hemos de continuar inspirándonos en la norma 
trazada por el art. 6° de los Estatutos y persistir en la atracción de todas las entidades ya 
fundadas ó que se funden, para la protección y fomento de las fuentes de riqueza ó del 
progreso intelectual y moral, medio de desarrollar, con más eficacia que la disgregación, el 
común esfuerzo en pro de la cultura del país. Nuestra táctica de combate contra la ignorancia, 
único enemigo posible del Ateneo, se resume exactamente en el axioma universal: la variedad 
dentro de la unidad. Así se observa la ley de división del trabajo á la vez que multiplicamos 
nuestras fuerzas por la unión». Ibídem, pàg. 302. 
525 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 5 de octubre de 1916. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll 
Busquets», Revista de Menorca [Maó], vol. 1916, pàg. 294. 
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començament de la Segona República, l’Ateneu donà cabuda en les seves 

dependències, en un moment o altre, a més de a les cambres abans 

esmentades ―la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Maó i la 

Cambra i Sindicat Agrícoles de Menorca―, a la Junta Provincial de la Lliga 

Marítima Espanyola, la Junta Local d’Extensió Universitària, la Creu Roja, la 

Gota de Llet de Menorca, la Societat Protectora de la Pesca, el Club Maonès 

de Futbol, el Grup Esperantista de Maó, una Comissió d’Higiene Social, la 

Junta Local de Salvament de Nàufrags, l’Orfeó Maonès, el Comitè Local dels 

Exploradors d’Espanya, un Grup Filharmònic, l’Agrupació d’Amics de l’Arbre, 

una Agrupació Radiofilharmònica, el Maó Lawn Tennis, el Comitè de Futbol de 

Menorca, la Societat Naturista, el Grup Beethovenià, una Penya Marítima, una 

Secció Delegada del Col·legi Mèdic de Balears i una altra del Col·legi Oficial 

d’Apotecaris, l’Associació Musical de Maó, una representació del Tir Nacional i 

un Ràdio Club.526 

L’entitat, en el seu origen, no sols es limità a la intenció d’aglutinar en les 

seves dependències altres societats o corporacions ―que, com s’ha vist, amb 

els pas dels anys s’anaren ampliant considerablement, tot i que s’ha de tenir 

present que no totes coexistiren alhora― i donar resposta així a les intencions 

dels fundadors que l’entitat esdevingués la casa gran de l’associacionisme 

científic, literari i artístic maonès, sinó que també cercà establir vincles de 

reciprocitat amb altres entitats culturals de pes de la península, com ara 

l’Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid o l’Ateneu Barcelonès ―dels 

quals havia pres el seu model, especialment del primer―, amb els beneficis 

consegüents per als socis tant de l’una com de les altres en cas de residir 

temporalment a Maó, Barcelona o Madrid.527 Tanmateix, la correspondència 

                                           
526 La nòmina de societats afiliades o domiciliades a l’Ateneu en aquests anys ha estat extreta a 
partir de les informacions localitzades en els seus principals òrgans d’expressió d’aquest 
període: la Revista de Menorca i el Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
527 Així és que Llorenç Lafuente Vanrell informà els socis en la sessió inaugural de 1908 que: 
«Tampoco descuidaremos lo que puede redundar en provecho de nuestros socios fuera de 
esta población; en cumplimiento de este deber, la Junta Directiva ha solicitado del Ateneo de 
Madrid la concesión de reciprocidad de derechos entre sus socios y los de esta casa, 
concesión que hay probabilidades de conseguir en beneficio de nuestros consocios que 
puedan establecer su residencia en la Corte, toda vez que no vendrían obligados á satisfacer 
cuota de ingreso en aquel importante centro, siendo suficiente que acreditasen para ser 
admitidos en él el abono de la última cuota mensual de esta sociedad. Al propio tiempo 
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entre entitats culturals, tant de l’illa com de la resta de l’Estat o d’altres països 

estrangers, no es limità únicament als ateneus esmentats suara, lògicament. 

En aquest sentit, la nòmina d’entitats culturals que reberen en aquests anys la 

Revista de Menorca ─que d’ençà de 1906 havia estat adquirida per l’Ateneu 

com a òrgan d’expressió─ com a intercanvi de les seves publicacions seria 

força extensa. A més, l’Ateneu, fruit de les relacions que establí amb altres 

centres i entitats tant de les illes com de la península i l’estranger, principalment 

França i Amèrica del Sud, participà o s’adherí sovint als actes que aquests 

programaven.528 A tall d’exemple, l’any 1919, l’entitat donà compte en la seva 

memòria que, a més d’haver-se celebrat a Maó l’homenatge a Joan Ramis i 

Ramis, amb motiu del centenari de la seva defunció, a iniciativa seva, i de 

l’habitual concurs hípic, endegat per la Secció d’Esports i Excursions, s’havia 
                                                                                                                            
nuestras relaciones con el primero de los Ateneos de España, hoy muy corteses, se harían 
más firmes y nos valdrían apoyo no despreciable para la consecución de donativos de obras, 
subvenciones y otras ventajas que podamos solicitar». LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión 
inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo el día 4 de Octubre de 1908. Memoria 
leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, Secretario de la Junta Directiva», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1908, pàg. 339-340. Tan sols un any més tard els vincles de reciprocitat sol·licitats a 
l’Ateneu de Madrid eren una realitat, així com també a l’Ateneu Barcelonès, tal com informà 
Honori Pons: «Con fecha 22 de Octubre y 19 de Diciembre respectivamente los Ateneos de 
Madrid y Barcelonés concedieron á esta Sociedad la reciprocidad de derechos entre los 
socios». PONS ZABALA, H. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el día 2 de Octubre de 1909. Memoria leída por el secretario de la Junta Directiva D. Honorio 
Pons Zabala», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg. 294. 
528 Un exemple evident d’això el podem contrastar en les afirmacions del president en el discurs 
del curs 1916-1917, en què recordà que: «Aparte de la labor interna del Ateneo, debo hacer 
constar las relaciones intelectuales que mantenemos con el exterior, especialmente con 
centros de la Península y con algunas entidades de Francia y de América. Frutos recientes de 
estas relaciones han sido, por ejemplo, el haber tenido representación el Ateneo en el acto de 
hacer entrega al Ayuntamiento de la Coruña de la estatua de doña Emilia Pardo Bazán; la 
invitación de la Unión Ibero-Americana para que celebremos la fiesta de la raza; y la adhesión 
del Ateneo a la Liga Española de Acción Internacional, cuyos patrióticos fines, sin carácter 
partidista de ninguna clase, son apoyados por los hombres de más valía de nuestra Nación», 
alhora que afirmava que com a fruit d’aquestes relacions: «son las frases de elogio y de aliento 
que recibimos repetidamente de fuera de la localidad. Del resto de la Provincia y de la 
Península nos impulsan a perseverar en nuestra labor. Nos ayudan la Diputación Provincial y el 
Estado; y con motivo de la subvención concedida por el último, no hemos encontrado más que 
muestras de aprobación y facilidades en todas partes, por lo que hago público nuestro 
agradecimiento a los señores diputados don Federico Llansó y don Alejandro Rosselló, 
senador don Bernardo Amer, Gobernador Civil de la Provincia, Inspector Provincial de 1ª 
Enseñanza, Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Director General de La 
Enseñanza y Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, que han intervenido en aquella 
concesión, debiendo hacer extensivo el agradecimiento a nuestro consocio el doctor don Mateo 
Carreras, a quien hemos comisionado en Madrid para hacer efectiva la subvención. Nos ha de 
animar, además, el interés demostrado por S. M. el Rey, que me prometió visitar el Ateneo 
cuando venga a esta isla». VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 5 de octubre de 1916. Resumen por el Presidente del 
Ateneo D. Antonio Victory», Revista de Menorca [Maó], vol. 1916, pàg. 378-379. 
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associat als actes preparats per al centenari del naixement de Josep M. 

Quadrado a Ciutadella de Menorca ―amb l’assistència del president i la 

participació del sextet del Grup Filharmònic―, havia cooperat, també, a la 

subscripció oberta per la Comissió Provincial de Balears per adquirir el Museu 

de Raixa, per tal d’evitar la venda i dispersió dels seus bens, i alhora la Secció 

d’Esports i Excursions s’havia adherit al Comitè Central de Societats Hípiques 

Espanyoles. A més, aquell mateix any i el següent, per exemple, l’entitat 

s’adherí a diversos congressos ―com ara els nacionals de Pesca Marítima i 

d’Enginyeria, el dos consecutius que se celebraren d’Història de la Corona 

d’Aragó o el Congrés Nacional d’Educació que s’havia de dur a terme a 

Palma.529 

Retornant als inicis, s’ha de dir que els primers anys de funcionament de 

l’Ateneu no foren exempts de problemes i conflictes derivats dels atacs i de la 

propaganda en contra que li feren els sectors conservadors i catòlics 

retrògrades, que li suposaren baixes de socis i dimissions d’alguns dels 

membres més actius pel fet d’estar immersos en la vida política local ―de fet, 

part de la campanya en contra de l’Ateneu per part dels sectors conservadors 

estigué justificada en la significació d’alguns dels membres de la Junta 

Directiva, com ara José Pérez de Acevedo i Pere Ballester, en el partit 

republicà menorquí, fet davant el qual ambdós optaren per dimitir dels seus 

càrrecs per no perjudicar l’entitat, tot i que anys més tard tornarien a ingressar-

hi, un cop superats els atacs i recels inicials envers l’Ateneu.530 Però les 

crítiques, tot i que fonamentalment eren degudes als recels amb què els 
                                           
529 Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 7 de Noviembre de 1919. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don 
Lorenzo Lafuente Vanrell», Revista de Menorca [Maó], vol. 1919, pàg. 286-287; FORNALS 
BORT, V. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 16 de octubre de 
1920. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Vicente Fornals», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1920, pàg. 299-300 i AACLA. Lligall «Actos y asuntos ajenos al Ateneo de 
1920 a 1925», Carpetes «2º Congreso de Historia de la Corona de Aragón en Huesca, 1920» i 
«Congreso Nacional de Educación en Palma de Mallorca, 1920». 
530 Sobre els atacs que l’Ateneu patí per part d’alguns sectors del consevadorisme maonès 
vegeu el discurs resum que Antoni Victory Taltavull féu com a president de l’entitat el dia 18 
d’octubre de 1907 en la sessió inaugural d’aquell curs acadèmic ―Revista de Menorca, vol. 
1907, pàg. 325-332― transcrit a l’annex d’aquest estudi. Així mateix, sobre la dimissió de José 
Pérez de Acevedo i Pere Ballester davant els atacs que l’Ateneu rebia per la seva presència a 
la Junta Directiva, car eren membres significats del partit republicà menorquí, vegeu les 
diferents sessions de les juntes directives recollides al llibre d’actes núm. 1 de l’Ateneu, amb 
dates de 24 d’abril, 16 de juny i 22 d’octubre de 1907, pàg. 79, 84-85 i 92-93. 
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sectors conservadors i catòlics de la ciutat veieren l’Ateneu ―car el 

consideraren un perill per als seus interessos―, no sols es justificaren en una 

suposada politització de l’entitat, sinó en altres aspectes de tarannà divers, fet 

davant el qual la Junta Directiva aprovà un comunicat en què es deixà clara la 

postura de l’entitat vers els atacs rebuts. En aquest s’acordà: «Protestar de la 

manera mas enérgica y solemne posible de la campaña injustificada que se ha 

hecho contra el Ateneo. Declarar que éste ha seguido y sigue con 

escrupulosidad los preceptos de su reglamento. Consignar que ha procurado 

siempre la mayor armonía con las demás sociedades y entidades de la 

población, sin excepción ninguna, y ha acudido a cuantos llamamientos se le 

han dirigido con un fin noble, en la medida de sus fuerzas y con los medios de 

que ha podido disponer. Que el Ateneo no es responsable de lo que 

particularmente haga, diga ó escriba cualquiera de sus socios. Que no tiene 

esta Sociedad mas órgano en la prensa que la Revista de Menorca, declinando 

toda responsabilidad en lo que digan ó dejen de decir los demás periódicos 

locales, con todos los que ha guardado siempre por igual las mismas 

atenciones y deferencias. Y que el deseo de la Junta seria que se reunieran 

aquí cuantas personas aman al país, para fomentar su cultura, prescindiendo 

de las divisiones que las separen en asuntos ajenos á esta sociedad».531 

Tanmateix, les dificultats inicials no sols vingueren determinades pels 

atacs d’alguns sectors de la població, que recelaren dels seus objectius i 

funcionament, sinó que també s’hagué de fer front a les dificultats per portar 

endavant els projectes, sovint amb uns recursos econòmics menors als 

desitjats. Les dificultats per trobar subvencions o ingressos suficients que li 

permetessin portar a terme els seus objectius, activitats, etc., sense 

preocupacions econòmiques fou una de les queixes constants en els primers 

anys. Així ho reflectí l’aleshores secretari de la Junta Directiva, Llorenç 

Lafuente Vanrell, en la sessió inaugural del curs celebrada a l’octubre de 1908, 

en què especificà que: «Nuestros proyectos para el porvenir han de 

acomodarse á los escasos medios económicos disponibles; y por lo tanto, 

                                           
531 Reproduït a: VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión inaugural del curso académico celebrada 
en el Ateneo el día 18 de octubre de 1907. Discurso-resumen por el presidente D. Antonio 
Victory», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 325-332. 
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mientras nuestra constancia, que no ha de agotarse, no consiga subvenciones 

ó ingresos que nos den vida desembarazada, nos ceñiremos á continuar el 

programa que desde su creación realiza esta Sociedad, sin grandes vuelos tal 

vez, sin creaciones sonadas ni aparatosas, pero con la persistencia en favor de 

la cultura general y con la acción reposada que tanto influyen con el tiempo en 

el ambiente social».532 S’instava als associats que seguissin treballant 

desinteressadament en favor de l’entitat proposant iniciatives per dur endavant, 

des de les diverses seccions en què estava organitzada, car ells n’eren el 

principal actiu i valor.533 Aquell any, l’Ateneu, en el terreny econòmic, hagué 

d’emetre obligacions per un valor de 15.000 pessetes per tal de sufragar les 

despeses de la seva instal·lació encara no satisfetes des de la fundació, per fer 

front a la part adquirida dels museus i, en definitiva, per regularitzar la marxa 

econòmica de la institució.534 Un any abans havia concertat una assegurança 

contra incendis, atesa la importància de les col·leccions, no sols artístiques, 

dipositades i la biblioteca creada, a més dels mobles i demés objectes que s’hi 

havien anat reunint ―que foren taxats en 49.000 pessetes.535  

                                           
532 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo el 
día 4 de Octubre de 1908. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, Secretario de la 
Junta Directiva», op. cit., pàg. 339. 
533 Antoni Victory Taltavull, en aquest sentit, en el discurs que pronuncià per inaugurar el curs 
de 1908-1909, volgué deixar constància que: «La prosperidad del Ateneo en su vida científica y 
artística es debida principalmente al entusiasmo y desinterés de sus socios activos. Es preciso 
que ese entusiasmo no decaiga, y que aumente el número de socios activos, es decir, de los 
que toman parte en las tareas ateneístas, hasta aproximarnos al ideal de que cada uno de 
nosotros trabajase aquí para todos los demás. El Ateneo esta dividido en secciones; pueden 
los socios filiarse en la sección ó en las secciones que deseen, reunirse éstas periódicamente, 
ó cuanto lo crean oportuno sus presidentes ó lo pidan algunos socios, y proponer sus iniciativas 
á la junta directiva, para que, con la aprobación de ésta, puedan llevarse á la practica». 
VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo el 
día 4 de Octubre de 1908. Discurso-resumen por el Presidente don Antonio Victory», Revista 
de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 400. 
534 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo el 
día 4 de Octubre de 1908. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, Secretario de la 
Junta Directiva», op. cit., pàg. 336. Lafuente recordà als assistents a la sessió inaugural 
d’aquell any que quant a la marxa econòmica de l’entitat: «No debe pasar sin mención en este 
recuento de nuestras vicisitudes el acuerdo tomado en Junta General de 12 de enero de emitir 
obligaciones por valor de 15.000 ptas. para sufragar los gastos de instalación de esta sociedad 
no satisfechos, costear la parte adquirida de nuestros museos y regularizar la marcha de 
nuestra modesta hacienda; el empréstito se cubrió en breves días y la amortización a razón de 
50 ptas. Mensuales tiene lugar con normalidad». 
535 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo el 
día 18 de Octubre de 1907. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, secretario de la 
Junta Directiva», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 293. La decoració de les sales de 
l’Ateneu, així com també l’adquisició en propietat o dipòsit dels objectes artístics i la decoració 
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Cal tenir present que no començà a tenir subvencions oficials per part de 

la Diputació Provincial de les Illes Balears fins a l’any 1914 ─quan ja duia 

gairebé una dècada en funcionament─ o del Ministeri d’Instrucció Pública i 

Belles Arts fins l’any 1916, per bé que aquesta última no se li tornà a concedir 

fins uns anys més tard, llavors ja amb una certa continuïtat. A aquests ajuts 

oficials, s’hi haurien d’afegir els que l’Ajuntament de Maó els féu per tal de 

sostenir el museu de l’entitat, que allotjava les col·leccions del museu municipal 

des de la seva creació.536  

                                                                                                                            
de tot allò que estigués relacionat amb les arts plàstiques, es degué, principalment, a Francesc 
Hernández Sanz tal com afirmà Pere Ballester en el discurs de la secretaria de la sessió 
inaugural del curs acadèmic de 1906. «Obra es del Presidente de esta Sección el decorado de 
nuestros salones, la adquisición en propiedad ó en depósito de objetos artísticos y la dirección 
de todo lo relacionado con las artes plásticas», digué Ballester en la memòria de la secretaria. 
Vegeu: BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. Pedro 
Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial de apertura de 
curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 304. 
536 Així es desprèn de l’anàlisi de les memòries anuals de secretaria, en què per primera 
vegada s’agraeix la subvenció de la Diputació Provincial l’any 1914 i la del Ministeri d’Instrucció 
Pública i Belles Arts l’any 1916. En aquest sentit, d’una banda Pere Ripoll afirmà l’any 1914 
que: «Grato es a la Junta directiva consignar que la Excma. Diputación Provincial de Baleares 
nos ha concedido una subvención en metálico. Si tal subvención es en sí de agradecer, por 
facilitar nuestra marcha económica, no lo es tanto como las frases laudatorias insertas en el 
oficio que dirigió su Vicepresidente, para este Ateneo. Renovemos la expresión del deseo 
consignado por dicha Junta, en su acuerdo de voto de gracias para la Excma. Diputación, “de 
continuar trabajando en pro de la cultura y de los intereses patrios”, y hagamos votos para que 
la expresada Corporación reconociendo “y teniendo en cuenta los grandes beneficios que a la 
cultura patria reporta el Ateneo” (son sus palabras textuales) continúe subvencionándonos 
anualmente»; i de l’altra, en la memòria llegida el 1916, afegirà també que: «Continuamos 
percibiendo la de quinientas pesetas que la Excma. Diputación provincial nos concede desde 
hace algunos años. Honra que agradecemos y que ensalza a los señores Diputados, bien 
poseídos de la misión que cumple este Ateneo. También cobramos la de trescientas pesetas 
que nuestro Excmo. Ayuntamiento nos da para la conservación del Museo. Y últimamente el 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, por Real orden de 7 junio, nos señaló la de mil 
pesetas». Vegeu: RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada 
en el Ateneo el 23 de octubre de 1914. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. 
Pedro Ripoll Busquets», Revista de Menorca [Maó], vol. 1914, pàg. 325 i RIPOLL BUSQUETS, 
P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 5 de octubre de 1916. 
Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 
292. Dels agraïments per les subvencions anuals de cinc-centes pessetes rebudes per part de 
la Diputació Provincial, hom en té constància des de llavors ençà en anys successius, així com 
també de les queixes sobre la manca de continuïtat de la subvenció atorgada pel Ministeri 
d’Instrucció Pública i Belles Arts de mil pessetes, que com s’ha dit no se’ls tornà a concedir fins 
a l’any 1922, tot i que a partir de llavors sí que es mantingué estable. D’altra banda, la 
subvenció anual atorgada per l’Ajuntament ininterrompudament des de 1910, tret de l’any 1926, 
fou en ocasions, com ho era la de la Diputació Provincial, de cinc-centes pessetes i en d’altres 
de tres-centes pessetes, principalment per tal de sostenir el Museu Municipal que s’allotjava a 
les dependències de l’Ateneu. Vegeu: VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del 
curso académico celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1910. El Presidente D. Antonio 
Victory y Taltavull», Revista de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. 350-351; LAFUENTE 
VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 15 de 
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Ara bé, tot i les dificultats econòmiques a les quals hagué de fer front 

l’Ateneu, sense cap tipus de subvenció oficial durant els primers anys de 

funcionament ―pràcticament, com s’ha dit, fins a l’any 1914 si exceptuem la 

que els atorgà l’Ajuntament per mantenir el museu municipal a les seves 

dependències―, el cert és que portà a terme diverses activitats i iniciatives a 

tenir en compte en aquesta primera dècada ―promoció dels esports, a través 

de concursos hípics o campionats de futbol; de les arts, a través de diverses 

exposicions de cartells, dibuixos, i projectes arquitectònics o concursos 

fotogràfics; dels estudis locals, a través d’un concurs per premiar la millor obra 

de geografia i història de Menorca, etc. A més, sembla que aconseguí superar 

positivament els efectes negatius derivats dels recels inicials que despertà 

entre alguns socis la campanya contrària que se li féu des de determinats 

sectors de la població, que, com s’ha dit, fins i tot produí baixes en el nombre 

                                                                                                                            
octubre de 1915. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente 
Vanrell», Revista de Menorca [Maó], vol. 1915, pàg. 328; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de 
apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 8 de octubre de 1917. Memoria leída 
por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1917, pàg. 303; VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico 
celebrada en el Ateneo el 19 de Noviembre de 1918. Resumen por el Presidente del Ateneo D. 
Antonio Victory», Revista de Menorca [Maó], vol. 1918, pàg. 253; LAFUENTE VANRELL, L. 
«Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 7 de Noviembre de 1919. 
Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., 
pàg. 289; FORNALS BORT, V. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 16 de octubre de 1920. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don 
Vicente Fornals», op. cit., pàg. 300; VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 4 de noviembre de 1921. Resumen por el Presidente del 
Ateneo D. Antonio Victory», Revista de Menorca [Maó], vol. 1921, pàg. 347; VICÉN VILA, A. 
«Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 16 de octubre de 1922. 
Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Aurelio Vicén Vila», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1922, pàg. 294; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 9 de octubre de 1923. Memoria leída por el Secretario de 
la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», Revista de Menorca [Maó], vol. 1923, pàg. 
292-293; CARDONA CARRERAS, F. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 19 de Octubre de 1925. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva 
don Francisco Cardona Carreras», Revista de Menorca [Maó], vol. 1925, pàg. 326; VICTORY 
TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 16 de 
octubre de 1926. Resumen por el Presidente del Ateneo D. Antonio Victory», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1926, pàg. 313; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1927. Memoria redactada por el 
Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1927, pàg. 293; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada 
en el Ateneo el 8 de noviembre de 1929. Memoria redactada por el Secretario de la Junta 
Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», Revista de Menorca [Maó], vol. 1929, pàg. 325; 
ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
20 de octubre de 1930. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro 
Alejandre Monjo», Revista de Menorca [Maó], vol. 1930, pàg. 292.  
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d’associats. Alguns d’ells, passats els recels inicials, tornaren a donar-se d’alta 

com a socis.537 
 

 
Figura 55. Dependències de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó l’any 1911 durant una 

de les primeres exposicions endegades per la Secció d’Arts del Dibuix i Arqueologia, en aquest 
cas s’exposà l’obra del dibuixant i caricaturista conegut per Bon (Ramon Bonet). 

 

                                           
537 En el discurs de la sessió inaugural del curs acadèmic de 1910-1911 Victory Taltavull afirmà: 
«Debe congratularnos también la consideración de que se ha sostenido en estos últimos años 
el número de socios con fluctuaciones de escasa importancia, según demuestran las memorias 
de contaduría que anualmente se leen en el mes de junio, y que desde la última tiende á 
aumentar dicho número; y sobre todo la circunstancia de que en ese aumento figuran, aunque 
pocos hasta ahora, algunos compañeros queridos, que han estado alejados temporalmente del 
Ateneo, sin duda por causas ajenas a los fines de éste. Todos son y serán recibidos 
unánimemente por la Junta con la mayor complacencia. De estos compañeros especialmente 
espero que propaguen ahora fuera de aquí la nobleza de nuestras intenciones y la rectitud de 
nuestros procedimientos, a fin de que el reducido número de personas que miran aun con 
recelo á esta Sociedad, disminuya cada vez más, ya que no podemos aspirar á que 
desaparezca por completo, porque no hay Institución, por buena y santa que sea, que no tenga 
contrarios». VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en 
el Ateneo el 17 de octubre de 1910. El Presidente D. Antonio Victory y Taltavull», op. cit., pàg. 
350-351. 
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Figura 56. Imatge d’un dels concursos hípics celebrats a instància de la Secció d’Esports i 

Excursions de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó (any 1917). 
 

Sigui com vulgui, tot i la bona tasca sociocultural desenvolupada per la 

institució en aquests primers anys, no es pot negar que la seva marxa 

econòmica fou una preocupació constant de les juntes directives, fet que quedà 

alleugerit amb l’arribada dels primers ajuts oficials, ja fossin de la Diputació, del 

Ministeri o de l’Ajuntament, car progressivament aquestes subvencions 

ajudaren a minvar el deute contret, principalment, durant els primers anys 

d’existència de l’entitat. Així, doncs, en la memòria llegida l’octubre de 1914, el 

secretari Pere Ripoll destacà precisament aquesta relativa prosperitat 

econòmica, alhora que recordava la tasca cultural de l’entitat, tot lamentant-se 

que encara no se’ls reconeixia abastament la seva labor a casa nostra, no així 

fora de l’illa. «Es, aunque lenta, progresiva nuestra marcha. Entramos en el 

curso que hoy se inaugura, último de la primera década, en situación 

relativamente próspera. En los nueve años transcurridos hemos afianzado 

nuestra vida y entrado últimamente en terreno que nos permite disminuir, 

aunque poco, nuestra deuda. Esto en el orden económico; en el moral, el 

avance ha sido mucho mayor: hablen por nosotros todos cuantos han trabajado 

en esta casa para su desenvolvimiento y para el bien y progreso de Menorca, 

que es el progreso y bien de este Ateneo; y díganlo quienes en la prensa, 

epistolarmente y en folletos, y en toda ocasión, ostentando cargos activos de 

esta Junta directiva y fuera de ellos, han salido en defensa de esta isla, 
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reivindicando olvidos no merecidos. Consecuencia de tales trabajos es el 

renombre que ha adquirido este Centro, sobre todo fuera de Menorca. ¡Lástima 

que aquí no se aquilaten, como se merecen, tales desvelos!»,538 afirmà Pere 

Ripoll. 

En aquest sentit, pel que fa a la manca de consideració que l’entitat patia 

en els primers anys, provocada en gran part per la campanya desfavorable que 

li feren en el seu començament determinats sectors conservadors i catòlics, 

Antoni Victory Taltavull, en el discurs de la sessió inaugural del curs celebrada 

l’octubre de 1909, considerà que la creació de diversos ateneus a Maó com ara 

el Popular i l’Obrer, sota el caliu de l’Ateneu que ell presidia, era una mostra 

evident que l’entitat no sols era necessària i possible, sinó que era positiva la 

seva presència a la ciutat, fet que desautoritzava la campanya en contra que se 

li havia fet. «Al no habernos desviado del camino recto y de la dirección que 

nos marca el Reglamento, debemos el arraigo que, en mi concepto, ha 

adquirido esta institución, á pesar de las dificultades que ha encontrado», 

manifestà Victory Taltavull en el discurs esmentat, per prosseguir afirmant que: 

«Si al principio pudo creerse por algunos que no seria posible ni hacía falta en 

Mahón un Ateneo y hasta que su existencia podría ser perjudicial, tendrán que 

convencerse de que estaban equivocados al repasar nuestra historia, que 

escrita está en la Revista de Menorca, y al considerar que la existencia de este 

Ateneo ha traído la creación de otros dos. Debemos alegrarnos de ello y de 

que los otros sigan nuestras huellas, dividiéndose en secciones para el 

desarrollo de sus trabajos, organizando excursiones, celebrando veladas 

artísticas y literarias y actos tan simpáticos y provechosos como la Fiesta del 

Árbol, que aquí, en esta casa, inició el Sr. Alabern, acumulando los primeros 

datos, y que con tan feliz éxito celebró el Ateneo Obrero, bajo la acertada 

dirección de nuestro consocio el señor Pomar, á quien con el mayor gusto 

asesoraron varios de nuestros ateneístas, entre ellos el mismo Sr. Alabern; 

como debe congratularnos que acudan aquí en busca de elementos artísticos, 

de conferenciantes y de profesores, como los de Esperanto, formados en 

                                           
538 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 23 de octubre de 1914. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll 
Busquets», op. cit., pàg. 326. 
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nuestra cátedra por el activo é ilustrado sacerdote Sr. Juaneda. Debemos 

procurar el fomento de las relaciones entre todos estos centros que tienen por 

objetivo el desarrollo de la cultura y del bienestar del país; centros en los que 

se reúnen para estos fines personas en otras partes distanciadas por sus 

opiniones ó creencias, y que dan á nuestra ciudad fama de culta».539 En el 

discurs dels curs acadèmic següent, de 1910-1911, es congratulà també de la 

creació d’un altre ateneu, aquesta vegada a la població veïna des Castell, 

també endegat sota el caliu i al bressol de l’entitat que ell presidia, fet que el 

reafirmava en les seves consideracions de la sessió inaugural del curs 

ateneístic d’un any abans.540 Hom recordarà, car ja s’ha dit en aquest mateix 

estudi, que l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó esdevingué bressol i 

plataforma per a la creació d’altres institucions culturals i educatives, com ara 

els ateneus esmentats suara per Victory Taltavull. Així és que el 1908 es 

crearien a Maó l’Ateneu Obrer i l’Ateneu Popular, ambdós adreçats a les 

classes populars i obreres maoneses, tot i que des de diferents sectors 

ideològics ―l’un pels sectors conservadors i catòlics i l’altre pels sectors 

progressistes i republicans―, i el 1909 es crearia l’Ateneu des Castell, també 

de caire popular. Aquest fet, la proliferació d’ateneus al llevant de l’illa sota 

l’influx de l’Ateneu de Maó, fou considerat per Victory Taltavull, com s’ha vist, 

un reflex de la bona tasca portada a terme per aquest últim, que havia donat 

lloc al fet que es desitgés crear institucions semblants adreçades 

específicament a determinats sectors de la població, la qual cosa havia 

d’acabar d’esvair les reticències inicials demostrades per part de determinats 

sectors de la població i els atacs injustificats que l’entitat, consegüentment, patí 

en els primers anys. 

                                           
539 VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el día 2 de Octubre de 1909. Resumen por el Presidente del Ateneo D. Antonio Victory 
Taltavull», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg. 316-317. 
540 Respecte d’això afirmà: «Nos congratulábamos el año anterior de que la existencia de este 
Ateneo hubiera dado lugar, á la creación de otros dos de carácter obrero en esta ciudad. Hoy 
debemos alegrarnos de que el vecino pueblo de Villa-Carlos siga nuestras huellas, fundando 
también un Ateneo que empieza su vida con grandes alientos. A todos ellos deseamos el 
mayor éxito en el desarrollo de la labor que se han impuesto». VICTORY TALTAVULL, A. 
«Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1910. El 
Presidente D. Antonio Victory y Taltavull», op. cit., pàg. 350-351. 
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Normalitzada la situació de l’Ateneu, i cada vegada més arrelat a la 

ciutat, l’oferta cultural i educativa que oferí en aquest període, així com també 

la promoció d’estudis locals específics, s’anà ampliant progressivament. A tall 

d’exemple, Pere Ripoll Busquets, en el discurs en qualitat de secretari de la 

Junta Directiva de l’any 1912, en què repassà l’activitat feta en el curs 

precedent i esmentà els projectes de futur, destacà la tasca portada a terme 

per l’entitat metòdicament i pràctica durant el curs acadèmic. «¿Ha conseguido 

este Ateneo realizar esta labor lenta, metódica y de resultados prácticos? 

Entendemos que sí. Concretándonos a la del curso pasado, vemos destacarse 

de ella dos hechos: uno, el intento de dar a conocer al público la música de los 

grandes maestros con obras que quedarían desconocidas sin el esfuerzo de 

los que, sintiendo intensamente las bellezas que atesora el divino arte, no 

quieren ser los únicos usufructuarios de ellas; el otro, el concurso de Folk-lore 

que este Ateneo, siguiendo el camino trazado desde su fundación, de reunir, de 

recopilar todo cuanto sea de interés para Menorca, abrió a últimos del año 

1911. No corresponde a esta memoria dar cuenta de semejante trabajo: sólo 

diremos que es el suma y sigue de las obras debidas a este centro y que no 

desmerece de sus antecesoras. Estas obras, precisamente, serán el timbre de 

gloria más preciado que legaremos a los que nos sucedan, y constituyen la 

principal consecuencia y resultado de la labor lenta y metódica a que antes 

aludíamos. Fenecerá este Ateneo como fenece todo lo humano; más, en el 

transcurso del tiempo, desaparecidos nosotros, y con nosotros los egoísmos y 

pequeñeces personales, quedarán como testimonio vivo de la existencia del 

mismo, cuatro, cinco, seis o más obras, en las que se condensará toda nuestra 

labor, toda nuestra vida científica y artística», considerà Ripoll Busquets, per 

prosseguir recordant, en unes afirmacions que palesen l’èxit de què gaudia la 

biblioteca i la sala de lectura de l’entitat entre els seus associats, que: 

«Además, continua es la salida de libros de la biblioteca; continuas son también 

las consultas de los que, por su índole especial, de ella no pueden sacarse. 

Lectores reúne, en número crecido, su salón de lectura, especialmente durante 

la estación invernal, época en que los socios residen en esta ciudad».541 A 

                                           
541 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
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més, es recordà als associats que s’havia obert la matrícula dels cursos 

d’idiomes que s’oferien des de la creació de l’entitat ─francès, anglès, alemany 

i esperanto─ per al curs que començava, així com també, el d’educació física 

per als infants i joves fills dels socis i el de solfeig a cura de la recentment 

creada acadèmia de solfeig a l’Ateneu.542 

Tot i que en els primers anys la presència de les dones sols es limità a 

les col·laboracions que feren principalment a les vetlades musicals 

programades, s’ha de dir que a partir dels cursos 1913-1914 i 1914-1915 

progressivament s’anaren incorporant en el dia a dia de l’entitat, ja fos assistint 

a les excursions, bé col·laborant en diverses tasques ―conferències, vetlades 

literàries i musicals―, bé integrant-se per primera vegada a la Junta Directiva 

del centre com a presidenta d’una secció. Així, doncs, en aquell curs, a tall 

d’exemple, Catalina Sastre pronuncià una conferència sobre «Educación de la 

mujer», ―fet aquest, la presència de conferenciants femenines a les càtedres 

de l’Ateneu, que es tornaria a repetir en cursos posteriors―, o Catalina 

Llambias de Ballester acceptà la presidència de la Secció de Literatura i Música 

i, per tant, ocupà una vocalia, també, a la Junta Directiva.543  

                                                                                                                            
el 14 de octubre de 1912. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll 
Busquets», Revista de Menorca [Maó], vol. 1912, pàg. 301-302. 
542 P. Ripoll recordà, en aquest sentit, que: «A cumplir la misión encomendada a este Ateneo 
dedica su Junta directiva toda su actividad. Ha abierto en Secretaría matrículas de francés, 
inglés, alemán y esperanto; ha establecido una Academia gratuita de solfeo para orfeonistas y 
niños y jóvenes de ambos sexos, y a cargo de un profesor competente se volverá a abrir la de 
gimnasia higiénica para niños y niñas menores de 10 años, hijos de socios». Ibídem, pàg. 301-
302. 
543 Fets davant els quals la Junta Directiva se n’alegrava, tal com manifestarien Pere Ripoll en 
la sessió inaugural de 1914 i Llorenç Lafuente en la de 1915. El primer d’ells afirmà: «Ligeras 
consideraciones sugiere la lectura del indicado resumen. Solamente en dos nos detendremos, 
por ser las más dignas de atención: la parte activa que el bello sexo ha tomado en nuestras 
tareas y excursiones y nuestra marcha progresiva. En efecto: el elemento femenino, que 
solamente en veladas musicales había aportado su concurso, inició con la señorita Sastre, en 
su conferencia acerca de la Educación de la mujer, la tendencia de convertir a ésta de mera 
espectadora que salvo en aquellas veladas había sido, en elemento de acción; continuáronla 
las señoras y señoritas que con su presencia animaron las excursiones; y digno remate de todo 
ello ha sido la aceptación del cargo de Presidente de la Sección de Literatura y Música por 
doña Catalina Llambías de Ballester, correspondiendo al acuerdo de la Junta general que la 
nombró. Inútil es expresar la satisfacción que el sexo fuerte ha sentido en vista de tal actitud, y 
su deseo sería ceder a menudo el sitial del conferenciante para que se viera honrado por 
representantes del sexo femenino. ¿Seremos tan afortunados que consigamos nuestro 
deseo?»; mentre que el segon afegiria uns anys més tard: «Tanto por el número como por la 
calidad de las conferencias no se puede negar que el curso fué aprovechado y fecundo. En él 
advertimos una participación creciente de la mujer en nuestra labor literaria, pues aunque otros 
años ha habido algunas señoras que han ocupado la cátedra de esta Casa y una formó parte 
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Tot i que, com hem vist, l’Ateneu començà a comptar amb el suport de 

les institucions públiques en major o menor grau ―a partir de 1910 de 

l’Ajuntament, del 1914 de la Diputació i del 1916 del Ministeri― el cert és que 

aquestes aportacions, tot i ser importants, no permetien més que fer front a les 

despeses generals o a sostenir el museu que allotjava.544 Tanmateix, hom sap 

que la vida d’aquestes institucions en general, com s’ha dit, fou precària i 

bàsicament se sostingueren gràcies a les quotes dels associats, a les 

donacions de particulars o d’entitats privades i, amb major o menor constància, 

a les subvencions oficials. De fet, conscients que el principal actiu per al seu 

sosteniment eren els socis i les quotes que aquests pagaven, Antoni Victory 

Taltavull féu una crida, en la sessió inaugural de 1918, perquè cada soci 

intentés aconseguir que un altre membre de la comunitat es donés d’alta a 

l’Ateneu, així com també implicar-hi més les joventuts, per garantir-ne el 

futur.545 Cinc anys més tard, la crida a la necessitat que les joventuts 

                                                                                                                            
del Jurado en el concurso de folk-lore, actualmente una preside nuestra Sección de Literatura y 
Música y dos han contribuido con su trabajo espiritual a difundir la cultura, haciéndolo con el 
especial encanto que la mujer, artista siempre, sabe, poner en sus obras». Vegeu: RIPOLL 
BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 23 de 
octubre de 1914. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll 
Busquets», op. cit., pàg. 326 i LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 15 de octubre de 1915. Memoria leída por el Secretario 
de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 323. 
544 D’això mateix es lamentava Antoni Victory Taltavull en el discurs pronunciat com a president 
de l’entitat en la sessió inaugural celebrada el 1915: «Nada he de decir de la labor del Ateneo 
en el último curso, porque queda bien detallada en la Memoria del señor Lafuente. En cuanto a 
propósitos para el porvenir, sólo puedo manifestar que la historia del Ateneo en sus diez años 
de existencia es garantía del fiel cumplimiento de la misión que nuestros estatutos nos 
imponen; y ella nos obliga, además, a perseverar en esta misión, con la modestia que los 
escasos elementos disponibles nos imponen y a que nos sujetan los reducidos recursos con 
que contamos. De la situación económica del Ateneo se da detallada cuenta en la 
reglamentaria Junta general del mes de junio: sólo recordaré que el donativo concedido por la 
Excma. Diputación Provincial nos ha ayudado este año a satisfacer los gastos generales, así 
como la pequeña subvención de nuestro Excmo. Ayuntamiento contribuye al sostenimiento del 
Museo y el legado del señor Prieto nos permitirá ahora atender a la conservación y fomento de 
la Biblioteca». VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada 
en el Ateneo el 15 de octubre de 1915. Resumen por el Presidente del Ateneo D. Antonio 
Victory», Revista de Menorca [Maó], vol. 1915, pàg. 352. 
545 En el discurs d’aquell any, instà els socis de l’entitat perquè aconseguissin implicar més les 
joventuts ateneistes i aconseguissin involucrar nous socis per tal de sostenir-la, en unes 
afirmacions en què es denota que aquesta institució encara patia les conseqüències de la 
campanya de desprestigi que se li féu en el seu inici i el menyspreu per part de determinats 
sectors intransigents de la població. Victory afirmà: «Tanto por la costumbre seguida en los 
trece años que llevo desempeñando la presidencia de este culto centro, merced a la excesiva 
benevolencia de los señores ateneístas, como porque lo considero un deber del cargo, me creo 
obligado a decir algunas palabras en este solemne acto con que inauguramos el curso décimo-
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ateneistes, molts d’ells fills d’antics socis, s’impliquessin més en el seu 

esdevenir i fossin el relleu natural dels fundadors de l’entitat seguirà present en 

el pensament de Victory Taltavull com a garantia de futur.546 No serà, però, fins 

                                                                                                                            
cuarto de nuestras tareas. En todas estas solemnidades pasa por nuestra mente, como 
agradable visión cinematográfica, el recuerdo de la ininterrumpida labor realizada por el Ateneo 
en ese ya respetable número de años, que son los mismos que cuenta de existencia; labor que 
ha dejado evidentes huellas de cultura, que ha despertado laudatorias aficiones, ha 
perfeccionado otras, contribuyendo a la educación artística y literaria, ha perseguido la 
obtención de mejoras y ha engendrado y alentado instituciones de utilidad positiva para el 
progreso del país. Pero en las mismas ocasiones miro siempre con incertidumbre el porvenir, 
creyendo no ver asegurada la continuación de una labor fructífera, ni siquiera la existencia del 
Ateneo, cuya desaparición implicaría para esta ciudad una indiferencia o abandono que 
estamos obligados a evitar. Un número reducido de socios activos y entusiastas, que apenas 
se renueva ni aumenta, es la garantía de nuestra futura labor. Sería de desear mayor actividad 
en la juventud ateneísta que forzosamente ha de ir reemplazándonos, si no se quiere dejar 
perecer la institución. Merece además el Ateneo mayor protección de parte de personas que 
podrían y parece deberían contribuir con entusiasmo a su sostenimiento. Desvanecidos los 
infundados prejuicios con que su creación fué recibida por algunos, sólo pueden alegar hoy, 
como escusa, la existencia en nuestra ya notable biblioteca de algunas obras que no son de su 
agrado. Pero pretender que en una asociación sin tendencias exclusivistas de ninguna clase, y 
cuya finalidad es la ciencia y el arte en todas sus manifestaciones, puedan existir miles de 
libros sin que entre ellos los haya que no satisfagan a todos, es imposible. En esto, como en 
todo, lo menos que se ha de tener para vivir en sociedad es un poco de tolerancia. Hace ya 
diez años que en el Boletín del Ateneo venimos relacionando todos los libros que ingresan en 
nuestra biblioteca y nunca hemos recibido por su adquisición queja alguna de ningún socio. 
Aquella escusa la alegan quienes no conocen el Ateneo ni sus publicaciones. Lo que conviene 
es que cada ateneísta procure desvanecer entre sus amistades lo que pueda quedar de 
aquellos prejuicios, y se imponga la obligación de traer un socio nuevo, para poder mejorar las 
condiciones en que se desenvuelve la institución; procedimiento que, aun pareciendo de 
concepción inocente, fué recomendado y seguido por el Círculo de Bellas Artes y Ateneo de 
Bilbao con un éxito que aseguró su existencia». VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de 
apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 19 de Noviembre de 1918. Resumen 
por el Presidente del Ateneo D. Antonio Victory», op. cit., pàg. 251-253. 
546 Vegeu les afirmacions que féu respecte d’això: «En cuanto a los firmantes del reglamento, a 
quienes he aludido, unos, por desgracia, han dejado ya este mundo, y otros se han ido 
apartando sucesivamente de las tareas activas y del gobierno del Ateneo, confirmando con 
esto una vez más la cualidad más característica de estos habitantes la falta de perseverancia. 
Son rara excepción los que conservan el entusiasmo y la actividad de los primeros tiempos. 
Esto obliga a irlos reemplazando por gente joven; pero es preciso que de la juventud actual 
salgan individuos poseídos del entusiasmo que tuvieron los fundadores del Ateneo, que les 
sirva de base para dedicarse altruistamente a los trabajos y a las tareas diarias, quizás poco 
brillantes, pero indispensables para mantener el aliciente en la colectividad y para el 
sostenimiento de la institución. Y ya que no esta en nuestra mano variar las cualidades de 
nuestro pueblo, extendiendo la virtud de la perseverancia, he de dirigir un llamamiento a la 
juventud ateneísta, para que se anime y se brinde a ir reemplazando a los que han 
desaparecido, a los que se cansan y hasta a los que nos vamos haciendo viejos. En el Ateneo 
se ha ido formando un núcleo de jóvenes, muchos de ellos hijos de antiguos socios, que, en 
lugar de pasar todas sus horas libres en tertulias o en otros pasatiempos que abundan en esta 
ciudad, vienen aquí a leer o estudiar, a discutir asuntos científicos o literarios, y a las clases y 
actos colectivos. Yo espero que de este núcleo de jóvenes saldrán quienes aporten su trabajo y 
sus iniciativas en beneficio de la colectividad y aseguren la existencia de la institución». 
VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
9 de octubre de 1923. Resumen por el Presidente del Ateneo D. Antonio Victory», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1923, pàg. 329-330. 
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l’any 1927 en què es comenci a traspuar un major optimisme pel que fa al futur 

de l’Ateneu en els discursos de la presidència. «En ninguno de los ya 

numerosos actos de apertura de curso del Ateneo que he tenido la honra de 

presidir (más de veinte), me he sentido tan optimista como hoy. Generalmente, 

en estas solemnes sesiones, al dirigir una mirada retrospectiva hacia la labor 

realizada, podíamos mostrarnos satisfechos; pero el temor al porvenir, en más 

de una ocasión nos ha preocupado. Hoy creo que podemos ya confiar 

serenamente en la vida y en la futura actuación del Ateneo», afirmà aquell any 

Victory Taltavull, per prosseguir comentant que: «Respetado y admirado por 

todos, salvo el reducido e irreductible grupo de descontentos, que en todas 

partes y en todos tiempos ha de haberlos, incapaces de hacer y deseosos de 

no dejar hacer; ventajosamente conocido y alabado fuera de nuestro círculo de 

acción; contando con un número de socios que hace muchos años no decrece, 

a pesar de la disminución de la guarnición; con el apoyo de todas las 

autoridades, con el auxilio del Estado, de la Diputación Provincial y del 

Ayuntamiento, la vida y el desenvolvimiento de este Centro de cultura parecen 

asegurados. Estas circunstancias favorables y una escrupulosa administración 

nos han permitido agrandar el local, con la agregación de la parte que ocupaba 

la Cámara de Comercio, aquí nacida y que ha convivido más de veinte años 

con nosotros, y cuyo desarrollo le ha obligado a instalarse con más 

independencia. Así podemos contar ahora con una nueva sala de lectura y de 

estudio y será posible ensanchar la Biblioteca que no cabe en las habitaciones 

en que está instalada. Hemos amortizado ya más de las dos terceras partes del 

empréstito de instalación, y, a parte de él, no tenemos hoy otra deuda que la 

ocasionada en la estación radio-telefónica, que resultó muy costosa, a cambio 

de la satisfacción de poder decir que fué una de las primeras que se montaron 

en España».547 De les afirmacions que ens precedeixen volen aturar-nos en un 

parell d’aspectes que, a banda del tema sobre l’optimisme vers la marxa 

econòmica de l’entitat i la seva continuïtat en el futur, mereixen ser comentats. 

En primer lloc, la referència per part de Victory al fet que, tot i haver baixat la 

                                           
547 VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 17 de octubre de 1927. Resumen por el Presidente del Ateneo D. Antonio Victory», Revista 
de Menorca [Maó], vol. 1927, pàg. 333-334. 
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presència dels cossos militars a l’illa, això no havia perjudicat excessivament el 

nombre de socis, que s’havia mantingut estable. Hom sap que un percentatge 

elevat de socis de l’entitat en aquest període pertanyien als cossos militars 

destinats a l’illa ―un fet significatiu de l’alt nombre de socis provinents 

d’aquests cossos és que dels dos-cents quatre socis fundadors fins a 

cinquanta-dos eren oficials de l’exèrcit o la marina. En segon lloc, s’ha de 

destacar la importància que any rere any anà assolint la biblioteca i la sala de 

lectura, la qual cosa és prou evident si ens atenem a les afirmacions de Victory 

Taltavull. I, finalment, i en tercer lloc, la voluntat d’oferir als associats, en la 

mesura de les seves possibilitats econòmiques, l’accés a les darreres 

innovacions tecnològiques, com ara una estació radiotelefònica ―d’aquesta 

manera l’Ateneu fou una de les primeres entitats de l’Estat que n’adquirí una i 

l’única de les illes a l’any 1924.548 

En un altre terreny, no podem deixar d’esmentar que a les acaballes de 

la segona dècada del nou-cents el debat sobre l’ús del català o el castellà era 

ben present a la institució, fet fàcilment comprensible si tenim en compte el 

revifament del regionalisme i el proliferament d’activitats de tipus cultural i de 

propaganda en favor de la recuperació de la llengua catalana a l’illa aleshores. 

És precís recordar que, com s’ha dit, el regionalisme a Menorca no s’articulà 

fins l’any 1912 amb la publicació de Llum Nova (1912-1913) a la vila des 

Migjorn Gran, i, també, en bona mesura per la tasca realitzada pel metge i 

folklorista Francesc Camps i Mercadal, Francesc d’Albranca, autor del Folk-lore 

menorquín de la pagesía (1918), i el mestre i folklorista mallorquí Andreu Ferrer 

Ginard, autor d’unes Rondaies de Menorca (1914) i d’unes Cançonetes 

menorquines (1922). Fou precisament Llum Nova que publicaria i faria seves 

                                           
548 Això es desprèn almenys de les afirmacions que Pere Ripoll féu l’any 1924 a la sessió 
inaugural del curs acadèmic d’aquell any, en què digué: «Este centro ha seguido con interés el 
curso y avance del sensacional invento radiotelefónico. Instaló en este salón una estación 
receptora completa, formada por uno de los mejores aparatos conocidos. Ha sido el Ateneo de 
las primeras Sociedades de España que ha ofrecido este aliciente a sus socios, y es aún hoy la 
única de Baleares que lo posee. Y si durante el curso anterior no ha dado nuestra estación todo 
el resultado que es de esperar de su valía, se están corrigiendo precisamente estos días las 
deficiencias de instalación, siendo de esperar que en el próximo invierno podrán ofrecerse 
buenas audiciones de conciertos, conferencias y cuanto sea objeto de transmisión por las 
ondas hertzianas». RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico 
celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1924. Memoria redactada por el Secretario de la 
Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets», Revista de Menorca [Maó], vol. 1924, pàg. 325.  
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les noves normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans. Ara bé, el 

regionalisme prengué embranzida sobretot en els anys 1916 i 1917 de la mà de 

joves com Josep Maria Ruiz Manent, fill d’Àngel Ruiz i Pablo, i Joan Estelrich. 

Ambdós, juntament amb Pere Ballester Pons, participaren en els debats sobre 

la recuperació del dret català que tingueren lloc en els anys de vigència de la 

Mancomunitat de Catalunya ―amb conferències celebrades a l’Ateneu. 

Aquests debats s’alternaren a Menorca amb activitats de tipus cultural i de 

propaganda en favor de la recuperació de la llengua catalana. A més, al voltant 

dels anys vint del nou-cents es produí una revifalla en l’ús escrit i parlat 

d’aquesta llengua en l’àmbit cultural, car començà a utilitzar-se en revistes 

especialitzades, com la Revista de Menorca, o en les principals tribunes 

culturals del moment, com ara la de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

En aquest sentit, Antoni Victory Taltavull, en el discurs de la sessió inaugural 

del curs acadèmic de 1918-1919, una vegada que l’ús del català s’havia 

intensificat en les tribunes de l’entitat, féu unes afirmacions força reveladores 

respecte de la seva postura i per extensió del posicionament de la Junta 

Directiva de l’Ateneu, la qual representava. En relació amb l’ús del català 

constata que: «Hemos de anotar ahora que desde entonces, es decir, en el 

transcurso de un año, se ha intensificado algo su uso literario, ha aumentado 

en unos cuantos el número de los que a veces escriben en menorquín o 

catalán, ya que nuestro lenguaje es el mismo idioma catalán con ligeras 

variantes o, si se quiere, un dialecto suyo», i prossegueix recordant que: «No 

se ha opuesto nunca el Ateneo al cultivo del idioma en el que casi 

exclusivamente hablaban y escribían hace poco más de un siglo todos los 

menorquines. Lo prueban la colección de nuestra Revista de Menorca y 

principalmente nuestro concurso de FoIk-lore menorquín, que ha dado origen a 

obras tan notables como la de don Francisco Camps Mercadal y la de don 

Andrés Ferrer Ginart».549 Ara bé, davant el fet que majoritàriament la llengua 

utilitzada en les conferències fos el castellà, Victory justifica que això era així 

per respecte als socis que no coneixen la llengua catalana. «Y si en esta 

                                           
549 VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 19 de Noviembre de 1918. Resumen por el Presidente del Ateneo D. Antonio Victory», op. 
cit., pàg. 253-256. 
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tribuna, con rarísima excepción, se emplea siempre el castellano, es por el 

deber que nos impone la presencia de buen número de socios que no conocen 

nuestra lengua regional», afirmà.550  

Tanmateix, l’ús de la llengua catalana a les tribunes de l’entitat i al seu 

principal òrgan d’expressió en aquests anys, tot i augmentar, no fou majoritari. 

Nogensmenys, davant l’augment de l’ús experimentat aleshores, des de l’entitat 

i el consell de redacció de la Revista de Menorca, es volgué deixar clar que 

això en cap cas no representava un posicionament a favor del regionalisme 

―aleshores amb una certa embranzida a casa nostra, com s’ha vist― tant de 

l’una com de l’altra. Així és que, a tall d’exemple, l’any 1920, en publicar-se la 

conferència pronunciada a l’Ateneu per Pere Ballester intitulada «De nostra 

                                           
550 Tanmateix, per a ell: «No se puede discutir el amor que cada cual tiene al habla que primero 
aprendió y usa corrientemente y que, fuera de la región, le evoca recuerdos adorables y es el 
símbolo del trozo de España en que transcurrió su niñez y comenzó a revelársele el 
espectáculo del mundo. Menos aun podría admitirse que se pretendiera hacer desaparecer ese 
amor por virtud de disposiciones legislativas, ni que el Estado tuviera derecho a imponer a sus 
ciudadanos el abandono de cosa que halaga las más íntimas fibras del espíritu. Pero todo esto, 
que es de un valor sentimental enorme, digno de todo respeto y de todo cultivo, no tiene 
apenas cotización en la vida práctica, en el orden de relaciones en que se mueven nuestros 
intereses, nuestra representación social y nuestras vinculaciones universales. La realidad nos 
llama, por el contrario, a otro campo. Ella nos dice que la Historia ha forjado una unidad 
nacional y política, cuya vida espiritual se expresa mediante otro idioma que el que aquí 
hablamos con nuestros amigos de la infancia y con nuestros labradores, y que aquel idioma es 
nuestra representación internacional y nuestro lazo de inteligencia con millones de hombres. 
Sentimentalmente nos hubiera alegrado quizás que fuese el de nuestro rincón. Pero no fué 
éste, y el tiempo ha ido ratificando y ensanchando el dominio del otro. Ese idioma triunfador por 
obra de la Historia, que se impone a la voluntad de los hombres, ha sido el que ha creado 
nuestra personalidad en el mundo. Esgrimiéndolo como arma poderosa de comunicación y 
penetración, extendemos nuestra influencia ideal, nuestra colaboración civilizadora y nuestras 
relaciones comerciales. Sería, por tanto, ir contra nuestros intereses querer debilitar esa fuerza, 
empeñarse en disminuir el número de hombres que la pueden utilizar, o crear dificultades en el 
camino de los que deseen entenderse con nosotros. Los únicos puntos de vista desde los 
cuales un pueblo de sentido práctico y de conciencia de su responsabilidad exterior puede 
discutir la cuestión del idioma nacional y de los idiomas regionales, son el de su acción 
internacional y el de sus conveniencias económicas y espirituales. Para una cosa y otra hay 
que emplear el instrumentó más fuerte, más fácil para penetrar en las filas ajenas y más 
representativo, y procurar con afán que no se debilite ni se acorte su uso entre todos los 
hombres nacidos en tierra española o de ella derivados. Esto y no otra cosa es lo que nos 
conviene. Y ello no se opone al cultivo amoroso de los idiomas regionales en la sagrada 
intimidad de la vida familiar y privada y es el campo glorioso de la Literatura, que puede hallar 
irresistible impulso y calor de inspiración para las grandes creaciones en el empleo del habla 
materna, por si sola poesía y arte para quien la escucha con el corazón; pero que no podrá 
jamás destruir la barrera que a su difusión y reconocimiento por los demás hombres opone la 
reducida área en que viven los idiomas que no son patrimonio de pueblos numerosos y de 
dilatada progenie. Cultivemos, pues, con cariño nuestra lengua regional, pero procuremos al 
propio tiempo, pensando en la realidad y en nuestra conveniencia, que se extienda el 
conocimiento del idioma nacional entre todos los habitantes de Menorca». Ibídem, pàg. 253-
256. 
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terra» a la Revista de Menorca, el consell de redacció volgué deixar clar que: 

«Conforme explicó el conferenciante en el exordio en castellano que precedió a 

la lectura de la conferencia, no hay en este trabajo propósito alguno de 

regionalismo: en primer lugar, porque el autor no se ha sentido jamás 

regionalista; en segundo lugar, porque en esta isla carece de ambiente el 

regionalismo, y en tercero y principal término, porque la prescripción estatutaria 

(en cuanto a la tribuna del Ateneo) y la índole de esta Revista vedan toda 

propaganda sobre lo que es dominio de la política palpitante», alhora que 

s’especificà que: «El autor cultiva actualmente la lengua nativa, dialecto del 

catalán, con miras puramente literarias: para saborear el inmenso caudal de 

belleza atesorado por escritores clásicos y modernos».551 Sigui com vulgui, 

més enllà del revifament de l’ús de la llengua catalana a la tribuna o a l’òrgan 

d’expressió de l’entitat experimentat al voltant dels anys vint del nou-cents, que 

fins i tot féu que la Junta Directiva hagués de donar explicacions i justificar que 

no obeïa a cap posicionament regionalista, el cert és que la presència del 

català a la Revista de Menorca, en els anys compresos entre 1906 i 1934, és 

força minoritari. Tal com han assenyalat Maria Lluïsa Canut i Josep Lluís 

Amorós, en llur documentat estudi sobre la dita publicació, la presència de la 

llengua catalana es limita a 185 entrades del total de 2.110 de què consta la 

Revista de Menorca en la cinquena època.552 

El que sí fou constant, durant el període que ens ocupa en aquest 

treball, fou la promoció d’estudis locals sobre diversos aspectes, com ara 

històrics i geogràfics, mèdics i literaris, que l’Ateneu portà a terme en els 

primers anys, tot convocant concursos per premiar la millor obra sobre 

geografia i història de l’illa, la millor topografia mèdica o el millor recull de 

folklore de Menorca, que tingué continuïtat amb la convocatòria l’any 1921 d’un 

concurs per premiar la millor obra sobre cuina i rebosteria menorquines.553 Hom 

                                           
551 Sobre l’esmentada conferència i els comentaris previs a la seva publicació a la Revista de 
Menorca per part de la redacció vegeu: BALLESTER, P. «De nostra terra», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1920, pàg. 193-225. 
552 Sobre la presència del català a la Revista de Menorca vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. 
L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 33-38.  
553 A la sessió inaugural de 1921 l’aleshores secretari Llorenç Lafuente informà que: «El 
Ateneo, que ha abierto varios con notable éxito, anunció uno en marzo último para premiar la 
mejor obra de cocina y repostería menorquinas. El plazo de admisión termina en 31 de marzo 
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sap que els concursos esmentats donaren lloc a la publicació, directament o 

indirecta, d’obres importants en el panorama cultural illenc del primer terç del 

nou-cents, amb reedicions successives, moltes d’elles fins pràcticament els 

nostres dies, com ara el Compendio de Geografía e Historia de la Isla Menorca 

(1908) de Francesc Hernández Sanz, la Geografía Médica de Mahón y su 

término (1914) de Llorenç Pons Marquès, el Folk-lore menorquín de la pagesía 

(1918) de Francesc Camps i Mercadal, Francesc d’Albranca, les Rondaies de 

Menorca (1914) i les Cançonetes menorquines (1922) d’Andreu Ferrer Ginard o 

De Re Cibaria. Cocina, pastelería, repostería menorquinas (1923) de Pere 

Ballester Pons.554 A més, en el terreny de la producció cultural i el llegat d’obres 

impreses que es deuen a l’Ateneu en aquest període de la nostra 

contemporaneïtat, hom ha de tenir present també l’extensa Guía de Menorca 

que edità l’any 1911,555 i sobretot la Revista de Menorca, el seu òrgan 

d’expressió en aquests anys i vertader corpus enciclopèdic d’importància 

cabdal per a tot aquell que vulgui apropar-se a l’estudi no sols de l’entitat sinó 

de l’illa en general des de diversos vessants. 

                                                                                                                            
próximo y es de esperar que los trabajos que se presenten serán, dentro de la especialidad de 
su género, ricos filones de folk-lore isleño». LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del 
curso académico celebrada en el Ateneo el 4 de noviembre de 1921. Memoria leída por el 
Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1921, pàg. 323. 
554 Per a les primeres edicions d’aquestes obres clàssiques de la bibliografia menorquina 
vegeu: HERNÁNDEZ SANZ, F. Compendio de Geografía é Historia de la Isla de Menorca. Maó: 
Ateneu Científic, Literari i Artístic, 1908; PONS MARQUÉS, L. Geografía Médica de Mahón y su 
término. Barcelona: Tipografía La Académica, 1914; CAMPS MERCADAL, F. Folk-lore 
menorquín de la pagesía. Maó: Imp. de M. Sintes Rotger, 1918; FERRER GINARD, A. 
Rondaies de Menorca. Ciutadella: Impr. de Viuda de Salvador Fábregues, 1914; FERRER 
GINARD, A. Cançonetes menorquines. Artà: Tip. Católica de A. Ferrer, 1922; BALLESTER 
PONS, P. De Re Cibaria. Cocina, pastelería, repostería menorquinas. Maó: M. Sintes Rotger, 
1923. 
555 ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MAHÓN. Guía de Menorca. Maó: 
Est. Tip. de M. Sintes Rotger, 1911. 
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Figura 57. Portada del Compendio de Geografía é Historia de la Isla de Menorca (1908) de 

Francesc Hernández Sanz, obra premiada per l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó en un 
concurs endegat per la Secció de Ciències Morals i Polítiques, el primer d’una sèrie de 

concursos de la institució que contribuïren a la promoció dels estudis locals en diversos camps. 
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Així, doncs, una de les primeres mesures que es portaren a terme des 

de la institució, per tal de promoure els estudis en el si de les diferents seccions 

i poder-los donar difusió alhora, fou adquirir els drets de la Revista de Menorca 

―que, com s’ha dit, en el moment de crear-se l’Ateneu era propietat de 

Francesc Hernández Sanz―, per tal que esdevingués l’òrgan oficial i exclusiu 

d’expressió de l’entitat. El 3 de gener de 1906 es reuniren Hernández Sanz i 

una comissió en representació de l’Ateneu ―formada per Pere Mir i Mir, com a 

vicepresident de l’entitat, Llorenç Lafuente Vanrell, com a secretari, i Jaume 

Pomar i Fuster, Lluc Carreras Riera i Pere Ballester Pons― en què el primer 

cedí la propietat de la revista a l’Ateneu, tot i que es mantingué en la seva 

direcció. En aquesta nova època, la cinquena, de la capçalera cultural 

menorquina, el consell de redacció quedà compost pel president de l’entitat, els 

presidents de les diverses seccions i el seu director, que havien de tenir cura 

de la revisió i la censura de tots els treballs que es presentessin per publicar-

se.556 Així és que la fundació de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic representà, 

en opinió de Maria Lluïsa Canut i Josep Lluís Amorós,557 l’oportunitat de 

rellançar i consolidar definitivament la Revista de Menorca ―publicació cultural, 

hereva del suplement Los Lunes del Liberal, que havia passat per diverses 

etapes des que es creà l’any 1888. La publicació, des de llavors mensual enlloc 

de trimestral, afegí a la capçalera el subtítol de Publicación del Ateneo 

Científico, Literario y Artístico de Mahón y de las Sociedades afines 

domiciliadas en el mismo. Tanmateix, no foren els únics canvis que patí, car la 

propietat passà a mans de l’entitat i aquesta designà, tal com s’havia acordat 

en l’acte de cessió, un consell assessor format pel president de l’Ateneu i els 

presidents de les diverses seccions, a més del director. El primer consell 

assessor quedà compost per: Antoni Victory Taltavull, president de l’Ateneu, 

Rafael de Aguilar, marquès de Villamarín, president de la Secció de Ciències 

Exactes i Naturals, Josep M. Mercadal Pons, president de la Secció de 

Ciències Morals i Polítiques, Jaume Pomar i Fuster, president de la Secció de 

                                           
556 Sobre el conveni de cessió de la Revista de Menorca per part de Francesc Hernández Sanz 
a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó amb data del dia 3 de gener de 1906 vegeu l’annex 
8.4.2 d’aquest mateix treball. 
557 Vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 25-28. 
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Literatura i Música, Francesc F. Andreu Femenias, president de la Secció 

d’Esports i Excursions i, finalment, Francesc Hernández Sanz, com a president 

de la Secció d’Arts del Dibuix i Arqueologia i com a director de la revista. El fet 

que la Revista de Menorca passés a ser l’òrgan d’expressió de l’entitat i de les 

societats que hi tenia domiciliades, féu que en els primers anys, mentre no 

s’edità el Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la 

«Revista de Menorca», apareguessin nombroses informacions i anuncis dels 

actes programats ―vetlades literàries i musicals, conferències, cursos, etc.― 

tant per l’Ateneu com per les societats domiciliades en la secció oficial i de 

notícies, així com també informacions sobre els llibres i les revistes rebuts per 

la biblioteca i la sala de lectura, informacions la publicació de les quals 

posteriorment assumiria el butlletí. S’hi publicaren bona part dels treballs 

esperonats des de les diverses seccions, algunes de les conferències 

pronunciades, les memòries anuals de secretaria i els discursos de la 

presidència, etc., de manera que, juntament amb el seu suplement ─el Boletín 

del Ateneo Científico, Literario y Artístico, publicat a partir de l’any 1909─, 

representen un corpus indispensable per a tots aquells que vulguin apropar-se 

a l’activitat cultural de l’entitat. Com han quantificat Maria Lluïsa Canut i Josep 

Lluís Amorós, en els vint-i-vuit volums que es corresponen a la cinquena època 

de la Revista de Menorca, hom pot trobar-hi fins a 2.109 entrades de molt 

diverses temàtiques, mostra evident de la ingent tasca portada a terme en 

aquest període per la Revista i per l’Ateneu al qual estava lligada.558 

D’altra banda, i quant a la intervenció de l’entitat en afers de caire social 

en aquest anys, Antoni Victory Taltavull destacà, en un discurs celebrat per 

commemorar el vint-i-cinquè aniversari de la institució, la campanya que des 

d’ella es realitzà per tal que es rehabilités el port de Maó, que s’inicià cap el 

1912.559 A més, s’ha de tenir en compte que l’any 1919 l’Ateneu també s’adherí 

a la demanda de diverses entitats privades i corporacions municipals per tal de 

millorar les comunicacions marítimes i telegràfiques de l’illa ―gestions que es 
                                           
558 CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 28. 
559 Així, doncs, des de l’Ateneu s’instà la Cambra de Comerç, associació afiliada al propi 
Ateneu, perquè se sol·licités la millora, petició que fou atesa per la Junta Nacional de Defensa, i 
s’acordà procedir a la defensa marítima de l’illa. Vegeu: VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo 
Científico, Literario y Artístico...», op. cit., pàg. 317. 
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mantindrien en anys successius amb la intenció d’establir dos cables telegràfics 

directes a Mallorca i Barcelona.560 Aquest mateix any, intentà fomentar la 

constitució de pensions de retirs pels obrers a través de la Caixa Postal 

d’Estalvis en relació amb l’Institut Nacional de Previsió.561 Així mateix, l’any 

1921 la Junta Directiva acordà gestionar la millora dels molls del port de Maó si 

cap altra institució no se’n feia càrrec, o, en cas de ser així, adherir-se a les 

gestions de la que ho fes, com a complement de les campanyes iniciades o 

seguides per a la rehabilitació del port de Maó, per al seu dragat ―que 

s’aconseguí l’any 1922― i per a la construcció d’una avinguda d’enllaç amb la 

ciutat, avinguda que cap el 1926 encara era sols un projecte.562 També 

promogué entorn del 1925 la constitució d’una federació integrada per entitats 

de cultura i foment de Menorca per tal de vetlar pels interessos de l’illa.563 

                                           
560 Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 7 de Noviembre de 1919. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don 
Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 287; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura 
del curso académico celebrada en el Ateneo el 9 de octubre de 1923. Memoria leída por el 
Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 292 i VICÉN VILA, 
A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 16 de octubre de 1922. 
Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Aurelio Vicén Vila», op. cit., pàg. 293. 
561 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 7 de Noviembre de 1919. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 287. 
562 Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 4 de noviembre de 1921. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don 
Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 323-324; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de 
apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 9 de octubre de 1923. Memoria leída 
por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 292 i 
VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
16 de octubre de 1926. Resumen por el Presidente del Ateneo D. Antonio Victory», op. cit., 
pàg. 314. Sobre la rehabilitació del port de Maó per tal d’allotjar una base naval, en el discurs 
pronunciat en la sessió inaugural de 1921, Antoni Victori Taltavull, afirmà: «A otros varios 
objetivos de utilidad práctica ha procurado contribuir el Ateneo, cumpliendo con una de las 
finalidades que nos recomiendan nuestros estatutos; entre ellos, para no citar más que las de 
mayor importancia figura también en lugar preeminente el resurgimiento de nuestro puerto, ya 
que entendemos que éste y la Agricultura han de ser las bases más sólidas y permanentes de 
la prosperidad de Menorca. Dicho resurgimiento se ha iniciado ya con la creación y desarrollo 
de la Base Naval, continuará con la ejecución de las importantes obras de dragado, que ha de 
devolverle las condiciones que le hicieron famoso y hemos de esperar que a él Contribuya 
igualmente la constitución de la vía de enlace con la ciudad, proyecto al que nuestro diputado 
dedica su interés y apoyo, y que con tanto cariño ha desarrollado el Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas Sr. Calvet, autor también del proyecto de dragado». Vegeu: VICTORY TALTAVULL, 
A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 4 de noviembre de 
1921. Resumen por el Presidente del Ateneo D. Antonio Victory», op. cit., pàg. 345-346. 
563 CARDONA CARRERAS, F. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 19 de Octubre de 1925. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva 
don Francisco Cardona Carreras», op. cit., pàg. 325. 
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A tall de síntesi d’aquest període amb una intensa vida de la primera 

societat cultural i educativa de l’illa, és interessant examinar l’opinió de qui en 

fou president des de la seva creació fins gairebé la Segona República, que 

quedà plasmada en la conferència inaugural del curs acadèmic de 1930-1931 

―referent de consulta obligada per aquells que es vulguin apropar a la història 

de l’entitat en els seus vint-i-cinc primers anys d’existència. Antoni Victory 

Taltavull féu un repàs de la seva història fonamentant l’anàlisi en l’obra cultural i 

social de la institució, finalitat aquesta, que ell considerava essencial de 

l’existència de l’Ateneu. Segons Antoni Victory calia cercar la base fonamental 

de la seva obra cultural en la creació d’una biblioteca i sala de lectura, a més 

de les diferents activitats que es dugueren a terme en les diverses seccions. El 

nombre total de publicacions, en distints idiomes com el castellà, el català, el 

portuguès, el francès, l’anglès, l’italià i l’alemany, que nodriren la sala de lectura 

durant aquests anys oscil·là al voltant de les cent vint; a més, la biblioteca, que 

rebé importants donatius, tant per part dels socis, autors, editors i diferents 

centres oficials, passà dels 2.300 volums de què constava als quatre mesos de 

la seva fundació a 17.347 en el moment del vint-i-cinquè aniversari.564 Així 

mateix, des de l’inici de la creació de l’Ateneu, i alhora que s’anà formant la 

biblioteca, també es féu un museu, del qual s’ocupà, entre d’altres, Maurici 

Hernández Ponsetí. La base del museu la formaren les col·leccions de fòssils 

de Menorca, donades pel naturalista Francesc Cardona i Orfila, la col·lecció 

d’aus cedida per Pere Mir i Mir, una col·lecció de quadres reunida per Francesc 

Hernández Sanz, la col·lecció d’algues dipositada per la família de Joan J. 

Rodríguez Femenias,565 així com també, durant aquests anys, els objectes que 

                                           
564 VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico...», op. cit., pàg. 303-
304. 
565 Joan J. Rodríguez Femenias (1839-1905), botànic i naturalista destacat, fou un dels 
intel·lectuals de la segona meitat del segle XIX de Menorca. A ell es deu en gran part la 
transformació de l’Institut Lliure de Segon Ensenyament de Maó en centre oficial l’any 1874, 
anys en què fou vocal de la Junta d’Instrucció Pública. Fou impulsor de la creació del Banc de 
Maó (1882), del qual fou director gerent sense interrupció. Promocionà des del seu càrrec de 
tinent de batle la fundació d’un Museu Municipal (1889). Fou a més un dels socis fundadors de 
l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. La majoria dels seus estudis foren publicats per la 
Reial Societat Espanyola d’Història Natural, de la qual Rodríguez Femenias era soci fundador. 
D’entre les seves obres cal destacar: Catálogo razonado de las plantas vasculares de Menorca, 
Suplemento al Catálogo de plantas vasculares de Menorca, Catálogo de las plantas y árboles 
de adorno que se cultivan en Menorca, Catálogo de los musgos de las Baleares, Algas de las 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 381 

constituïren el Museu Municipal, que des de 1906 restaren dipositats en el 

museu de l’Ateneu; també s’anà formant una col·lecció de mamífers i rèptils, de 

fustes, coníferes, llavors i peixos de Menorca per part de l’ictiòleg, i també 

vicepresident de l’Ateneu, Jaume Ferrer Aledo, i finalment diverses col·leccions 

donades per diferents entitats, entre les quals cal destacar la col·lecció de 

minerals, formada per l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, donada cap el 1921 

per la Direcció General d’Agricultura, Mines i Forests.566 

De les diferents seccions en què es distribuí l’Ateneu, basta dir que totes 

es mantingueren durant el període indicat abans, exceptuant la Secció 

d’Agricultura que va desaparèixer poc després de crear-se, en fundar-se la 

Cambra i Sindicat Agrícoles, l’any 1906, a instància de l’Ateneu. Al llarg de tots 

aquests anys s’anaren fent classes d’idiomes, d’història general, de 

vocalització, cant, harmonia, solfeig, pintura i, també, d’ensenyaments de la llar. 

A més de les classes, cal tenir en compte les conferències pronunciades, el 

nombre de les quals ascendí a tres-centes vint-i-set i a cent catorze 

conferenciants, desglossades en: setanta-una de la Secció de Ciències 

Exactes i Naturals, trenta-dues de la de Literatura i Música, vuit de la d’Arts del 

Dibuix i Arqueologia (posteriorment d’Arts Plàstiques), cinc de la d’Esports i 

Excursions (que passà a denominar-se de Turisme i Esports a partir de 1926) i 

finalment la resta, dues-centes onze, de la Secció de Ciències Morals i 

Polítiques, ja que eren de caire general o indefinit. Una de les seccions que 

més activitat demostrà al llarg d’aquest període fou la de Literatura i Música, ja 

que a més de les conferències també féu sessions literàries i musicals, en total 

foren cent setanta-vuit, a més dels concerts del Grup Filharmònic, constituït 

com a filial, o si es vol ―i en el llenguatge de l’època― com a «hijuela» de 

                                                                                                                            
Baleares, Historia natural de las Baleares-Zoologia-Adiciones á la Fauna Balear, entre d’altres. 
L’Ateneu de Maó li dedicà una sessió necrològica el dia 30 de desembre de 1905 en la qual 
participà el catedràtic de la Universitat de Barcelona, el krausista, Odón de Buen. Vegeu: AA. 
VV. Velada necrolócica en honor del naturalista mahonés D. Juan Joaquin Rodríguez y 
Femenías. Maó: Tipografia de F. Fábregues, 1906, en concret, per consultar el discurs d’Odón 
de Buen, pàg. 17-32.  
566 VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico...», op. cit., pàg. 304-
306. 
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l’Ateneu l’any 1916.567 També cal destacar la Secció d’Esports i Excursions, 

atès que fou gràcies a aquesta que s’introduí el futbol a Menorca.568 

Per acabar, des d’una perspectiva socioeducativa caldria destacar en 

aquest període la sensibilitat que demostrà per a la millora de l’educació formal 

de l’illa en crear comissions i campanyes de conscienciació cívica per tal de 

construir escoles graduades o evitar, primer, el tancament de l’Institut de la 

ciutat i, després, promoure’n la millora instant les autoritats a crear un nou 

edifici més adient.569 També caldria destacar la sensibilitat que demostrà per 

l’educació popular i social amb el sosteniment de la Junta Local d’Extensió 

Universitària o la Gota de Llet de Menorca, així com per l’educació dels joves 

fora de l’àmbit escolar i en el temps lliure amb la introducció de l’escoltisme. 

Però, potser el més important que caldria destacar, dintre de la seva obra 

cultural i educativa, durant aquests anys, és, com ha assenyalat Joan 

Hernández Mora, la voluntat de fer amb l’Ateneu una mena d’Institut d’Estudis 

Menorquins, on s’estudiés Menorca des de la major part de perspectives 

possibles, fet que s’aconseguí en gran part gràcies als nombrosos treballs que, 

esperonats per les diferents seccions de l’entitat, s’anaren publicant a la 

Revista de Menorca.570 

                                           
567 VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico...», op. cit., pàg. 306-
312. 
568 Amb vista a conèixer millor el fet de la introducció del futbol a Menorca, i de la creació del 
primer equip de futbol a càrrec de la Secció d’Esports i Excursions de l’Ateneu, vegeu: 
MERCADAL BAGUR, D. El juego del fútbol en Menorca, op. cit., pàg. 33-52. 
569 Vegeu: VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 19 de Octubre de 1925. Resumen por el Presidente del Ateneo D. Antonio Victory», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1925, pàg. 411-413; RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de 
apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 16 de octubre de 1926. Memoria 
redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro Ripoll Busquets», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1926, pàg. 293; VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 16 de octubre de 1926. Resumen por el Presidente del 
Ateneo D. Antonio Victory», op. cit., pàg. 314-315 i AACLA. Lligall «Actos y asuntos ajenos al 
Ateneo de 1920 a 1925», Carpeta «Gestiones para que no se suprima el Instituto General y 
Técnico de Mahón, 1923» i Lligall «Actos y asuntos ajenos al Ateneo, de 1925 a...», Carpeta 
«Grupos escolares en Mahón, 1925». 
570 HERNÁNDEZ MORA, J. «Prólogo de la tercera edición», BALLESTER, P. De Re Cibaria: 
Cocina, pasteleria, reposteria menorquinas (4a ed.). Barcelona: Ed. Sintes, 1979, pàg. 5-6. 
Segons expressió pròpia d’Hernández Mora: «Los fundadores del Ateneo, grupo de figuras de 
gran valor dentro de la vida isleña de los comienzos de este siglo [...] soñaban con que la 
nueva sociedad por ellos creada fuera algo más que una sociedad cultural, con biblioteca [...], 
sala de prensa, salón de conferèncias y conciertos, museos o colecciones diversas [...]. 
Soñaban, en efecto, con que el Ateneo fuera algo así como un Instituto de Estudios 
Menorquines, en el que Menorca fuera estudiada desde todos los puntos de vista científicos 
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Figura 58. Primera pàgina del discurs inaugural del curs acadèmic de 1930-1931 de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic de Maó, publicat a la Revista de Menorca, en què Antoni Victory 
Taltavull ressenyà els primers vint-i-cinc anys de la institució. 

                                                                                                                            
posibles. Y este sueño fue, en gran parte, realidad, como puede verse en los tomos de la 
Revista de Menorca, verdadero corpus de estudios isleños, que desde 1906 pasó a ser órgano 
de expresión del Ateneo, y en los numerosos trabajos de la más variada índole publicados por 
la misma sociedad o por sus más distinguidos miembros». 
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5.1.3. En temps de la Segona República i els difícils anys de la 
Guerra Civil 

 

El període que comprèn els anys de la Segona República i la Guerra 

Civil foren anys marcats pel canvi en la institució. D’una banda, aquests anys 

s’inicien amb la constatació del relleu o canvi generacional entre els membres 

fundadors i més significats i implicats en les juntes directives de l’entitat i en el 

seu esdevenir en general del període precedent ─alguns per haver partit fora 

de l’illa, d’altres per defunció o per haver-se allunyat de l’entitat amb els anys. 

Així, doncs, personalitats com ara Jaume Pomar i Fuster, Enric Alabern Sáez, 

José Pérez de Acevedo, Pere Mir i Mir, Antoni Victory Taltavull, Joan F. 

Taltavull Galens, etc., que tant s’implicaren en l’esdevenir de la societat en el 

període precedent, són en aquests anys part del seu passat recent. De l’altra, 

l’Ateneu canvià del domicili original a la plaça del Príncep, en el qual havia 

romàs els primers vint-i-cinc anys, a un altre edifici de la mateixa plaça. A la 

memòria de la secretaria i el discurs resum de la presidència de la sessió 

inaugural del curs acadèmic de 1931-1932, s’incidí en aquests dos aspectes. 

En aquest sentit, l’aleshores secretari Llorenç Lafuente Vanrell recordà que: 

«No se parece el curso que reseñamos a ninguno de los que han transcurrido 

desde la fundación del Ateneo en 1905. Permitid, por lo tanto, que la Memoria 

adopte también un aspecto nuevo, relegando a los años de perfecta normalidad 

la exposición metódica y tranquila, que los demás cursos solíamos hacer, de 

nuestras vicisitudes académicas. Apenas habíamos terminado con natural 

alegría los festejos de nuestras bodas de plata, vino el verano, en que toda 

actividad se atenúa, y el Ateneo se dispuso a preparar su inauguración de 

curso con más entusiasmo que nunca, remozado nuestro espíritu por la 

contemplación del conjunto de la obra social durante el primer cuarto de siglo 

de existencia corporativa. El 20 de octubre inauguramos nuestro curso con la 

solemnidad de siempre. Leyó la “Memoria” reglamentaria el Secretario de turno 

señor Alejandre y por última vez —¡quién lo pensara!— se levantó en el 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 385 

estrado del salón de nuestra antigua casa el inolvidable Presidente señor 

Victory para leernos un resumen histórico del Ateneo en su primera etapa. 

Correspondíale de derecho la redacción de aquel trabajo y la Junta había 

acordado que dicho trabajo fuese el discurso inaugural del curso, porque 

ningún tema parecía tan apropiado como la visión global de nuestra labor, 

visión gratísima como recuerdo de lo pasado y como estímulo para el porvenir. 

Aquella lectura, empapada, como todo lo que brotaba de la pluma del señor 

Victory, de su entrañable amor a Menorca y al Ateneo, nos parece ahora 

simbólica y como la despedida del consocio cuya marcha para siempre estaba 

ya tan próxima. En efecto; le perdimos en 3 de enero y a nuestro pesar se 

asoció toda la ciudad. El Ateneo honró su memoria como debía y por 

enfermedad del primer Vice-presidente intervino en todos los actos, presidió 

interinamente la Sociedad y la Junta Directiva, manifestó nuestro dolor en 

sentidos discursos, otro amigo al que acabamos de perder igualmente: Don 

Juan F. Taltavull, menorquín también amante de su tierra y del Ateneo, como 

de todo lo que era actividad y vida. ¿Veis como este año no se parece para 

esta Sociedad a los demás? Pérdidas tan lamentables van enlazadas con otro 

suceso que a no ser por aquellas fuera de completo júbilo: nuestro traslado a 

este nuevo domicilio, más apropiado y mejor dispuesto para la representación y 

el carácter que el Ateneo tiene en la ciudad. Hoy celebramos aquí el primer 

acto, inauguramos juntamente el curso y el local. Sea en él tan próspera y tan 

fecunda la existencia social como lo fue en el otro, en aquel viejo salón al que 

quiero dar un melancólico adiós, aunque sólo sea en recuerdo de aquellas 

inolvidables veladas, de aquellas amenas tertulias, de aquellas innumerables 

conferencias, de aquellas útiles exposiciones, y de aquellos hombres, Pomar, 

Pérez de Acevedo, Benejam, P. Mir, Victory y tantos otros a los que queríamos 

como amigos y como consocios, cuyas disertaciones en nuestra tribuna eran 

los jalones de nuestra ruta».571  

                                           
571 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico de 1931 a 1932, 
celebrada en el Ateneo el día 21 de diciembre de 1931. Memoria del curso ateneísta de 1930-
1931 redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», Revista 
de Menorca [Maó], vol. 1931, pàg. 346-348. 
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La sensació de canvi i incertesa davant el futur que espera l’entitat, una 

vegada que alguns dels fundadors i principals actius durant els anys 

precedents ja no hi estan implicats, i la necessitat de continuar amb la tasca 

portada a terme durant tots aquest anys, implicant-hi les noves generacions, 

foren aspectes destacats també en la memòria esmentada per Lafuente 

Vanrell: «Yo no sé qué voces resonarán en este nuevo salón en que la 

actividad de una nueva etapa ha de desarrollarse. Brillante es su aspecto, 

selecta la concurrencia; pero yo sólo deseo que nunca decrezca el encendido 

afecto a la institución benemérita que en 1905 creamos unos cuantos 

entusiastas, secundados por el amor de otros muchos a la cultura y a la ciudad. 

Interpreto el pensamiento de la Junta y de la Sociedad entera rogando a los 

jóvenes, a la generación que se halla en cuarto creciente, que reciba con cariño 

y conserve con esmero el legado que le hacemos los que vamos ya hacia el 

menguante. Comprenderéis por qué es para nosotros un acto de emoción, viva, 

intensa, esta inauguración doble. Nos despedimos de unos años de nuestra 

vida, consagrada siempre a nobles ideales, y abrimos las puertas a una 

continuación que deseamos gloriosa y perdurable. [...] Llega el momento de 

cerrar esta reseña; lo hacemos pidiéndoos que no olvidéis la etapa pasada, 

que nos asistáis para continuar la que ahora empieza y que preparéis a 

vuestros hijos para que sean capaces de sostener las que haya de vivir el 

Ateneo en bien de la ciudad y de sus habitantes».572 

En la inauguració del mateix curs acadèmic, l’aleshores president de 

l’entitat, Josep Cotrina Ferrer, en substitució de qui en fou el president des de la 

fundació fins al vint-i-cinquè aniversari, Antoni Victory Taltavull, prengué el 

relleu en el costum de dir unes paraules per cloure l’acte inaugural. Cotrina 

manifestà, tot recordant Victory Taltavull, que: «Voy a cumplir el, para mí, 

impresionante deber de suplir con mi voz la que durante muchos años nos 

dirigió nuestro inolvidable primer Presidente don Antonio Victory. Y esta 

evocación, ya propia de este lugar por haber sido el finado quien estableció la 

costumbre de cerrar con el discurso presidencial el solemne acto que 

celebramos, es en esta ocasión de toda oportunidad porque la instalación en 

                                           
572 Ibídem, pàg. 348-350. 
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este local del Ateneo constituyó una de sus mayores ilusiones. Si él se hubiera 

hallado entre nosotros nos hubiera guiado con su dirección, su entusiasmo, su 

experiencia y su actividad. Justo es que su memoria constituya la iniciación de 

mis palabras».573 En el discurs d’aquell any, Josep Cotrina declarà la voluntat 

que per al curs acadèmic que encetaven, el de 1931-1932, es continués amb 

els ensenyaments d’idiomes, les vetlades literàries i musicals, les exposicions, 

etc. ─activitats educatives i ofertes culturals habituals en els cursos precedents. 

Alhora, també volgué aprofitar l’avinentesa per agrair la implicació de tots els 

socis en les tasques de trasllat i condicionament del nou edifici de l’Ateneu, 

amb una especial menció a Francesc Hernández Sanz, Miquel Alejandre, Joan 

Flaquer, Pere Ballester i Pere Alejandre, entre d’altres.574 

                                           
573 COTRINA FERRER. J. «Sesión de apertura del curso académico de 1931 a 1932, celebrada 
en el Ateneo el día 21 de diciembre de 1931. Discurso del señor Presidente don José Cotrina 
Ferrer», Revista de Menorca [Maó], vol. 1931, pàg. 370. 
574 Així, doncs, manifestà que: «En este [referint-se al curs acadèmic que encetaven] 
seguiremos la vida ateneísta acostumbrada, aun que intentaremos dar cierta preferencia al 
carácter sanitario; proseguirán, como de costumbre, las clases de enseñanza de idiomas; se 
darán las veladas musicales que tan bien organiza la Sección de Literatura y Música bajo la 
dirección de su dignísima Presidenta y, para solemnizar la apertura de nuestro nuevo domicilio, 
se celebrará una Exposición de pinturas cuya brillantez, asegurada por las firmas que han de 
reunirse, la hará figurar entre las mejores que ha organizado esta Sociedad. [...] Permitidme, 
porque lo creo de justicia, que dedique unas palabras a la nueva instalación del Ateneo. Es 
opinión generalizada la de que casa y centro se aunan admirablemente pudiendo afirmar que ni 
la primera podía encontrar destino más apropiado que nuestra Sociedad ni ésta más adecuado 
albergue. En los trabajos de instalación han puesto todos su buen deseo y su amor a la 
institución, pero es forzoso mencionar al Presidente de la Sección de Artes plásticas don 
Francisco Hernández Sanz, quien ha prodigado todo su buen gusto para dedicarse 
minuciosamente a la preparación de los distintos departamentos hasta lograr presentarlos en la 
forma que hoy todos han podido contemplar, arrancando elogios que son halagadores y gratos. 
En esta labor le ha ayudado eficazmente don Miguel Alejandre, joven artista que supo 
compenetrarse con el Presidente de su Sección. ¡Cuantas tardes he podido acompañarles en 
la tarea larga pero agradable de disponer la colocación de efectos, de perfilar detalles y de 
efectuar tanteos para conseguir que el resultado de los trabajos correspondiera a los 
entusiasmos de la Junta Directiva! A tal labor el arqueólogo don Juan Flaquer, ha prestado, 
constante y personalmente, el influjo de su depurado espíritu clasificador; el fundador de esta 
Sociedad don Pedro Ballester, nos ha animado con sus consejos valiosísimos en frecuentes 
visitas y el Secretario don Pedro Alejandre, nos ha ofrecido la personal cooperación con una 
incansable actividad. Los demás señores de la Junta han contribuido celosamente a la 
instalación de cuanto constituía la especialidad de su misión y de sus aficiones y el Arquitecto 
señor Femenías nos ha auxiliado técnicamente cuando se ha requerido su colaboración. A 
todos creo debemos darles las gracias y yo que por haber realizado una labor de presencia 
tengo motivos para decir que las merecen muy cumplidas, me considero facultado para 
dárselas en nombre de la Sociedad. Y ahora... vamos a comenzar un nuevo curso en una 
nueva casa. Que podamos en uno y otra repetir las felices jornadas que en la etapa de la vida 
en el antiguo solar dieron al Ateneo el alto prestigio que estamos obligados a sostener. Así es 
de esperar del entusiasmo de todos». Ibídem, pàg. 371-372. 
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Figura 59. Imatge de l’edifici que allotjà l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó durant els 

anys de la Segona República i la Guerra Civil. 
 

La Junta Directiva que inicià aquest nou període de la història de 

l’Ateneu ─marcat pel canvi de domicili i el relleu generacional, internament, i 

pels esdeveniments polítics amb la proclamació de la Segona República─ fou 

presidida per Josep Cotrina Ferrer, com s’ha dit, i comptà amb les presidències 

d’Emiliano Castaños Fernández, en la Secció de Ciències Exactes i Naturals, 
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Pere Ballester Pons, en la de Ciències Morals i Polítiques, Maria Mercadal de 

Aguinaga, en la de Literatura i Música, Francesc Hernández Sanz, en la d’Arts 

Plàstiques, i Peregrín G. de Moncada Massó, en la de Turisme i Esports. Altres 

persones involucrades en la gestió de l’Ateneu, en els anys de la Segona 

República, integrades en les juntes directives d’aleshores que participaren 

sovint en les sessions de les juntes de l’entitat, a més dels citats suara, foren 

Llorenç Lafuente Vanrell, Lluís Victory Manella, Sebastià Rodrigo Vinent, Antoni 

Mir Llambias, Joan Flaquer Fàbregues, Enrique Fernández Sardina, Pere 

Alejandre Monjo, Climent Pons Català, Bonifacio Iñíguez Iñíguez, Francesc 

Terrés Coll, Florián Ruiz Cuevas i Francesc Cots Riera.575  

A més, l’entitat, fidel a la voluntat fundacional d’esdevenir la casa gran 

de l’associacionisme cultural maonès, en iniciar-se aquest nou període 

comptava amb el Grup Filharmònic i l’Associació d’Amics de l’Arbre com a filials 

―altrament anomenades aleshores «hijuelas»― i mantenia domiciliades o 

federades diverses corporacions o societats ─la Junta Provincial de la Lliga 

Marítima Espanyola, l’Assemblea (amb posterioritat Comitè) Local de la Creu 

Roja, la Gota de Llet de Menorca, la Junta Local de la Societat Espanyola de 

Salvament de Nàufrags, el Maó Lawn Tennis, el Consell Local dels Exploradors 

d’Espanya, les seccions delegades dels col·legis Mèdic i Farmacèutic de 

Balears, una representació del Tir Nacional, i un Ràdio Club, a les quals 

s’afegiria amb posterioritat el Club Marítim de Maó.576 

S’ha de dir que la tasca social, cultural i educativa de l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic, en el període que abraça els anys de la Segona República, no 

desmereix la duta a terme en el període precedent. Així, doncs, en el primer 

curs acadèmic a la nova seu social, també ubicada a la plaça del Príncep, es 

continuà, si hem de fer cas de la memòria de secretaria, organitzant cursos 

                                           
575 Hom pot contrastar quines foren les persones que més directament s’implicaren en la gestió 
de l’entitat durant els anys de la presidència de Josep Cotrina, és a dir, els anys de la Segona 
República en pau a casa nostra, a través dels llibres d’actes de l’Ateneu, dipositats en el seu 
arxiu. En aquest sentit vegeu: AACLA. Llibre d’actes, núm. 2 i 3. 
576 La relació d’entitats s’ha extret a partir de les informacions aparegudes al Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico entre 1931 i 1936. La majoria es mantingueren domiciliades a 
l’Ateneu durant el període de la Segona República i fins a l’inici de la Guerra Civil, exceptuant 
les seccions delegades dels col·legis Mèdic i Farmacèutic de Balears i l’Associació d’Amics de 
l’Arbre, que en iniciar-se l’any 1932 ja no apareixen relacionades en la vida interna de l’entitat. 
D’altra banda, el Club Marítim de Maó hi romangué domiciliat entre 1932 i 1934.  
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d’idiomes, vetlades literariomusicals, conferències, etc., i es participà en 

diversos actes culturals, festivitats, homenatges, etc., que se celebraren a Maó. 

Així es desprèn, si més no, de les afirmacions d’Alejandre Monjo en la memòria 

citada, llegida en la sessió inaugural celebrada el 17 d’octubre de 1932, en què 

repassà la tasca feta el curs precedent: «Llevamos ya un año de vida en este 

nuevo local y podemos decir que el Ateneo no se ha parado en su marcha 

educativa y social que tiene por una de sus principales bases. Antes de dar 

comienzo a la presente memoria, he querido recordar las alentadoras frases 

que en la inauguración del pasado curso nos dirigió nuestro digno presidente 

don José Cotrina y las del culto consocio y secretario don Lorenzo Lafuente. El 

primero nos decía “que de nuestro entusiasmo cabía esperar felices jornadas 

en esta nueva casa, como las que en la otra dieron alto prestigio al Ateneo”. El 

señor Lafuente había dicho antes que “no olvidáramos la etapa pasada, que 

nos asistiéramos para continuar con la obra del Ateneo para bien de la ciudad y 

de sus habitantes”. Los anhelos, pues, del señor presidente y los del señor 

Lafuente Vanrell, a mi juicio, se ven cumplidos en toda su extensión. El Ateneo 

ha realizado cuanto está a su alcance: ha contribuido a todos los actos que en 

nuestra ciudad se han celebrado en festejos, homenajes, etc., etc. ha 

continuado dando sus entretenidas veladas y conciertos; se han cursado las 

clases de idiomas; han desfilado por su tribuna ilustres colaboradores, etc., 

etc.».577 De fet, els membres es congratularen de la tasca portada a terme en 

aquell curs i es deixà constància de la voluntat que en els propers cursos es 

pogués continuar.578 

A banda de seguir programant conferències, classes d’idiomes, vetlades 

artístiques, exposicions, etc., l’Ateneu seguí interessant-se, com en anys 

precedents, per afers de caire social. A tall d’exemple, entre d’altres iniciatives: 

                                           
577 Vegeu: ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 17 de octubre de 1932. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva 
don Pedro Alejandre Monjo», Revista de Menorca [Maó], vol. 1932, pàg. 285-286. 
578 Ibídem, pàg. 290. P. Alejandre, aleshores secretari, deixà constància del fet que: «Es 
nuestro deseo que podamos todos los años reseñar cuando menos una labor tan útil a la 
sociedad como la desarrollada en el pasado curso y termino la presente memoria con las 
propias palabras con que la encabecé; o sean: de que continuemos asistiéndonos mutuamente 
y prestemos a la sociedad nuestro más férvido entusiasmo, logrando con ello dar felices 
jornadas al Ateneo y realizar un bien general en nuestra querida ciudad, sosteniendo un centro 
de cultura que, según sus visitantes, es un ejemplo para muchas poblaciones de su categoría». 
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mantingué l’interès pel dragat del port de Maó, vella reivindicació de la institució 

que s’executà en aquests anys; sol·licità al Ministeri de Marina, adherint-se a la 

iniciativa de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, que es prohibís el 

transport d’explosius en els vaixells destinats al transport de passatgers; també 

sol·licità al Ministeri d’Instrucció Pública, conjuntament amb l’Institut de Maó i el 

Foment del Turisme, que s’aturés a casa nostra l’expedició universitària que 

havia de visitar els principals ports de la mediterrània; s’adherí a les gestions 

que diverses entitats locals realitzaren per millorar les comunicacions 

telegràfiques de l’illa amb la península, i intervingué en les gestions per tal que 

l’Institut de Maó no perdés la categoria de centre oficial de segon ensenyament 

davant les reformes legislatives existents en el moment. 579 

D’altra banda, pel que fa a l’esdevenir econòmic d’aquesta institució, les 

queixes sobre la manca de finançament eren també presents en aquest 

període. Hi ha constància que l’any 1932 sols s’havia rebut la subvenció 

corresponent a un trimestre de la que anualment li atorgava el Ministeri 

d’Instrucció Pública i Belles Arts, per bé que es mantenien, això sí, les de la 

Diputació de Balears i la de l’Ajuntament de Maó.580 De fet, la subvenció del 

Ministeri d’Instrucció Pública se’ls havia concedit des de l’any 1916 fins a 

llavors, tret dels anys 1917 i 1918. Sigui com vulgui, l’Ateneu no tornaria a ser 

inclòs en la relació de subvencions del Ministeri esmentat fins a l’any 1934, en 

què se li atorgà la quantitat de mil pessetes, no així, com s’ha dit, les de la 

diputació i el municipi, que es mantingueren constants en els anys de la 

                                           
579 Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el día 27 de octubre de 1933. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva 
don Lorenzo Lafuente Vanrell», Revista de Menorca [Maó], vol. 1933, pàg. 312-313 i 
ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
día 29 de octubre de 1934. Memoria redactada y leída por el Secretario de la Junta Directiva 
don Pedro Alejandre Monjo», Revista de Menorca [Maó], vol. 1934, pàg. 304-305. 
580 En aquest sentit, en l’obertura del curs acadèmic de 1932-1933, P. Alejandre recordà als 
assistents: «Se recibió [referint-se a les subvencions oficials] oportunamente la del Ministerio 
de Instrucción Pública correspondiente al primer trimestre de este año, haciéndose las 
consiguientes gestiones para que podamos percibir la que correspondería a los restantes 
nueve meses. La Excelentísima Diputación de Baleares y nuestro Ayuntamiento, han 
consignado en sus presupuestos las que anualmente nos otorgan». ALEJANDRE MONJO, P. 
«Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1932. 
Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro Alejandre Monjo», op. cit., 
pàg. 290. 
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Segona República.581 Tanmateix, la inseguretat d’algunes subvencions oficials, 

com ara la del Ministeri d’Instrucció Pública, que era la més quantiosa, 

juntament amb el fet que encara no s’havia acabat de fer front a les despeses 

generades amb el canvi de domicili i el trasllat consegüent, féu que des de la 

presidència de l’entitat sovint es lamentés que la manca de recursos 

econòmics, en aquests anys, impedís generalitzar entre tots els socis les 

activitats i les iniciatives que s’hi programaven, així com també que impedís la 

possibilitat de millorar i fomentar la biblioteca, entre d’altres. «Ya dije el año 

anterior que era aventurado formular programas, casi siempre de dudosa 

realización. Desde luego, seguiremos cultivando la música en nuestros 

conciertos, las artes plásticas en nuestras Exposiciones y la cultura, en sus 

diferentes aspectos, en las conferencias y en las clases. Pero a esta marcha 

normal quisiéramos añadir algo nuevo, algo que sea cristalización de los 

propósitos que animan a la Junta Directiva y que esta llevaría a la práctica si no 

se presentaran las dificultades que indirectamente ha apuntado el señor 

Lafuente en su bien escrita Memoria al referirse a las subvenciones y, por 

ende, a la situación económica. Si el Estado restableciera la subvención que 

desde dos años dejamos de percibir y que ahora se ve más probable por las 

esperanzas que inspiran las gestiones de los buenos amigos de esta Casa que 

influyen en su favor, y si pudiéramos descargarnos de las obligaciones que 

                                           
581 Així es desprèn, almenys, de les memòries de la secretaria d’aquells anys, en què, d’una 
banda, Lafuente Vanrell, pel que fa a la memòria llegida a l’octubre de 1933, afirmà: «El 
Ateneo, que vino percibiendo una subvención del Estado desde 1916 hasta el primer trimestre 
de 1932, con la excepción de los años 1917 y 1918, no fué incluido en la relación de 
subvenciones del presupuesto de 1932 ni en el de 1933, no habiendo dado resultado las 
gestiones que para lograr aquel auxilio se realizaron reiteradamente cerca del Ministerio de 
Instrucción Pública, si bien hay esperanzas de que las gestiones que se realizan den resultado 
para el año próximo. La Diputación Provincial otorgó su acostumbrada subvención de 500 
pesetas y el Ayuntamiento de esta Ciudad siguió abonando las 300 pesetas con que nos ayuda 
a nuestras cargas sociales»; i de l’altra, Alejandre Monjo, pel que fa a la llegida en el curs 
següent, recordà: «Hemos percibido las acostumbradas de la Excma. Diputación de Baleares y 
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, habiéndose consignado en los Presupuestos 
Generales del Estado la cantidad de mil pesetas para las atenciones de este Centro. Se dieron 
las gracias a cuantas personas efectuaron gestiones para el restablecimiento de este último 
auxilio económico». Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el día 27 de octubre de 1933. Memoria redactada por el 
Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 314-315 i 
ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
día 29 de octubre de 1934. Memoria redactada y leída por el Secretario de la Junta Directiva 
don Pedro Alejandre Monjo», op. cit., pàg. 306. 
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penden desde la nueva instalación del Centro, tal vez podríamos realizar 

aquellas aspiraciones, y así lograríamos fomentar la Biblioteca en mayor escala 

que al presente, variar la instalación de las conchas que forman nuestra rica 

colección para que sean más fácilmente visibles al público asegurando su 

conservación, a la vez, y conseguir que las actividades culturales que hoy sólo 

alcanzan a limitado número de socios fueran generales, es decir, todas para 

todos los ateneístas»,582 afirmà Josep Cotrina, a tall d’exemple, en el discurs de 

la sessió inaugural del curs acadèmic celebrada a l’octubre de 1933. De fet, les 

dificultats econòmiques d’aquests anys, de les quals es queixà sovint la 

directiva, no sols impediren ampliar el conjunt d’activitats i millorar alguns dels 

serveis, com ara la biblioteca, que oferia als socis, tal com es desprèn de les 

afirmacions precedents de J. Cotrina, sinó que també comportà la suspensió de 

la publicació de la Revista de Menorca, el darrer volum de la qual, d’aquest 

període, es publicaria l’any 1934 ―suspensió que amb les dificultats pròpies 

dels anys de la guerra i la immediata postguerra es perllongaria fins a l’any 

1943. 

                                           
582 COTRINA FERRER. J. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
día 27 de octubre de 1933. Discurso del señor Presidente don José Cotrina Ferrer», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1933, pàg. 357-358. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 394 

 
Figura 60. Darrer volum de la Revista de Menorca (1934), d’aquest període. Les dificultats 

econòmiques i la manca de subvencions durant els anys finals de la Segona República, que 
s’agreujaren durant la Guerra Civil i la immediata postguerra, feren que la publicació de l’òrgan 

d’expressió de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó se suspengués fins a l’any 1943. 
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L’esclat de la Guerra Civil i les conseqüències que se’n derivaren, com 

no podia ser d’altra manera, afectaren el dia a dia de la institució. La tasca 

social i cultural de l’entitat durant els anys de la República en guerra a casa 

nostra estigué fortament condicionada pels esdeveniments generals d’aquest 

període i, internament, pels canvis constants en les juntes directives, derivats 

de les convulsions internes i dels intents de control ideològic a què fou 

sotmesa. El 17 de juny de 1936, poc abans de l’esclat de la guerra, tingué lloc 

la darrera Junta General ordinària sota la presidència de Josep Cotrina, en la 

qual figurà com a secretari Llorenç Lafuente Vanrell. Poc temps després, a 

petició d’un nombre major de deu socis, es convocà una Junta General 

extraordinària, el 29 d’agost d’aquell any, presidida accidentalment per Joan 

Flaquer Fàbregues, en què la Junta Directiva presentà la seva dimissió en bloc, 

car es considerà que aquesta havia de renovar-se en la seva totalitat, per tal de 

donar resposta a la petició d’una part dels socis, que havien sol·licitat convocar 

la Junta General extraordinària per tal de tractar sobre l’orientació que s’havia 

de donar a l’entitat. S’acordà nomenar una ponència integrada per Pere 

Taltavull, Víctor Rotger, Joan Sancho, Miquel Gelabert, Nardo Sintes, Pere 

Ponsetí, Emiliano Castaños, Ricardo Giner, Enrique Limosner i Francesc Bisbal 

amb l’objectiu de proposar una candidatura per a president i demés membres 

de la Junta Directiva, alhora que havien de redactar les normes generals per a 

la modificació del reglament. Pocs dies més tard s’elegí una nova Junta 

Directiva, en una Junta General extraordinària celebrada el 5 de setembre amb 

aquesta finalitat, que pretenia dirigir l’actuació de l’Ateneu d’acord amb els nous 

corrents socials i polítics, segons expressió pròpia. Aquesta Junta, la primera 

durant la Guerra Civil, fou composta per Joan Gomila Borràs (president), 

Bartomeu Mercadal Escudero i Humbert Ferrer Hernández (vicepresidents), 

Nardo Sintes Tudurí (arxiver), Miquel Gelabert Teixidor (comptador), Pere 

Ponsetí Olives i Ricardo Giner Mascuñán (bibliotecaris), Emiliano Castaños, 

Joan Vives Llull i Antoni Mir Llambias (conservadors del museu), i Joan 

Hernández Mora i Francesc Pons Seguí (secretaris).583 

                                           
583 Vegeu: AACLA. Llibre d’Actes, núm. 3, pàg. 92-99.  
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El juny de l’any següent, transcorreguts uns deu mesos escassos de la 

presidència de la Junta Directiva encapçalada per Joan Gomila, en una Junta 

General extraordinària, presidida per Bartomeu Escudero per absència del 

president, es llegí la dimissió de Joan Gomila com a president ―que fins i tot 

arribà a donar-se de baixa com a soci― i de tota la Junta en bloc per extensió. 

Aquell mateix mes s’elegí una nova Junta Directiva, en una extensa Junta 

General ordinària que es perllongà entre els dies 23 i 24 de juny, que finalment 

quedà composta per Federico Garay Berasategui (president), Joan Hernández 

Mora i Bernat Pons Vaquer (vicepresidents), Nicolau Covas Lliteras 

(comptador), José Montes Caballero (arxiver), Ricardo Giner Mascuñán i Juan 

Menéndez Balle (bibliotecaris), Josep Mercadal Pons, Jordi Gomila Mir i Jesús 

Nieto Simancas (conservadors del museu) i Francesc Pons Seguí i Nardo 

Sintes Tudurí (secretaris). Poc temps després, aquesta Junta dimití en bloc i se 

n’elegí una de nova, a la Junta General extraordinària celebrada el 21 d’octubre 

d’aquell any, aquest cop presidida per Jaume Alzina Sancho i que comptà, 

inicialment, amb Francesc Pou Moragues i José Hercilla Martínez 

(vicepresidents), Antonio Martínez Roldán (arxiver), Fernando Quintas Miranda 

(comptador), Vicente Montanari Ruíz i Ricardo Giner Mascuñán (bibliotecaris), 

José Giménez Baeza, Alejandro Nieto i Joan Vives Llull (conservadors del 

museu) i Vicente Camarena Fayos i Maria Parra Sanz (secretaris).584 

Si hom contrasta les memòries de secretaria redactades d’aquest 

període que hem pogut localitzar ―que es corresponen al juny de 1937 l’una i 

al mateix mes de 1938 l’altra―, pot fer-se una idea aproximada de les 

convulsions i lluites internes esdevingudes durant aquests anys de la història 

de l’entitat. Joan Hernández Mora, secretari de la Junta Directiva elegida el 5 

de setembre de 1936, presidida per Joan Gomila, donà compte en la memòria 

llegida el 23 de juny de 1937 a la Junta General ordinària que es perllonga 

durant dos dies, de les vicissituds a les quals s’havia hagut de fer front aquell 

any, abans de presentar la dimissió en bloc de tota la Junta Directiva. 

Hernández Mora inicià la memòria recordant que: «Era costumbre en esta casa 

                                           
584 Informacions extretes del tercer volum del Llibre d’actes de l’Ateneu Científic, Literari i 
Artístic de Maó, dipositat al seu arxiu, pàg. 200-201 i 305. 
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dar cuenta en las Juntas Generales ordinarias, como la que hoy celebramos, 

de la situación económica de la Sociedad al propio tiempo que se procedía a la 

elección de la mitad de su Junta Directiva. Quedaba para otra sesión solemne, 

llamada de apertura de curso y que solía tener lugar en el mes de octubre, la 

exposición en Memoria de Secretaria, de la labor llevada a cabo por el Ateneo. 

Las circunstancias presentes [es refereix al fet que la totalitat de la Junta 

presentava la seva dimissió a la Junta General ordinària convocada] aconsejan 

salirnos por esta vez de la norma trazada. Fué elegida la Junta Directiva que 

hoy comparece ante vosotros en asamblea extraordinaria celebrada el 5 de 

setiembre del año último. Uno de sus primeros acuerdos fué el de suprimir, por 

imposición de los acontecimientos, la citada apertura de curso. Quedó, pues, 

aunque provisionalmente, sin su acostumbrada exposición la obra del Ateneo 

en el año académico que entonces terminaba. No ha llegado el momento de 

hacerla en detalle y para un periodo que no sabemos cuando se podrá dar por 

finido. Pero la Directiva, al cesar voluntariamente, por imperativo de conciencia, 

en su cometido no quiere despedirse de vosotros sin presentaros un breve 

esquema de su actuación. Nació esta Junta con una misión bien determinada, 

la de salvar al Ateneo de la grave crisis que entonces atravesaba. Podemos 

afirmar que esta misión se ha cumplido satisfactoriamente».585  

En aquesta memòria, redactada i llegida per l’aleshores secretari de la 

Junta Directiva Joan Hernández Mora, es féu menció a la difícil situació 

econòmica que l’entitat patia en el moment en què la Junta Directiva 

encapçalada per Joan Gomila hi accedí el setembre de 1936. Una de les 

primeres mesures que prengué fou la captació de nous socis que ajudessin a 

fer front a les despeses. En aquest sentit, en els deu mesos que aquesta Junta 

regí el destí de l’Ateneu es passà de cent noranta-un socis a tres-cents 

quaranta-un. D’altra banda, altres mesures que es dugueren a terme foren 

millorar les condicions econòmiques dels treballadors del centre i renegociar el 

lloguer de l’immoble que l’allotjava, que era de dos-centes cinquanta 

                                           
585 HERNÁNDEZ MORA, J. «Memoria redactada por el Secretario Juan Hernández Mora, 
aprobada por la Junta Directiva en 21 de junio de 1937 y leída y aprobada por la Junta General 
en 23 del mismo mes», pàg. 1-4. AACLA. Lligall «Actos del Ateneo», Carpeta «Memorias de 
Secretaria, 1936 a 1937». 
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pessetes.586 Nogensmenys, tot i que s’aconseguí renegociar el lloguer de les 

seves dependències durant els dos primers mesos del mandat de la Junta i que 

aquest, finalment, es fixà segons el Decret sobre lloguers de 29 de setembre de 

1936 en cent trenta-cinc pessetes, quantitat sensiblement inferior a les dues-

centes cinquanta pessetes d’anys abans, el cert és que hagué de fer front a 

l’augment d’altres despeses inicialment no previstes. De manera que l’augment 

considerable de la massa social ―recordem que es passà de cent noranta-un a 

tres-cents quaranta-un socis― comportà, lògicament, una major afluència de 

persones i alhora la necessitat d’oferir sales i habitacions, abans en desús, per 

donar cabuda a tothom, fet que féu augmentar les despeses en neteja ―que 

ascendiren de les vint-i-cinc pessetes previstes en iniciar-se el mandat de la 

Junta a les cent que es destinaven en el moment de redactar la memòria de 

secretaria el juny de 1937.587  

D’altra banda, amb la finalitat d’apropar-lo a la població, s’acordà obrir 

l’Ateneu al públic en general els diumenges al matí, per tal que hom pogués 

utilitzar-ne la biblioteca i es poguessin visitar les diverses dependències del 

                                           
586 Sobre aquests tres aspectes, a la memòria citada s’esmentà: «Socios. De la situación 
económica os informará detalladamente la Memoria de Contaduría que a continuación va a 
hacerse. Digamos aquí que al principio de nuestra actuación nos encontramos con 191 socios 
y al segundo mes con 189. No era posible con tan limitado número de cuotas sostener los 
gastos de la Sociedad. Una propaganda activa en favor del Ateneo nos ha permitido salir de tal 
situación. Hoy, en este día en que nos encontramos, el mismo número de socios asciende a 
341. Esto permite cubrir con desahogo los gastos ordinarios y nos hace pensar que en breve 
tiempo podrán ser afrontadas importantes mejoras. Empleados. Consideró la Junta inaplazable 
obra de justicia el aumento de sueldo a los empleados del Ateneo y este aumento se votó en 
los momentos menos favorables de nuestra situación económica y sin que se hubiera 
formulado por parte de los interesados petición alguna. Ambos extremos deben hacerse 
constar, como también que los citados empleados han demostrado con su celo ser 
merecedores del aprecio de la Junta. Alquiler de la casa. Satisfacía el Ateneo por alquiler del 
inmueble que habitamos la cantidad mensual de 250 ptas. En la primera sesión que 
celebramos, el 12 de setiembre, vista la pavorosa disminución de nuestros ingresos, y toda vez 
que por la cuantía de dicho alquiler no podíamos acogernos a lo últimamente dispuesto en 
materia de inquilinado, se acordó solicitar de la dueña de la casa una disminución temporal de 
su importe. La gestión tuvo éxito por la buena disposición de la citada señora y en virtud de 
acuerdo con ella abonamos durante dos meses el 50% de la expresada cantidad. Pero al entrar 
en vigor el Decreto sobre alquileres de 29 de setiembre quedó fijado el importe del nuestro en 
135 ptas. mensuales». Vegeu: Ibídem, pàg. 5-7. 
587 Ibídem, pàg. 14-15. En concret a la memòria es féu constar que: «Uso del local y limpieza 
del mismo. La mayor afluencia de socios experimentada progresivamente en los últimos meses 
ha aconsejado a la Junta una mayor utilización de habitaciones antes poco usadas. P.[or] 
ej.[emplo] este salón de actos destinado ahora a tertulia. Ello ha hecho aumentar otro capítulo 
de gastos: el de jornales de limpieza para los que al hacernos cargo de la Dirección de esta 
Sociedad se consignaban en los presupuestos mensuales 25 ptas. y a los que en la actualidad 
se destinan 100». 
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local social. Ara bé, la iniciativa no gaudí d’èxit, car l’estat anormal que visqué 

la població aleshores, amb els bombardejos que la ciutat de Maó patí, i les 

mesures defensives que la Junta Directiva decidí aplicar, per tal de preservar 

les col·leccions i la biblioteca davant els perills dels bombardejos, impediren en 

bona mesura que es complissin els desitjos dels membres de la Junta 

d’apropar l’entitat a la població en general.588  

A més, la Junta Directiva, abans de presentar la dimissió, també volgué 

deixar constància que, entre el setembre de 1936 i el juny de 1937, s’havien fet 

diverses gestions en l’àmbit institucional, amb demandes, peticions o 

observacions diverses. En aquest sentit, a la memòria, s’afirmà que: «Variadas 

y numerosas han sido las gestiones llevadas a cabo por la Junta fuera de 

nuestro local social. Y en ellas ha desempeñado principal papel nuestro 

Presidente D. Juan Gomila. Hemos acudido con demandas, peticiones u 

observaciones a la J. A. del Ayuntamiento, al Sr. Delegado del Gobierno, al Sr. 

Jefe de la Base Naval, al Consejo Local de 1ª Ens.; a la presidencia del 

Consejo de Ministros y a diversos Ministerios, etc. etc. Es un deber que 

cumplimos gustosos el de hacer público nuestro agradecimiento a todas las 

citadas autoridades y corporaciones por la acogida que en todo momento nos 

han dispensado como también a cuantas personas nos han presentado su 

apoyo».589  

La Junta Directiva que regí el futur de l’Ateneu a partir del setembre de 

1936 ―que des del seu inici tingué dues vacants, una vicepresidència i un 

conservadoria de museu, en no acceptar els càrrecs les persones designades, 

a la qual se sumaria posteriorment la pèrdua del bibliotecari―, presentà 

definitivament la dimissió en bloc el juny de 1937, tan sols deu mesos després 

d’haver pres possessió dels càrrecs, un cop el president, Joan Gomila, féu 

constar la dimissió ―per circumstàncies especials i motius de salut, segons 

s’afirmà en la memòria de secretaria―, i que es considerà que s’havia complert 

                                           
588 Així, doncs, des de la Junta es donà compte del fet que la mesura no gaudí d’èxit, car: «El 
estado anormal en que la población ha vivido durante meses, de buena parte, y de otra las 
medidas defensivas antes apuntadas han malogrado en este aspecto nuestro buen deseo». 
Vegeu: Ibídem, pàg. 18-19.  
589 Ibídem, pàg. 19-20.  
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amb la missió que se’ls havia encomanat en la Junta General extraordinària en 

què sortiren elegits.590 

Sigui com vulgui, poc després de la renúncia en bloc de la Junta 

encapçalada per Joan Gomila, el juny de 1937, la nova Junta Directiva, amb la 

presència d’alguns membres de la Junta precedent, aquest cop sota la 

presidència de Federico Garay Berasategui, també dimití en bloc poc després, 

l’agost d’aquell any, i no fou fins el 21 d’octubre que no se n’elegí una de nova, 

presidida per Jaume Alzina, com s’ha dit abans, i profundament renovada.  

La primera mesura que la nova Junta presidida per Jaume Alzina hagué 

d’adoptar estigué marcada pels acords establerts a l’assemblea general del 

juny precedent en relació amb els socis declarats desafectes a la República. A 

la memòria de secretaria llegida el 29 de juny de 1938, sense que se’n faci 

constar l’autoria ―els secretaris aleshores eren Francesc Pons Seguí i Vicente 

Camarena Fayos―, es volgué deixar constància de la situació en què es 

trobava l’entitat en el moment que prengueren possessió dels seus càrrecs els 

nous membres de la Junta, així com també de les mesures que s’adoptaren 

quant als socis considerats desafectes al Govern republicà ―a tots els socis 

que en el passat pertanyeren a partits conservadors, se’ls exigí presentar un 

aval del Front Popular o d’alguna entitat afí per tal de validar-ne la condició de 

socis i, en cas contrari, bé fos perquè no pogueren o no volgueren presentar 

                                           
590 Ibídem, pàg. 21-23. A la memoria s’afirmà: «Dimisión de la Junta. La Junta Directiva en la 
que existían desde el momento de su constitución dos vacantes una de Vicepresidencia y una 
de conservador del Museo por no acceptación de las personas designadas se vió privada de la 
asidua colaboración del Bibliotecario D. P. Ponsetí, destinado a prestar servicio como Maestro 
Nacional fuera de esta población. El día 16 de este mes la Junta en sesión extraordinaria hubo 
de ocuparse de un hecho para todos nosotros doloroso, la dimisión que de su cargo 
presentaba, por circunstancias especiales y motivos de salud el Presidente D. Juan Gomila 
quien durante diez meses ha estado al frente de esta entidad a la que ha dedicado todo su 
entusiasmo y su actividad y a cuyo servicio ha puesto sus dotes personales. Durante estos 
meses el Sr. Gomila no sólo ha cumplido sus obligaciones de Presidente, siempre atento y 
vigilante a cuanto al Ateneo pudiera convenir, dirigiendo las sesiones de la Directiva con 
singular acierto y en buena armonía con todos nosotros, interviniendo personalmente en todos 
los asuntos de interés, sino que ha pasado largas horas en la Secretaria dando forma a 
cuantos documentos dan fe de nuestra actuación al exterior. Por todo ello el Sr. G.[omila] se ha 
hecho acreedor a la gratitud del Ateneo y la Junta se complace en proclamarlo en el momento 
en que cesa en sus tareas. Estas circunstancias que tan vivamente deploramos, unidas al 
convencimiento de que la misión que la Junta General nos confió puede darse por terminada 
nos mueven a presentar colectivamente la dimisión. Al dejar el gobierno de esta Sociedad lo 
hacemos con la satisfacción del deber cumplido. No hemos podido hacer más, pues los 
acontecimientos han sido más poderosos que nuestros deseos. Esperamos tranquilos el fallo 
de vuestros votos». 
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l’aval, es donaren de baixa. A través de les afirmacions amb què el secretari de 

la Junta Directiva inicià la memòria llegida a l’Assamblea General del final de 

juny de 1937, per tal de donar compte dels deu primers mesos del seu mandat, 

hom pot fer-se una idea aproximada de l’ambient tens i enrarit amb què es 

trobaren abans de prendre’n possessió ―recordem que en pocs mesos dues 

juntes directives havien pres la decisió de presentar la dimissió en bloc―, 

probablement per la dificultat de prendre determinades decisions ―com ara 

depurar les llistes de socis considerats desafectes al Govern de la República. 

«El día 21 de octubre de 1937 fué elegida esta Junta Directiva en momentos de 

extrema gravedad para la vida del Ateneo. La mayoría de los elegidos 

aceptaron el cargo disponiéndose a arrastrar la impopularidad siempre que el 

Ateneo se salvara del naufragio inminente a que las circunstancias lo habían 

llevado. Decimos que la mayoría, porque tuvimos que lamentar la renuncia 

irrevocable de la Señorita María Parra, elegida para Secretario, que quizás 

temerosa por la densa atmósfera que en aquellos días se respiraba, no tuvo el 

valor suficiente para enfrentarse con el problema de vida o muerte que se 

había planteado a este Ateneo. Disculpable en una mujer, desde luego, y estas 

líneas no entrañan censura para ella. Pero sí queremos señalar el hecho, para 

resaltar su equivocación, que dicho sea de paso, fueron muchos los que se 

equivocaron. Fué elegido Presidente un señor que no ostentaba más títulos 

que el de hombre de ideas socialistas y esta etiqueta les pareció a algunos 

anuncio de grandes catástrofes y que ello era lo bastante para que el Ateneo 

se convirtiera en una prolongación de su partido, y que el Ateneo se orientara 

en lo sucesivo por caminos demagógicos de carácter netamente marxista. La 

actuación del Presidente y de toda la Junta Directiva, detallada a través de esta 

Memoria, es la que dirá qué orientación ha sido en realidad la de todos y la 

asamblea juzgará a la vista de datos concretos. El primer problema que se 

planteaba a la nueva Junta era lo ordenado por la Asamblea General del día 23 

de junio de 1937. Había que cumplirlo para tranquilidad de todos. Había que 

poner en marcha lo ordenado por la Asamblea, ya que todo el malestar y toda 

la tormenta que se cernía sobre esta casa, tenía como origen el problemita de 

los desafectos, que de no resolverlo, el cierre del Ateneo era seguro en pocas 
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horas», s’afirmà respecte d’això a la memòria de secretaria, per prosseguir tot 

seguit especificant les mesures que finalment s’adoptaren en relació amb 

aquest últim fet, la depuració dels socis de l’entitat desafectes al Govern 

republicà: «Y se resolvió. ¿Como?... Con una lista de socios que fueron de la 

Unión de Derechas a la vista. De ella se extrajeron los nombres que eran 

socios del Ateneo y a estos señores se les envió la siguiente circular: “Muy 

señor nuestro: Habiendo decidido este Ateneo en Asamblea General habida el 

3 de mayo último coadyuvar con nuestro apoyo moral y material al Gobierno de 

la República, único legítimo en España, con medidas de depuración en la lista 

de socios de este Ateneo, ha correspondido a esta Junta Directiva poner en 

práctica dichas medidas que en cierto modo eran impuestas por la opinión 

pública. Con el fin de cumplirlas del modo mas justo posible, sin exponerse a 

herir susceptibilidades ni a señalar a la pública opinión a personas que no 

tengan un claro matiz político, hemos acordado una medida general, cual es la 

de obligar a todos los socios que hubiesen pertenecido a partidos políticos de 

derechas a revalidar su calidad de Socios del Ateneo mediante la presentación 

de testimonio de lealtad al régimen avalado por el Frente Popular u otra entidad 

de solvencia republicana afecta a dicho Frente Popular. Teniendo en cuenta 

que pueden haber pertenecido a dichos partidos políticos de derecha por 

causas diversas y ajenas a la política, queremos obrar de la manera más justa, 

admitiendo como válida su calidad de socios de este Ateneo mediante la 

garantía indicada. Entendiéndose que el que no presente el citado control en el 

plazo de los días queda borrado de la lista de socios, sin que esto implique 

declaración de faccioso ya que pueden no presentarlo por propia voluntad. 

Rogamos a Ud. tome en consideración lo expuesto obrando con arreglo a su 

criterio. LA JUNTA DIRECTIVA”. A ella contestaron unos diez enviando control 

de entidades políticas o sindicales. Los restantes en número de unos quince se 

les dió de baja, sin que por nuestra parte fueran declarados desafectos, ya que 

esta entidad no tiene personalidad para ello. Y creemos que no hay que hablar 

más del asunto. Aquello quedó zanjado y definitivamente resuelto, sin molestar 

a nadie y dando cumplimiento así a los acuerdos de la Asamblea General».591 

                                           
591 ANÒNIM. «Memoria 1937-1938, 29 de junio de 1938», pàg. 1-2. AACLA. Lligall «Actos del 
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Tot i que el nombre de socis que finalment no validà la seva condició, 

perquè no pogueren o no volgueren presentar l’aval del Front Popular o 

d’entitats afins, finalment sols fou de quinze, la veritat és que la mesura presa, 

difícil d’adoptar, com s’ha vist, car fins i tot provocà la dimissió de dues juntes 

directives en bloc en pocs mesos, féu que l’ambient a l’entitat s’enrarís i que hi 

hagués divisions internes i retrets mutus per part dels membres i de les juntes 

elegides en aquest anys. Així és que la memòria del curs 1937-1938 fou molt 

crítica amb l’activitat de les juntes anteriors, car es considerà que havien 

propiciat que l’Ateneu acabés duent una vida de retraïment des de l’esclat de la 

Guerra Civil que l’havia allunyat de l’activitat que li pertocava com a institució 

cultural capdavantera del panorama insular: «la Junta pensó que la vida de 

retraimiento a que se había dedicado el Ateneo, desde que estalló el 

movimiento subversivo, no podía continuar. Ese recogimiento dentro una 

concha de prejuicios que le llevaron al borde de su tumba, era impropio de una 

Sociedad que era el centinela avanzado de la cultura menorquina. España 

entera se ponía de pié. Las armas y las letras en estrecha comunidad se 

disponían a la lucha y hubiera sido cobardía el no intentar salir del refugio y 

formar en vanguardia del frente cultural que iniciaba el Ministerio de Instrucción 

Pública y que de no haberlo hecho el Ministerio, teníamos que hacerlo todos 

cada uno desde su puesto. La vida del Ateneo no podía reducirse a pasar unas 

horas en su tertulia dispuestos a correr al primer toque de sirena»,592 s’afirmà. 

Així mateix, també es criticà la gestió econòmica de la Junta precedent, 

denunciant que: «Al tomar posesión de sus cargos esta Junta se encontró con 

que el dinero se encontraba en manos particulares lo que constituía una 

transgresión a las mismas órdenes del Gobierno. Se ingresó en cuenta 

corriente en el Banco Hispano Americano con las firmas mancomunadas del 

Contador y del Presidente. Por las Juntas anteriores se habían enviado a 

Francia 600 pesetas para adquisiciones de prensa y revistas francesas. Vista la 

imposibilidad de dichas adquisiciones esta Junta recuperó las 600 pesetas 

ingresándolas en caja».593  

                                                                                                                            
Ateneo», Carpeta «Memoria, 1937-1938». 
592 Ibídem, pàg. 1-2.  
593 Ibídem, pàg. 6-7.  



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 404 

Una altra mesura que volgueren destacar els membres de l’aleshores 

Junta Directiva fou el fet que sota el seu mandat l’entitat s’obrí com a refugi a la 

ciutadania en general, per tal de donar resposta a la petició de la UGT i el 

Consell Municipal de crear refugis contra els bombardejos aeris a què era 

sotmesa la població civil maonesa durant aquell any.594 A més, es volgué 

deixar constància que sota el seu mandat també s’havien fet diversos donatius 

per tal de respondre a les crides benèfiques promogudes per les autoritats 

administratives d’aleshores o les entitats afins.595 

D’altra banda, la Junta presidida per Jaume Alzina considerà que 

l’augment en el nombre de socis que durant el seu mandat, el del curs 

acadèmic de 1937-1938, s’havia produït era fruit de la bona gestió portada a 

terme per aquells qui regien el camí de l’entitat. De manera que especificaren 

que abans de prendre possessió dels seus càrrecs el nombre de socis era de 

tres-cents cinquanta-tres, mentre que a l’agost de 1938 era de quatre-cents 

vuitanta. Fet, aquest últim ―l’augment de la massa social en cent vint-i-set 

persones―, que atribuïren a l’encert en la gestió, com s’ha dit, i a l’orientació 

que se li havia donat a la institució des del començament del mandat. Sigui 

com vulgui, el cert és que l’augment dels socis els féu plantejar-se la possibilitat 

d’ampliar les dependències de l’Ateneu.596 

                                           
594 Ibídem, pàg. 6. Sobre aquest fet, el seu èxit i la manca d’implicació de la massa social de 
l’entitat en les tasques de condicionament del refugi antibombardejos aeris, la Junta especificà 
que: «A una llamada hecha en congreso público de la UGT y patrocinada por el Consejo 
Municipal para que se construyeran sólidos refugios contra los bombardeos aéreos, el Ateneo, 
por su significación y por su especial situación topográfica en la población, no podía quedar al 
margen de esta obra humanitaria. La Junta acordó, pués, abrir su refugio. Se abrió una lista de 
donantes voluntarios, haciendo un llamamiento público en la prensa y en los tablones de la 
casa a todos los socios, para que aportaran su esfuerzo, bien personal, bien económico. Y aquí 
tenemos que declarar nuestro más rotundo fracaso. Sólo han respondido monetariamente 75 
socios y han aportado su esfuerzo personal ocho, cuyos nombres queremos consignar, porque 
además se da el caso que la mitad de ellos pagan y trabajan. Ellos son: Gonzalo Florit, Miguel 
Florit, Guillermo Orfila y Jaime Alzina en primer lugar y con menos intensidad Alfredo Quevedo, 
Higinio Andreu, José Hercilla y Juan Martínez Carsi. De lamentar es el ejemplo de estos 
consocios no sea imitado por la pléyade de jóvenes que visitan cotidianamente el Ateneo y que 
rinden culto exagerado al dolce farniente con un entusiasmo tropical propio de una falta 
inexplicable de eso que llaman “divino tesoro”. El refugio, como pueden o habrán ya 
comprobado los socios y visitantes del Ateneo, va adelantando y el será un motivo de orgullosa 
satisfacción para esta Junta iniciadora del mismo». 
595 Ibídem, pàg. 7.  
596 En aquest sentit s’afirmà: «Como esta Junta tomó posesión de sus cargos el 21 de octubre, 
en este mismo mes se inicia el ascenso, habiendo aumentado un total de 127 socios, 
descontados ya los ausentes y las bajas. Y en vista de este aumento considerable de socios, 
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Finalment, també presentaren una reforma dels estatuts, que s’havien 

d’aprovar a l’assemblea general en què es presentà la memòria de secretaria 

esmentada suara. La memòria es clogué amb les consideracions finals: «Esta 

Junta habrá fracasado o habrá triunfado según el criterio de cada cual. Lo que 

nadie podrá disputarle es el hecho de haber restablecido una tranquilidad en el 

Ateneo y haber encauzado una normalidad que ha de servir para las altas 

empresas reservadas a este templo de la cultura menorquina, que tiene el 

deber de superarse para servir de albergue y guía perenne al despertar cultural 

de Menorca».597 

Una vegada que es declarà la fi de la Guerra Civil, un grup d’antics 

membres de la darrera Junta Directiva de l’Ateneu d’abans d’esclatar la guerra 

el juliol de 1936 prengué possessió i es constituí una nova Junta Directiva, en 

una sessió celebrada el 19 de febrer de 1939, en què s’anomenà Pere Crespí 

Cànaves ―aleshores delegat extraordinari de l’Estat i que havia estat admès 

com a soci de l’Ateneu uns dies abans― president, Enrique Fernández Sardina 

i Andreu Casasnovas Marquès vicepresidents, Francesc Terrés Coll arxiver, 

Lluís Victory Manella comptador, Antoni Mir Llambias, Florián Ruiz Cuevas i 

Joan Flaquer Fàbregues conservadors del museu, Antoni Blanco Pons i Marc 

Carreras bibliotecaris, i Pere Alejandre Monjo i Joan Cardona Mercadal 

secretaris. A més, Maria Mercadal de Aguinaga assumí la presidència de la 

Secció de Literatura i Música i Emiliano Castaños Fernández la de Ciències 

Exactes i Naturals (quedaren vacants les presidències de les seccions de 

Ciències Morals i Polítiques, Arts Plàstiques, i Esports i Turisme).598  

La visió que Pere Alejandre Monjo, secretari d’aquesta nova Junta 

Directiva, lògicament afí al nou règim, donà dels successos i esdeveniments 

                                                                                                                            
que significaban testimonio evidente de que la Junta había acertado en la nueva dirección del 
Ateneo, se pensó en alquilar el piso colindante al primero de esta casa, a fin de ampliar el local 
y dar cabida a las nuevas necesidades. Se alquiló efectivamente el nuevo local y se estableció 
la consiguiente comunicación. A la disposición de todos está para que aprueben o no la 
medida. Se ha tropezado con el problema de amueblarlo e iluminarlo, que en las actuales 
circunstancias no tiene solución. Se ha hecho y tendrá que hacerse lo que se pueda con los 
elementos que cuenta esta casa. Para Juntas venideras queda esta solución cuando se lo 
permitan las circunstancias favorables, lo que será un motivo para lucimiento de la misma». 
Vegeu: Ibídem, pàg. 5.  
597 Ibídem, pàg. 7.  
598 AACLA. Llibre d’actes de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, núm. 3, pàg. 369-370.  
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dels anys precedents, en la memòria aprovada l’octubre de 1939, és força 

interessant, car ens permet contrastar-la amb les informacions recollides en les 

memòries dels anys 1936-1937 i 1937-1938, de les quals hem donant compte. 

Hom pot imaginar-se que les opinions expressades pels membres de les juntes 

que regiren l’entitat durant els anys en guerra sobre diversos fets ―com la 

depuració dels socis efectuada l’estiu de 1937, la idoneïtat d’orientar 

políticament l’entitat i, en general, l’activitat duta a terme en aquells anys―, fou 

radicalment diferent de la visió que en tingueren els nous rectors a partir de la fi 

de la Guerra Civil. Alejandre Monjo, com dèiem, en unes afirmacions que tot i la 

llargària considerem oportú reproduir pel seu valor intrínsec, féu un resum de la 

vida de l’Ateneu durant els anys en guerra totalment diferent dels que feren els 

seus predecessors en els càrrecs de secretari de la Junta. «Singular carácter 

ofrece la Memoria que voy a leer en este acto de apertura del curso ateneísta 

de 1939-1940, por las deplorables circunstancias que han ocurrido desde la 

última reunión celebrada por esta Junta Directiva, en julio de 1.936 hasta la 

fecha. No puede parangonarse con las anteriores memorias, ya que han sido 

tan excepcionales los acontecimientos que han afectado a este Ateneo, que 

bien puede decirse ciérrase en 1.936 una etapa ―de final trágico― y se nos 

abre una nueva, bajo los mejores auspicios, al par que se nos avecinan 

inmensos sacrificios. La célebre frase de Fray Luis de León, al reintegrarse a 

su cátedra luego de cuatro años de reclusión, nunca mayor aplicación que en 

nuestro caso. Decíamos ayer, podemos repetir, no dando por pasados estos 

treinta meses de dominación marxista en nuestra querida Menorca y por ende 

en nuestro Ateneo», començà afirmant P. Alejandre Monjo en aquesta memòria 

abans de prosseguir relatant, segons els seu parer, el que havia succeït durant 

el període de la Guerra Civil a l’entitat: «Durante el expresado período de 

dominación roja, el Ateneo no se ha librado de los atropellos, desmanes, 

incluso injurias tanto para algunos de los señores socios, como para nuestros 

compañeros caídos por Dios y por España, que con tanta profusión nos 

prodigan los marxistas. [...] El Ateneo funcionó normalmente hasta primeros de 

agosto de 1.936, fecha en que, en pleno desvordamiento la salvaje furia roja en 

Mahón, un reducido número de socios ―la mayoría por no decir todos, 
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ausentes de la Isla― presentó una moción para que se convocara Junta 

General Extraordinaria al efecto de nombrar nueva Junta de gobierno, ya que la 

que dirigía los destinos de la Casa no respondería a la nueva orientación que 

debía darse a la sociedad; y en célebre Junta general del 29 de agosto, cuando 

se había derramado y se derramaba tanta sangre inocente, se acordó que la 

orientación debía ser netamente ezquierdista y democrática, y se eligió nueva 

junta apta para rejir sus destinos en este nuevo rumbo popular de la cultura 

republicano-socialista. A partir de estas fechas, puede decirse que una serie de 

fracasos, derroteros tortuosos, sesiones tumultuosas, [...] forman el conjunto de 

la labor CULTURAL de los usurpadores de dirección de este Centro. 

Destitución de la Junta Directiva; imponer a componentes multas tan arbitrarias 

como injustas; quitar de la fachada del local social los atributos religiosos que 

existían en ella; revisión de los Sres. Socios de Honor y de Mérito, mutilando 

los cuadros en que aparecían sus nombres; suscripciones a favor de las 

llamadas Milicias Antifascistas; Socorro Rojo, Mujeres Antifascistas; 

seleccionar las obras de la Biblioteca con inusitado rencor; menospreciar la 

labor de la Juntas Directivas anteriores al 18 de julio de 1.936, cotejando la 

labor ateneísta de unas y otras por el número de páginas escritas en el Libro de 

Actas. En diez meses habían escrito un número de páginas cinco veces mayor 

que sus antecesores en período igual, pero... basta ojear las páginas de dicho 

Libro y apreciareis cuales eran los motivos de la largueza de sus actas. En 

verdad, tomáronse multitud de acuerdos, pero ellos mismos confiesan a reglón 

seguido que “omitían explicar la enumeración de muchos de dichos acuerdos 

que no han podido llevarse a la práctica o que han quedado en mitad de su 

ejecución”. ¡Grandes o inaplicables debieron ser por no poder llevarlos a la 

práctica, conociendo como conocemos los medios de que se valieron para 

conseguir sus propósitos! Y de otra parte ¿No es siempre más apreciado poco 

y bueno que, mucho y... malo? Pero el mayor exponente de la labor partidista 

con que actuaron las sucesivas Juntas directivas que ha sufrido el Ateneo, 

llegó al límite en aquellas famosas Juntas Generales unas Ordinarias y otras 

Extraordinarias, del verano de 1.937 sobre expurgación de socios ―como 

definieron ellos la depuración. En este Libro de Actas, constan todas ―casi 
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todas― las incidencias los agravios que se profirieron los participantes en ellas, 

las divergencias fundamentales entre los socios que dieron por resultado que 

las sesiones duraran horas y horas y algunas días; los atropellos que intentaron 

cometer y los que cometieron durante las discusiones sobre expulsión de 

socios derechistas o fascistozantes ―como los llamaban ellos― por todo lo 

expuesto, se demuestra claramente que habían convertido una Casa de cultura 

en una sucursal del Frente popular. En Febrero último, al hacernos cargo 

nuevamente de la dirección del Ateneo, lo recogimos moral y materialmente 

deshecho. Todos los esfuerzos de nuestros antecesores, han llegado al borde 

del abismo más profundo y grandísimos esfuerzos tendremos que realizar para 

colocar nuestro escudo en el nivel que le corresponde y que con tantos 

desvelos habíamos logrado mantener».599  

Sigui com vulgui, més enllà de les consideracions personals de Pere 

Alejandre, la veritat és que, per a una institució que havia nascut a les primeries 

del nou-cents amb la voluntat de ser interclassista, on no es descriminés ningú 

per motiu d’ideologia o de creences religioses i que fos un punt de trobada de 

la intel·lectualitat illenca, els anys de la Guerra Civil i les conseqüències que 

se’n derivaren trencaren amb els desitjos fundacionals. De manera que des 

d’ella es prengué part pel Govern de la República, en els anys en guerra, amb 

les conseqüències de fractura social que això comportà i que ja s’han 

esmentat, i posteriorment, durant la immediata postguerra, pel règim franquista, 

un cop els antics membres afectes al bàndol nacional en prengueren possessió 

i l’orientaren cap als valors del nou règim, tanmateix, en ambdós casos, per tal 

d’evitar-ne el tancament. De fet, per adaptar-se en les dues ocasions als règims 

de poder establerts, republicà i franquista, els estatuts es modificaren els anys 

1938 i 1940, respectivament. Així, doncs, l’any 1938 en el primer article del 

reglament es féu constar que l’entitat era exclusivament científica, literària i 

artística, tal com el seu nom indicava, i que es mantindria sempre aliena a tota 

fisonomia de caràcter polític o religiós, això sí, deixant la tribuna a qualsevol 

                                           
599 ALEJANDRE MONJO, P. «Memoria redactada por el Secretario del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico de Mahón, Don Pedro Alejandre Monjo, y aprobada en Sesión de la Junta 
Directiva, el día 15 de octubre de 1939. A.V.», pàg. 1-6. AACLA. Lligall «Actos del Ateneo», 
Carpeta «Memoria leída en la Apertura del Curso 1939-1940». 
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idea que fos compatible amb el règim d’aleshores ―el Govern de la República 

del Front Popular, s’entén. D’altra banda, l’any 1940, en el primer article, es 

manifestà que l’entitat, instituïda per al cultiu de la ciència, la literatura i les arts, 

es reorganitzava fonamentada cardinalment en la devoció i la fidelitat al règim 

que governava aleshores per al ressorgiment i per a la prosperitat de la pàtria 

―el règim franquista, s’entén.600 

Pere Alejandre recordà també en la memòria esmentada, aprovada per 

la Junta Directiva, de la qual era secretari, el 15 d’octubre de 1939, que el 

nombre de socis havia augmentat considerablement durant els anys en guerra i 

que una vegada que aquesta acabà davallà considerablement. Així, just abans 

de la guerra l’entitat comptava amb dos-cents cinquanta-sis socis, que 

arribaren a augmentar fins a un màxim de cinc-cents quaranta-un durant els 

anys en guerra, per acabar descendint als dos-cents trenta-nou amb què 

comptava l’octubre de 1939.601 Dades que evidencien dos fets: d’una banda, 

que l’Ateneu, durant el període de la Guerra Civil, aconseguí apropar-se i 

arribar a un major nombre de ciutadans i popularitzar-se ―tot arribant a 

aconseguir una massa social molt més àmplia de la que havia gaudit en anys 

precedents― i, de l’altra, que patiria un descens de més del 50% de la massa 

social en la immediata postguerra. Tanmateix, aquesta s’adaptaria als nous 

temps per tal de sobreviure durant el règim franquista ―de fet fou l’únic ateneu 

menorquí que es mantingué actiu durant el franquisme dels que s’havien fundat 

des del començament del nou-cents. Les declaracions finals de la memòria de 

secretaria del curs acadèmic de 1939-1940 són una mostra evident de 

l’orientació que prendria en la immediata postguerra. Alejandre Monjo volgué 

                                           
600 ADG-SES. Expedient 816. Reglaments amb dates de 29 de juny de 1938 i 30 de juliol de 
1940. 
601 En aquesta afirmà: «Grande ha sido el movimiento de socios desde julio de 1.936 hasta la 
fecha. De 256 que éramos en julio expresado, sólo contamos en la actualidad 239. Durante el 
dominio rojo ascendió vertiginosamente al número de ellos llegando al extremo de contar con 
541, número que decreció verticalmente al ser liberada la Isla hasta el montante que contamos 
hoy. Confiamos que normalizada la vida en esta ciudad, ingresan y van ingresando 
nuevamente, buen número de Sres. Jefes y Oficiales del Ejército y Armada; funcionarios civiles 
y cuantos ciudadanos sientan el orgullo de pertenecer a este Centro de Cultura, uno de los más 
reputados de España, el que siempre y de manera sensible en estos últimos años, se le había 
apartado de la política y darle una orientación profundamente científica y sobre todo netamente 
españolista». Vegeu: ALEJANDRE MONJO, P. «Memoria redactada por el Secretario del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón, Don Pedro Alejandre Monjo, y aprobada en 
Sesión de la Junta Directiva, el día 15 de octubre de 1939. A.V.», op. cit., pàg. 8. 
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deixar clar que l’entitat pretenia tornar a portar a terme per als seus associats 

les activitats pròpies del centre en etapes anteriors ―cursos d’idiomes, 

conferències, vetlades musicals, excursions, etc.―, ara bé, emmotllant-se en la 

nova concepció nacional del règim franquista: «En breves líneas, voy a trazar la 

ruta que propone continuar el Ateneo en esta nueva etapa de su vida cultural: 

Encuadrado dentro del Estado Español, viene a ser un centro semioficial, sin 

perder no obstante su carácter marcadamente particular y tan definido como ha 

sabido conservar constantemente. Se acometeran las reformas necesarias de 

su Reglamento, tan sencillo y breve después de todo, para amoldarlo a la 

nueva concepción nacional. Compenetración entre todos los socios, respeto 

para todas las creencias, siempre del mayor respeto y consideración. Se 

iniciaran clases de idiomas gratis para los señores socios y sus familiares, o 

cuando menos con una cuota reducidísima. Tenemos en cartera ciclos de 

conferencias a cargo de cultos elementos en todas las esferas de la Ciencia. 

Proyectamos diversos conciertos vocales é instrumentales, ya que poseemos 

un conjunto de distinguidas damas y artistas de todo órden, que sabrán 

mantener nuestro rango artístico a la altura merecida. Disponemos asimismo 

de un valioso conjunto de aficionados al Teatro y pronto podremos admirarlo en 

una preciosa comedia que precisamente se está ensayando estos días. Vamos 

a fomentar los Deportes, con excursiones a los distintos parajes de la Isla, 

concursos de ajedrez, en una palabra, intentaremos hasta el límite, elevar el 

grado de actividad y desarrollo de este Ateneo tal como nos lo suplicaron 

constantemente nuestros predecesores, a fin de que los que nos sucedan, se 

muestren satisfechos de que les leguemos un centro de cultura tan admirado y 

con una definida y clara orientación por los senderos de una verdadera labor 

social, educativa y sobre todo española. Doy fin a la presente Memoria, 

expresando mis más vivos deseos de que obtenida la paz pública y en vía 

normal la tranquilidad privada se desarrolle nuestra labor cultural sin la más 

mínima perturbación de cualquier índole que sea y que a partir del curso que 

hoy empezamos, el Ateneo se remonte hasta su límite y con sus constantes 

manifestaciones culturales mantenga el nivel de sus mejores tiempos».602 

                                           
602 Ibídem, pàg. 11-13. 
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5.1.4. Fundadors i altres personalitats implicades en el seu 
esdevenir 

 
Entre la gran quantitat de persones que, d’una manera o altra, van estar 

involucrades en la fundació i en l’esdevenir posterior de l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic de Maó, al llarg del període objecte de la nostra anàlisi, hem 

volgut prestar atenció en aquest apartat a aquelles que més s’involucraren en 

la gestió de l’entitat i que més incidència tingueren en el món de la cultura i 

l’educació d’aleshores a casa nostra. En aquest sentit, en els propers apartats 

pretenem oferir una visió general de la diversitat de personalitats que confluïren 

i s’involucraren en la creació i el sosteniment de l’Ateneu ―de diversa ideologia 

i professions. Pararem atenció en els socis fundadors ―citats per ordre 

d’entrada en el registre de la institució― Pere Ballester Pons, misser, que fou 

secretari, bibliotecari i president de la Secció de Ciències Morals i Polítiques al 

llarg d’aquests anys, el catedràtic d’institut José Pérez de Acevedo, principal 

impulsor de la Junta Local d’Extensió Universitària a Maó que precedí la 

fundació de l’Ateneu i bibliotecari d’aquest durant els seus primers anys, el 

metge i oftalmòleg Llorenç Pons Marquès, que en fou vicepresident i presidí la 

Secció de Ciències Exactes i Naturals durant anys, l’apotecari i naturalista 

Maurici Hernández Ponsetí, que exercí el càrrec de conservador del museu 

ininterrompudament des de la fundació de l’entitat fins l’any 1932, el periodista i 

pensador àcrata Joan Mir i Mir, que hi exercí de bibliotecari alguns anys, el 

militar i escriptor Llorenç Lafuente Vanrell, que en fou secretari durant molts 

anys, impulsor de la introducció de l’escoltisme a l’illa al bressol de l’Ateneu, 

l’apotecari i ictiòleg Jaume Ferrer Aledo, vicepresident a la segona i tercera 

dècada del segle passat i autor del primer estudi històric d’importància sobre 

l’educació a casa nostra, el propietari Pere Mir i Mir, un dels primers 

vicepresidents de l’entitat i president de la Cambra Agrícola de Menorca, 

creada per iniciativa de l’Ateneu, l’historiador, arxiver i professor de dibuix a 

l’Institut de Maó Francesc Hernández Sanz, que presidí durant molts anys la 
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Secció d’Arts del Dibuix i Arqueologia (amb el pas dels anys anomenada també 

d’Arts Plàstiques), a més de dirigir la Revista de Menorca, òrgan d’expressió de 

l’Ateneu, el militar i batle de Maó durant la Dictadura primoriverista Antoni 

Victory Taltavull, primer president de l’entitat, i finalment el metge i 

administrador de duanes Enric Alabern Sáez, que n’era primer vicepresident i 

fundador i primer director de la Gota de Llet de Menorca, creada amb el suport 

de l’Ateneu. A aquesta llista de socis fundadors que s’involucraren en el dia a 

dia de la institució, hi hauríem d’afegir altres persones destacades del món de 

la cultura i l’educació que també participaren en l’esdevenir de l’entitat tot i no 

ser-ne fundadors, com ara el catedràtic d’institut Jaume Pomar i Fuster, que 

presidí la Secció de Literatura i Música en els seus primers anys i endegà les 

vetlades literariomusicals, el militar Josep Cotrina Ferrer, que hi exercí diversos 

càrrecs directius als anys vint del segle passat i l’arribà a presidir en els anys 

de la Segona República, succeint en el càrrec a Victory Taltavull, el catedràtic 

d’institut Emiliano Castaños Fernández, que hi ocupà diversos càrrecs 

directius, entre els quals la presidència de la Secció de Ciències Exactes i 

Naturals des dels anys vint del nou-cents fins a la Guerra Civil, o el professor 

d’institut Joan Hernández Mora, involucrat en la gestió de la institució des dels 

anys vint del nou-cents i que n’esdevingué secretari i vicepresident durant la 

Guerra Civil. 

La majoria, especialment bona part d’aquells que figuren com a socis 

fundadors, participaren del clima social, cultural i educatiu illenc d’entre els 

segles XIX i XX, que hem esmentat en apartats citeriors d’aquest estudi, que 

possibilità la creació l’any 1905 de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

No pretenem realitzar una biografia exhaustiva de tots ells, car ultrapassa les 

possibilitats i l’objecte d’aquest treball, sinó que, més aviat, voldríem donar-ne 

una visió general, que ens ajudi a entendre la varietat de persones que 

confluïren en la vida de l’Ateneu ―professors d’institut, metges, missers, 

apotecaris, militars, etc.―, en els seus primers trenta-quatre anys d’existència, 

alhora que voldríem oferir una primera aproximació a la influència que exerciren 

socioculturalment i educativa a Menorca ―parant esment en les obres, treballs, 

estudis, iniciatives, etc., amb què contribuïren al coneixement de la societat del 
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seu temps―, en el període objecte del nostre estudi, en el benentès que ens 

estendrem més en l’anàlisi dels discursos i les iniciatives d’aquells que 

tingueren una significació especial en el clima educatiu illenc. 

 

 

  5.1.4.1. Pere Ballester Pons 
 

Una de les persones que participà del clima previ a la fundació de 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, participant en diverses empreses 

culturals anteriors, com ara la Revista de Menorca o la campanya educativa 

popular de l’Extensió Universitària, fou el misser i pensador Pere Ballester Pons 

(Maó, 1856-1946). En aquest sentit, Ballester, de ben aviant, es convertí en un 

dels promotors de l’Ateneu, per al qual cercà adhesions per constituir-lo. Formà 

part de la Comissió Organitzadora que acordà el reglament de l’Ateneu 

projectat, lliurat a les acaballes de maig a la Delegació del Govern a Menorca, i 

presidí, en ser el vocal de més edat, la Junta General de constitució de la 

societat, l’11 de juny de 1905, en què s’elegí la primera Junta Directiva.603 Soci 

fundador de l’Ateneu ―on exercí càrrecs directius com a secretari, bibliotecari i 

president de la Secció de Literatura i Música i de la de Ciències Morals i 

Polítiques en èpoques diferents i fins a la Guerra Civil― gran part de la seva 

obra escrita és publicada a la Revista de Menorca, com ja s’ha dit, principal 

òrgan d’expressió de l’entitat.604 

                                           
603 Vegeu: ADG-SES. Expedient 816. Reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 
1905. Fulls manuscrits, pàg. 1-6. Pel que fa a la Junta General de constitució de l’Ateneu de 
Maó vegeu: Llibre d’actes de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, núm. 1, pàg. 1-2. 
604 En aquest sentit, Maria Lluïsa Canut i Josep Lluís Amorós, en el seu estudi sobre la dita 
publicació han documentat fins a un total de seixanta-tres col·laboracions sobre temes diversos 
com ara: prosa i narrativa en català (onze), dret (vuit), biografies (quatre) activitats de l’Ateneu 
(tres), ports francs (tres), civilització-cultura-progrés, zootècnia, poesia en català, i història 
(dues), psicologia, sociologia, treball, economia regional, dret privat i civil, dret i situació de la 
dona, administració local, comunal i municipal, política de l’educació, medicina, sanitat pública, 
medicina veterinària, qüestions generals d’agronomia, pesca, agricultura i sociologia, 
transports, ordenació del territori i urbanisme, música, esperanto, literatura castellana, i 
geografia (una cadascuna). Vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... 
op. cit., pàg. 197-201. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 414 

 
Figura 61. El misser Pere Ballester Pons, soci fundador de l’Ateneu i durant anys president de 

la Secció de Ciències Morals i Polítiques. 
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Pere Ballester cursà estudis eclesiàstics i es llicencià en dret a la 

Universitat de Barcelona (1874-1880).605 Provenia d’una família de burgesos 

adinerats. Al llarg de la seva longeva vida ―morí als noranta anys 

d’insuficiència cardíaca― va viure de la seva tasca professional, fou advocat 

com el seu pare, i de les rendes de propietats rústiques familiars. Possiblement 

l’aportació que féu en el camp de la jurisprudència és a hores d’ara el més 

estudiat i conegut de la seva producció escrita. Nogensmenys, la seva 

significació en el panorama cultural menorquí va més enllà de les aportacions 

en aquest camp. Així, doncs, la prolífica trajectòria com a misser no pot 

deslligar-se de la dedicació a altres temàtiques que també conreà amb èxit, 

com la política, la sociologia, l’antropologia i la pedagogia, ni tampoc del 

compromís cultural i lingüístic vers el seu poble. Ballester es pot considerar 

l’emblema d’una generació d’intel·lectuals menorquins que van ser capaços de 

concentrar primer i difondre després el coneixement global del seu temps.606  

Políticament fou cap del partit republicà de Menorca i regidor a 

l’Ajuntament de Maó; separat tanmateix de la política activa abans del 1931, no 

deixà d’influir-hi a través de les col·laboracions en la premsa periòdica. La 

tasca realitzada com a pensador i intel·lectual republicà dins el primer terç del 

segle XX a Menorca fou important. Amb una posició escèptica sobre el 

regionalisme, i molt en la línia del que fou el pensament republicà pel que fa a 

aquesta qüestió, es mostrà municipalista i, per tant, partidari d’una reforma del 

règim local. Per a Pere Ballester el regionalisme a Menorca devia el seu origen 

a la reacció de determinats col·lectius davant l’actuació del centralisme unitari. 

A més, els valors propis representaven una expressió per allò que era pròxim 

com ara la família i el municipi. Crític amb aquells que confonien regionalisme 

amb folklorisme i amb els que volien rehabilitar un dret civil foral en desús, fixà 

                                           
605 ARXIU GENERAL DE L’ADMINISTRACIÓ. SECCIÓ EDUCACIÓ I CULTURA [AGA-SEC]. 
Caixa 15324. Títol de llicenciat en dret i expedient acadèmic de Pere Ballester Pons, Universitat 
de Barcelona, 1880. 
606 Per a un coneixement global de la vida i obra del misser i pensador maonès Pere Ballester 
Pons vegeu: QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 91-
111 i MOTILLA SALAS, X.; SUREDA GARCIA, B. «Estudi introductori», BALLESTER PONS, P. 
Lletres a una mare maonesa. Maó: Institut Menorquí d’Estudis [Capcer, 18], 2005, pàg. 11-77.  
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en certa manera el substrat ideològic del partit republicà menorquí respecte del 

regionalisme, que es presentà com a municipalista.607 

Entre la seva extensa obra escrita, com a misser, hom ha de destacar 

les col·laboracions a la Revista Jurídica de Cataluña (1920-25) i a la Revista 

General de Legislación y Jurisprudencia (1925-36), així com també tot un 

conjunt d’opuscles i conferències en què tractà de qüestions de dret balear. 

D’aquest corpus es pot destacar: «El Derecho foral de Baleares» (1917), «Dret 

foral» (1918), «La sucesión abintestato en Baleares» (1919) i «Substitució 

fideïcomissària. El fill natural davant la condició si sine liberis» (1926), entre 

d’altres.608 A més, caldria afegir-hi, també, les col·laboracions, com s’ha dit, a la 

Revista General de Legislación y Jurisprudencia, que es perllongaren des de 

1925 fins a 1936, on publicà deu treballs intitulats: «El Apéndice de Baleares» 

(1925), «Contra el retracto del colindante» (1926), «Comprensión de la 

sustitución ejemplar» (1928), «El divorcio. Estudio social-canónico» (1931), 

«Discordancias. La Constitución y el Código Civil» (1932), «Hijos sin padres» 

(1932), «La Constitución y los hijos extramatrimoniales» (1934), «El Banco 

nacional de Crédito agrícola. Aspecto jurídico civil» (1934) i, finalment, «De re 

rustica» (1936).609 Possiblement la tasca com a jurista sigui una de les més 

remarcables de la seva obra publicada, i més concretament els diversos 

treballs sobre dret especial o foral, tal com ha assenyalat Josep M. Quintana.610  

Ara bé, com s’ha dit, les aportacions de Ballester no sols es limitaren al 

dret. Així, doncs, paral·lelament, desenvolupà també una ingent tasca 

intel·lectual com a persona que raonava i difonia les seves idees en públic des 

                                           
607 PORTELLA COLL, J. La crisi de 1898... op. cit., pàg. 81. 
608 Vegeu: BALLESTER, P. «El Derecho foral de Baleares», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1917, pàg, 97-106; BALLESTER, P. «Dret Foral», Revista de Menorca [Maó], vol. 1918, pàg. 
41-44; BALLESTER, P. «La sucesión ab-intestato en Baleares», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1919, pàg. 181-185; BALLESTER, P. «Substitució fideicomissària. El fill natural davant la 
condició si sine liberis», Revista de Menorca [Maó], vol. 1926, pàg. 33-50, 65-82, 97-112, 129-
148, 321-328. 
609 Hom pot consultar una visió crítica redactada per Pere Ballester d’aquests articles publicats 
a la Revista General de Legislación y Jurisprudencia a la seva obra pòstuma «Marcha 
fúnebre», en què repassà la seva extensa obra escrita tant en llibres i opuscles, com també les 
col·laboracions a l’esmentada revista, a la Revista de Menorca o a la premsa local, 
principalment a La Voz de Menorca. Vegeu: BALLESTER PONS, P. «Marcha fúnebre. 
Repertorio comentado de mi producción literaria editada no política ni profesional», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1971, pàg. 144-152. 
610 Vegeu: QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg.  91-111. 
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de la tribuna de diverses entitats ―no sols des de l’Ateneu, en la creació i 

sosteniment del qual s’involucrà activament― o com a articulista a la premsa 

local. Tractà sovint sobre aspectes polítics, econòmics i socials en general. 

Dins d’aquest corpus cal destacar conferències i articles editats com ara: «La 

franquicia comercial en Menorca» (1907), «La crisis financiera en Menorca» 

(1912), «Menorca puerto franco» (1914), «El contrato del trabajo» (1919), Se 

qüestió des treball a Menorca (1920), «La división territorial con referencia a 

Menorca» (1923), «Menorca envers la Federació» (1930), «¿Menorca isla 

franca?» (1934) i la sèrie de seixanta-cinc articles «Orden-Trabajo-Paz» 

publicats a La Voz de Menorca entre els anys 1934 i 1936, amb els quals ens 

demostrà, tal com ell mateix afirmà, allò que amb el temps acabaria sent el 

periodisme.611 

En el camp de l’antropologia i la sociologia, publicà diversos treballs, que 

esdevenen d’importància cabdal per a tot aquell que vulgui conèixer els 

elements capitals dels costums i de les tradicions menorquines; ens referim a 

obres prou conegudes en el món cultural menorquí, que han estat reeditades 

en els nostres dies, com és el cas de Costumbres populares de Menorca 

(1905), «Costums i tractes referents a bestiar més usuals a s’illa de Menorca» 

(1918), «Pesca marítima. Costums i tractes més usuals a Menorca» (1919) i, 

finalment, De re cibaria (1923) que l’autor definí, no tant com un llibre culinari, 

                                           
611 Aquesta darrera obra ―la sèrie d’articles esmentats, publicats a La Voz de Menorca―, 
esdevé especialment interessant per apropar-nos al pensament de Pere Ballester Pons en uns 
anys ben concrets, com foren les acaballes de la Segona República. Mentre algú no es 
decideixi a fer una reedició en un format de consulta més fàcil d'aquesta obra, de 
característiques especials i força interessant tant pel que fa a la manera com fou ideada com al 
seu contingut, hom pot consultar les opinions i comentaris crítics que el propi Ballester en féu al 
seu darrer treball, editat pòstumament. En aquest sentit vegeu: BALLESTER PONS, P. 
«Marcha fúnebre...», op. cit., pàg. 202-289. D’altra banda, quant a la resta de treballs citats, 
hom pot consultar-los a: BALLESTER, P. «La franquicia comercial en Menorca», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 337-348; BALLESTER, P. «La crisis financiera en Menorca», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1912, pàg. 303-313; BALLESTER, P. «Menorca puerto franco», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1914, pàg. 381-392; BALLESTER, P. «El contrato del trabajo», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1919, pàg. 93-103; BALLESTER PONS, P. Se qüestió des 
treball a Menorca. Barcelona: Imp. Fills de Domingo Casanovas, 1920; BALLESTER, P. «La 
división territorial con referencia a Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1923, pàg. 363-
374; BALLESTER, P. «¿Menorca isla franca?», Revista de Menorca [Maó], vol. 1934, pàg. 97-
120. 
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sinó més aviat folklòric.612 La primera de les obres esmentades fou escrita com 

a contestació a un qüestionari de la Secció de Ciències Morals i Polítiques de 

l’Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, en què es tractaven els 

temes del naixement, el matrimoni i la mort. Les dues altres foren concebudes 

com a contestació a un qüestionari de l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de la 

Universitat de Barcelona, per tal de contribuir en els estudis sobre 

psicoetnografia que realitzà aquest centre. Finalment, la darrera fou concebuda 

en el marc d’un concurs de l’Ateneu de Maó, celebrat l’any 1921, com s’ha dit, 

per premiar la millor obra sobre cuina i pastisseria menorquines. 

D’altra banda, pel que fa a la producció pedagògica cal dir que el 

pensament educatiu de Pere Ballester ―fonamentat en un ampli coneixement 

de les grans obres del pensament pedagògic i especialment dels representats 

de la tradició liberal del segle XIX i començament del XX―, que combinà amb 

els coneixements generals en les ciències socials, es troba disseminat al llarg 

d’una extensa producció escrita, tot i que realitzà diverses conferències i escrits 

específics, entre els quals sobresurt «Lletres a una mare mahonesa. De 

psicologia i folklore» (1921), vertader tractat de pedagogia familiar.613 En 

aquesta, com a bon coneixedor de la cultura popular, prestà especial atenció al 

paper que les tradicions, les rondalles, les codolades i els jocs podien tenir en 

l’educació dels infants. Considerava que l’educació havia de ser respectuosa 

amb el desenvolupament psicològic i biològic de l’infant i integral, car havia 

d’atendre la intel·ligència, el cos i els hàbits morals. Ara bé, la reflexió 

pedagògica de Ballester, en general, es preocupà més dels aspectes teòrics i 

polítics de l’educació que no pas de les qüestions metodològiques o 
                                           
612 Les primeres edicions de les quals són: BALLESTER P. Costumbres populares de Menorca. 
Maó: Est. Tip. de B. Fábregues, 1905; BALLESTER PONS, P. «Costums i tractes referents a 
bestiar més usuals a s’illa de Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1918, pàg. 149-176; 
BALLESTER, P. «Pesca marítima. Costums i tractes més usuals a Menorca», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1919, pàg. 225-280 i BALLESTER, P. De re cibaria. Cocina, Pastelería, 
Repostería menorquinas. Maó: Imp. de Sintes Rotger, 1923. De les tres primeres existeix una 
reedició a cura de Tomàs Vidal i Bendito ―ens referim a BALLESTER, P. Estudis 
d’Antropologia de Menorca. Ferreries: Consell Insular de Menorca [Capcer, 2], 1986. D’altra 
banda, la darrera d’aquestes ha estat reeditada en nombroses ocasions fins els nostres dies. 
613 Vegeu: BALLESTER, P. «Lletres a una mare mahonesa. De psicologia i folklore», Revista 
de Menorca [Maó], vol. 1921, pàg. 59-63, 74-87, 102-122, 129-142, 167-175, 224-242, 258-272 
i 292-307. Existeix una recent edició de l’obra de més fàcil consulta, en format llibre, amb un 
estudi introductori de Bernat Sureda i nostre. En aquest sentit vegeu: BALLESTER PONS, P. 
Lletres a una mare maonesa, op. cit., 2005. 
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didàctiques. Altres obres publicades d’interès específicament educatiu són les 

conferències sobre «Educación» (1904) i «Protección a la infancia» (1906), que 

pronuncià a les primeries del nou-cents en el marc de les campanyes de 

conferències de la Junta Local d’Extensió Universitària, l’una, i com a resultat 

de la creació de la Junta Local de Protecció a la Infància de l’Ajuntament de 

Maó, l’altra ―de la qual ell era el secretari permanent com a representant de 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic.614 Quant a la conferència sobre educació de 

l’Extensió Universitària, tractà, en un curs adreçat als obrers, de l’extensió, la 

necessitat i els avantatges de l’educació per a la classe obrera, així com també 

sobre la millora del sistema educatiu.615 D’altra banda, a la conferència que 

pronuncià sobre la protecció a la infància a l’Ateneu de Maó, denuncià la 

manca d’establiments adequats per a l’ensenyament i la manca d’escoles 

gratuïtes, fet que, segons el seu parer, feia que la classe obrera no pogués 

donar educació als fills per més que volgués.616 Així mateix, hauríem 

d’esmentar també el conjunt de conferències que realitzà a mitjan dels anys 

vint del segle passat sobre «La educación sexual» (1926), arran de la lectura 

                                           
614 Vegeu: BALLESTER, P. Extracto de la conferencia de extensión universitaria sobre 
educación. Maó: Imp. de F. Fábregues, á cargo de M. Ribé, s/d; i BALLESTER, P. «Protección 
a la infancia», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 40-48. 
615 Del contingut de la conferència esmentada ―que com s’ha vist fou reproduïda parcialment 
pel diari republicà maonès El Liberal i editada en forma de fullet― també en tenim notícies 
gràcies a la ressenya que José Pérez de Acevedo realitzà, l’any 1904, en el seu discurs com a 
secretari de la Junta Local d’Extensió Universitària, en la qual afirmà que: «El Sr. Ballester trató 
del concepto general de la educación, comprendiéndola de la materia integral, diciéndonos 
como no es la educación regla que enseñe los usos y maneras de la sociedad, ni es tampoco 
lo que conocemos con el nombre de instrucción; es la suma de todo eso y algo más, es el 
desenvolvimiento completo y anónimo del hombre, definiéndola como procedimiento para la 
mejor adaptación de un ser al medio en el que ha de vivir». Vegeu: PÉREZ DE ACEVEDO, J. 
Resumen de las conferencias explicadas en el curso 1903-1904. Discurso pronunciado en la 
noche del 18 de junio por José Pérez de Acevedo, Secretario de la Junta Local. Maó: Imp. de 
B. Fábregues, 1904, pàg. 7. 
616 Ballester, tot comentant al cap de trenta-vuit anys la conferència sobre la protecció social del 
infants, ens digué: «hube de dar en el Ateneo la mentada conferencia, con carácter semi-oficial, 
acerca de la aplastante misión que nos incumbía, si queríamos llenar nuestro deber. Me 
mantuve comedido en exceso, que de lo contrario hubiera venido mi destrucción a rajatabla. 
Vino lo mismo a los pocos días, pues no obstante mi comedimiento, hube de poner en 
evidencia que el proletariado, aunque quisiera, no podía dar educación e instrucción a la 
infancia por carencia de escuelas gratuitas y establecimientos adecuados, y pronostiqué que la 
Isla iba al desastre por aniquilamiento físiológico de la niñez, desnutrida, sentada en el potro 
del trabajo a los albores de la vida e invirtiendo las familias obreras en lujos y vicios las 
ganancias obtenidas en destajos, a fuerza de horas esclavas, sin hacer siquiera que la madre 
respetase los pródromes y las secuelas del parto». Vegeu: BALLESTER PONS, P. «Marcha 
fúnebre...», op. cit., pàg. 153. 
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de l’obra d’Ivan Bloch del mateix títol, o l’article que publicà al començament de 

la Segona República a la premsa local sobre el laïcisme i el regionalisme en 

l’ensenyament ―en què es mostrà partidari tant del laïcisme escolar com que 

l’ensenyament comencés amb la llengua pròpia del país, per tal de fer més 

clars i entenedors als infants els coneixements elementals.617 

 
Figura 62. Primera pàgina de la reproducció a la Revista de Menorca (1921) de «Lletres a una 

mare mahonesa. De psicologia i folklore» de Pere Ballester Pons, vertader tractat de pedagogia 
familiar. 

                                           
617 La primera fou reproduïda en un extracte a la premsa local en dies successius. En aquest 
sentit vegeu: BALLESTER, P. «La educación sexual», La Voz de Menorca [Maó], 24 i 27 de 
febrer, 1, 3, 6, 17, 20, 21, 27, 29 i 31 de març, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 26, 27 i 28 
d'abril, 3, 5, 7, 10 i 15 de maig de 1926. Pel que fa a l’article sobre laicisme i regionalisme 
vegeu: BALLESTER PONS, P. «Laicismo y regionalismo en la enseñanza», La Voz de 
Menorca [Maó], 11 de gener de 1932. 
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Finalment, amb relació al posicionament de Pere Ballester sobre la 

llengua pròpia, cal dir que la descobrí, o, si més no, es decidí a escriure-hi, a la 

seixantena d’anys, incitat pel periodista i pensador àcrata Joan Mir i Mir. 

Ballester, tot i confessar les seves limitacions per escriure en la llengua pròpia, 

car com ell mateix admeté n’ignorava l’ortografia moderna, començà aleshores 

una activitat cultural en llengua catalana prou considerable.618 En català 

publicà, com s’ha vist, dos dels seus estudis antropològics ―«Costums i tractes 

referents a bestiar més usuals a s’illa de Menorca» i «Pesca marítima. Costums 

i tractes més usuals a Menorca»―, a més, també, del text d’una conferència, ja 

citada, pronunciada al Centre de Cultura de la Federació Obrera de Menorca 

―intitulada Se qüestió des treball a Menorca―, alguns dels seus treballs sobre 

jurisprudència ―sobre «Dret foral» i la «Substitució fideïcomissària. El fill 

natural davant la condició si sine liberis»― o la seva obra pedagògica, vertader 

tractat d’educació familiar, «Lletres a una mare mahonesa» ―que en orígen 

havien estat unes conferències pronunciades en castellà a l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic. Alhora, conreà la llengua pròpia en alguns treballs literaris com 

ara «Es capità la broma» (1920), «Treball d’Estiu. Xéxara casolana» i «Gloses 

ciutadanes» (ambdues de 1923), Gloses i altres treballs en vers (1924) i, 

també, al poema «L’Agotament» (1925).619 Tal com ha sostingut Josep M. 

Quintana, sobre el tardà descobriment de Pere Ballester de la llengua pròpia, el 

misser i pensador maonès posseïa un llenguatge ric i ben estructurat, alhora 

que era conscient que tenia un cabal lingüístic considerable que li brollava com 

un diamant en brut, tot i que també sabia, i d’això mateix es lamentava, de la 

ignorància lingüística que tenia sobre la llengua pròpia.620 

En definitiva, com ha assenyalat Tomàs Vidal i Bendito, els principals 

mèrits que caldria destacar en la persona i l’obra de Pere Ballester són la 

                                           
618 QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 171. 
619 BALLESTER, P. «Es capità la broma», Revista de Menorca [Maó] vol. 1920, pàg. 347-352; 
BALLESTER, P. «Gloses ciutadanes», Revista de Menorca [Maó] vol. 1923, pàg. 65-75; 
BALLESTER, P. «Treball d’Estiu. Xéxara casolana», Revista de Menorca [Maó], vol. 1923, pàg. 
33-47; BALLESTER PONS, P. Gloses i altres treballs en vers. Maó: Imp. de Manuel Sintes, 
1924 i BALLESTER, P. «L’agotament», Revista de Menorca [Maó] vol. 1925, pàg. 121-130 i 
269-281. 
620 QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 102-103. 
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dimensió de la cultura humanística i la consciència social.621 En aquest sentit, 

les seves inquietuds el dugueren a participar en diverses activitats i conrear 

diferents camps d’estudi. Així, doncs, la significació de la seva persona va més 

enllà de l’aportació a la jurisprudència, possiblement el camp més conegut a 

hores d’ara de la producció que realitzà, tot esdevenint una figura capdavantera 

en el panorama cultural menorquí del període estudiat, amb aportacions 

importants també en el món de la política, l’antropologia, la sociologia i la 

pedagogia. Tanmateix, en totes aquestes, hi podríem trobar un denominador 

comú que no és altre que la inquietud pels afers socials, sempre palesa en la 

seva obra. 

 

 

5.1.4.2. José Pérez de Acevedo 
  

Una de les persones clau en la creació de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic de Maó a les primeries del nou-cents, tal com deixaren escrit diversos 

del fundadors de l’entitat, fou el catedràtic d’institut José Pérez de Acevedo y 

López del Castillo (l’Havana, 1861 – Maó, 1917).622 Pérez de Acevedo fou un 

dels socis fundadors de l’Ateneu que, com Pere Ballester, participà en la 

Comissió Organitzadora, en la qual es redactà el reglament que havia de regir 

                                           
621 VIDAL I BENDITO, T. «Pròleg», BALLESTER, P. Estudis d’Antropologia de Menorca, op. 
cit., pàg. 2-3.  
622 Així es desprèn de les opinions manifestades, entre d’altres, pel socis fundadors Pere 
Ballester Pons i Antoni Victory Taltavull, o per Joan Hernández Mora, fill d’un altre soci 
fundador ─Francesc Hernández Sanz. De manera que Antoni Victory Taltavull afirmà que 
Pérez de Acevedo, trobant a faltar un centre cultural de les característiques de l’ateneu que 
s’acabaria per crear, i atès que era poc propens a freqüentar casinos i cafès, no desistí fins que 
la idea de crear un ateneu a Maó fou una realitat. En aquest sentit vegeu: VICTORY 
TALTAVULL, A. «Discurso del Presidente. José Pérez de Acevedo. Sesión Necrológica 
celebrada él día 6 de abril de 1918, primer aniversario de su muerte, por el Ateneo Científico, 
Literario y Artístico», Revista de Menorca [Maó], vol. 1918, pàg. 92. D’altra banda, Pere 
Ballester també el destacà com un dels principals impulsors de la creació de l’Ateneu de Maó i 
afirmà que fou la persona capaç de persuadir amb la seva oratòria  la intel·lectualitat illenca per 
crear una entitat cultural que en altres ocasions s’havia plantejat sense èxit. Vegeu: 
BALLESTER PONS, P. «Marcha fúnebre...», op. cit., pàg. 162-163. Finalment, Joan Hernández 
Mora, en una conferència en què tractà sobre els orígens de l’entitat, considerà Pérez de 
Acevedo com un dels personatges clau en la creació de l’Ateneu, atès que fou la persona que 
amb més èmfasi propagà la idea i necessitat de crear un centre a imatge de l’Ateneo Científico, 
Literario y Artístico, del qual ell havia estat secretari. En aquest sentit vegeu: HERNÁNDEZ 
MORA, J. «Els orígens de l’Ateneu de Maó», op. cit., pàg. 32. 
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l’entitat, i en la Junta General de constitució de la societat.623 La seva vinculació 

a l’Ateneu fou força estreta en el curt període que visqué a casa nostra, atès 

que a més de ser un dels seus principals impulsors i soci fundador ―fins i tot 

alguns coetanis l’han assenyalat com l’ideòleg de la fundació de l’entitat i qui en 

posà les bases per constituir-la―, Pérez de Acevedo en fou bibliotecari durant 

els anys en què romangué a Menorca ―exceptuant, com hem vist, el breu 

període en què deixà de formar part de la Junta Directiva de l’entitat, juntament 

amb Pere Ballester, davant els atacs que aquesta patí, motivats per la 

vinculació d’ambdós al partit republicà. De la seva tasca al capdavant de la 

biblioteca de l’entitat se li deuen els primers treballs de catalogació, que, fins i 

tot després de mort, continuaren sent la base principal del catàleg general de la 

biblioteca.624 Com era d’esperar, bona part de l’activitat cultural de José Pérez 

de Acevedo, en els anys en que visqué a l’illa, quedà reflectida a la Revista de 

Menorca, òrgan d’expressió de l’entitat, on es constata que tractà de totes les 

matèries, especialment en el vessant social, a excepció de les ciències; a més 

de realitzar nombroses recensions dels llibres que anaven arribant a la 

biblioteca de l’entitat, de la qual era el bibliotecari, com s’ha dit.625 

                                           
623 Vegeu: ADG–SES. Expedient 816. Reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 
1905. Fulls manuscrits, pàg. 1-6. Pel que fa a la Junta General de constitució de l’Ateneu de 
Maó vegeu: Llibre d’Actes de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, núm. 1, pàg. 1-2. 
624 VICTORY TALTAVULL, A. «Discurso del Presidente. José Pérez de Acevedo. Sesión 
Necrológica...», op. cit., pàg. 92. 
625 De les quarata-vuit entrades de J. Pérez de Acevedo a la Revista de Menorca, registrades 
per Maria Lluïsa Canut i Josep Lluís Amorós en el seu estudi sobre l’esmentada publicació 
cultural, fins a trenta-quatre pertanyen a recensions de llibres. Vegeu: CANUT, M. L.; 
AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 213.  
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Figura 63. El catedràtic d’institut José Pérez de Acevedo, soci fundador i primer bibliotecari de 
l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, considerat pels seus coetanis l’ideòleg de la creació 

de l’entitat. 
 

Possiblement la figura i l’obra de José Pérez de Acevedo sigui una de 

les més interessants i complexes de la història educativa popular i social 

menorquina del començament del segle passat.626 D’ascendència familiar 

                                           
626 Per a una visió àmplia sobre la persona i l’obra de José Pérez de Acevedo i la seva 
implicació en l’educació popular i social a casa nostra, hom pot consultar: MOTILLA SALAS, X. 
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espanyola, el seu pare era sevillà, Pérez de Acevedo nasqué i féu els estudis 

de batxiller a l’Havana.627 Durant una de les seves estades a l’Estat espanyol el 

trobem involucrat de ple en l’activitat de l’Ateneo Científico, Literario y Artístico 

de Madrid, no debades en fou secretari durant tres anys acadèmics ―els 

compresos entre el 1884 i el 1887―, en uns anys en què la Institución Libre de 

Enseñanza començava a influir en la política oficial i, com és ben sabut, en el 

propi Ateneu de Madrid com un espai més de discussió en el qual proliferaren 

des de la seva tribuna els postulats krausoinstitucionistes.628 No dubtem a 

atribuir certes influències institucionistes en el pensament de J. Pérez de 

Acevedo. Podríem dir que Acevedo fou partícip en aquests anys del que s’ha 

vingut a denominar com la «Institución difusa», entenent per això que, sense 

pertànyer als cercles més íntims de l’institucionisme, era partícip de la seva 

visió de la vida i molt especialment dels models i de les pràctiques educatives 

que desenvolupaven. Assistí, uns anys més tard, a l’Exposició Universal de 

Barcelona (1888), com a corresponsal del diari cubà La Marina, del qual el seu 

pare era el director. Són, en definitiva, els anys de formació i d’estudis no 

oficials a l’Estat espanyol. Nogensmenys, tant els seus estudis oficials com les 

primeres passes professionals les donà a Cuba i Puerto Rico. Així, sabem que 

es llicencià en Filosofia i Lletres a la Universitat de l’Havana l’any 1893, i que 

tot just un any més tard de llicenciar-se entrà a formar part del cos de 

professorat d’ensenyament secundari a les colònies antillanes.629 Com a 

                                                                                                                            
Regeneracionisme i educació popular a Menorca. La contribució de José Pérez de Acevedo 
(1903-1917). Maó: Institut Menorquí d’Estudis [Cova de Pala, 18], 2004.  
627 Segons consta al document «Certificación Académica Personal de José Pérez de Acevedo. 
Instituto de la Habana, 25 de Octubre de 1897», guardat pel seu descendent José Muro Pérez 
de Acevedo. En aquest certificat, expedit pel senyor Segundo Sánchez Villarejo, catedràtic i 
secretari de l’Institut de l’Havana, consta que Pérez de Acevedo féu l’examen d’ingrés i els dos 
primers cursos del batxillerat a l’Institut de San Isidro (1871-1873) i els tres restants i l’examen 
per a l’obtenció del títol de batxiller a l’Institut de l’Havana (1873-1876).  
628 Sobre el seu càrrec de secretari tercer a l’Ateneu de Madrid en els cursos compresos entre 
el 1884 i el 1887, vegeu: VILLACORTA BAÑOS, F. El Ateneo de Madrid (1885-1912), op. cit., 
pàg. 225, 231 i 237. Sobre l’ateneu esmentat, a part de l’obra de Francisco Villacorta citada 
suara, vegeu també: RUIZ SALVADOR, A. El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid 
(1835-1885), op. cit. 
629 Exercí com a catedràtic interí a l’Institut de Puerto Rico, primer en l’especialitat de geografia 
comercial, economia política i legislació mercantil, durant el curs 1894, i llavors en l’especialitat 
de retòrica i poètica, des del 14 de març de 1895 fins al 18 d’octubre de 1898. Durant els 
cursos compresos entre el 1896 i el 1898 desenvolupà la tasca de secretari en aquest centre. 
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conseqüència de la desfeta colonial de 1898, Pérez de Acevedo decidí 

abandonar Puerto Rico i adoptà la nacionalitat espanyola. Cessà en el càrrec 

de catedràtic de l’Institut de Puerto Rico com a conseqüència de la supressió, a 

l’antiga colònia, dels serveis dels professors espanyols de segon ensenyament. 

Motivat per aquest fet, així que retornà a l’Estat espanyol, sol·licità, el 

novembre de 1898, juntament amb d’altres professors, ocupar una càtedra 

semblant a la que havia exercit prèviament a Puerto Rico. Finalment, després 

de diverses peticions, el 27 de febrer de 1903 fou incorporat al cos oficial de 

professorat de segon ensenyament.630 Poc després arribava a Maó per ocupar 

càtedra a l’Institut General i Tècnic de llengua i literatura castellana, però com 

que estava ocupada per un titular, acabà per prendre possessió de la càtedra 

de psicologia, lògica, ètica i rudiments del dret, ja que fou l’única vacant que 

trobà quan arribà a l’Institut de Maó.631  

A Menorca participà en diverses obres culturals dirigides a la instrucció 

popular, de les quals sempre fou un entusiasta col·laborador i propagandista. 

Entre les iniciatives de caire sociocultural i pedagògic en les quals J. Pérez de 

Acevedo participà d’una manera o altra, cal destacar, especialment, a més de 

la creació de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, la seva participació i 

vinculació a la instauració de les campanyes educatives populars de la Junta 

Local d’Extensió Universitària a Maó, de la qual fou el secretari i l’ànima 

―iniciativa que, com s’ha dit, suposà el punt de partida per a la creació d’un 

ateneu a Maó a les primeries del nou-cents i a la que forçosament ens 

tornarem a referir en apartats ulteriors d’aquest estudi, car quedà, finalment, 

integrada en l’Ateneu. Així mateix, altres iniciatives en què també participà 

durant la seva estada a Menorca foren la constitució de la Gota de Llet de 

Menorca (1906), on cooperà en la seva fundació i govern, sent el primer 

vicepresident ―institució a la qual també prestarem atenció en propers apartats 

                                                                                                                            
AGA-SEC. Lligall 5847. «Hoja de servicios de Don José Pérez de Acevedo, 24 de Noviembre 
de 1903». 
630 AGA-SEC. Lligall 5847. Diverses cartes adreçades al Ministeri d’Instrucció Pública 
sol·licitant ocupar una càtedra semblant a la que desenvolupava a l’Institut de Puerto Rico amb 
dates de 22 de novembre de 1898, 7 de maig i 2 de juny de 1902, 12 de gener de 1903, 
sol·licitud que finalment s’acceptà el dia 27 de febrer de 1903. 
631 AGA-SEC. Lligall 5847. Carta de notificació d’aquest fet al subsecretari del Ministeri 
d’Instrucció Pública i Belles Arts, 17 de març de 1903. 
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d’aquest estudi―, o l’Ateneu Popular (1908) i la Casa del Poble (1913), 

endegats pels sectors progressistes i republicans maonesos, i més 

indirectament, també, l’Ateneu des Castell (1909), a les quals ja ens hem referit 

amb anterioritat. A més, també donà suport tant al Dispensari Antituberculós de 

Llorenç Pons Marquès com a les guarderies de pàrvuls impulsades per 

l’aleshores delegat del Govern a Menorca, Josep Roca de Togores, tot 

proposant que seguissin el model dels jardins d’infants fröbelians, així com 

també promogué l’estudi, per part de l’Ajuntament de Maó, de la construcció 

d’escoles graduades.632 D’ideologia demòcrata i republicana s’afilià al partit 

republicà menorquí, on, al capdavant de la seva direcció, intentà orientar-lo cap 

a una tasca cultural. 

Durant els anys en què romangué a Maó, pronuncià diverses 

conferències i publicà diversos treballs que ens ajuden a veure clarament quins 

foren els seus principals interessos. Com a conferenciant tractà de temes 

educatius, d’afers socials, artístics, històrics i polítics. Féu diverses 

conferències de marcat caire educatiu i de denúncia social com foren «Objeto, 

importancia y conveniencia de la Extensión Universitaria» i «El Progreso» 

(ambdues de 1904), «Instituciones sociales convenientes a Menorca» (1908), 

«Feminismo» i «Educación y misión social de la mujer» (ambdues de 1909), 

«El analfabetismo en Menorca: hay que enseñar a leer» i «¿Que són los 

ateneos?» (ambdues de 1910), «El Teatro como elemento de cultura intelectual 

y moral», «Huelga de los mineros ingleses» i «Cuestión social y sus 

soluciones» (totes tres de 1912); a més de prologar les obres Principios de 

mutualidad de Victoriano Benítez (1906) i Historial de la Gota de Leche de 

Mahón de Francesc Hernández Sanz (1910), i realitzà el treball «Menorca en la 

primera década del siglo XX. Instrucción pública» (1911) ―article que formava 

part d’un conjunt de treballs de diversos autors, endegats per la Junta Directiva 

de l’Ateneu i el consell de redacció del seu òrgan d’expressió, que pretenien 

reflectir els avenços en diverses matèries esdevinguts a l’illa en la primera 

                                           
632 Sobre les iniciatives esmentades i, específicament, la implicació de J. Pérez de Acevedo en 
elles vegeu: MOTILLA SALAS, X. Regeneracionisme i educació popular a Menorca... op. cit., 
pàg. 183-286. 
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dècada del segle passat.633 Tanmateix, dins aquest mateix gruix també, 

n’hauríem d’incloure dues més que feien referència al funcionament de 

l’Extensió Universitària de Maó, com foren Resumen de las conferencias 

explicadas en el curso 1903-1904 (1904) i «Comunicación al Congreso de 

Extensión Universitaria reunido en Oviedo» (1908).634  

D’altra banda, s’ocupà de temes artístics a «El Modernismo» (1906) i 

«Exposición de dibujos» (1908).635 Participà en diversos homenatges, com ara 

el del poeta J. M. Gabriel y Galán (1909), Charles Darwin (1909) i el mestre i 

pedagog Joan Benejam (1912), a més de fer una conferència de marcat signe 

polític com fou «El Socialismo» (1910). Finalment, s’ocupà de temes històrics 

en les tres conferències que pronuncià sobre «Las Cortes de Cádiz» (1911), en 

un discurs realitzat en el marc de la Festa de la Raça Iberoamericana (1916) i 

en alguns treballs i pròlegs com ara «Nuestro director en el extranjero» (1914) 

o «La prehistoria en las Islas Baleares» de F. Kessler (1915).636  

                                           
633 D’alguns dels treballs i conferències esmentats suara dissortadament no es publicaren els 
seus continguts íntegres, limitant-se en ocasions a extractes en la premsa local. Nogesmenys, 
entre els que s’han pogut localitzar hom pot consultar: PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Prólogo», 
BENÍTEZ CARRERAS, V. Principios de Mutualidad. Maó: Est. Tip. de B. Fábregues, 1906, pàg. 
V-VI; PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Instituciones sociales convenientes a Menorca», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 118-133 i 189-206; PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Discurso 
pronunciado en la velada celebrada el 25 de Octubre de 1909, dedicada á dar á conocer la 
obra poética de José Mª Gabriel y Galán», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg. 357-363; 
PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Prólogo», HERNÁNDEZ SANZ, F. Historial de la “Gota de Leche” 
de Mahón, primera institución de puericultura y maternología de Baleares. Maó: Est. Tip. de M. 
Sintes Rotger, 1910, pàg. V-VIII; PÉREZ DE ACEVEDO, J. «El Analfabetismo en Menorca», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. 330-347; PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Menorca en la 
primera década del siglo XX. Instrucción Pública», Revista de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 
24-28; PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Nuestro Director en el extranjero», Revista de Menorca 
[Maó], vol. pàg. 259-262. Els de més interès educatiu ─com ara «Instituciones sociales 
convenientes a Menorca», «Feminismo», «Educación y misión social de la mujer» i «El 
analfabetismo en Menorca»─ poden ser consultats més fàcilment a l’annex del nostre treball: 
MOTILLA SALAS, X. Regeneracionisme i educació popular a Menorca... op. cit., pàg. 399-462. 
634 Vegeu: PÉREZ DE ACEVEDO, J. Resumen de las conferencias explicadas en el curso 
1903-1904... op. cit., i JUNTA LOCAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA [José Pérez de 
Acevedo]. «Comunicación al Congreso de Extensión Universitaria reunido en Oviedo los días 
26 y 27 de Septiembre de 1908», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 318-327. 
635 Ens referim a: PÉREZ DE ACEVEDO, J. «El Modernismo», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1906, pàg. 176-179 i 210-215 i PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Exposición de dibujos en el 
Ateneo», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 60-63. 
636 Vegeu: PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Prólogo», KESSLER, F. «La prehistoria de las islas 
Baleares (período megalítico)», Revista de Menorca [Maó], vol. 1915, pàg. 193-222; PÉREZ 
DE ACEVEDO, J. «Extracto-resumen del discurso realizado con motivo de la Fiesta de la 
Raza», Revista de Menorca [Maó], vol.1916, pàg. 406-410. 
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S’ha de dir que, lògicament, les conferències i treballs aquí recollits no 

representen totes les seves participacions en actes culturals i polítics a casa 

nostra, atès que també intervingué en diversos mítings polítics del partit 

republicà o en actes d’inauguració i vetlades d’entitats culturals i obreres, en 

algunes de les quals sovint solia fer un resum de les diverses opinions i punts 

de vista expressats pels conferenciants convidats ─ens referim, per exemple, a 

les intervencions que féu a la roda de mítings que l’any 1913, abans de les 

eleccions municipals, realitzà el doctor Llansó, o a l’acte d’inauguració de la 

Casa del Poble, i a les diverses presentacions o cloendes que realitzà a 

l’Ateneu de Maó en vetlades literariomusicals, entre d’altres. Tanmateix, la 

mostra és prou significativa per apropar-nos als seus interessos com a 

conferenciant, que, com s’ha dit, principalment, foren socials, educatius, 

històrics, literaris i artístics.  

Com a conferenciant, segons l’opinió de Pere Ballester, es destacà per 

ser un dels millors que passaren per la tribuna de l’Ateneu, i es convertí en 

l’orador per excel·lència de l’esmentada entitat.637 De l’anàlisi de la seva obra 

com a conferenciant, d’interès social i educatiu, que ha arribat als nostres dies, 

bé perquè fou publicada, bé perquè en tenim coneixement per la premsa local 

en extractes, hom pot constatar que Pérez de Acevedo ―coneixedor d’una 

gran quantitat d’obres nacionals i estrangeres sobre l’educació integral, així 

com també d’autors clàssics de la modernitat pedagògica com Rousseau, 

Pestalozzi i Fröbel, del positivisme anglosaxó com Spencer, o de la pedagogia 

llibertària com Tolstoj, i d’altres autors coetanis provinents del camp de la 

psicologia i la sociologia com Demolins, Bunge i Le Bon― advocà, des de les 

tribunes dels diversos ateneus i centres culturals i obrers, on acudí com a 

conferenciant, a favor d’una vertadera coeducació que igualés homes i dones i 

propagà la necessitat de crear institucions educatives alienes a la intervenció 

de l’estat, per donar resposta a les necessitats formatives de les classes 

                                           
637 BALLESTER, P. «Su personalida íntima. José Pérez de Acevedo. Sesión Necrológica 
celebrada él día 6 de abril de 1918, primer aniversario de su muerte, por el Ateneo Científico, 
Literario y Artístico», Revista de Menorca [Maó], vol. 1918, pàg. 73. Ballester diu: «Perdimos al 
orador del Ateneo; perdimos aquella voz elocuente que en brillantes períodos tantas veces nos 
hizo sentir, con fruición intensa, la belleza en su forma más sublime, la belleza del verbo 
humano».  
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populars i de llurs fills. En tots els seus discursos es traspua una clara 

influència positivista, maçònica i krausoinstitucionista amb una ferma voluntat 

de regenerar el país mitjançant l’educació. De fet, en alguns aspectes el seu 

pensament educatiu s’ha de considerar d’avançat per al seu temps a Menorca, 

com per exemple la defensa que féu de la coeducació. A més, demandà també 

la construcció d’escoles de pàrvuls que funcionessin sota els postulats 

pedagògics de Fröbel i d’escoles d’educació primària graduades per a la vila de 

Maó, així com també la necessitat d’implantar les colònies escolars ─algunes 

d’aquestes iniciatives s’acabarien per implementar a casa nostra amb major o 

menor èxit. En diversos escrits denuncià l’estat precari de l’educació primària, 

car considerava l’educació l’arrel fonamental sobre la qual s’havia d’arribar a la 

regeneració del país. Però, al seu parer, aquesta regeneració no podia arribar 

sols amb la millora de l’educació primària, ja que s’havia de facilitar la 

possibilitat de llegir i escriure a tota la població. Per això eren necessàries 

institucions socioculturals des de les quals es pogués donar resposta a les 

necessitats formatives de la població i poder desterrar l’analfabetisme ─d’aquí 

el seu interès i implicació en la creació i promoció d’entitats culturals i 

educatives per a les classes populars a casa nostra. En elles s’havia de 

potenciar la lectura a través de la premsa, la qual considerava de cabdal 

importància per a la difusió de la cultura, atès que era el mitjà més fàcil i segur 

de difusió de la paraula escrita per a tota la població, al seu parer.638 

Així, doncs, a tall de síntesi, cal dir que J. Pérez de Acevedo fou una 

persona molt significada entre els sectors progressistes propers al 

republicanisme illenc. Persona d’una sòlida formació humanística ─i 

pedagògica─, fou un abrandat defensor de l’associacionsme cultural i educatiu 

com a mitjà per fer arribar a les classes populars la instrucció que l’educació 

reglada no els oferia aleshores. En aquest sentit, la seva tasca a casa nostra 

destaca més per les iniciatives que portà a terme i les institucions que 

                                           
638 Per a un major coneixement sobre el pensament pedagògic de J. Pérez de Acevedo i dels 
seus treballs escrits ─conferències, treballs, pròlegs i ressenyes de llibres─ en general i 
específicament els d’interès social i educatiu vegeu: MOTILLA SALAS, X. «Un regeneracionista 
a Menorca...», op. cit., pàg. 196-211 i MOTILLA SALAS, X. Regeneracionisme i educació 
popular a Menorca... op. cit., pàg. 113-182. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 431 

promogué que no pas per l’obra escrita que ens deixà, que és més aviat 

escassa. 

 
Figura 64. Primera pàgina de la reproducció de la conferència de J. Pérez de Acevedo sobre 
l’analfabetisme a l’illa, publicada a la Revista de Menorca (1910). El catedràtic d’institut cubà 

destacà com a conferenciant de temes educatius i socials a casa nostra.  
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5.1.4.3. Llorenç Pons Marquès 
 

Un altre dels socis fundadors de l’Ateneu de Maó que fou partícip del 

clima cultural previ a la seva fundació fou el metge i oftalmòleg Llorenç Pons 

Marquès (Maó, 1874-1956).639 Pons Marquès fou uns dels promotors de la 

constitució de l’Ateneu, juntament amb Ballester i Pérez de Acevedo, com s’ha 

vist, que participà en la Comissió Organitzadora prèvia a la seva creació ―que 

en redactà el primer reglament, presentat el 31 de maig de 1905 a la Delegació 

del Govern a Menorca― i en la Junta General de constitució.640 Una vegada 

que quedà constituït, hi exercí diversos càrrecs directius ―en fou el primer 

arxiver, vicepresident alguns anys en períodes diferents i, també, president de 

la Secció de Ciències Exactes i Naturals, principalment, a la segona dècada del 

segle passat. Llorenç Pons Marquès fou, en l’especialitat de medicina, el primer 

oftalmòleg de Menorca, i assolí renom internacional. Obtingué el títol de 

batxiller el 1890 a l’Institut Oficial de Segon Ensenyament de Maó i 

posteriorment cursà els estudis de medicina a la Universitat de Barcelona, on 

es llicencià el 1897.641 A les primeries del nou-cents, durant els cursos 

acadèmics 1900-1901 i 1903-1904, féu classes a l’Institut de Maó 

―precisament en el darrer curs acadèmic dels quals s’inaugurà l’Extensió 

Universitària a casa nostra, en què s’involucrà i hi intervingué com a 

conferenciant, especialment de temes mèdics. 

En el terreny professional cal remarcar la contribució de Llorenç Pons 

Marquès a la creació a Maó del Dispensari Oftalmològic Municipal i del 

Consultori de Malalties Quirúrgiques. La creació del Dispensari Oftalmològic 

Municipal fou acordada per l’Ajuntament de Maó el 19 de desembre de 1904, 

                                           
639 Una breu aproximació biogràfica a l’oftalmòleg maonès es pot consultar a: CANUT, M. L.; 
AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 227-228. 
640 Vegeu: ADG–SES. Expedient 816. Reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 
1905. Fulls manuscrits, pàg. 1-6. Pel que fa a la Junta General de constitució de l’Ateneu de 
Maó vegeu: Llibre d’Aactes de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, núm. 1, pàg. 1-2. 
641 AGA-SEC. Caixa 16488. Títol de llicenciat en medicina i expedient acadèmic de Llorenç 
Pons Marquès, Universitat de Barcelona, 1897. 
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tot i que s’instal·là a l’Hospital Civil el 20 de març de 1905.642 A la Revista de 

Menorca hom pot consultar diverses memòries i resums estadístics realitzats 

per Llorenç Pons Marquès com a fruit de la tasca duta a terme al capdavant del 

Dispensari Oftalmològic entre els anys 1908 i 1923.643 Tanmateix, les 

aportacions a la Revista de Menorca, sempre en el camp de les ciències 

mèdiques, no es limitaren sols als reculls estadístics esmentats suara, realitzats 

al capdavant de la direcció del Dispensari Oftalmològic Municipal i el Consultori 

de Malalties Quirúrgiques, sinó que s’hi recolliren altres treballs i conferències, 

així com també recensions de llibres que arribaven a la Biblioteca de l’Ateneu, 

la majoria de temes mèdics, i en concret de la seva especialitat en 

oftalmologia.644 Entre la seva producció escrita a la revista hom ha de destacar 

la lliçó inaugural del curs acadèmic de 1906-1907 de l’Ateneu de Maó intitulada 

«Disquisiciones sobre las enfermedades infecciosas» o les impressions que 

transmeté als socis de l’entitat sobre el Congrés Internacional d’Oftalmologia 

celebrat a Nàpols, al qual assistí l’any 1910.645 Altres treballs d’interès publicats 

                                           
642 PONS MARQUÉS, L. «Menorca en la primera década del siglo XX. Medicina», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 43. 
643 Vegeu: PONS MARQUÉS, L. «Dispensario Oftalmológico Municipal de Mahón. Resumen 
estadístico», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 33-36; PONS MARQUÉS, L. 
«Dispensario Oftalmológico Municipal de Mahón. Resumen estadístico», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1909, pàg. 19-21; PONS MARQUÉS, L. «Dispensario Oftalmológico Municipal de 
Mahón. Resumen estadístico», Revista de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg.78-84; PONS 
MARQUÉS, L. «Dispensario Oftalmológico Municipal de Mahón. Resumen estadístico», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 41-55; PONS MARQUÉS, L. «Dispensario 
Oftalmológico Municipal de Mahón. Resumen estadístico» Revista de Menorca [Maó], vol. 
1912, pàg. 20-24; PONS MARQUÉS, L. «Dispensario Oftalmológico Municipal de Mahón. 
Resumen estadístico», Revista de Menorca [Maó], vol. 1913, pàg. 28-32; PONS MARQUÉS, L. 
«Dispensario Oftalmológico Municipal de Mahón. Resumen estadístico», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1915, pàg. 41-46 i PONS MARQUÉS, L. «Dispensario Oftalmológico Municipal y 
consultorio de enfermedades quirúrgicas. Memoria de los trabajos realizados en el año 1923», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1924, pàg. 154-158. 
644 Maria Lluïsa Canut i Josep Lluís Amorós han documentat un total de trenta-sis aportacions a 
la Revista de Menorca de Llorenç Pons Marquès (quinze treballs, quatre conferències i disset 
ressenyes de llibres), tot constatant que, per temes, tractà de medicina (en disset ocassions), 
oftalmologia (tretze), zoologia (dues), farmacologia, puericultura, història, biografies (una 
cadascuna). És a dir, fins a trenta de les seves col·laboracions pertanyen a la medicina o 
l’oftalmologia. Vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 
227-230. 
645 Ens referim a: PONS MARQUÉS, L. «Disquisiciones sobre las enfermedades infecciosas», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 333-344 i 369-382 i PONS MARQUÉS, L. 
«Congreso Internacional de Oftalmología, Nápoles. Impresiones de viaje», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1910, pàg. 7-28 i 33-52. La primera d’elles també fou editada amb posterioritat en 
una separata. Vegeu: PONS MARQUÉS, L. Disquisiciones sobre las enfermedades 
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per Llorenç Pons Marquès a la Revista de Menorca són també «Higiene de la 

vista» (1906 i 1911), «Los cristales amarillos en oftalmología» (1908), «La 

oftalmia purulenta de los recién nacidos en la Isla de Menorca» (1909), o els 

articles en què resumí els avenços mèdics, sota el seu punt de vista, a l’illa de 

Menorca al llarg de les dues primeres dècades del segle passat ―intitulats 

«Menorca en la primera década del siglo XX. Medicina» i «Menorca en la 

segunda década del siglo XX. Medicina»―, treballs, aquests últims, que 

formaven part d’una obra col·lectiva que pretenia reflectir els avenços, al llarg 

del primer terç del nou-cents, en diversos camps a l’illa ―història, literatura, 

educació, economia, afers socials, etc.646 No ens ha d’estranyar, atesa la 

professió i tasca investigadora portada a terme per Pons Marquès a casa 

nostra, que quan per acord de la Junta Directiva de l’Ateneu de Maó i del 

consell editorial de la Revista de Menorca es proposà publicar una síntesi dels 

avenços esdevinguts al llarg del primer terç del segle passat, se li encomanés 

l’estudi de la medicina. S’ha de dir que Llorenç Pons Marquès volgué destacar, 

en els treballs citats sobre aquests avenços, la importància que per a ell tingué 

la creació a Maó de la Junta Local d’Extensió Universitària, car fou l’origen 

d’institucions mèdiques i higienistes com la Lliga Antituberculosa de Menorca, 

el Dispensari Oftalmològic Municipal de Maó o la Gota de Llet de Menorca, així 

com també de nombrosos treballs mèdics i conferències sobre higiene que 

possibilitaren el progrés de la medicina a l’illa segons el seu parer.647 

                                                                                                                            
infecciosas. Discurso inaugural leído en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón el 
día 12 de Octubre de 1906. Maó: Est. Tip. de B. Fábregues, 1907. 
646 Sobre els treballs citats vegeu: PONS MARQUÉS, L. «Higiene de la vista», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 108-113; PONS MARQUÉS, L. «Los cristales amarillos en 
oftalmología», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 297-300; PONS MARQUÉS, L. «La 
oftalmía purulenta de los recién nacidos en la isla de Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1909, pàg. 325-330; PONS MARQUÉS, L. «Higiene de la vista», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1911, pàg. 289-293; PONS MARQUÉS, L. «Menorca en la primera década del siglo XX. 
Medicina», op. cit., pàg. 41-50 i PONS MARQUÉS, L. «Menorca en la segunda década del 
siglo XX. Medicina», Revista de Menorca [Maó], vol. 1921, pàg. 31-32. 
647 Aquest fet el destacà, especialment en el primer dels treballs esmentats, aquell que resumí 
les fites aconseguides en el camp de la medicina a l’illa en la primera dècada del segle passat. 
Vegeu: PONS MARQUÉS. L. «Menorca en la primera década del siglo XX. Medicina», op. cit., 
pàg. 41-42. 
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Figura 65. Portada de la conferència inaugural del curs 1906-1907, intitulada «Disquisiciones 
sobre las enfermedades infecciosas», de l’oftalmòleg Llorenç Pons Marquès, president de la 

Secció de Ciències Exactes i Naturals i vicepresident de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 
Maó durant anys, autor d’una interessant topografia mèdica del terme municipal de Maó. 
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D’altra banda, reprenent la seva producció escrita, cal dir que altres 

publicacions d’interès mèdic oftalmològic són les contribucions que féu als 

Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos, alguns publicats posteriorment 

en separates, com ara els treballs sobre «Anomalías oculares congénitas» i 

«Dos casos de ambliopia urémica» (1905) o «Contribución al tratamiento de la 

catarata por las inyecciones sub-conjuntivales de ioduro potásico» (1906), el 

treball «La oftalmía purulenta de los recién nacidos en la Isla de Menorca» 

(1909), també publicat a la Revista de Menorca, l’estudi clínic sobre el 

«Sarcoma melánico de la coroides» (1914), el treball «Protección de los ojos 

contra los rayos Rötgen» (1915), o les comunicacions que féu a la Quarta 

Assemblea Anual de la Societat Oftalmològica (1907) sobre un cas de doble 

cataracta polar anterior o un pseudotumor orbitari de naturalesa, probablement, 

sifilítica.648 Tanmateix, els Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos no 

fou l’única publicació mèdica especialitzada en què contribuí Pons Marquès, ja 

que també publicà alguns treballs a la Gaceta Médica Catalana i a la Revista 

Balear de Ciencias Médicas ―com ara «Iritis y corio-retinitis específicas» 

(1904) i «Tres casos de hemorragia retiniana tratados por las inyecciones sub-

conjuntivales de dionina» (1906).649 

Alhora, traduí al castellà l’obra de Claude-François Passerat de la 

Chapelle intitulada Reflexiones generales sobre la isla de Menorca. Su clima, el 

género de vida de sus habitantes y las enfermedades que en ella reinan 

(1901).650 Tanmateix, si alguna obra destaca entre la seva producció escrita és 

la Geografía Médica de Mahón y su término (1914), treball, premiat per la Real 
                                           
648 Vegeu: PONS MARQUÉS, L. «Anomalías oculares congénitas», Archivos de Oftalmología 
Hispano-Americanos. Barcelona: Est. Tip. de la Casa de la Caridad, 1905, Tom V, pàg. 765-
772; PONS MARQUÉS, L. Comunicaciones del Dr. L. Pons Marqués á la 4ª asamblea anual. 
Barcelona: Impremta de la Casa Provincial de Caritat, 1907; PONS MARQUÉS, L. La oftalmía 
purulenta de los recién nacidos en la Isla de Menorca. Maó: Est. Tip. de B. Fábregues, 1909; 
PONS MARQUÉS, L. MENACHO, D. A. Sarcoma melánico de la coroides. Barcelona: Societat 
Anón. La Neotipia, 1914 i PONS MARQUÉS, L. Protección de los ojos contra los rayos Rötgen. 
[s.l.]: [s.n.], 1915.  
649 La primera fou publicada a la Gaceta Médica Catalana l’octubre de 1904 i la segona a la 
Revista Balear de Ciencias Médicas el desembre de 1906, tal com féu constar en un llistat de 
publicacions seves Llorenç Pons Marquès a l’obra ja citada Disquisiciones sobre las 
enfermedades infecciosas. 
650 PASSERAT DE LA CHAPELLE, C-F. Reflexiones generales sobre la isla de Menorca. Su 
clima, el género de vida de sus habitantes y las enfermedades que en ella reinan. Maó: B. 
Fábregues, 1911. L’obra, traduïda al castellà per Llorenç Pons Marquès, comptà també amb un 
pròleg de Frederic Llansó Seguí. 
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Academia de Medicina de Madrid i publicat a Barcelona, en què denuncià les 

deficients condicions higièniques de la població maonesa.651 En aquesta obra 

―que fou ideada a partir de la convocatòria d’un premi per part de la Secció de 

Ciències Exactes i Naturals de l’Ateneu de Maó per a l’elaboració d’una 

topografia mèdica sobre l’illa― fou molt crític en repassar les condicions 

higièniques i de salubritat de les institucions educatives públiques i privades del 

municipi maonès en general. Així, doncs, en un apartat específic, intitulat 

«Establecimientos e Instituciones de Instrucción y Cultura. Sociedades políticas 

de recreo», en què tractà les escoles una per una, tant les públiques com 

privades, així com també les aleshores anomenades guarderies de pàrvuls 

existents a Maó, denuncià el fet que aquestes últimes es trobaven instal·lades 

en locals petits, humits, bruts i mal ventilats, on els infants romanien exposats a 

qualsevol tipus de contagi i subjectes a una prolongada immobilitat. Alhora, 

denuncià les pèssimes condicions higièniques dels locals dels centres 

educatius en general, no tan sols els destinats als pàrvuls, i criticà durament les 

dels centres privats en especial. Aspectes que el preocupaven força eren el 

nombre de metres cúbics d’aire que corresponien a cada alumne, el tipus 

d’il·luminació natural que rebien les sales, frontal o lateral, i la seva intensitat, la 

disponibilitat d’aigua, l’estructura arquitectònica i l’estat de conservació de 

l’edifici, etc.652 Ara bé, la geografia mèdica que realitzà de Maó no fou l’única 

obra premiada de Llorenç Pons Marquès, la Societat Espanyola d’Higiene li 

premià la memòria que hi presentà, en la convocatòria de 1915-1916, intitulada 

«Estudio crítico sobre el estado científico actual de los distintos medios de 

purificación química y bacteriológica de las aguas potables, con aplicación a la 

higiene de la población».653  

                                           
651 Vegeu: PONS MARQUÉS, L. Geografía Médica de Mahón... op. cit. 
652 Vegeu: Ibídem, pàg. 115-116. A més, sobre les topografies mèdiques menorquines en 
general i en concret sobre l’obra de Llorenç Pons Marquès és de consulta obligada: VIDAL 
HERNÁNDEZ, J. M. «Les topografies mèdiques menorquines i els seus autors», BERNABEU 
MESTRE, J.; BUJOSA HOMAR, F.; VIDAL HERNÁNDEZ, J. M. (coords.). Clima, microbis i 
desigualtat social: de les topografies mèdiques als diagnòstics de salut. Actes del I Encontre de 
Medicina i Societat realitzat durant la V Escola d’Estiu de Salut Pública del Llatzeret de Maó, 
15-17 de setembre de 1995, Menorca. Maó: Institut Menorquí d’Estudis [Recerca, 5], 1999, 
pàg. 87-184. 
653 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 21 de desembre de 1916, pàg. 3. 
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Preocupat per les qüestions socials del moment, fou impulsor de 

diverses iniciatives per fer front a les malalties que més preocupaven en el seu 

temps, com és el cas de la tuberculosi. Prova d’aquesta preocupació general a 

Maó, fou la creació d’un Dispensari Antituberculós, instal·lat per la Lliga 

Antituberculosa de Menorca, de la qual fou el secretari general.654 Segons Pons 

Marquès, la idea de la creació d’una Lliga Antituberculosa a Menorca sorgí 

arran de la conferència que ell mateix pronuncià sobre la «Profilaxia de la 

tuberculosis» en el marc de la campanya de conferències de la Junta Local 

d’Extensió Universitària a Maó. La Lliga Antituberculosa fou constituïda el juliol 

de 1904 amb la finalitat de combatre la malaltia, fomentar-ne l’estudi i divulgar 

els preceptes mèdics més adients per tal d’evitar-ne la propagació.655 En 

aquest sentit, a Llorenç Pons Marquès se li deu la publicació d’unes 

Instrucciones populares para evitar la propagación y estragos de la tuberculosis 

(1904), que recollien en un llenguatge planer les conclusions d’una conferència 

adreçada a les classes populars sobre el mateix tema en el marc de la 

campanya educativa de la Junta Local d’Extensió Universitària de Maó.656 Així 

mateix, anys més tard, juntament amb Llorenç Lafuente Vanrell, elaborà una 

Cartilla de profilaxia antituberculosa para las escuelas de instrucción primaria 

(1911), obra presentada a concurs i premiada al Primer Congrés Espanyol 

Internacional de la Tuberculosi, que fou concebuda com a eina de treball per a 

les escoles, i que havia d’ajudar a combatre la tuberculosi a partir de la 

instrucció higiènica dels infants, atès que tant Pons Marquès com Lafuente 

                                           
654 Tenim notícies de la represa de les activitats per part del Dispensari Antituberculós cap a 
l’any 1906. En aquest sentit, Josep M. Mercadal, president de la Lliga Antituberculosa de 
Menorca, escriví un article a El Liberal en què deixava constància de l’establiment del 
dispensari a Maó. MERCADAL, J. M. «Liga Anti-Tuberculosa de Menorca», El Liberal [Maó], 3 
de juliol de 1906. 
655 Així és que la Lliga fou constituïda el juliol de 1904 amb la finalitat, segons recordà Pons 
Marquès: «según reza su reglamento, de combatir la enfermedad, procurando á la vez 
fomentar el estudio científico de la misma en todos sus aspectos [...], divulgando por medio de 
la prensa, conferèncias y cartillas populares los conocimientos más precisos para hacer 
encarnar en las costumbres las leyes de la preservación tuberculosa y socorriendo, por último, 
á los enfermos que carecieren de medios con que atender á sus necesidades y á las de sus 
familias». Vegeu: PONS MARQUÉS, L. «Menorca en la primera década del siglo XX. 
Medicina», op. cit., pàg. 42. Existeix una edició impressa del reglament de la Lliga. En aquest 
sentit vegeu: Reglamento de la Liga Anti-tuberculosa de Menorca. Maó: Imp. de F. Fábregues, 
1904. 
656 PONS MARQUÉS, L. Instrucciones populares para evitar la propagación y estragos de la 
tuberculosis. Maó: Est. Tip. de B. Fábregues. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 439 

Vanrell consideraven que la lluita contra aquesta malaltia era una de les 

qüestions socials més importants, i que la seva prevenció havia de començar 

en les etapes primerenques de l’educació dels més petits.657 D’altra banda, 

aquell mateix any també publicà, a casa nostra, una extensa separata de la 

seva intervenció al Primer Congrés Espanyol Internacional de la Tuberculosi ja 

esmentat, intitulada La tuberculosis en la isla de Menorca (1911), memòria 

presentada a la Secció d’Estadística i Demografia del Congrés que també fou 

premiada pels organitzadors.658 En aquests anys, fruit de la seva preocupació 

per la propagació de malalties entre les classes populars, a les quals 

contribuïen especialment la manca d’higiene, presidí la Comissió d’Higiene 

Social endegada a instància de la Secció de Ciències Exactes i Naturals de 

l’Ateneu de Maó. Aquesta Comissió, creada el 13 de novembre de 1910, tenia 

per objectiu, tal com s’especificà al seu reglament, fomentar la higiene pública i 

privada, augmentar el nivell de cultura higiènica i combatre els errors i les 

pràctiques vicioses que perjudicaven la moral i la salut del poble mitjançant 

conferències, fullets de propaganda higiènica, aplicacions de mesures 

preventives d’acord amb les autoritats, i, en general, totes les mesures legals 

que es consideressin oportunes.659 A més, s’ha de dir que, també, en el terreny 

                                           
657 Llorenç Pons Marquès i Llorenç Lafuente Vanrell intentaren, mitjançant aquesta cartilla, 
contribuir a la lluita antituberculosa, la qual consideraven com una de les qüestions socials més 
importants. El fet que la cartilla anés destinada a les escoles primàries no ens ha d’estranyar, ja 
que, tal com ens diuen els autors, per iniciar la lluita antituberculosa «es preciso que a los niños 
de hoy, hombres de mañana, se les enseñen ya los conocimientos indispensables para que 
perciban el peligro que dicha enfermedad representa para la raza humana, a fin de que, en su 
día, cuando les llegue la hora de actuar de ciudadanos, puedan hacerlo con provecho para 
ellos y sus semejantes». L’obra estava estructurada en cinc parts ―cadascuna de les quals 
desglossada en lliçons― que anaven destinades als alumnes i que pretenien ser una eina de 
treball per als mestres a les escoles per combatre la tuberculosi a partir de la instrucció 
higiènica dels infants. Vegeu: PONS MARQUÉS, L; LAFUENTE VANRELL, L. Cartilla de 
profilaxia antituberculosa para las escuelas de instrucción primaria. Maó: Est. Tip. de M. Sintes 
Rotger, 1911, pàg. 5-6. Sobre el premi que l’obra rebé ―Diploma d’Honor al Primer Congrés 
Espanyol Internacional de la Tuberculosi― vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 23 de gener de 1911, pàg. 2. 
658 Ens referim a: PONS MARQUÉS, L. La tuberculosis en la isla de Menorca. Maó: Est. Tip. de 
M. Sintes Rotger, 1911. Sobre el Diploma d’Honor amb què fou premiada la memòria citada 
vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 1 de febrer de 1911, pàg. 3. 
659 El reglament de la Comissió d’Higiene Social constava de sis articles en què, a més, s’hi 
especificava la composició de la Comissió en un president, un secretari, un tresorer i quatre 
vocals nomenats per la Junta Directiva de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, així com 
també per aquelles persones que hi volguessin col·laborar. Els fons econòmics de la Comissió 
es recaptarien a través de quotes voluntàries entre les persones adherides, donatius, 
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professional, als anys vint del segle passat, presidí la Junta Local maonesa de 

l’Associació Nacional de Metges Titulars i Inspectors Municipals de Sanitat.660 

Tanmateix, tot i que Llorenç Pons Marquès destacà a casa nostra 

principalment en l’àmbit professional, com a metge i oftalmòleg, per les 

investigacions que portà a terme i publicà en el camp de les ciències mèdiques 

i de la salut, especialment en el camp de l’oftalmologia, i pel seu interès en 

l’estudi, la prevenció i la divulgació de consells per combatre algunes malalties 

que feien estralls entre les classes populars a la Menorca del començament del 

nou-cents, com s’ha vist, cal dir que també demostrà sensibilitat i interès en la 

seva joventut pel conreu de la poesia (especialment entre 1892 i 1895). En 

aquest sentit, se li han atribuït fins a seixanta-sis poemes i dues-centes 

cançons, tot i que la major part restaren inèdits.661 

 

 

5.1.4.4. Maurici Hernández Ponsetí 
 

Una altra de les persones que s’involucrà en la Comissió Organitzadora 

que redactà el reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó i que 

participà en la Junta General de constitució de la societat, integrant-se en la 

primera Junta Directiva com a conservador del museu, fou l’apotecari Maurici 

Hernández Ponsetí (Maó, 1859-1932).662 Hernández Ponsetí estudià el 

                                                                                                                            
subscripcions o recaptacions d’espectacles públics. A més, es pretenia mantenir relacions amb 
congressos, lligues, associacions o altres institucions que perseguissin finalitats comunes en 
altres indrets, tant de l’illa com de fora, així com també amb les institucions illenques que 
poguessin col·laborar en la seva tasca. Finalment es pretenia que la Comissió es reunís un cop 
a la setmana. La Comissió d’Higiene Social endegada per la Secció de Ciències Exactes i 
Naturals de l’Ateneu de Maó fou presidida, originàriament, per Llorenç Pons Marquès i comptà 
amb Josep Andreu Orfila (tresorer), Joan Mir i Mir (secretari), i Antoni Cardona Cardona, Honori 
Pons Zabala, Cirilio Abadía Llorent i Bernat Bustamante Orfila (vocals). Vegeu: Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 21 de 
novembre de 1910, pàg. 1-2. 
660 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 24 d’octubre de 1926, pag. 2.  
661 Vegeu: CASASNOVAS MARQUÉS, L. Antología poética menorquina. Ciutadella: Edicions 
Nura, 1984, pàg. 327. 
662 Sobre Maurici Hernández Ponsetí hom pot consultar: LA REDACCIÓN [Francesc Hernández 
Sanz]. «Don Mauricio Hernández Ponsetí», Revista de Menorca [Maó], vol. 1932, pag. 97-98; 
CARRERAS VERDAGUER, C. «Maurici Hernández i Ponsetí, naturalista menorquí», Randa 
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batxillerat a l’Institut de Segon Ensenyament de Maó, on es graduà l’any 1875. 

A Barcelona estudià farmàcia i es llicencià l’any 1880,663 professió de la qual 

viuria en retornar a Maó, on s’establí en una apotecaria pròpia. Durant diversos 

cursos, entre els anys 1899 i 1907, i per tal de suplir les baixes de professorat, 

fou professor encarregat i sense remuneració a l’Institut de Maó, fet que cal 

atribuir, d’una banda, a la seva personalitat altruista i, de l’altra, a la seva 

formació científica, ja que impartí física i química, agricultura, elements de 

cosmografia i química. Així és que Maurici Hernández Ponsetí coincidí en 

aquells anys a l’Institut de la ciutat amb d’altres professors i catedràtics que, 

com hem vist, havien participat d’experiències culturals comunes, com ara la 

Revista de Menorca o la creació de la Junta Local d’Extensió Universitària. A 

més, en aquells anys a la farmàcia d’Hernández Ponsetí, naturalista afeccionat 

i de tarannà humanista, es formà una tertúlia en la qual participaren entre 

d’altres els germans Pere i Joan Mir i Mir, Pere Ballester, Enric Alabern, 

Francesc Hernández Sanz i José Pérez de Acevedo, de manera que la seva 

farmàcia esdevindria nucli de reunió i trobada de bona part dels ideòlegs i 

promotors de la creació de l’Ateneu a Maó.664 En aquest, un cop es creà, 

Hernández Ponsetí tingué cura del museu ―al qual féu donacions de 

col·leccions pròpies, com ara la d’aus― des que es fundà fins a la seva mort de 

manera ininterrompuda, tasca en la qual tingué la col·laboració durant anys 

d’Antoni Tudurí Ponsetí i Antoni Mir Llambias, i esdevingué un dels 

conservadors de museu de la Junta Directiva que ocupà el càrrec per major 

espai de temps. 

En el terreny professional, a banda de la tasca com a apotecari i de 

prestar en ocasions auxili a l’Institut de Maó, quan hi hagué manca de 

professorat, principalment a les primeries del nou-cents, com ja s’ha dit, Maurici 

                                                                                                                            
[Barcelona], núm. 8, 1979, pàg. 204-214 i CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una 
cultura... op. cit., pàg. 204-211. 
663 AGA-SEC. Caixa 15939. Títol de llicenciat en farmàcia i expedient acadèmic de Maurici 
Hernández Ponsetí, Universitat de Barcelona, 1880. 
664 Vegeu: HERNÀNDEZ MORA, J. «Els orígens de l’Ateneu de Maó», op. cit., pàg. 40.  
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Hernández Ponsetí també dirigí el Laboratori Municipal d’Anàlisis, inaugurat el 

10 de juny de 1914, integrat a l’Hospital Civil.665 

D’altra banda, si per alguna activitat, al marge de la seva professió, 

destacà Hernández Ponsetí fou per la tasca que portà a terme al capdavant de 

l’observatori meteorològic que creà l’any 1886 i per les col·laboracions sobre 

dades meteorològiques de Maó inserides a la Revista de Menorca entre 1888 i 

1929, fruit d’un metòdic treball al capdavant de l’observatori, que suposaren un 

total de tres-centes vint-i-set entrades.666 Tanmateix, les seves col·laboracions 

a la Revista de Menorca no es limitaren sols als quadres estadístics i resums 

mensuals que anà publicant any rere any ininterrumpidament de dades 

meteorològiques, extretes del seu observatori, sinó que també s’han de 

destacar altres treballs breus i concrets, també meteorològics, que no eren altra 

cosa que comentaris de meteors especials (el fred, la secada, etc.), com ara 

«Observaciones pluviométricas en Menorca» i «La sequía» (ambdues de 

1910), «El verano de 1911 en Menorca» (1911), «Anormalidades 

meteorológicas» (1912), «Continua la sequía» (1913), «Mejora importante para 

Menorca. Informaciónes meteorológicas» i «¿Por qué no llueve en Menorca?» 

(ambdues de 1914), i «El frío» (1915).667 

A Maurici Hernández Ponsetí se l’ha destacat com la persona que creà i 

consolidà la meteorologia, des dels seus aspectes més pràctics, a casa nostra, 

la qual cosa ha possibilitat i facilitat la tasca posterior dels meteoròlegs 

                                           
665 Boletín del Ateneo Científico, Literario  y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 23 de juny de 1914, pàg. 4. 
666 A les quals hauríem d’afegir nou entrades més sobre meteorologia. Vegeu: CANUT, M. L.; 
AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 205. La seva tasca meteorològica a la 
Revista de Menorca fou seguida pels meteoròlegs Josep Maria Jansà Guardiola i Fransesc 
Terrés Pons, que anaren inserint les seves observacions a la revista entre els anys 1929-1934 i 
1943-1955, respectivament. 
667 Vegeu: HERNÁNDEZ PONSETÍ, M. «Observaciones pluviométricas en Menorca», Revista 
de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. 106; HERNÁNDEZ PONSETÍ, M. «La sequía», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. 378; HERNÁNDEZ PONSETÍ, M. «El verano de 1911 en 
Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 385-386; HERNÁNDEZ PONSETÍ, M. 
«Anormalidades meteorológicas», Revista de Menorca [Maó], vol. 1912, pàg. 86-87; 
HERNÁNDEZ PONSETÍ, M. «Continua la sequía», Revista de Menorca [Maó], vol. 1913, pàg. 
339; HERNÁNDEZ PONSETÍ, M. «Mejora importante para Menorca. Informaciones 
meteorológicas», Revista de Menorca [Maó], vol. 1914, pàg. 137-138; HERNÁNDEZ PONSETÍ, 
M. «¿Por qué no llueve en Menorca?», Revista de Menorca [Maó], vol. 1914, pàg. 139-141 i 
HERNÁNDEZ PONSETÍ, M. «El frío», Revista de Menorca [Maó], vol. 1915, pàg. 47. 
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científics moderns.668 Després d’haver creat un observatori meteorològic al 

terrat de casa seva l’any 1886, establí relacions amb el Real Observatorio de 

Madrid i el Bureau Central Meteorologique de France a partir dels anys 1887 i 

1888, respectivament. A més, també envià les seves observacions a diversos 

observatoris estrangers ―Copenhaguen i Hamburg― i contribuí al concert 

internacional de meteorologia, establert l’any 1920 entre Espanya, França, 

Itàlia, Portugal i Anglaterra. Fou inclòs a la xarxa del Servei Meteorològic de 

Catalunya, la gran obra d’Eduard Fontserè, creat el 1921 amb l’ajut de l’Institut 

d’Estudis Catalans. D’aquesta col·laboració sorgí el treball «Les temperatures 

màximes i mínimes a Mahó» (1922).669 A més, posà a disposició de Pau Vila 

les dades recollides en el seu observatori meteorològic per bastir l’estudi 

d’aquest últim intitulat «Le climat de Minorque», publicat a Grenoble el 1922.670  

Tanmateix, la ingent tasca de recollida i publicació de dades 

meteorològiques referents a l’illa no fou l’única afecció que Maurici Hernández 

mantingué al marge de l’activitat professional. Ornitòleg afeccionat, influït pels 

estudis de farmàcia, que aleshores tenien un gran pes naturalista, publicà a la 

Revista de Menorca un extens «Catálogo de las aves observadas en la isla de 

Menorca» (1910) ―del qual es faria també una edició en format de llibre l’any 

1911―, primera obra publicada a l’illa sobre ornitologia i on registrà fins a cent 

seixanta-quatre especies, tot aportant dades sobre els seus costums i l’hàbitat, 

obra a la qual féu unes addicions amb posterioritat (1921).671 En aquest sentit, 

a ell es degué l’extensa col·lecció d’aus del Museu de l’Ateneu Científic, Literari 

i Artístic de Maó, de la recollida i catalogació de les quals s’ocupà. D’altra 

banda, també participà en la Geografía e Historia de Menorca (1907) del seu 
                                           
668 CARRERAS VERDAGUER, C. «Maurici Hernández i Ponsetí, naturalista menorquí», op. 
cit., pàg. 207. 
669 HERNÁNDEZ PONSETÍ, M. «Les temperatures màximes i mínimes a Mahó», Notes 
d’Estudi del Servei Meteorològic de Catalunya [Barcelona], núm. 13, 1922. 
670 Ens referim a: VILA, P. «Le climat de Minorque», Mélanges géographiques offerts à Raoul 
Blanchard (Grenoble, 1932). Citat a: CARRERAS VERDAGUER, C. «Maurici Hernández i 
Ponsetí, naturalista menorquí», op. cit., pàg. 205. 
671 Ens referim a: HERNÁNDEZ PONSETÍ, M. «Catálogo de las aves observadas en la isla de 
Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. 57-64, 89-96, 121-128, 153-160, 185-
192, 217-224, 249-256, 281-288, 313-320 i 371-375 i HERNÁNDEZ PONSETÍ, M. «Adiciones 
al catálogo de aves observadas en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1921, pàg. 188-
189. Pel que fa a l’edició en format de llibre, un recull dels articles apareguts l’any 1910 a la 
Revista de Menorca, vegeu: HERNÁNDEZ PONSETÍ, M. Catálogo de las aves observadas en 
la isla de Menorca. Maó: Est. Tip. de M. Sintes Rotger, 1911. 
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amic Llorenç Lafuente Vanrell, en la qual aportà il·lustracions extretes de les 

sortides freqüents que realitzava al camp.672 

 
Figura 66. Primera pàgina de la reproducció a la Revista de Menorca (1910) del «Catálogo de 

las aves observadadas en la isla de Menorca» de l’apotecari i naturalista maonès Maurici 
Hernández Ponsetí, conservador del museu de l’Ateneu des de la seva fundació fins a l’any 

1932. 

                                           
672 Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. Geografía é Historia de Menorca. Barcelona: 
Publicaciones de la Revista Científico-Militar, 1907. 
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5.1.4.5. Joan Mir i Mir 
 
 Un dels socis fundadors de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó 

que participà de les tertúlies formades a l’apotecaria de Maurici Hernández 

Ponsetí ―en què, com s’ha dit, es començà a plantejar la idea de la creació 

d’un ateneu a l’illa― i que s’involucrà en la campanya educativa popular 

endegada a Maó per la Junta Local d’Extensió Universitària, pas previ per a la 

fundació de l’Ateneu, fou el periodista i pensador Joan Mir i Mir (Maó, 1871-

1930).673 Nogensmenys, tot i l’estreta implicació que tingué amb la creació de 

l’entitat i el seu esdevenir, s’ha de dir que no hi exercí càrrecs directius fins als 

anys vint del segle passat, en què figurà primer com a bibliotecari i després 

com a secretari de la Secció de Literatura i Música. Anys abans havia format 

part de la Comissió d’Higiene Social endegada per l’Ateneu de Maó, a la qual ja 

ens hem referit amb anterioritat ―el president de la qual fou, com s’ha dit, 

Llorenç Pons Marquès. 

Possiblement la figura del periodista i pensador maonès J. Mir i Mir, mort 

als cinquanta-nou anys d’hemorràgia cerebral, és una de les més complexes i 

interessants de la història menorquina del començament del segle passat. En la 

persona i obra de Joan Mir i Mir confluïren diverses tendències al llarg de la 

seva vida ―fou espiritista, maçó, anarquista i republicà radical―, i es fa difícil 

delimitar-les clarament en un moment o altre. Provinent d’una família de 

terratinents maonesos, fou el tercer de set germans ―el seu germà major era 

Pere Mir i Mir, fundador i un dels primers vicepresidents de l’entitat, de qui 

també ens ocuparem en aquest estudi. J. Mir i Mir quedà orfe tant de pare com 

de mare a l’edat de dotze anys. Abans d’estudiar a l’Institut de Maó, al qual 

tornà als quinze anys, passà per diferents col·legis confessionals a Manresa, 

Barcelona, Oriola i Alacant. La seva separació de l’Església catòlica s’inicià cap 

al 1896, quan començà a escriure a la revista espiritista La Estrella Polar. Entre 
                                           
673 Les dades biogràfiques aportades en aquest treball s’han extret de la cronologia realitzada 
per Josep Portella en el seu estudi sobre Joan Mir. Vegeu: PORTELLA COLL, J. «Joan Mir i 
Mir. Obra anarquista, 1898-1915», op. cit., pàg. 101-244. 
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el 1898 i el 1899, i arran d’uns articles periodístics, inicià una polèmica amb el 

bisbe Castellote, cap de l’Església menorquina del moment, causada 

principalment per la lectura classista que féu el mateix Mir davant el 

protagonisme de l’Església en la creació de societats de socors i de 

beneficència com a resposta a la crisi de 1898 i com a reacció a la progressiva 

autoorganització de la classe obrera en aquests anys.674  

En aquesta època participà activament en les tasques maçòniques. Joan 

Mir i Mir va estar afiliat a la lògia Germans de la Humanitat entre els anys 1892 

i 1905, amb el nom simbòlic de Víctor Hugo, i de la qual també fou secretari 

entre els anys 1899 i 1901. Aquesta lògia era la més important i nombrosa de 

les menorquines del segle XIX.675 També per aquells anys participà en algunes 

experiències associatives de caràcter obrer que sorgiren com a conseqüència 

de la crisi de 1898. Entre aquestes cal destacar el diari El Porvenir del Obrero 

(1898-1932), la societat cooperativa coneguda amb el nom d’El Porvenir de la 

Vejez (1899), la societat filantròpica La Boule de Neige (1900) i la Federació 

d’Obrers de l’Illa de Menorca, (1902). El Porvenir del Obrero, que es convertí 

en el diari obrer per excel·lència, prengué el nom de la societat El Porvenir del 

Obrero, perquè va néixer dins d’aquesta com a òrgan de comunicació entre els 

seus afiliats, i fou fundada a Maó el 1898 amb la pretensió ―tal com ha 

assenyalat Josep Portella― d’oferir als associats productes de consum a preus 

més econòmics, elaborar pa per als socis i establir relació amb altres societats 

germanes de la península per tal que aquestes adquirissin el calçat fabricat a 

Maó. El diari aparegué el dia primer de setembre de 1898 i fou fins a l’octubre 

de 1899 el butlletí de la societat, amb articles i diverses notícies sobre 
                                           
674 Des de la seva arribada a Menorca el 1896, el bisbe Salvador Castellote impulsà la creació 
de diverses societats de socors mutus i de beneficència, com El Pa de Sant Antoni (1897) i el 
Mont de Pietat i Caixa d’Estalvis de Maó (1899). Sobre això, Mir escriví diversos articles que 
foren l’arrel de la polèmica suscitada entre els dos personatges. En aquest sentit, a tall 
d’exemple, Mir escriví: «El Monte de Piedad fundado por el Obispo presta sobre alhajas de oro 
y plata, piedras preciosas, ropas y otros efectos de fácil conservación y salida al “módico” 
interés del 8 por ciento hasta cien pesetas y al 6 por ciento de cien pesetas en adelante. Es 
decir, que á los pobres [...], se les carga mayor interés que á los demás. ¡Valiente caridad 
cristiana y valiente modo de interesarse por los menesterosos!». Citat a: PORTELLA COLL, J. 
La crisi de 1898... op. cit., pàg. 31. 
675 Per a l’expedient maçònic de Joan Mir vegeu: ARXIU HISTÒRIC NACIONAL DE 
SALAMANCA, SECCIÓ GUERRA CIVIL [AHNS-SGC]. Caixa 693, expedient 20. Per a una 
millor coneixença de l’esmentada lògia hom pot consultar: SANLLORENTE BARRAGÁN, F. La 
masonería en las Islas Baleares 1800-1940, op. cit., pàg. 86-94. 
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associacionisme obrer, socialisme, etc. Joan Mir es convertí en el seu director a 

partir de l’octubre del mateix any i el presentà com a «Eco de la agrupación 

germinal». Pocs mesos després fou una publicació independent, de clara 

tendència anarquista i portaveu del primer sindicalisme de classe que 

s’organitzà a Menorca. D’altra banda, El Porvenir de la Vejez, fundada a Alaior 

al final de 1899, es constituí amb la finalitat de ser una societat cooperativa. 

Entre els dirigents d’aquest moviment associatiu cal destacar el mestre 

mallorquí Gabriel Comas i Ribas, que en va ser el president, i que aleshores 

era mestre d’ensenyament primari a l’escola del poble, i el mateix Mir com a 

col·laborador. La societat comptà, en un primer moment, amb dos-cents 

quaranta afiliats, xifra que cap al 1902 havia augmentat fins als cinc-cents. Així 

mateix, La Boule de Neige, que tenia la seva seu a la societat El Porvenir del 

Obrero, es va constituir cap al 1900 a Maó com una secció de la societat 

filantròpica de retirs, del mateix nom, creada a París. En opinió de Portella, La 

Boule de Neige seria un precedent dels fons privats de pensions actuals, però 

amb la diferència que la finalitat de les primeres és altruista i la dels fons privats 

de pensions és un negoci de les entitats financeres. Entre els promotors 

d’aquesta societat, hi figurava Joan Mir i Mir, a més d’altres persones 

vinculades a l’embranzida obrerista fruit de la crisi de 1898, com Jaume i Joan 

Bagur Aloy, Miquel Fuscó Gomila i Joan Espí Saraña.676  

                                           
676 Vegeu: PORTELLA COLL, J. La Crisi de 1898... op. cit., pàg. 87-91. Sobre el diari 
anarquista dirigit per Joan Mir i Mir, El Porvenir del Obrero, vegeu els estudis: MORILLAS 
PRAENA, P. «El Porvenir del Obrero. Eco de la Agrupación Germinal», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1987, pàg. 169-199 i MARTÍN JIMÉNEZ, I. «El periódico anarquista El Porvenir del 
Obrero...» op, cit., pàg. 65-99. S’ha de dir que l’editorial endegada des de la societat El 
Porvenir del Obrero no sols edità el diari esmentat, sinó que també manifestà la voluntat 
d’editar obres de lectura per a les classes populars amb la intenció d’adoctrinar-les, un exemple 
de les quals la trobem en el títol AA. VV. Dinamita cerebral. Los cuentos anarquistas más 
famosos. Maó: El Porvenir del Obrero, 1913; una selecció de contes de diversos autors àcrates 
prologada per Joan Mir i Mir. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 448 

 
Figura 67. Primer número del diari obrer per excel·lència, El Porvenir del Obrero (1898-1932), 

de marcat caire anarcosindicalista, endegat pel publicista i pensador Joan Mir i Mir, soci 
fundador de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 
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Figura 68. Joan Mir i Mir, soci fundador de l’Ateneu, del qual fou bibliotecari als anys vint del 
segle passat, a més de prendre part en la Comissió d’Higiene Social de l’entitat, considerat el 

màxim impulsor de les escoles racionalistes a l’illa. 
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L’any 1899 J. Mir i Mir mantingué correspondència amb Hermenegildo 

Giner de los Ríos sobre la fundació d’escoles d’educació integral, i llançà un 

projecte, amb l’ajut del mestre mallorquí Gabriel Comas i Ribas, per a la creació 

d’una escola d’aquestes característiques a Maó ―projecte que es presentà 

sota pseudònim en un llibret intitulat Proyecto de fundación de una Escuela de 

Educación Integral. Consideraciones dirigidas al Pueblo mahonés.677 El 1901 

va visitar l’Escola Moderna de Barcelona i s’entrevistà per primera vegada amb 

Francesc Ferrer i Guàrdia. Alguns anys més tard J. Mir col·laborà en la 

constitució de l’Escola Laica de la Societat Progressiva Femenina de Maó 

(1903) i participà en la constitució de l’Escola Laica o Escola Lliure del Barri 15 

a Maó (1904), inspirada en els principis pedagògics de Ferrer i Guàrdia. En 

aquesta última, de la qual fou director Esteve Guarro, que procedia de l’Escola 

Moderna de Barcelona, s’hi involucrà com a mestre el mateix any de la 

fundació, juntament amb Joan Manent, Pere Pons Sitges i Antoni Mercadal. 

L’escola, que degué la seva creació a la Federació d’Obrers de l’Illa de 

Menorca, creada l’any 1902, com s’ha dit, comptà amb la col·laboració dels 

sectors anarquistes i republicans maonesos. A més, J. Mir i Mir s’implicà 

activament en la creació de les escoles lliures o laiques de Sant Lluís i d’Alaior 

el 1908 i de l’Escola Racionalista de Ciutadella el 1913.678 

Pel que fa al pensament pedagògic de Joan Mir i Mir, segons Josep 

Portella, que ha estudiat la seva obra publicada entre 1898 i 1917, 

principalment els articles al diari que dirigí, El Porvenir del Obrero, es poden 

concloure com a definitòries de la seva concepció d’educació les 

característiques següents: un ensenyament racional, integral, igualitari i com a 

instrument de revolució. Per a Mir, l’ensenyament havia de ser racional en la 

mesura que calia que fos científic i laic; a més, concebé l’ensenyament integral 

com a alternativa a la idea d’ensenyament antic ―tradicional i memorístic― en 

                                           
677 Vegeu: UN AMIGO DE LA ENSEÑANZA [Gabriel Comas i Ribas]. Proyecto de fundación de 
una Escuela de Educación Integral. Consideraciones dirigidas al Pueblo mahonés. Maó: Est. 
Tip. de B. Fábregues, 1899. 
678 Sobre les escoles obreristes, laiques, lliures o racionalistes esmentades, vegeu ALZINA 
SEGUÍ, P. «Les escoles obreristes a Menorca...», op. cit., pàg. 9-59. Vegeu també ALZINA, P. 
La escuela libre de Alayor (1906-1939), op. cit., i ALZINA SEGUÍ, P. «L’escola laica d’Alaior», 
Full Informatiu de la Societat d’Història de l’Educació als Països de Llengua Catalana 
[Barcelona], 1988, pàg. 137-141. 
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el qual s’havia de donar preeminència als treballs manuals, l’aprenentatge 

professional i l’exercici físic, entre d’altres. L’ensenyament també hauria 

d’abastar totes les classes socials, per poder ser igualitari i, per tant, gratuït i 

obligatori per a tothom.679 Per a J. Mir l’educació adient per a les classes 

populars havia de sorgir de les seves pròpies iniciatives, car l’Estat era 

ineficient en aquest sentit, pensament que reflectí en el pròleg de l’opuscle 

Proyecto de fundación de una Escuela de Educación Integral. Consideraciones 

dirigidas al Pueblo mahonés (1899), elaborat molt probablement per Gabriel 

Comas i Ribas, com s’ha dit, en què Mir explicità la conveniència de crear una 

escola a Maó per part dels sectors liberals i progressistes.680 En aquells anys 

Joan Mir i Mir concebia l’ensenyament com un instrument de revolució i 

d’alliberament de la classe obrera que l’havia de portar cap a una nova 

societat.681 

Finalment, en relació amb el posicionament vers la llengua catalana, 

Joan Mir i Mir en fou un gran defensor al voltant dels anys vint del segle passat. 

Mir tenia ben clar que la parla menorquina era una varietat dialectal de la 

llengua catalana i que la unitat de la llengua passava per la unitat de tots els 

pobles que formaven els països de llengua catalana.682 Hom sap, car ja s’ha dit 

                                           
679 Vegeu: PORTELLA COLL, J. «Joan Mir i Mir. Obra anarquista, 1898-1915», op. cit., pàg. 
101-244. 
680 Al pròleg, J. Mir i Mir afirmà: «Los pueblos que esperan que los gobernantes les instruyan y 
les adelanten, sólo recogerán desengaños; en sí mismos han de buscar el remedio á su actual 
malestar y por sí mismos procurarse cuanto para conseguirlo les haga falta. Basta un poco de 
voluntad; y en el presente caso es seguro que en Mahón tendremos Escuela Integral si el 
pueblo mahonés quiere que la haya; si no la quiere, entonces habrán de resignarse los más 
adelantados, y esperar á que la mayoría de sus conciudadanos se digne reflexionar sobre la 
educación de sus hijos y alcance á merecer tan interesante reforma». Vegeu: MIR Y MIR, J. 
«Prólogo», UN AMIGO DE LA ENSEÑANZA [Gabriel Comas i Ribas]. Proyecto de fundación de 
una Escuela de Educación Integral... op. cit., pàg. 4. 
681 En aquest sentit, afirmà: «hombres de progreso: republicanos, ácratas, socialistas, liberales 
todos: falta en Mahón una escuela de Educación Integral donde se estudie sin textos, donde se 
hagan hombres. [...] El problema de la redención del proletariado es un problema pedagógico, 
un problema de educación. Mientras no se eduque bién á los niños no hay redención para la 
humanidad». MIR Y MIR, J. «Educación Integral», El Porvenir del Obrero [Maó], 10 de maig de 
1900. 
682 En un article d’opinió a la premsa maonesa, afirmà: «se nostre parla no es més que una 
petita variació de se llengo catalana, i me pens que tots arribarem a comprendre que som 
catalans, fills dels que varen prendre Menorca a nels moros i dels que han anat venint de 
aquelles oras ensá. Catalans som i en bon català acabaran per escriure tots aquells qui vulguin 
ferho aixís com toca». MIR I MIR, J. «De se parla menorquina», La Voz de Menorca [Maó], 29 
d’octubre de 1917. Així mateix, en un altre article, ens digué: «no hem de fer una llengua 
menorquina o balear; sino que tots hem de contribuir a s’enriquiment de se llengo catalana, 
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en aquest estudi, que Joan Mir i Mir fou qui impulsà el misser maonès Pere 

Ballester a escriure en la llengua pròpia pels anys vint del segle passat. J. Mir, 

allunyat aleshores dels joves anarquistes menorquins, amb els quals havia 

trencat les relacions, juntament amb altres persones com Joan Hernández 

Mora i Francesc Hernández Sanz, fou simpatitzant i s’involucrà en la creació 

d’una secció menorquina de Nostra Parla, de la qual se li va oferir la 

presidència. Aquesta societat edità a casa nostra una revista de caràcter 

menorquinista, i Mir formà part de la comissió que s’encarregà de la seva 

redacció, amb Ferran Soldevila, Joan Hernández Mora, Francesc Hernández 

Sanz i Marçal Pascuchi. De la revista ―que fou la primera escrita íntegrament 

en català―, tant sols se’n publicaren deu números entre 1923 i 1924, en els 

quals es recolliren poesia i articles d’opinió, a més de l’editorial i notícies de la 

vida de l’associació.683 

 

 

5.1.4.6. Llorenç Lafuente Vanrell 
 

Una altra de les persones implicades en el clima cultural que envoltà la 

creació de la Junta Local d’Extensió Universitària i l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic fou el militar i escriptor Llorenç Lafuente Vanrell (Maó 1881-1936).684 

Lafuente formà part de la Comissió Organitzadora que redactà el reglament de 

l’entitat i participà en la Junta General de la seva constitució, en què fou elegit 

un dels primers secretaris de la Junta Directiva, càrrec que exercí, gairebé 

                                                                                                                            
procurant conservar els mots i les formes particulars, que se corrompíen i se perdíen si no en 
fessin son degut ús en se escriptura. No se pot fer una gramatica per cada vila, pero entre tots 
els pobles de sang catalana podem vestir un llenguatge ric i util per ses necessitats des nostro 
temps comú». MIR I MIR, J. «Paraules amistoses», La Voz de Menorca [Maó], 23 de gener de 
1918. 
683 Vegeu: QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 116-119 
i PORTELLA COLL, J. «Joan Mir i Mir. Obra anarquista, 1898-1915», op. cit., pàg. 242. 
684 Sobre Llorenç Lafuente Vanrell vegeu: CASASNOVAS, A. «Lorenzo Lafuente Vanrell. Notas 
para una biografía», Revista Balear [Palma], 1r trimestre, 1973, pàg. 6-34 i CANUT, M. L.; 
AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 220-227. També se’n troben notícies 
parcials a QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 181-192. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 453 

ininterrompudament, fins a la seva mort.685 Llorenç Lafuente, a més, fou un dels 

principals impulsors de la introducció de l’escoltisme a casa nostra sota 

l’empara de l'Ateneu de Maó, com veurem amb major deteniment en apartats 

posteriors. Per a Lafuente Vanrell, la creació de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic de Maó ―a partir de la Junta Local d’Extensió Universitària, en la qual 

també participà i que segons ell va remoure l’intel·lectualisme de l’illa― 

representava la concentració en aquesta institució de totes les classes que 

intervenien en la vida social del Maó del principi de segle passat.686  

Lafuente obtingué el títol de batxiller a l’Institut de Segon Ensenyament 

de Maó el 1897. Així que elegí la carrera de militar, ingressà a l’Acadèmia l’any 

següent. L’any 1900 promocionà a segon tinent d’infanteria i se’l destinà a Maó, 

on romangué fins a la seva mort, exceptuant un breu parèntesi a Alcúdia i Inca, 

entre 1902 i 1903, i les seves comissions de servei al Marroc, entre el 1924 i el 

1926. De ben aviat mostrà afeccions per l’escriptura, la qual cosa el dugué a 

crear diverses publicacions periòdiques, com El Chiquitín de la Prensa (1898-

1900), mentre era a l’Acadèmia d’Infanteria de Toledo a les acaballes del vuit-

cents, de la qual fou el redactor en cap, El Hogar (1902-1903), mentre fou 

destinat a Inca, endegada juntament amb Bernardí Mulet i Carrió, i la Página 

Menorquina (1927-1936), suplement cultural del diari monàrquic i conservador 

El Bien Público, a la qual ens tornarem a referim més endavant. Prosseguint 

amb la seva carrera militar, Lafuente ascendí a capità, obtingué la Creu de Sant 

Hermenegild i la Medalla Militar del Marroc, i arribà a comandant d’infanteria. 

En proclamar-se la Segona República es retirà de l’exèrcit acollint-se a la Llei 

Azaña i inicià una etapa de vida política ―fou un dels organitzadors de la Unió 

de Dretes a Menorca el 1931― i social, conjugada amb la labor literària. Durant 

la Guerra Civil fou empresonat, per ordre del Front Popular, al vaixell presó 

                                           
685 Vegeu: ADG–SES. Expedient 816. Reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 
1905. Fulls manuscrits, pàg. 1-6. Pel que fa a la Junta General de constitució de l’Ateneu de 
Maó vegeu: Llibre d’actes de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, núm. 1, pàg. 1-2. 
686 Lafuente, en la seva obra Geografía é Historia de Menorca, fa un repàs dels esdeveniments 
ocorreguts a Menorca durant els primers anys de segle, i destaca la creació de l’Extensió 
Universitària el 1903 i de l’Ateneu de Maó el 1905. Per a ell: «En el orden intelectual, no hay 
más que estudiar la marcha del Ateneo desde su creación para comprobar que se ha avanzado 
mucho en poco tiempo. La Revista de Menorca y el archivo del Ateneo darán mucha luz a la 
Historia de Menorca en el siglo XX». LAFUENTE VANRELL, L. Geografía é Historia de 
Menorca, op. cit., 150-152. 
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Atlante, d’on fou extret i afusellat amb altres presos, per un escamot d’artillers 

procedents de la plana major regimental, al moll de Cala Figuera el 19 de 

novembre de 1936 ―en el que fou, com s’ha dit, la segona gran execució de 

presos esdevinguda a l’illa fins aleshores, com a reacció als bombardeigs de 

l’aviació italiana d’un dia abans.  

Quant a la faceta d’escriptor, aconseguí un primer premi literari en el 

concurs hispanoamericà convocat per la Biblioteca Patria amb el conte «El 

último vástago» (1905), que es publicà a l’obra col·lectiva Selectos, amb la qual 

cosa encetà la col·laboració amb l’esmentada Biblioteca Patria.687 En l’apartat 

de narrativa s’han de destacar també els relats de costums i d’intencions 

socials Como se vive (1907) i Lo grande y lo pequeño (1917).688 Tanmateix, el 

relats costumistes no foren l’única afecció d’escriptor de Lafuente, que en 

aquests anys també conreà la poesia, tant en castellà com en català, els 

estudis o assaigs militars, amb col·laboracions a la Revista Científico-Militar 

―que li publicaria també el llibre Acción concertada de la Infantería y la 

Artillería en el combate―, i ja a la dècada dels anys vint del segle passat 

encetà com a articulista una sèrie d’articles al diari El Bien Público intitulades 

«Charlas menorquinas» i «Charlas marruecas», aquestes últimes fruit dels 

anys en què romangué al Marroc durant la campanya africana.689 No obstant 

això, Lafuente no sols s’interessà per la narrativa ―prosa i poesia― i els 

estudis militars, sinó que també contribuí a la bibliografia illenca amb altres 

obres que cal esmentar, com ara la Geografía é Historia de Menorca (1907), en 

què, com s’ha dit, col·laborà Maurici Hernández Ponsetí amb diverses 

il·lustracions, o Menorca (1933), en què tractà de la vida social i els costums 
                                           
687 El conte «El último vástago» l’hem localitzat, en 3a edició, a l’obra: AA. VV. Selectos. 
Cuentos originales. Madrid: Biblioteca Patria, (s/d).  
688 Ens referim a: LAFUENTE VANRELL, L. Como se vive. Madrid: Biblioteca Patria, (s/d) i 
LAFUENTE VANRELL, L. Lo grande y lo pequeño. Madrid: Patronato Social de Buenas 
Lecturas, Biblioteca de Cultura Popular, (s/d). 
689 Vegeu: CASASNOVAS, A. «Lorenzo Lafuente Vanrell. Notas para una biografía», op. cit., 
pàg. 9-12. Tanmateix, les col·laboracions a la premsa o revistes especialitzades de Llorenç 
Lafuente no es limitaren a la sèrie d’articles suara esmentats, sinó que publicà també a La 
Vanguardia, Ellas, Revista Científico-Militar, El Debate, Cruz Roja, El Día i Blanco y Negro, fora 
de casa nostra, i a Menorca Artística, Menorca Gráfica, Menorca Ilustrada, Revista de Menorca, 
El Iris i El Bien Pública a l’illa ―a les quals hauríem d’afegir les que ell creà: El Chiquitín de la 
Prensa, El Hogar i La Página Menorquina. Una anàlisi de la seva extensa obra escrita, tant 
publicada com inèdita, pot consultar-se a l’article d’Andreu Casasnovas citat en aquesta 
mateixa nota, concretament, pàg. 20-25. 
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illencs.690 Lafuente conreà, doncs, en alguns treballs ―com ara la història de 

Menorca citada abans― la investigació històrica, l’estudi de la qual considerà 

cabdal en la formació de les persones.691 

A més, s’han de tenir en compte, també, les aportacions a la Revista de 

Menorca, on mantingué una important col·laboració i hi destacà en els temes 

de belles arts i qüestions militars, així com també en nombroses recensions de 

llibres de literatura i en les memòries de secretaria de l’Ateneu, institució a la 

qual estava lligada la publicació esmentada.692 Algunes de les aportacions que 

cal destacar realitzades a la Revista de Menorca són els treballs o conferències 

publicats de temàtica menorquina com «Oficialidad del ejército inglés de 

guarnición en Mahón en 1771» (1909), «La casa mahonesa en el último tércio 

del siglo XVIII» (1916, 1917 i 1926), «La indústria de la plata en Menorca» 

(1918), «Mueblaje. Los estilos ingleses en Menorca» (1922), «Lozas inglesas 

en Menorca» (1925), «Comentario acerca de las obras del literato menorquín 

don Angel Ruiz y Pablo» (1928) i «Menorca en la literatura» (1928), així com 

també el recull d’articles sobre els principals avenços en la literatura a l’illa 

―intitulats «Menorca en la primera década del siglo XX. Literatura» (1911), 

«Menorca en la segunda década del siglo XX. Literatura» (1921) i «Menorca en 

                                           
690 A les quals hauríem d’afegir l’edició pòstuma de Menorca, costumbres y paisajes, col·lecció 
d’articles apareguts en diverses publicacions com a homenatge a l’illa de Menorca que fou 
editat per Edicions Nura el 1975. D’altra banda, la primera edició de Geografía é Historia de 
Menorca data de 1907, tot i que el 1992 Edicions Nura en reedità la part referent a la història de 
Menorca. En aquest sentit vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. Geografía é Historia de Menorca, 
op. cit.; LAFUENTE VANRELL, L. Menorca. Maó: Imp. de M. Sintes Rotger, 1933; LAFUENTE 
VANRELL, L. Menorca, costumbres y paisajes. Menorca: Edicions Nura [Pauta, 4], 1975 i 
LAFUENTE VANRELL, L. Historia de Menorca. Menorca: Edicions Nura [Pauta, 8], 1992.  
691 Fet que reflectí en el pròleg de l’obra Geografia é Historia de Menorca, en què ens afirmà 
que: «El estudio de la Historia, al ofrecernos condensado en hechos la experiencia de todos los 
hombres que nos han precedido, es utilísima, porque nos enseña el camino, el buen camino 
que estamos obligados a seguir para bien de nuestros semejantes y para nuestro propio bien», 
així mateix, i segons ell, en aquest estudi: «los hechos más aparatosos no son los de más 
trascendencia para la humanidad; los hechos todos, son de importancia secundaria 
comparados con sus causas y con sus efectos. De modo que la importancia de un acto o de un 
momento histórico no está en el acto o en el momento mismo, sino en los que le han motivado 
o en los que ha motivado él». LAFUENTE VANRELL, L. Geografía é Historia de Menorca, op. 
cit., pàg. 90. 
692 Maria Lluïsa Canut i Josep Lluís Amorós han documentat fins a cent una contribucions de 
Llorenç Lafuente Vanrell a la revista esmentada, desglossades en trenta-set treballs, dues 
conferències, quaranta-nou ressenyes de llibres i tretze memòries de secretaria de l’Ateneu de 
Maó. Per a més informació sobre les contribucions i els temes coberts per Lafuente Vanrell a la 
Revista de Menorca, vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., 
pàg. 220-227. 
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la tercera década del siglo XX. Literatura» (1931)― que formaven part d’un 

conjunt d’articles que ressenyaren els avenços esdevinguts a Menorca al llarg 

del primer terç del segle passat en diferents camps, elaborats per autors 

diversos, a petició de la Junta Directiva de l’Ateneu de Maó i el consell editorial 

de la Revista de Menorca.693  

D’altra banda, Lafuente és autor també d’una Cartilla de profilaxia 

antituberculosa para las escuelas de instrucción primaria (1911), en 

col·laboració, com s’ha dit, amb el metge maonès Llorenç Pons Marquès, obra 

concebuda i dissenyada per ser utilitzada a les escoles. La cartilla esmentada 

s’estructurava en cinc parts ―cadascuna, alhora, es desglossava en lliçons― 

que anaven destinades als alumnes i que pretenien ser una eina de treball per 

als mestres a les escoles per combatre la tuberculosi a partir de la instrucció 

higiènica dels infants.694 En una època amarada de pedagogisme, com fou la 

d’entre els segles XIX i XX, Llorenç Lafuente Vanrell també s’interessà per 

l’educació, tot i que no fos el seu camp d’acció, i publicà alguns articles ―com 

ara «Los ansiosos de saber», «El fuero universitario», «Por la enseñanza», «La 

instrucción y los padres de família» i «Calificaciones morales».695 En aquest 

sentit, en un article publicat a El Bien Público a les primeries del nou-cents 

―intitulat «De enseñanza»― es mostrà partidari de l’escola graduada, car el 
                                           
693 Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Oficialidad del ejército inglés de guarnición en Mahón en 
1771», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg. 345-347; LAFUENTE VANRELL, L. «La casa 
mahonesa en el último tércio del siglo XVIII», Revista de Menorca [Maó], vol. 1916, pàg. 133-
136; LAFUENTE VANRELL, L. «La casa mahonesa en el último tércio del siglo XVIII», Revista 
de Menorca [Maó], vol. 1917, pàg. 88-95; LAFUENTE VANRELL, L. «La casa mahonesa en el 
último tércio del siglo XVIII», Revista de Menorca [Maó], vol. 1926, pàg. 348-351; LAFUENTE 
VANRELL, L. «La indústria de la plata en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1918, pàg. 
201-251; LAFUENTE VANRELL, L. «Mueblaje. Los estilos ingleses en Menorca», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1922, pàg. 124-127, 179-182, 215-218, 321-325 i 372-375; LAFUENTE 
VANRELL, L. «Lozas inglesas en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1925, pàg. 213-
215; LAFUENTE VANRELL, L. «Comentario acerca de las obras del literato menorquín don 
Angel Ruiz y Pablo», Revista de Menorca [Maó], vol. 1928, pàg. 69-86; LAFUENTE VANRELL, 
L. «Menorca en la literatura», Revista de Menorca [Maó], vol. 1928, pàg. 296-318; LAFUENTE 
VANRELL, L. «Menorca en la primera década del siglo XX. Literatuta», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1911, pàg. 29-36; LAFUENTE VANRELL, L. «Menorca en la segunda década del 
siglo XX. Literatura», Revista de Menorca [Maó], vol. 1921, pàg. 43-46 i LAFUENTE VANRELL, 
L. «Menorca en la tercera década del siglo XX. Literatura», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1931, pàg. 40-45. 
694 Vegeu: PONS MARQUÉS, L; LAFUENTE VANRELL, L. Cartilla de profilaxia 
antituberculosa... op. cit.  
695 Els articles esmentats apareixen anomenats, sense aportar dades sobre en quines 
publicacions periódiques aparagueren, a: CASASNOVAS, A. «Lorenzo Lafuente Vanrell. Notas 
para una biografía», op. cit., pàg. 21. 
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fet d’agrupar l’alumnat en grups d’edats aproximades representava, per a ell, 

que podrien aprofitar millor els aprenentatges, cosa que al seu parer no podien 

fer en classes on hi hagués infants de totes les edats.696 Considerava que 

reunir els alumnes en classes segons el criteri de l’edat minvava la gran 

diferència ja de per si existent entre l’alumnat, diferència que, no obstant això, 

no sols atribuïa a l’edat sinó també a l’intel·lecte. A més, Lafuente creia 

essencial la implicació dels pares en l’educació dels seus fills.697 Fou defensor 

d’un ensenyament basat en el raonament, una educació i instrucció racionals 

dels alumnes que els fessin poder raonar les coses per ells mateixos. Lafuente, 

en l’article sobre l’ensenyament esmentat, denuncià el fet que els estudiants 

sols es limitaven a estudiar i repetir, amb millor o menor encert, el que es deia 

als llibres, però que no pensaven per si mateixos.698 Aquesta educació 

memorística ―que segons el seu parer era la base fonamental de les escoles, 

dels instituts i de les universitats―, que impossibilitava que es formessin 

persones amb la capacitat de raonar per si soles, era el fruit final de la manca 

d’implicació dels pares en l’educació dels fills i de la manca d’una educació i 

instrucció vertaderament racionals en les institucions educatives d’aleshores. A 

més, s’ha de dir que el seu interès per l’educació no es limità sols a la reflexió 
                                           
696 Atès que en aquestes habitualment, i en paraules del propi Lafuente: «el profesor, por seguir 
un método medio, tiene que alejarse igualment de los que más convendrían a los incipientes y 
a los más adelantados». Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «De enseñanza», El Bien Público 
[Maó], 7 d’octubre de 1905. En l’article citat, Lafuente, a partir de la lectura del reglament del 
centre d’ensenyament que dirigia el mestre Mateu Fontirroig Jordà, arribava a aquesta 
conclusió sobre l’ensenyança graduada: «me afirma en mis ideas [referint-se al reglament] 
acerca de lo conveniente que es y de los buenos resultados que indefectiblemente ha de 
producir la enseñanza graduada. En la Extensión Universitaria tuve ocasión de comprobar cuán 
dificil es adoptar un plan metódico en una classe compuesta de alumnos de muy distintas 
capacidades mentales, maxime cuando tal heterogeneidad proviene, más que de la diferencia 
de potencia intelectiva, de la diferencia de edad. Entre alumnos de edad aproximada queda 
siempre, es cierto, la inevitable distinción impuesta por la mentalidad de cada uno; pero, como 
se puede adoptar un plan instructivo más aproximado a las sendas aptitudes de los discípulos, 
cada uno de estos aprovechará mucho más que en una clase de alumnos de todas las 
edades». 
697 Així és que segons el seu parer: «Mientras haya tantos padres que no colaboran con los 
professores en la enseñanza, la obra será incompleta. Donde hay padres que coadyuvan y 
professores que conocen y cumplen a conciencia su misión, los efectos son asombrosos». 
Ibídem. 
698 Així, afirmà respecte dels estudiants que: «se limitan a estudiar y repetir medianament lo 
que leen en sus libros [...] logran buenas notas en institutos y universidades, muchos alcanzan 
un título académico o una carrera y esto parece una prueba de que sirven para algo. Pero les 
llega la vez de raciocinar independientement, de pensar per se, y entonces, al abrir aquella 
fruta ¡Oh desencanto! contiene una pulpa insípida, inodora... Aquellas notas, aquella carrera 
lograda repitiendo lo que otros pensaron, son la corteza, la cáscara vana». Ibídem. 
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teòrica en alguns articles publicats, car fou un actiu col·laborador de les 

campanyes educatives populars de la Junta Local d’Extensió Universitària a 

Maó, com s’ha dit; alhora, a ell es deu la introducció de l’escoltisme a casa 

nostra, l’any 1913, empresa en la qual tingué l’empara de l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic de Maó i l’adhesió d’alguns mestres renovadors, com ara 

Antoni Juan Alemany i Mateu Fontirroig Jordà.699 

 Per acabar, i pel que fa al posicionament de Llorenç Lafuente Vanrell 

vers la llengua i cultura catalana, hauríem de remetre’ns als seus assaigs 

filològics apareguts al suplement La Página Menorquina del diari maonès El 

Bien Público. Per a Lafuente, el dialecte menorquí gairebé ja no tenia res a 

veure amb la llengua catalana, perquè al llarg dels anys hi havien confluït 

moltes altres llengües; i no tan sols això, sinó que considerava que el dialecte 

menorquí no havia de sotmetre’s a les normes ortogràfiques que regien la 

llengua catalana, atès que les seves diferents influències i préstecs lingüístics 

―que l’havien anat variant al llarg dels anys― s’havien de conservar com a 

senyes d’identitat del poble menorquí i amb la finalitat de no allunyar la 

comprensió de la llengua al poble.700   

Com s’ha dit abans, Llorenç Lafuente, en la seva tasca editora, publicà 

La Página Menorquina. Aquest suplement historicoliterari i folklòric del diari El 
                                           
699 Sobre la introducció de l’escoltisme a Menorca vegeu: SEGURA SALADO, J. «Els 
Exploradors de Menorca», op. cit., pàg. 236-263 i MOTILLA SALAS, X. «L’Ateneu de Maó i 
l’educació no formal dels joves...», op. cit., pàg. 267-286. 
700 Lafuente manifestà aquesta opinió en repetides ocasions i a través dels seus petits assaigs 
filològics apareguts a La Página Menorquina, una mostra dels quals fou el pròleg dels seus 
«Apuntes de folk-lore menorquín» ―fulletó aparegut al 1927 a La Pagina Menorquina― on 
afirmava que la base de la formació del dialecte menorquí: «es evidentemente la lengua 
catalana, pero [...] desde sus orígenes se injertaron en el dialecto voces y modismos 
castellanos, que no lo parecen por su arcaísmo y sin embargo son de legítima cepa de Castilla. 
[...] Yuxtapuestos el catalán y el castellano a la lengua árabe de los moros que quedaron en el 
país en calidad de esclavos en 1287, nació nuestro dialecto con una participación árabe que ha 
llegado en algún modo a nuestro tiempo [...]. Menorca, desgajada de España durante tiempo y 
en contacto directo con otros pueblos dominadores [...] no siguió la suerte de España ni por 
tanto de Cataluña con las que en diversas épocas tuvo casi totalmente interrumpida toda clase 
de comunicación. Así es que el lenguaje menorquín, como el pueblo que lo emplea, lleva la 
exótica huella de las dominaciones extranjeras y tiene una originalidad, un carácter específico 
diferencial respecto de sus afines que no puede ser desvanecido porque es la expresión fiel del 
modo de ser isleño». A l’esmentat pròleg Lafuente acaba concloent que el dialecte menorquí no 
s’hauria de sotmetre a les normes ortogràfiques catalanes i que hauria de conservar la seva 
especificitat mantenint el que ell anomena «nuestros fueros y singularidades lingüísticas». 
Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. Apuntes de folk-lore menorquín. Maó: Tipografia de M. Sintes 
Rotger, 1927 i QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 186-
187. 
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Bien Público constava d’un full imprès per les dues planes i aparegué des de 

1927 fins a 1936. El suplement esmentat fou creat, segons Lafuente, amb la 

intenció de popularitzar els estudis i assumptes menorquins, ja que la Revista 

de Menorca tenia una tirada reduïda i un públic molt específic. La possibilitat 

d’endegar una publicació que es distribuís com a suplement de la premsa local, 

i que per tant tingués un públic lector potencialment superior, animà Lafuente 

Vanrell a editar La Página Menorquina.701 S’hi tractaren curiositats històriques, 

folklore, etnografia, filologia i literatura. En opinió de Josep M. Quintana, no era 

tant una revista de creació literària o d’escrits històrics, com un intent nostàlgic 

de recuperar totes aquelles coses que havien format part de la tradició i cultura 

menorquines i que, segons els seus creadors, estaven condemnades a 

desaparèixer. Per tant, la investigació folklòrica esdevingué, per als seus 

impulsors, un esforç conservacionista, atès que pretenien deixar constància 

d’una llengua, tradició i cultura que estaven destinades a la desaparició.702 

Lafuente féu de la Página Menorquina una obra pròpia i comptà amb la 

col·laboració del metge i investigador eivissenc Enric Fajarnés Tur i el sacerdot 

santlluïsser Antoni Orfila Pons. Les tasques redactores i editores del suplement 

d’El Bien Público es distribuïren entre aquests tres col·laboradors, de manera 

que Lafuente es dedicà a fer petits assaigs filològics, a més d’escrits 

costumistes, Fajarnés dedicà la seva secció a notícies històriques i, finalment, 

Orfila es decantà per aspectes folklòrics.703 

                                           
701 Segons el mateix Lafuente el propòsit de la publicació era: «Para popularizar los estudios y 
asuntos menorquines, ya que la Revista de Menorca es de muy reducida tirada y sólo circula 
entre muy escasos lectores [...], ideé la publicación de la Página hacia 1923. [...] La tirada 
relativament grande (1.300 a 1.400 ejemplares) de El Bien Público da gran circulación entre 
nosotros de la Página y muchos lectores la coleccionan cuidadosamente por ser un archivo de 
materias útiles, así como recortan y encuadernan sus folletines que siempre son de interés 
para los amantes de lo menorquín», citat a QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a 
Menorca... op. cit., pàg. 181-182. 
702 Segons l’autor: «La llengua i cultura catalanes eren, per a Lafuente i, en general, per a la 
“Página Menorquina”, un món que calia situar en el passat i que, com a tal, i en allò que tenia 
de nostre, s’havia de recuperar i mantenir com un objecte valuós i, naturalment, irrepetible». 
Vegeu: Ibídem, pàg. 183.  
703 Miquel Barber Barceló féu una edició facsímil de La Página Menorquina editada per l’Ateneu 
Científic, Literari i Artístic de Maó al 1980, en el pròleg de la qual afirmà: «Lafuente, con su 
castellano ágil, emotivo y sentimental, nos proporcionaría una serie de escritos de costumbres 
que han resultado únicos en la literatura menorquina, amén de sus pequeños ensayos 
filológicos. El señor Fajarnés, en principio, fue reuniendo noticias històricas dispersas que 
daban apasionado interés a su Sección, verdadero cajón de sastre de temas menorquines, 
aunque, a lo último, debido a la edad de su autor o a imposibilidad física, fuera aquella 
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Figura 69. El militar i escriptor Llorenç Lafuente Vanrell, soci fundador de l’Ateneu Científic, 
Literari i Artístic de Maó, secretari de l’entitat gairebé ininterrompudament fins a l’any 1936. 

 

                                                                                                                            
evolucionando hacia noticias del mismo tipo pero ajenas muchas de ellas por completo a 
Menorca. Si el señor Lafuente se acreditó como literato y el señor Fajarnés en el tiento de sus 
informaciones históricas, resultó un verdadero descubrimiento el señor Orfila como folklorista». 
Vegeu, a més: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 221 i 
QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 184.  
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5.1.4.7. Jaume Ferrer Aledo 
 

Un altre dels socis fundadors que s’involucrà en l’esdevenir de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic de Maó fou l’apotecari i naturalista Jaume Ferrer 

Aledo (Maó, 1856-1956).704 J. Ferrer s’implicà inicialment en la Secció de 

Ciències Exactes i Naturals com a secretari. No fou fins l’any 1910 en què entrà 

a la Junta Directiva com un dels conservadors del museu de l’Ateneu, càrrec en 

el qual romangué fins el 1912, per a posteriorment ser-ne un dels 

vicepresidents ―des del 1913 fins al 1929.705 Ictiòleg afeccionat, tingué cura de 

classificar les espècies que anaren ingressant a la secció de fauna marina del 

museu, una bona part de les quals cedí ell mateix.706 

J. Ferrer Aledo, com tants d’altres menorquins destacats en el món 

cultural del primer terç del nou-cents, estudià el batxillerat a l’Institut de Segon 

Ensenyament de Maó, on obtingué el títol l’any 1872. Posteriorment es 

traslladà a Barcelona on cursà els estudis de farmàcia, aleshores amb un gran 

pes naturalista, i s’hi llicencià l’any 1887. A Maó, una cop acabats els estudis 

universitaris, exercí a l’apotecaria del seu avi, posteriorment, l’any 1880, 

s’establí pel seu compte en una farmàcia pròpia que regentà fins el 1911, quan 

per motius de salut decidí tancar-la. En aquests anys fou nomenat secretari de 

la Delegació a Menorca del Col·legi d’Apotecaris de Balears. Una vegada que 

tancà la seva apotecaria l’any 1911 passà a fer d’oficinista a l’Elèctrica 

Maonesa fins a la jubilació l’any 1944, feina que li permeté dedicar els 

horabaixes a la investigació científica, la seva veritable afecció. Els principals 
                                           
704 Sobre Jaume Ferrer Aledo vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... 
op. cit., pàg. 230-234. 
705 En aquest sentit hom pot consultar a l’Arxiu de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó el 
registre d’entrada de socis de l’entitat, en què J. Ferrer Aledo figura com un dels fundadors, i 
els llibres d’actes núm. 1 i 2, en què hom pot constatar la composició de les juntes directives. 
706 La seva col·laboració amb el museu de la institució no sols es limità als anys que en fou 
conservador, sinó que seguí classificant les peces de fauna marina que hi anaren arribant. En 
aquest sentit hom en pot trobar notícies al butlletí de l’Ateneu: Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 11 de novembre de 1910, 
pàg. 3; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 7 d’abril de 1917, pàg. 3; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 13 de desembre de 1917 pàg. 2 i Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 9 de 
febrer de 1922, pàg. 2. 
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camps d’investigació que conreà foren la biologia i la zoologia, especialment en 

relació amb la mar, i fou a la Revista de Menorca on publicà bona part dels 

seus treballs i estudis.707 
 

 
Figura 70. L’apotecari i naturalista Jaume Ferrer Aledo, soci fundador de l’Ateneu i 

vicepresident durant la segona i tercera dècada del nou-cents. 

                                           
707 Maria Lluïsa Canut i Josep Lluís Amorós han documentat un total de seixanta-vuit entrades 
a la revista esmentada de Jaume Ferrer Aledo, principalment de ciències naturals i exactes 
―història natural, física, geologia, medi ambient, biologia marina, botànica, zoologia, 
zoogeografia, entomologia, etc. Vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una 
cultura... op. cit., pàg. 231. 
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Entre les seves col·laboracions a la Revista de Menorca cal destacar les 

conferències publicades, sobre les ciències naturals, com ara «La vida de los 

peces» (1909), «El puerto de Mahón desde un punto de vista biológico» (1915) 

i «Acción de la energía sobre los seres organizados. Energía nerviosa, energía 

cerebral» (1925), a les quals s’haurien d’afegir tot un conjunt de treballs en el 

mateix camp intitulats «Fauna de Menorca» (1906, 1907, 1908 i 1910), «La 

pesca de la langosta» (1906), «Un cetáceo en Menorca» (1910), amb la 

col·laboració de Maurici Hernández Ponsetí, «Erignathus barbatus (Fabricius)» 

(1913), «La lagartija azul» (1915), «Adiciones a la fauna marítima de Menorca» 

(1917, 1922 i 1923), «Homola cuvieri roux», (1919), «Observaciones sobre el 

roseti blanc» (1919), i especialment el seu «Catálogo de los peces de 

Menorca» (1930), del qual es feren dues edicions en format de llibre (1906 i 

1930), entre d’altres.708 A més, cal tenir en compte, també, els treballs sobre 

l’illa i el port de Maó com «Nuevos datos sobre el puerto de Mahón» (1908), 

«Nuevos datos sobre la Isla de Menorca» (1909), «La cuarentena en el puerto 

                                           
708 Pel que fa a les conferències esmentades vegeu: FERRER ALEDO, J. «La vida de los 
peces», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg. 129-151; FERRER ALEDO, J. «El puerto de 
Mahón desde un punto de vista biológico», Revista de Menorca [Maó], vol. 1915, pàg. 329-349 
i FERRER ALEDO, J. «Acción de la energía sobre los seres organizados. Energía nerviosa, 
energía cerebral», Revista de Menorca [Maó], vol. 1925, pàg. 282-320. D’altra banda, pel que 
fa a la resta de treballs citats, vegeu: FERRER ALEDO, J. «Fauna de Menorca», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 180-181; FERRER ALEDO, J. «Fauna de Menorca», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 112 i 179; FERRER ALEDO, J. «Fauna de Menorca», Revista 
de Menorca [Maó], vol. 1908 pàg. 162-163; FERRER ALEDO, J. «Fauna de Menorca», Revista 
de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. 202 i 302-304; FERRER ALEDO, J. «La pesca de la 
langosta», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 354-360; FERRER ALEDO, J.; 
HERNÁNDEZ PONSETÍ, M. «Un cetáceo en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1912, 
pàg. 388-390; FERRER ALEDO, J. «Erignathus barbatus (Fabricius)», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1913, pàg. 33; FERRER ALEDO, J. «La lagartija azul», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1915, pàg. 13-14; FERRER ALEDO, J. «Adiciones a la fauna marítima de Menorca», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1917, pàg. 47; FERRER ALEDO, J. «Adiciones a la fauna 
marítima de Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1922, pàg. 115-116; FERRER ALEDO, 
J. «Adiciones a la fauna marítima de Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1923, pàg. 24-
26; FERRER ALEDO, J. «Homola cuvieri roux», Revista de Menorca [Maó], vol. (1919), pàg. 
164-165; FERRER ALEDO, J. «Observaciones sobre el roseti blanc», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1919, pàg. 103-107 i FERRER ALEDO, J. «Catálogo de los peces de Menorca», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1930, pàg. 225-259. Pal que fa a l’edició en llibre d’aquesta 
última vegeu: FERRER ALEDO, J. Catálogo de los peces de Menorca. Maó: Imp. del El 
Porvenir del Obrero, 1906 i FERRER ALEDO, J. Catálogo de los peces de Menorca. (2a ed.). 
Maó: Tipografia Mahonesa, 1930.  
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de Mahón» (1922) i «Menorca. Su población rural» (1948, 1949, 1950, 1951 i 

1955), també editada l’any 1958 com a llibre.709 

Tanmateix, els interessos investigadors de J. Ferrer Aledo, com s’ha vist 

principalment en el camp de les ciències naturals, no sols es limitaren a les 

conferències i treballs esmentats suara de la Revista de Menorca, sinó que 

també publicà un «Informe de flora medicinal menorquina del año 1774» als 

Anales de la Real Academia de Farmacia (1946), amb motiu d’haver estat 

nomenat acadèmic, i els treballs La evolución de la materia (1908), Artes de 

pesca en Mahón (1914) i La desintegración del átomo (1947).710 En uns altres 

registres, fou autor també d’un Tratado de análisis gramatical (1894) i del llibre 

Menorca pro turismo (1935).711 

Sigui com vulgui, Jaume Ferrer Aledo, tot i que centrà la dedicació 

investigadora bàsicament en el camp de les ciències exactes i naturals, 

principalment en la zoologia i la biologia marina, també fou autor d’un extens, 

complet i acurat estudi històric sobre l’ensenyament secundari a l’illa, el primer 

estudi d’importància específicament d’història de l’educació de casa nostra. 

D’entrada, sobta que una persona que no rebé una formació específica ni en 

història ni en ciències de l’educació, així com tampoc exercí cap tipus de 

docència, s’interessés per la història de l’educació a l’illa i que tingués l’encert 

de reflectir-hi l’activitat d’institucions educatives escolars i no escolars. L’estudi, 

intitulat «La enseñanza superior en Mahón», era en origen el text d’unes 

                                           
709 Ens referim a: FERRER ALEDO, J. «Nuevos datos sobre el puerto de Mahón», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 306-314; FERRER ALEDO, J. «Nuevos datos sobre la Isla de 
Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg. 177-180, 255-258, 287-290, 341-344 i 
367-378; FERRER ALEDO, J. «La cuarentena en el puerto de Mahón», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1922 pàg. 338-350; FERRER ALEDO, J. «Menorca. Su población rural», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1948, pàg. 146-195; FERRER ALEDO, J. «Menorca. Su población rural», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1949, pàg. 62-104 i 217-288; FERRER ALEDO, J. «Menorca. 
Su población rural», Revista de Menorca [Maó], vol. 1950, pàg. 111-137; FERRER ALEDO, J. 
«Menorca. Su población rural», Revista de Menorca [Maó], vol. 1951 pàg. 41-48 i FERRER 
ALEDO, J. «Menorca. Su población rural», Revista de Menorca [Maó], vol. 1955, pàg. 207-241. 
Aquesta última, com s’ha dit, també fou editada com a llibre, en aquest sentit vegeu: FERRER 
ALEDO, J. Menorca. Su población rural. Maó: Imp. Sintes Rotger, 1958. 
710 Vegeu: FERRER ALEDO, J. «Informe de flora medicinal menorquina del año 1774», Anales 
de la Real Academia de Farmacia [Madrid], núm. 4, 1946; FERRER ALEDO, J.  La evolución 
de la materia. Palma: Tipografia de José Tous, 1908; FERRER ALEDO, J. Artes de pesca en 
Mahón. Maó: Est. Tip. de M. Sintes Rotger, á cargo de B. Fábregues, 1914 i FERRER ALEDO, 
J. La desintegración del átomo. Maó: Imp. Gráficas Rovi, 1947. 
711 Ens referim a: FERRER ALEDO, J. Tratado de análisis gramatical. Maó: Imp. de F. 
Fábregues, 1894 i FERRER ALEDO, J. Menorca pro turismo. Maó: Tipografia Mahonesa, 1935.  



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 465 

conferències que pronuncià a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó l’any 

1911 i que es publicaren a la Revista de Menorca entre 1911 i 1913. En 

aquestes tractà, especialment, sobre l’ensenyament secundari a l’illa, al llarg 

del vuit-cents i la primera dècada del nou-cents. Tanmateix, hi inclogué també 

dades tant de l’ensenyament primari com de les institucions educatives no 

formals ―escoles municipals de música i de dibuix, centres culturals i 

educatius, museus, biblioteques, etc. En definitiva, un estudi força complet i 

acurat en el qual, a més, demostrà una gran sensibilitat per referenciar la 

documentació utilitzada ―consultada als arxius de l’Ajuntament i l’Institut de 

Maó.712 Anys més tard, quan la Junta Directiva de l’Ateneu i el consell editor de 

la Revista de Menorca decidiren donar continuïtat al recull de treballs que 

historiaven els principals avenços esdevinguts a l’illa en diversos camps 

―agricultura, indústria i comerç, instrucció pública, literatura, art, medicina, 

etc.― a la primera dècada del segle passat amb un conjunt de treballs sobre la 

segona i la tercera dècada, Jaume Ferrer Aledo fou la persona escollida per 

encarregar-se de l’educació ―fet que no ens ha d’estranyar atès el complet 

estudi que ja n’havia realitzat anys abans en les conferències esmentades―, 

en uns treballs que donaren continuïtat a aquell que l’any 1911 elaborà José 

Pérez de Acevedo.713 

Finalment, hi ha constància que també conreà la narrativa, car el 7 de 

maig de 1929 féu lectura, en un acte organitzat per la Secció de Literatura i 

Música de l’Ateneu de Maó, d’una comèdia seva en tres actes, de caràcter 

psicològic, intitulada Hallazgo de un diamante, en la qual s’exaltava la moral, la 

noblesa i la gratitud, tot i que no hi ha coneixement que l’obra fos publicada.714  

                                           
712 Vegeu: FERRER ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1911, pàg. 101-106, 135-139, 153-160, 185-192, 217-224, 249-256, 281-288, 313-
320 i 389-396; FERRER ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1912, pàg. 65-72, 105-112, 137-144, 165-172, 233-240 i 265-272 i FERRER 
ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», Revista de Menorca [Maó], vol. 1913, pàg. 49-
56, 121-128, 137-144, 185-192 i 201-204. 
713 Ens referim a: PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Menorca en la primera década del siglo XX. 
Instrucción Pública», op. cit., pàg. 24-28; FERRER ALEDO, J. «Menorca en la segunda década 
del siglo XX. Instrucción Pública», Revista de Menorca [Maó], vol. 1921, pàg. 17-26 i FERRER 
ALEDO, J. «Menorca en la tercera década del siglo XX. Instrucción Pública», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1931, pàg. 17-26. 
714 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 5 de maig de 1929, pàg. 1. 
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Figura 71. Primera pàgina de la reproducció de les conferències «La enseñanza superior en 

Mahón» de Jaume Ferrer Aledo a la Revista de Menorca (1911-1913), primer assaig 
historicoeducatiu d’importància de casa nostra. 
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5.1.4.8. Pere Mir i Mir 
 

Una altra de les persones involucrades a l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic de Maó des d’abans de la seva creació, car participà vivament en les 

tertúlies que es dugueren a terme a l’apotecaria de Maurici Hernández Ponsetí i 

formà part de la Comissió Organitzadora de l’entitat i de la Junta General de 

constitució, en què fou elegit com un dels primers vicepresidents, fou el 

terratinent Pere Mir i Mir (Maó, 1867-1922).715  

Pere Mir i Mir, era el primer de set germans ―entre ells el publicista i 

pensador maonès Joan Mir i Mir, abans esmentat. Es va graduar com a 

batxiller a l’Institut Oficial de Segon Ensenyament de Maó el 1884. A l’edat de 

quinze anys, i mentre cursava estudis de batxillerat, quedà orfe, i hagué de fer-

se càrrec de la casa i de l’administració de les nombroses finques que 

constituïen el patrimoni familiar, fet que l’impossibilità cursar estudis 

universitaris fora de l’illa. En acabar els estudis de batxiller, es dedicà a 

l’agronomia, camp en el qual destacà millorant i augmentant la producció de les 

finques familiars. Fou, a més, en paraules del seu amic Francesc Hernández 

Sanz, un home de sensibilitat exquisida, ja que es dedicà a l’estudi de la 

literatura, de les llengües vives i de la història, alhora que reuní una important 

biblioteca tant pel nombre de volums com per la varietat d’autors, a més de 

dedicar-se també a la pintura.716  

De jove s’interessà per la política i ingressà en el partit conservador 

maonès, tot i que ben aviat hi perdé l’interès. Cap al 1895, als vint-i-vuit anys, 

entrà a formar part de l’Ajuntament de Maó com a regidor pel primer districte de 

                                           
715 Sobre Pere Mir i Mir vegeu: HERNÁNDEZ SANZ, F. «Don Pedro Mir y Mir», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1922, pàg. 376-384 i CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una 
cultura... op. cit., pàg. 201-204. 
716 Hernández Sanz afirmà d’ell que: «dentro de su vida retirada, compartió sus ocios 
dedicándose al estudio de la literatura, de las lenguas vivas, y de la historia y al cultivo de la 
pintura, formando una biblioteca muy notable tanto por el  número de volúmenes coleccionados 
en ella como por la rara selección de sus autores», alhora que hi afegí: «Por sus conocimientos 
técnicos, por su profundo interés por el progreso de la agricultura y de la ganadería 
menorquinas y por su hombría de bien a carta cabal se grangeó bien pronto el respeto y la 
estimación general de sus conciudadanos». Vegeu: HERNÁNDEZ SANZ, F. «Don Pedro Mir y 
Mir», op. cit., pàg. 376-377.  



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 468 

Maó, i es mantingué en l’Ajuntament durant quatre anys, tot integrant-se en la 

minoria monàrquica. Segons F. Hernández Sanz, cal destacar, en aquests 

anys, la tasca que realitzà des del consistori per pal·liar les necessitats que 

patia la classe obrera, que es trobava en una greu crisi a les acaballes del vuit-

cents com a fruit dels successos de 1898 i la pèrdua consegüent del mercat 

cubà per a les exportacions de calçat. En aquest sentit, P. Mir promogué la 

unificació del deute que suportava el municipi, atès que d’aquesta manera es 

pogué sol·licitar una quantitat major a la que s’havia acordat ―segons 

resolució municipal― per respondre a les necessitats de la classe obrera. 

Cansat de les lluites polítiques que hagué de sostenir en el si del consistori, Mir 

decidí abandonar la política i la tasca a l’Ajuntament just quatre anys després 

d’haver estat elegit.717 

Pere Mir i Mir, com tants d’altres que hem esmentat en aquest estudi, fou 

partícip del clima cultural d’entre els segles XIX i XX de casa nostra que 

possibilità la creació d’un ateneu. Així, doncs, fou col·laborador de la Revista de 

Menorca des del 1898 i, també, prengué part en la campanya educativa de la 

Junta Local d’Extensió Universitària, empès per la idea de propagar en la 

classe obrera els coneixements universitaris de caràcter pràctic mitjançant 

conferències i classes. A tall d’exemple, el maig de 1905 pronuncià una 

conferència sobre agricultura ―intitulada genèricament «La Agricultura»― en 

el marc de l’Extensió Universitària a casa nostra.718 Però Mir no sols es destacà 

com a conferenciant i assagista en matèries agrícoles ―cal tenir en compte 

que obtingué el primer premi en el Concurs Provincial de Ramaderia, celebrat a 

Palma el 1909, amb la memòria Consideraciones sobre la ganadería en 

                                           
717 Ibídem, pàg. 377-378. 
718 Ens referim a: MIR Y MIR, P. La Agricultura. Maó: Imp. de F. Fábregues, á cargo de M. 
Ribé, 1904. Segons l’historiador Francesc Hernández Sanz, que realizà una breu ressenya 
biogràfica de Pere Mir i Mir, en finir aquest, per a la Revista de Menorca: «En esta conferencia 
demostró el Sr. Mir y Mir la importancia, mejor dicho, la necesidad de la agricultura para la vida 
de la humanidad y también por cuales sistemas se puede conseguir mayor producción, 
procurando llevar al ánimo del auditorio el convencimiento de que, en la actual organización 
social, la armonía entre el capital y el trabajo puede contraerse en la aparcería. Enamorado del 
campo, aconsejó, en sentidos párrafos, el cariño a la tierra, ya que su cultivo a todos interesa; 
la inclinación de los jóvenes a cultivarla por ellos mismos en las horas y días que sus 
ocupaciones lo permitan ya que este noble ejercicio es a la vez moralizador e higiénico». 
HERNÁNDEZ SANZ, F. «Don Pedro Mir y Mir», op. cit., pàg. 379-380. 
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Baleares―,719 sinó que també ho féu en la pràctica de l’agricultura i aconseguí 

que l’Estat creés a Menorca una Estació d’Agricultura General.720 

Entre la seva producció escrita, en què predominen els treballs i estudis 

sobre agronomia, cal destacar ―a més de la memòria Consideraciones sobre 

la ganadería en Baleares esmentada abans ― tot un seguit de contribucions a 

la Revista de Menorca, com ara les conferències «Influencia del cultivo de la 

zulla en Menorca» (1906), «El puerto franco y la agricultura» (1907) i «El 

porvenir de la agricultura en Menorca» (1909), o els treballs sobre agricultura 

menorquina «El sistema de aparcería» i «Harmonía entre la agricultura y la 

ganadería» (ambdues de 1898), «El sistema de barbecho y el cultivo intenso» 

(1899) i «La aparcería en Menorca. Modificaciones que conviene introducir en 

el contrato» (1917).721 A més, es deuen a ell diverses informacions aparegudes 

a la revista esmentada sobre publicacions d’interès agrícola. Així, doncs, atès 

el seu perfil i interessos, no ens ha d’estranyar el fet que quan el consell de 

direcció de la Revista de Menorca es proposà elaborar una síntesi dels 

avenços ocorreguts en les diferents manifestacions de la vida col·lectiva de l’illa 

a la primera dècada del nou-cents, encomanés a Mir l’estudi de l’agricultura, 

matèria en la qual ja havia realitzat nombrosos assaigs i conferències.722 

                                           
719 L’esmentada memòria fou reproduïda tant a la Revista de Menorca com en un llibret publicat 
a Palma, del qual es féu una tirada de 2.000 exemplars, quantitat gens menyspreable per a 
l’època. Vegeu: MIR Y MIR, P. Consideraciones sobre la ganadería en Baleares. Palma: Tipo-
litografia de Amengual y Muntaner, 1909 i MIR Y MIR, P. «Consideraciones sobre la ganadería 
en Baleares», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg.197-209. 
720 CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 201 i HERNÁNDEZ 
SANZ, F. «Don Pedro Mir y Mir», op. cit., pàg. 381-384. 
721 Vegeu: MIR Y MIR, P. «Influencia del cultivo de la zulla en Menorca», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1906, pàg. 65-78; MIR Y MIR, P. «El puerto franco y la agricultura», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 379-389; MIR Y MIR, P. «El porvenir de la agricultura en 
Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg. 300-315; MIR Y MIR, P. 
«Consideraciones sobre la agricultura menorquina I. El sistema de aparcería», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1898, pàg. 64-70; MIR Y MIR, P. «Consideraciones sobre la agricultura 
menorquina II. Harmonía entre la agricultura y la ganadería», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1898, pàg. 106-112; MIR Y MIR, P. «Consideraciones sobre la agricultura menorquina III. El 
sistema de barbecho y el cultivo intenso», Revista de Menorca [Maó], vol. 1899, pàg. 78-83; 
MIR Y MIR, P. «La aparcería en Menorca. Modificaciones que conviene introducir en el 
contrato», Revista de Menorca [Maó], vol. 1917, pàg. 201-215. S’ha de dir que algunes d’elles 
foren editades també en llibrets, com ara: MIR Y MIR, P. El puerto franco y la agricultura. Maó: 
Est. Tip. de B. Fábregues, 1907. 
722 Ens referim a: MIR Y MIR, P. «Menorca en la primera década del siglo XX. Agricultura», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 9-12. 
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Figura 72. Portada de la memòria sobre la ramaderia a les Illes Balears de Pere Mir i Mir, 

premiada en un concurs provincial l’any 1909 i editada a Palma aquell any. 
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Pere Mir i Mir, molt involucrat en la gestió de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic de Maó, en la creació del qual havia participat activament, formà part de 

la Junta Directiva de l’entitat com un dels primers vicepresidents, càrrec que 

ocupà, gairebé ininterrompudament, fins a la seva mort; fou, a més, durant 

algun temps de la segona dècada del segle passat, president de la Secció 

d’Esports i Excursions de l’entitat.723 S’ha de dir, també, que fou un dels 

primers que ocupà la seva tribuna, amb la conferència esmentada sobre la 

«Influencia del cultivo de la zulla en Menorca», amb motiu de l’homenatge que 

la institució dedicà a Benet Oliver el 10 de febrer de 1906.724 Fets, tots ells, que 

palesen l’estreta vinculació de Pere Mir i Mir amb l’Ateneu que havia ajudat a 

fundar. 

A més, P. Mir prengué part en la iniciativa de crear, a l’empara de 

l’Ateneu de Maó, la Cambra i Sindicat Agrícoles de Menorca el 1906, amb 

posterioritat anomenada també Cambra Oficial Agrícola ―que, com s’ha dit, 

fou endegada a partir de la Secció d’Agricultura de l’Entitat.725 En fou, primer, el 

secretari general de la primera Junta Directiva i, amb posterioritat, el president. 

En aquest sentit hom pot trobar diverses memòries de la Cambra elaborades 

per P. Mir reproduïdes a la Revista de Menorca. Així mateix, quan es creà el 

                                           
723 P. Mir i Mir figurà com a vicepresident de l’entitat des de la seva fundació fins l’any 1921, tret 
d’un parell d’anys. Així, per exemple, l’any 1911 figurà com a president de la Secció d’Esports i 
Excursions. Hom pot contrastar els càrrecs que ocupà a l’entitat a partir dels llibres d’actes de 
l’Ateneu dipositats al seu arxiu i del butlletí que s’edità com a suplement de la Revista de 
Menorca. 
724 HERNÁNDEZ SANZ, F. «Don Pedro Mir y Mir», op. cit., pàg. 380. Aquesta conferència de 
P. Mir fou reproduïda a la Revista de Menorca (1906, pàg. 65-78). Posteriorment, el 13 de 
desembre de 1907, hi pronuncià una conferència, a instància de la Cambra Agrícola, sobre els 
efectes que podria causar a l’agricultura de l’illa la declaració a Menorca de ports francs. 
Vegeu: MIR Y MIR, P. «El puerto franco y la agricultura», op. cit., pàg. 379-389. D’altra banda, i 
pel que fa a la seva col·laboració a la Revista de Menorca, com es podia esperar, la seva 
producció anà estretament lligada a la professió que exercí, i la major part de les seves 
entrades foren sobre agronomia. Vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una 
cultura... op. cit., pàg. 201-204. 
725 Francesc Hernández Sanz, en la ressenya biogràfica que elaborà de Pere Mir i Mir, poc 
després de finir aquest, afirmà: «La Sección de Agricultura del Ateneo tomó, a principios de 
1906, la iniciativa para la creación de la Cámara y Sindicato Agrícolas de Menorca. La indicada 
sección, convertida en Comisión organizadora, de la que fué el alma D. Pedro Mir y Mir, 
redactó sus Estatutos que, sometidos a la aprobación de una asamblea general de 
Propietarios, fueron presentados luego a los Excmos. Sres. Ministro de Fomento y Gobernador 
de la Provincia solicitando su reconocimiento Oficial. Por R.O. de 8 de Junio del indicado año 
de 1906 quedaba oficialmente constituida como Cámara Agrícola de la Asociación de 
Agricultores de Menorca». Vegeu: HERNÁNDEZ SANZ, F. «Don Pedro Mir y Mir», op. cit., pàg. 
380.   
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Sindicat Avícola Menorquí, l’any 1919, societat afiliada a la Cambra Agrícola, 

Mir i Mir en fou nomenat president honorífic ─juntament amb Antoni Victory 

Taltavull i Salvador Castelló.726  

Tanmateix, els interessos de Pere Mir no se centraren sols en 

l’agricultura menorquina, tot i que fos el camp en què esmerçà més esforços i 

sobre el que més publicà, sinó que, com s’ha dit, s’interessà també per la 

pintura, la literatura i la història, tot confeccionant una important biblioteca. Fou 

autor, a més, d’un petit recull de «Folk-lore menorquín. Boleros amorosos, 

1809» (1899).727 

 

 

5.1.4.9. Francesc Hernández Sanz 
 

Entre els socis fundadors que participaren del clima cultural previ a la 

constitució de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, es mereix una atenció 

especial l’historiador, l’arxiver i el professor de dibuix Francesc Hernández 

Sanz (Maó, 1863-1949). Poca cosa podem esmentar que no s’hagi dit ja sobre 

la figura i l’obra d’Hernández Sanz.728 Destacà en la seva joventut en diverses 

                                           
726 Cal dir que la composició de la primera Junta Directiva fou nomenada per l’Assemblea 
General en la sessió del 12 d’abril de 1906. Al butlletí de l’Ateneu de Maó hom pot corroborar la 
condició de secretari, primer, i de president, després, de Pere Mir i Mir a l’esmentada cambra 
en nombrosos notícies aparegudes entre 1909 i 1919. A més, pel que fa a la condició de P. Mir 
de president honorífic del Sindicat Avícola Menorquí, en concret, vegeu: Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 23 de gener de 
1919, pàg. 2. 
727 MIR Y MIR, P. «Folk-lore menorquín. Boleros amorosos, 1809», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1899, pàg. 177-179. 
728 El lector interessat trobarà un excel·lent monogràfic dedicat a la seva figura en el número 
corresponent als anys 1999-2000 de la Revista de Menorca, en què es recullen diversos 
treballs de Juan Hernández Andreu, Juan Francisco Sánchez Nistal, Miquel Àngel Limón, 
Josefina Salord, Joan Manel Martí i Llufriu i Joan Cantavella que ens apropen al seu vessant 
d’historiador i d’home de cultura; també s’hi recullen altres treballs que abracen la seva 
dimensió artística, com els de M. Àngels Hernández, Cristina Andreu Adame i Joan J. Gomila. 
Tots ells formen part dels actes que l’any 1999 es realitzaren amb motiu del cinquantenari de la 
mort de Francesc Hernández Sanz, finalment recopilats en aquest extens, acurat i complet 
monogràfic de la revista esmentada que ens apropa als diversos vessants de la polifacètica i 
ingent tasca d’Hernández Sanz a casa nostra. En aquest sentit vegeu: HERNÁNDEZ, M. À. 
«1999: Any Hernández Sanz. Declaració, desenvolupament i epíleg», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1999-2000, pàg. 9-28; SALORD RIPOLL, J. «Francesc Hernàndez Sanz i els 
horitzons de la memòria», Revista de Menorca [Maó], vol. 1999-2000, pàg. 29-52; 
HERNÁNDEZ ANDREU, J. «Francisco Hernández Sanz, historiador de Menorca», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1999-2000, pàg. 81-110; SÁNCHEZ NISTAL, J. F. «Francesc Hernàndez 
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manifestacions artístiques, com el dibuix, la pintura i la literatura. Després de 

graduar-se com a batxiller a l’Institut de Segon Ensenyament de Maó, l’any 

1880, anà a Barcelona, ciutat on romangué per un espai de catorze anys, a 

cursar estudis de medicina, que acabà abandonant als tres anys per dedicar-se 

a les seves vocacions artístiques. En aquest sentit, col·laborà en les principals 

revistes il·lustrades i satíriques del moment, tant amb dibuixos com articles i 

quadres de costum, que, a cavall del romanticisme i del realisme, s’inseriren 

dins del moviment de la Renaixença. Així, doncs, en aquests anys, 

aparegueren col·laboracions del jove Hernández Sanz, a tall d’exemple, en El 

Nuevo Intermedio, i en les principals revistes satíriques i republicanes de 

l’època, com La Campana de Gràcia i L’Esquella de la Torratxa, publicacions al 

servei d’una política catalana d’esquerres entre la classe obrera. L’etapa 

barcelonina de Francesc Hernández Sanz ―un xic bohèmia― propicià que 

visqués esdeveniments que marcaren i definiren el seu tarannà i conviccions. 

Veié de ben a prop el triomf de la Renaixença, amb el naixement del 

catalanisme polític i la configuració, al començament de la dècada dels noranta 

del vuit-cents, d’una nova generació modernista, que féu del nacionalisme i de 

l’europeisme els dos eixos complementaris del seu programa de regeneració 

cultural.729  

                                                                                                                            
Sanz, arxiver», Revista de Menorca [Maó], vol. 1999-2000, pàg. 111-124; LIMÓN PONS, M. À. 
«Hernàndez Sanz alma mater de la “Revista de Menorca”», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1999-2000, pàg. 125-150; SALORD RIPOLL, J. «Francesc Hernàndez Sanz: la cultura com a 
educació i civisme», Revista de Menorca [Maó], vol. 1999-2000, pàg. 151-176; MARTÍ I 
LLUFRIU, J. M. «Francesc Hernández Sanz i el Camí de Cavalls», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1999-2000, pàg. 177-210; CANTAVELLA, J. «La continuïtat d’Hernàndez Sanz en el seu fill 
Joan», Revista de Menorca [Maó], vol. 1999-2000, pàg. 211-221; HERNÁNDEZ, M. À. 
«Francesc Hernàndez Sanz. Art i història “Pro Minorca”», Revista de Menorca [Maó], vol. 1999-
2000, pàg. 225-236; ANDREU ADAME, C. «Francesc Hernàndez Sanz: artista i conservador 
del nostre patrimoni», Revista de Menorca [Maó], vol. 1999-2000, pàg. 237-262; GOMILA J. J. 
«10 projectes de F. Hernàndez Sanz», Revista de Menorca [Maó], vol. 1999-2000, pàg. 263-
280 i HERNÁNDEZ, M. À. «Semblança de Francesc Hernàndez Sanz», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1999-2000, pàg. 281-292. Altres treballs d’interès sobre Hernández Sanz publicats 
són: TERRÓN PONCE, J. L. «Hernández Sanz. El historiador y el contexto ideológico-cultural 
de su época», Revista de Menorca [Maó], 2n trimestre, 1989, pàg. 231-266 i, en general, les 
breus ressenyes biogràfiques o notícies que s’inclogueren a la Revista de Menorca l’any 1949 
amb motiu de la seva mort. 
 
729 Vegeu: SALORD RIPOLL, J. «Francesc Hernàndez Sanz i els horitzons de la memòria», op. 
cit., pàg. 29-52 i SALORD RIPOLL, J. «Francesc Hernàndez Sanz: la cultura com a educació i 
civisme», op. cit., pàg. 151-176. 
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En tornar a la ciutat natal, als trenta-un anys d’edat, un cop mort el seu 

pare l’any 1894, començà la vinculació amb l’Institut de Maó. En aquest temps 

inicià la passió per l’arqueologia ―publicà alguns treballs a La Ilustración 

Española y Americana―, la historiografia i la investigació documental, en entrar 

en contacte amb Gabriel Llabrés Quintana, catedràtic de geografia i història de 

l’Institut, que, com ja s’ha dit, aleshores dirigia la Revista de Menorca, empresa 

editorial en la qual Hernández Sanz s’implicà ràpidament i de la qual adquirí els 

drets un cop Llabrés Quintana eixí de l’illa. A l’Institut de Maó, hi exercí 

docència com a professor de dibuix, en diverses categories, des de 1894 fins a 

la jubilació l’any 1940, i arribà a ser-ne el director alguns anys durant la Segona 

República. També fou professor de dibuix, durant alguns anys, a l’Escola 

Municipal de Dibuix i a l’Escola d’Arts i Oficis. A més, exercí docència en els 

cursos programats per la Junta Local d’Extensió Universitària de Maó a les 

primeries del nou-cents juntament amb altres professors de l’Institut, així com 

també en les diverses càtedres i cursos dels ateneus que es crearen durant 

aquells anys. Fou, a més, un conferenciant assidu tant de les campanyes de 

l’Extensió Universitària com de les entitats culturals creades al primer terç del 

nou-cents a casa nostra. A l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, fou president de 

la Secció d’Arts del Dibuix i Arqueologia, amb posterioritat anomenada d’Arts 

Plàstiques, al capdavant de la qual impulsà la creativitat amb mostres i 

concursos de fotografia, exposicions de pintures, dibuixos, caricatures, etc., i 

exposicions generals de belles arts. Així mateix, també presidí la Secció d’Arts i 

Oficis de l’Ateneu Popular de Maó. 

Fou nomenat cronista i arxiver de Maó l’any 1910 ―i amb posterioritat 

també d’Alaior―, tasca a la qual dedicaria trenta-tres anys de la seva vida. 

Fruit de la labor d’arxiver als municipis d’Alaior i Maó, publicà un catàleg del 

primer i deixà redactada i inèdita una part considerable del segon.730 Com a 

resultat de la cura i dedicació que tingué com a arxiver en aquests anys, la 
                                           
730 Ens referim a: HERNÁNDEZ SANZ, F. El archivo municipal de Alayor. Clasificado, ordenado 
y catalogado. Maó: Imp. de F. Truyol, 1917 i HERNÁNDEZ SANZ, F. Archivo municipal de 
Mahón. Inventario de sus fondos. Text mecanografiat i fotocopiat, Biblioteca i Museu 
Hernández Sanz – Hernández Mora. Aquest últim, recentment, amb motiu del cinquantenari de 
la mort de F. Hernández Sanz, s’ha editat finalment. Vegeu: HERNÁNDEZ SANZ, F. Arxiu 
municipal de Maó. Inventari del seus fons. Maó, Ajuntament de Maó, Institut Menorquí d’Estudis 
[Obres Completes, tom II], 2000. 
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Comissió d’Arxivers del Regne li concedí la Creu del Mèrit Civil. Alhora que 

tingué cura de la catalogació de la documentació dels arxius esmentats, que 

convertí ens instruments eficients per a la investigació del passat de l’illa, 

s’imposà l’empresa de donar a conèixer molts dels documents que s’hi 

localitzaven a través d’una sèrie de monografies, de temàtica sempre 

menorquina, la majoria publicades a la Revista de Menorca que dirigí o en 

llibres i opuscles. A més, a partir de 1913 assumí la labor consular dels Països 

Baixos, primer com a vicecònsol i després com a cònsol general. 

Pel que fa a la vinculació amb la Revista de Menorca, com ja hem dit 

abans, hi prengué contacte gràcies a la coneixença de l’aleshores catedràtic de 

l’Institut de Maó Gabriel Llabrés Quintana, que, en abandonar l’illa de Menorca, 

va cedir els drets de la publicació al mateix Hernández Sanz, que se’n féu 

càrrec als trenta-cinc anys. Sota la seva direcció la publicació visqué diferents 

èpoques, no exemptes de problemes, fins que, en fundar-se l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic de Maó, passà a ser l’òrgan d’expressió d’aquesta entitat i es 

produí un ressorgiment de la publicació.731  

F. Hernández Sanz fou un pilar fonamental tant en la creació com en 

l’esdevenir posterior de l’Ateneu de Maó ―del qual, com s’ha dit, fou el 

president de la Secció d’Arts del Dibuix i Arqueologia, amb posterioritat d’Arts 

Plàstiques, durant molts anys, gairebé ininterrumpidament des de la seva 

fundació fins a la Guerra Civil― i de la Revista de Menorca, la qual dirigí en 

l’època més fructífera com a òrgan d’expressió de l’Ateneu i on publicà la major 

part de les seves investigacions ―més d’un centenar de treballs que abasten 

temes de caire arqueològic, històric, literari, lingüístic, artístic, costumista, 

documental, etc.732 El rigor i la preciositat dels seus treballs i investigacions li 

                                           
731 La cessió dels drets de la publicació es concretà el 3 de gener de 1906 amb la presència de 
Jaume Pomar i Fuster, Lluc Carreras i Riera, Pere Ballester Pons, Llorenç Lafuente Vanrell i el 
mateix Francesc Hernández Sanz. En el conveni de cessió quedà estipulat que la revista 
passava a ser propietat de l’Ateneu, tot i que es mantenia Hernández Sanz en la presidència. 
En aquest sentit vegeu l’annex final d’aquest estudi l’apartat 8.4.2, on reproduïm l’acta de 
cessió de la Revista de Menorca per part d’Hernández Sanz a l’Ateneu de Maó. 
732 Maria Lluïsa Canut i Josep Lluís Amorós han documentat un total de dues-centes cinquanta 
entrades seves a la Revista de Menorca, constituïdes per cent nou entrades d’història ―de les 
quals setanta-quatre es corresponen a transcripcions de documents, bàsicament― cinquanta-
vuit entrades referents a biografies, disset entrades de temes artístics, dotze entrades 
d’arqueologia i prehistòria i nou d’administració local, entre d’altres, referides totes elles, 
majoritàriament, a l’illa de Menorca. Tanmateix, s’ha de tenir en compte que els estudis o 
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representaren l’ingrés en diverses acadèmies, tant nacionals com estrangeres, i 

la concessió de diferents distincions i nomenaments. En aquest sentit, fou 

nomenat membre corresponent, entre d’altres, de l’Associació 

Artisticoarqueològica Barcelonesa (1888), de la Societat Barcelonesa d’Amics 

de la Instrucció (1897), la Societat Arqueològica Lul·liana (1898) l’Academia de 

Nobles y Bellas Artes de Zaragoza (1898), la de Bellas Artes de Cádiz (1899), 

la Real Academia de Historia y Bellas Artes de San Fernando (1903), 

l’Academia de la Historia (1906), la Societat Arqueològica Tarraconense (1909), 

i de les franceses Société Bibliographique de Paris, Société Prehistorique de 

France, Académie du Var i de la Société de Correspondance Hispanique. 

Entre la seva extensa obra recollida a la Revista de Menorca, cal 

destacar les transcripcions d’obres inèdites dels germans Joan, Josep i Antoni 

Ramis i Ramis, de Francesc Barceló i Caymaris, de Rafel Oleo i Quadrado i de 

Joan Roca Vinent, entre d’altres, que donà a conèixer a les pàgines de la 

revista, així com també, influenciat pel positivisme aleshores predominant en 

els estudis històrics, una gran quantitat de transcripcions de documents d’arxiu 

inèdits, precedits d’introduccions i, en ocasions, de notes seves, que revelaren 

aspectes desconeguts del passat de l’illa. Així mateix, hom pot trobar-hi una 

quantitat considerable de biografies de coetanis ―Joan J. Rodríguez 

Femenias, Antoni Vives Escudero, Miquel Roura i Pujol, Teodor Làdico i Font, 

Josep M. Quadrado, Benet Pons i Fàbregues, Pere Mir i Mir, Antoni Victory 

Taltavull i Joan F. Taltavull i Galens―, així com també el treball sobre 

menorquins il·lustres, en què donà compte de més d’una vuitantena de 

personatges lligats a la societat, la política i la cultura illenca (publicats el 1906 i 

1907) ―a més de les addicions posteriors individualitzades que realitzà sobre 

Pere Antoni Orfila i Sastre, Josep Miquel Guàrdia i Bagur, Fernando Patxot, 

Pere Quadrado, Pasqual Calbó, Josep M. Riudavets i Monjo i Jaume Ferrer 

Hernández.733 Contribucions seves a la Revista de Menorca són, també, els 

primigenis treballs sobre arqueologia, amb il·lustracions pròpies, elaborats 

                                                                                                                            
treballs més extensos d’Hernández Sanz compten amb més d’una entrada a la Revista de 
Menorca. Vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 172. 
733 Per a una relació completa de les referències bibliogràfiques dels treballs i les edicions de 
textos esmentats suara de Francesc Hernández Sanz a la Revista de Menorca remetem el 
lector a: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 173-182. 
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entre 1896 i 1910, sobre Calascoves, els monuments megalítics de l’illa ―sa 

Cudia Cremada, Talatí de Dalt, Torelló, Torrella Vell, Sona Casana, etc.― i 

específicament sobre les naus i navetes de Menorca.734 

Sigui com vulgui, de les seves aportacions a la Revista de Menorca, una 

menció a part es mereixen els seus «Apuntes de historiografia menorquina» 

(1908), que en origen fou una conferència feta a l’Ateneu de Maó i que 

representen el primer intent seriós de donar compte dels historiadors i les 

històries de Menorca elaborades en el passat i de les fonts disponibles per 

bastir-ne una història; hauríem de citar, també, els encertats estudis sobre 

«Una sociedad de cultura establecida en Mahón durante la segunda mitad del 

siglo XVIII» (1921), «La colonia griega establecida en Mahón durante la 

segunda mitad del siglo XVIII» (1925) i «Sobre organización municipal 

menorquina» (1933-1934).735 S’han d’esmentar, també, com a fruit de l’atenció 

que prestà a la història cultural, les edicions que portà a terme a la Revista de 

Menorca de textos literaris ―com ara els anònims «Relatio y drama sobre la 

conquista de Menorca per el rey n’Anfós de Aragó» (1930) i «Història de la 

invenció de Nostra Senyora del Thoro en forma de comèdia» (1931), o la 

traducció de Joan Soler Sans de «Sapphira» (1931), única obra conservada a 

                                           
734 Ens referim a: HERNÁNDEZ SANZ, F. «Antigua población de Calas Covas (isla de 
Menorca)», Revista de Menorca [Maó], vol. 1896-1897, pàg. 160-167; HERNÁNDEZ SANZ, F. 
«Notas Arqueológicas. Monumentos megalíticos de Sa Cudia Cremada, Telatí de Dalt. Torelló, 
Torrellasá Vell y Sona Casana», Revista de Menorca [Maó], vol. 1896-1897, pàg. 82-91; 
HERNÁNDEZ SANZ, F. «Noticias generales sobre los monumentos megalíticos de la isla de 
Menorca y reseña detallada de los existentes en el predio de Telatí de Dalt», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1899, pàg. 23-33 i HERNÁNDEZ SANZ, F. «Les naus o nauetes de 
Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. 203-215, 237-244, 267-279 i 295-301. 
Aquesta última també fou publicada a Barcelona en un llibret: HERNÁNDEZ SANZ, F. Les naus 
o nauetes de Menorca. Barcelona: Imp. de Jaime Vives, 1902. 
735 Vegeu: HERNÁNDEZ SANZ, F. «Apuntes de historiografia menorquina», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 341-362 i 369-399; HERNÁNDEZ SANZ, F. «Una Sociedad de 
Cultura establecida en Mahón...», op. cit., pàg. 353-394; HERNÁNDEZ SANZ, F. «La colonia 
griega establecida en Mahón durante la segunda mitad del siglo XVIII», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1925, pàg. 327-408; HERNÁNDEZ SANZ, F. «Sobre organización municipal 
menorquina» Revista de Menorca [Maó], vol. 1933, pàg. 316-356 i HERNÁNDEZ SANZ, F. 
«Sobre organización municipal menorquina», Revista de Menorca [Maó], vol. 1934, pàg. 7-19, 
85-96, 129-176 i 209-222. Les dues darreres també foren editades com a llibres, l’última 
recentment: HERNÁNDEZ SANZ, F. La colonia griega establecida en Mahón durante el siglo 
XVIII. Conferencia leída en la sesión de apertura del curso de 1925-26 del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Maó: Est. Tip. de M. Sintes Rotger, 1925 i HERNÁNDEZ SANZ, F. Sobre 
organización municipal menorquina. Maó: Ajuntament de Maó [Separata de la Revista de 
Menorca, edició realitzada amb motiu del 50 aniversari de la mort de F. Hernández Sanz], 
1999. 
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hores d’ara de la immensa activitat cultural duta a terme per la Societat 

Maonesa― que li atorguen un paper capdavanter dins la historiografia literària 

catalana pel que fa al coneixement de la Il·lustració i del neoclassicisme.736 

Analitzar la gran quantitat de treballs publicats per Hernández Sanz a la 

revista que dirigí ultrapassa els límits possibles d’aquest estudi.737 La seva 

ingent tasca investigadora queda palesa en els vint-i-tres toms en què el propi 

F. Hernández Sanz projectà aplegar, a les darreries de la seva vida, per ordre 

cronològic, la seva obra completa ―un total de cent quaranta-tres treballs, 

estudis, publicacions, etc., que elaborà entre 1895 i 1934, la majoria publicats a 

la Revista de Menorca―, dels quals deixà redactat un índex.738 Hom ha de 

destacar-ne els toms que s’havien de correspondre a les edicions dels seus 

estudis més extensos, com ara el Compendio de Geografía é Historia de la Isla 

de Menorca (1908), obra premiada, com s’ha dit, l’any 1907 per l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic de Maó, el Historial de la Gota de Leche de Mahón 

(1910), l’estudi intitulat Órgano monumental de la Parroquia Iglesia Santa Maria 

de Mahón (1910, segona edició corregida i augmentada), el treball 

«Documentos relativos a la estancia del almirante Oquendo en la Isla de 

Menorca, 1637-1638» (1915-1917), l’obra El archivo municipal de Alayor 
                                           
736 SALORD RIPOLL, J. «Francesc Hernàndez Sanz: la cultura com a educació i civisme», op. 
cit., pàg. 172. Sobre les edicions esmentades vegeu: ANÒNIM [Transc. de F. Hernández Sanz]. 
«Relatio y drama sobre la conquista de Menorca per el rey n’Anfós de Aragó», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1930, pàg. 74-86 i 97-119; ANÒNIM [Transc. de F. Hernández Sanz]. 
«Història de la invenció de Nostra Senyora del Thoro en forma de comèdia», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1931, pàg. 215-249 i 269-325, i SOLER I SANS, J. «Sapphira. Història 
extreta del Spectator nº 491», Revista de Menorca [Maó], vol. 1931, pàg. 183-194. 
737 Una selecció de les seves aportacions a la Revista de Menorca, a cura de Josefina Salord, 
foren compilades en els dos volums de la Col·lecció Capcer. En aquest sentit vegeu: 
HERNÁNDEZ SANZ, F. Cultura i societat a Menorca (2 toms). Edició i pròleg a cura de 
Josefina Salord Ripoll. Maó: Institut Menorquí d’Estudis [Capcer, 3 i 5], 1987. 
738 Vegeu: Trabajos literarios publicados por Francisco Hernández Sanz. Índice. (s/d). 10 fulls 
manuscrits. Biblioteca i Museu Hernández Sanz – Hernández Mora. Amb motiu del 
cinquantenari de la mort d’Hernández Sanz l’Ajuntament declarà l’any 1999 Any Hernández 
Sanz, amb diversos actes i homenatges, fruit dels quals és l’excel·lent monogràfic dedicat a la 
seva figura i obra a la Revista de Menorca (vol. 1999-2000) i la reedició del seu últim treball 
publicat Sobre organización municipal menorquina, ja citats. A més, amb la voluntat de fer 
conèixer la seva ingent obra escrita es començà a editar una col·lecció de les seves obres 
completes, i donar resposta així a la idea originària del propi Francesc Hernández Sanz 
d’aplegar tota la seva producció investigadora ─per bé que no s’ha seguit l’ordre que ell havia 
establert a l’esmentat índex. En aquest sentit, a dia d’avui s’han editat: HERNÁNDEZ SANZ, F. 
Compendio de Geografía é Historia de la Isla de Menorca. Maó: Ajuntament de Maó, Edicions 
Nura [Obres Completes, tom I], 1999; HERNÁNDEZ SANZ, F. Arxiu municipal de Maó... op. cit., 
i HERNÁNDEZ SANZ, F. El Teatre Principal i l’ópera a Maó. Maó: Ajuntament de Maó, Institut 
Menorquí d’Estudis [Obres Completes, tom III], 2001. 
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(1917), que fou premiada el 1918 al Concurs d’Arxius de la Secció 

Historicoarqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, la monografia dedicada a 

La ópera italiana en la ciudad de Mahón, 1817-1917 (1919), l’estudi Episodios 

de la guerra de los anglo-españoles contra Francia, durante su primera 

república, vistos desde Mahón 1793-1795 (1933) i els treballs o conferències, ja 

esmentats, sobre Apuntes de historiografía menorquina (1908), La colonia 

griega establecida en Mahón durante el siglo XVIII (1925) i «Sobre 

organización municipal menorquina» (1933-1934).739 Als quals s’hauria d’afegir 

la Geografia històrica de l’illa de Menorca (1925), que aconseguí un accèssit al 

premi convocat per la Secció Historicoarqueològica de l’Institut d’Estudis 

Catalans, redactada en català i que restà inèdita. 

De l’anàlisi del conjunt de l’obra estrictament de caire històric ─la més 

extensa i interessant, val a dir-ho─, segons José L. Terrón Ponce, hom pot 

entreveure que estigué molt influenciada pel positivisme predominant 

aleshores. Així, doncs, dels cinquanta-set articles històrics que Hernández 

Sanz publicà a la Revista de Menorca, segons l’autor esmentat, fins a 

quaranta-cinc són, bàsicament, transcripcions de documents inèdits extrets 

dels arxius en què treballà; no obstant això, en alguns dels treballs més 

elaborats ―els que no eren simples transcripcions de documentació― hi exercí 

                                           
739 Vegeu: HERNÁNDEZ SANZ, F. Apuntes de historiografía menorquina. Discurso inaugural 
leído en la apertura de curso de 1908 á 1909 del Ateneo Científico, Literario y Artístico de 
Mahón. Maó: Est. Tip. de B. Fábregues, 1908; HERNÁNDEZ SANZ, F. Historial de la “Gota de 
Leche” de Mahón... op. cit.; HERNÁNDEZ SANZ, F. Órgano monumental de la Parroquia 
Iglesia Santa Maria de Mahón (Isla de Menorca). Maó: Est. Tip. de M. Sintes Rotger, á cargo de 
F. Fábregues Pons, 1910; HERNÁNDEZ SANZ, F. «Documentos relativos a la estancia del 
almirante Oquendo en la Isla de Menorca, 1637-1638», Revista de Menorca [Maó], vol. 1915, 
pàg. 225-233, 260-271, 303-311, 353-355 i 375-382; HERNÁNDEZ SANZ, F. «Documentos 
relativos a la estancia del almirante Oquendo en la Isla de Menorca, 1637-1638», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1916, pàg. 60-61, 137-143, 167-175, 196-206, 225-234 i 257-270; 
HERNÁNDEZ SANZ, F. «Documentos relativos a la estancia del almirante Oquendo en la Isla 
de Menorca, 1637-1638», Revista de Menorca [Maó], vol. 1917, pàg. 49-51, 80-88, 122-126, 
137-149, 168-177 i 219-227; HERNÁNDEZ SANZ, F. El archivo municipal de Alayor... op. cit.; 
HERNÁNDEZ SANZ, F. La ópera italiana en la ciudad de Mahón, 1817-1917. Maó: Tipografia 
Mahonesa, 1919; HERNÁNDEZ SANZ, F. La colonia griega establecida en Mahón durante el 
siglo XVIII... op. cit.; HERNÁNDEZ SANZ, F. Episodios de la guerra de los anglo-españoles 
contra Francia, durante su primera república, vistos desde Mahón 1793-1795. Maó: Tipografia 
Mahonesa, 1933; HERNÁNDEZ SANZ, F. «Sobre organización municipal menorquina», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1933, pàg. 316-356 i HERNÁNDEZ SANZ, F. «Sobre 
organización municipal menorquina», Revista de Menorca [Maó], vol. 1934, pàg. 7-19, 85-96, 
129-176 i 209-222. 
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la crítica.740 Com ha afirmat Joan Hernández Andreu, hom pot contrastar que, 

en les obres històriques de major calat i complexitat, Hernández Sanz no 

s’estigué d’emetre hipòtesis, que tractà de corroborar amb els documents que 

manejava i amb explicacions racionals. Així, doncs, utilitzà molts dels articles 

que eren meres transcripcions documentals, apareguts a la Revista de 

Menorca, posteriorment, per a les obres amb major càrrega interpretativa. No 

debades, Hernández Sanz distingí clarament entre el que fou una monografia 

sobre un tema especialitzat ―en què usà les tècniques històriques adients en 

l’àmbit d’investigació de l’època i sense ultrapassar els instruments que 

dominava― del que fou una obra general ―en què pretengué ser didàctic i 

oferir una visió àmplia i general que despertés entre els estudiosos l’interès pel 

coneixement i les noves investigacions. En aquest sentit, ha estat considerat un 

historiador racionalista crític que no tolerava l’ambigüitat i menys encara la 

falsedat històrica, per la qual cosa fou molt rigorós amb els seus estudis i 

treballs. Un historiador, en definitiva, científic modern que contemplà la història 

de Menorca en un marc europeu i mediterrani.741 Tanmateix, Hernández Sanz 

tingué, en opinió de Josefina Salord, una concepció interdisciplinària de la 

història, amb una metodologia rigorosa i positivista, amb un domini dels 

recursos de la llengua literària, amb il·lustracions pròpies i amb àmplies 

referències historiogràfiques, en definitiva, tot allò que caracteritzà la 

historiografia noucentista.742 

                                           
740 En opinió de José L. Terrón, Hernández Sanz, tot i la pretesa objectivitat dels historiadors 
positivistes en presentar el document sense crítica ni interpretació, acabà per elegir 
subjectivament ―com tots els positivistes― els textos que presentà al lector. Així, doncs, de 
l’anàlisi efectuada a l’obra publicada per Hernández Sanz a la Revista de Menorca, Terrón 
conclou que entre els temes d’estudi preferits per Francesc Hernández Sanz predominaren, 
generalment, els polítics, militars, institucionals o religiosos ―ometent els econòmics i socials― 
i amb especial predilecció pel període del set-cents menorquí, influït per una certa anglofília. 
Segons aquest autor, la contribució de Francesc Hernández Sanz a la història de Menorca és 
erudita, fonamentalment documental i informativa, molt valuosa com a obra de consulta per a 
futurs treballs historiogràfics sobre l’illa. Vegeu: TERRÓN PONCE, J. L. «Hernández Sanz. El 
historiador y el contexto ideológico-cultural de su época», op. cit., pàg. 231-266. 
741 Vegeu: HERNÁNDEZ ANDREU, J. «Francisco Hernández Sanz, historiador de Menorca», 
op. cit., pàg. 81-110. 
742 SALORD RIPOLL, J. «Francesc Hernàndez Sanz: la cultura com a educació i civisme», op. 
cit., pàg. 170. 
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Figura 73. Francesc Hernández Sanz ―soci fundador de l’Ateneu, president de la Secció d’Arts 

Plàstiques i director de la Revista de Menorca― a les primeries del nou-cents, imatge que 
inclogué en el seu Compendio de Geografía é Historia de la Isla de Menorca (1908). 

  

Els grans àmbits de la seva actuació ―investigació històrica, docència, 

arxivística, col·leccionisme, museografia, institucions i publicacions culturals, 

diplomàcia, creació artística (també arquitectònica) i l’arqueologia― fan de 
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Francesc Hernández Sanz un dels clars exponents de l’intel·lectual menorquí 

del nou-cents, el qual ha esdevingut una de les figures intel·lectuals més 

rellevants de Menorca. A tall de síntesi, no ens podem estar de recordar dues 

fites, editorials, que sobresurten en la seva extensa i important tasca cultural a 

casa nostra: l’una, l’elaboració d’una geografia i història de Menorca, redactada 

l’any 1906 i editada dos anys més tard, punt de partida dels seus estudis 

històrics; l’altra, la tasca al capdavant de la direcció de la Revista de Menorca. 

Així, doncs, l’any 1908 publicaria la seva obra més emblemàtica per coneguda, 

el ja esmentat Compendio de Geografía é Historia de la Isla de Menorca,743 

treball premiat, com s’ha dit, per l’Ateneu de Maó i que és considerada una de 

les millors obres històriques i geogràfiques clàssiques que s’han escrit sobre 

Menorca ―amb diverses reedicions fins als nostres dies. Tanmateix, 

probablement la seva contribució més important al panorama cultural menorquí 

es concretà en la tasca que realitzà al capdavant de la Revista de Menorca ―i 

no sols per la gran quantitat de monografies i edicions que hi publicà, com s’ha 

vist―, que dirigí en la seva etapa més fructífera, publicació que s’ha de 

considerar, necessàriament, cabdal per a tots aquells que vulguin investigar el 

primer terç del segle XX a Menorca. 

 

 

5.1.4.10. Antoni Victory Taltavull 
 

Una de les persones clau en el sosteniment de l’Ateneu Científic, Literari 

i Artístic de Maó, durant el període estudiat, fou el seu primer president Antoni 

Victory Taltavull (Maó, 1861-1931).744 Victory ocupà la presidència de l’entitat 

                                           
743 Per a l’edició original vegeu: HERNÁNDEZ SANZ, F. Compendio de Geografía é Historia de 
la Isla de Menorca. Maó: Ateneu Científic, Literari i Artístic, 1908. Altres edicions més recents 
són: HERNÁNDEZ SANZ, F. Compendio de Geografía é Historia de la Isla de Menorca. 
Barcelona: Bartolomé Hernández Mora; Ciutadella: Cardona Tipo/offset, 1986 i HERNÁNDEZ 
SANZ, F. Compendio de Geografía é Historia de la Isla de Menorca. Maó: Ajuntament de Maó, 
Edicions Nura [Obres Completes, tom I], 1999. Ambdues són edicions facsímils de l’original, la 
segona inclou notes de correccions i ampliacions que Hernández Sanz tenia pensat realitzar 
per a una possible nova edició. 
744 Per a una aproximació biogràfica a Antoni Victory Taltavull remetem el lector a: 
HERNÁNDEZ SANZ, F. «Biografia de Don Antonio Victory Taltavull», Revista de Menorca 
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en l’etapa més fructífera i genuïna, o si més no en una gran part d’aquesta 

―des de la fundació de l’entitat fins a poc després del vint-i-cinquè aniversari. 

Sota la seva presidència l’Ateneu es consolidà definitivament, tot i els recels 

que inicialment hagué de vèncer, com s’ha vist en apartats anteriors d’aquest 

estudi. Antoni Victory Taltavull, militar de carrera, fou la persona escollida pels 

ideòlegs i fundadors de l’Ateneu per tal de ser-ne el primer president, en la 

mesura que es veié en ell una persona de consens per a les diverses 

sensibilitats i tendències polítiques que havien de confluir en l’entitat, que 

pretenia ser apolítica i tenir una massa social interideològica i interclassista. A 

l’hora d’apropar-se a la vida i obra d’A. Victory Taltavull cal tenir en compte els 

tres principals vessants del seu perfil i activitat, que no són altres que la carrera 

professional com a militar, la dedicació a la política municipal i, finalment, l’obra 

cultural al capdavant de l’Ateneu que presidí per un espai de vint-i-cinc anys 

―no cal dir que les més interessants per al nostre estudi i a les quals, per tant, 

prestarem major atenció, són les dues últimes. 

Quant a la carrera militar, ingressà a l’Acadèmia del Cos d’Estat Major 

de l’Exèrcit als vint-i-un anys. Una vegada que acabà els estudis i fins al seu 

retorn a Maó, passà per diverses destinacions, que el dugueren a participar en 

la guerra de Filipines. Durant aquests anys rebé diferents distincions, com la 

Creu del Mèrit Militar, la Creu Carles III, la Medalla de la Campanya de 

Filipines, així com també dues creus roges de segona classe del Mèrit Militar. 

En retornar a la península fou agregat a l’exèrcit militar de Catalunya fins 

l’agost de 1902, en què se’l destinà, en situació d’excedent, a les Illes Balears. 

L’any 1904 fou nomenat ajudant de camp del general de divisió i governador de 

Menorca Francesc Galbis Abells, càrrec que ocupà fins al juliol de 1909. Amb 

posterioritat promocionà a tinent coronel i després a capità general de 

Barcelona, l’any 1911. Durant aquests anys se li concedí la Creu de l’Orde de 

Sant Hermenegild. Al cap de poc temps tornà a Maó destinat com a cap de 

l’exèrcit militar de la brigada que guarnia Menorca, i des de llavors ja no 

abandonà l’illa, tot i que estigué destinat a la Secretaria del Govern Militar de 

                                                                                                                            
[Maó], vol. 1931, pàg. 109-120 i LIMÓN PONS, M. À. «Antoni Victory i Taltavull: l’ateneisme 
pur», Figures del nou-cents. Menorca: Sa Nostra, Caixa de Balears, 2008, pàg. 11-29. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 484 

Lleó, càrrec que no ocupà, i quedà en situació d’excedent fins al seu retir a 

Maó.745  

Un cop establert de manera definitiva a Maó a partir de l’any 1902 ―per 

bé que inicialment hagué de fer breus estades a fora de l’illa per motius del 

càrrec― Victory es veié involucrat en l’esdevenir de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic de Maó. Fou, com s’ha dit, elegit entre els ideòlegs i fundadors de 

l’entitat per presidir-la, atès que veieren en ell una persona significada i 

respectada per la societat civil maonesa i, sobretot, que no presentava cap 

filiació política coneguda ―tot i que durant els anys de la Dictadura 

primoriverista seria el batle de la ciutat. De la seva presidència s’ha dit que fou 

cabdal, car abraça bona part de l’etapa més genuïna i emblemàtica de la 

institució, a més de correspondre’s amb els difícils inicis i la consolidació 

definitiva, i és considerat el primer president en valors i importància corporativa 

de la centenària història de l’entitat.746 Fruit de la seva gestió al capdavant de 

l’Ateneu, fou nomenat, per acord de la Junta Directiva i la General l’any 1922, 

principal mantenidor de la institució, i proposat al Ministeri d’Instrucció Pública i 

Belles Arts per a la concessió de l’Ordre Civil d’Alfons XII, que finalment se li 

concedí l’any 1925. Pel que fa a l’activitat cultural i publicista, Victory publicà 

una sèrie de monografies, la majoria de caire militar, com ara el Memorandum 

del Oficial de Estado Mayor en Campaña y en grandes maniobras (1897), obra 

aleshores única en la seva classe.747  

Tanmateix, els temes militars no foren els únics que l’interessaren i així 

és que hom pot trobar entre la seva producció escrita treballs sobre història, 

geografia, urbanisme, comerç i ports francs, política educativa, afers de política 

internacional i economia, etc. En aquest sentit, fou autor, a més d’altres treballs 

sobre qüestions militars ―com ara Necesidad de completar y combinar las 

                                           
745 HERNÁNDEZ SANZ, F. «Biografia de Don Antonio Victory Taltavull», op. cit., pàg. 110-117. 
746 LIMÓN PONS, M. À. «Antoni Victory i Taltavull: l’ateneisme pur», op. cit., pàg. 12. 
747 VICTORY TALTAVULL, A. Memorandum del Oficial de Estado Mayor en Campaña y en 
grandes maniobras. Barcelona: Imp. de Henrich y CA, en comandita, 1897. Publicada a 
Barcelona, durant aquells anys fou considerada com una obra indispensable per als oficials de 
l’exèrcit. Com a dada significativa de la rellevància que adquirí, basta dir que part del seu text 
es declarà oficial per a l’Escola Superior de Guerra i, anys més tard, el 1909, per a la classe 
d’Estat Major, i va ser fins i tot utilitzada per a un curs de llengua castellana a l’escola militar de 
Fort Leavenworth a l’Estat de Kansas. Vegeu: HERNÁNDEZ SANZ, F. «Biografia de Don 
Antonio Victory Taltavull», op. cit., pàg. 111-112. 
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defensas terrestres y marítimas de Menorca (1911), El Estado Mayor ¿Cuerpo 

o Servicio? (1912) i La Base Naval de Mahón y las reformas militares de 

Menorca (1919), destacats per Francesc Hernández Sanz en la sessió 

necrològica que l’entitat li dedicà―, de treballs de caire històric com Gobierno 

de Sir Richard Kane en Menorca, 1712-1736 (1924), d’interès geogràfic i de 

política internacional com ara Asia: su estado geográfico-político actual (1909), 

o d’interès sociocultural i econòmic com La sociedad mahonesa y los intereses 

de Menorca (1914) i Los factores del progreso en Menorca (1918) ─ambdós 

reculls de conferències pronunciades a l’Ateneu de Maó i d’articles publicats a 

la premsa periòdica, principalment a El Bien Público. A més, pronuncià una 

gran quantitat de conferències, que restaren inèdites, la majoria a l’Ateneu que 

presidí, entre les quals F. Hernández Sanz destacà «La transformación de la 

China» (1916), «El trabajo, la propiedad y la riqueza» (1919), «El Japón y la 

próxima guerra» (1920), «Las cuestiones del Extremo Oriente y del Pacífico y 

la Conferencia de Washington» (1922), i «Política i administración municipal» 

(1928).748 A aquestes darreres, hi hauríem d’afegir les que sobre temes 

educatius féu en el marc del programa de conferències sobre educació i cultura 

que es realitzaren a l’entitat en els cursos 1925-1926 i 1926-1927 ―en concret, 

en pronuncià dues: «Ideas que deben tener presentes los jóvenes, los padres y 

                                           
748 Francesc Hernández Sanz, en el discurs que realitzà en la sessió necrològica que l’Ateneu 
Científic, Literari i Artístic de Maó dedicà a qui havia estat el seu primer president, destacà les 
obres i conferències abans assenyalades ―vegeu: HERNÁNDEZ SANZ, F. «Biografia de Don 
Antonio Victory Taltavull», op. cit., pàg. 118-119. Algunes d’elles foren editades en llibrets, 
d’altres restaren inèdites, per a les obres publicades vegeu: VICTORY TALTAVULL, A. Asia: su 
estado geográfico-político actual. China, Corea y Japón: el peligro amarillo: el conflicto yanqui-
japonés. Conferencias leídas por el presidente del Ateneo Antonio Victory en los días 23 de 
noviembre y 5 y 20 de diciembre de 1908. Maó: Tipografía Mahonesa, 1909; VICTORY 
TALTAVULL, A. Necesidad de completar y combinar las defensas terrestres y marítimas de 
Menorca. Conferencia dada en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón. Maó: Est. 
Tip. de M. Sintes Rotger, 1911; VICTORY TALTAVULL, A. El Estado Mayor ¿Cuerpo o 
Servicio? Maó: Est. Tip. de M. Sintes Rotger, 1912; VICTORY TALTAVULL, A. La sociedad 
mahonesa y los intereses de Menorca. Maó: Est. Tip. de M. Sintes Rotger, 1914; VICTORY 
TALTAVULL, A. Los factores del progreso en Menorca. Conferencia leída en el Ateneo 
Científico, Literario y Artístico de Mahón el dia 30 de Octubre de 1917 y Artículos publicados en 
«El Bien Público» en diciembre del mismo año. Maó: Imp. de M. Sintes Rotger, sucesor de B. 
Fábregues y de M. Parpal, 1918; VICTORY TALTAVULL, A. La Base Naval de Mahón y las 
reformas militares de Menorca. Maó: Est. Tip. de M. Sintes Rotger, sucesor de B. Fábregues y 
de M. Parpal, 1919 i VICTORY TALTAVULL, A. Gobierno de Sir Richard Kane en Menorca, 
1712-1736. Maó: Imprenta de Manuel Sintes, sucesor de B. Fábregues y de M. Parpal, 1924. 
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los maestros para el perfeccionamiento del individuo y de la sociedad» (1925) i 

«Diagnóstico de las aptitudes de los escolares» (1927).749 

La seva aportació a la Revista de Menorca se centrà majoritàriament en 

qüestions militars i biogràfiques, a més de tractar sobre qüestions d’ordenació 

del territori i urbanisme. S’hi haurien d’afegir, a més, una gran quantitat de 

discursos anuals de les sessions d’obertura dels cursos acadèmics de l’Ateneu, 

derivats del seu càrrec.750 Entre les contribucions a la Revista de Menorca, a 

banda de les pròpies de l’activitat com a president de la institució, hom ha de 

destacar les publicacions dels treballs i les conferències sobre «Influencia de la 

guerra sobre la ciencia y las artes» (1906), «Política naval menorquina» (1912), 

«La sociedad mahonesa y sus instituciones modernas de cultura, higiene y 

fomento» (1913), «El mando militar en Menorca» (1918) i «El Ateneo Científico, 

Literario y Artístico de Mahón en sus veinticinco primeros años de existencia» 

(1930), així com també tot un seguit de publicacions breus sobre propostes de 

millora urbanística i d’infraestructures per a la ciutat de Maó ―com ara 

«Plazas, calles y caminos» (1917), «Las futuras Avenida de Alfonso XIII y 

Plaza de España» (1918), «Reformas urbanas de Mahón» (1922), i 

«Problemas urbanos de Mahón. Abastecimiento de agua y alcantarillado» 

(1931)―, a les quals cal afegir les ja esmentades abans, car foren editades 

com a llibres també, sobre «Necesidad de completar y combinar las defensas 

terrestres y marítimas de Menorca» (1911), «Los factores del progreso en 

Menorca (1918)», «La Base Naval de Mahón y las reformas militares de 

Menorca» (1919) i «Gobierno de Sir Richard Kane en Menorca, 1712-1736» 

(1924).751 

                                           
749 Malauradament les conferències sobre educació esmentades d’A. Victory Taltavull no foren 
publicades i tan sols en tenim notícies a través de la publicitat que se’n donà al butlletí de 
l’entitat. Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menoca» [Maó], 11 de desembre de 1925, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Lietario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menoca» [Maó], 18 de febrer de 1927, pàg. 1. 
750 Maria Lluïsa Canut i Josep Lluís Amorós han documentat un total de seixanta-set entrades a 
la Revista de Menorca d’Antoni Victory Taltavull, repartides en vint-i-dues sobre activitats de 
l’Ateneu ―principalment els discursos esmentats―, onze sobre qüestions militars, set sobre 
biografies, quatre sobre civilització, cultura i progrés, quatre més sobre ordenació del territori i 
urbanisme, tres sobre història, tres més sobre política internacional, etc. Vegeu: CANUT, M. L.; 
AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 217. 
751 Ens referim a: VICTORY TALTAVULL, A. «Influencia de la guerra sobre la ciencia y las 
artes», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 29-33; VICTORY TALTAVULL, A. 
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Quant a l’actuació en la política municipal, cal esmentar que Antoni 

Victory Taltavull fou batle de la ciutat de Maó durant la Dictadura de Primo de 

Rivera, fet que ha de ser entès, en opinió de Josep M. Quintana, possiblement 

com un punt negre en la seva trajectòria intel·lectual.752 Segons el parer 

d’Hernández Sanz: «Aunque Victory estuvo siempre afiliado al partido 

monárquico, tal vez, la amistad personal que de antiguo le unía con Primo de 

Rivera, le indujo a ser uno de tantos que prestaron crédito con la mayor buena 

fe a los propósitos de saneamiento administrativo que ofreció el Dictador en su 

programa».753 Tal com ha assenyalat Joan Hernández Mora, probablement 

Victory Taltavull prengué possessió del seu càrrec de batle mogut més per la 

intenció d’administrar la ciutat, que no pas per fer política, atès que, tot i ser 

monàrquic, se’l podia considerar apolític en la mesura que no era partidista i no 

havia militat mai en cap partit polític, fet aquest que, com ja hem assenyalat, en 

part en determinà l’elecció com a president de l’Ateneu, ja que la institució 

s’havia de definir com a neutra políticament.754 Sigui com vulgui, l’etapa 

                                                                                                                            
«Necesidad de completar y combinar las defensas terrestres y marítimas de Menorca», Revista 
de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 349-375; VICTORY TALTAVULL, A. «Política naval 
menorquina», Revista de Menorca [Maó], vol. 1912, pàg. 81-86; VICTORY TALTAVULL, A. «La 
sociedad mahonesa y sus instituciones...», op. cit., pàg. 309-338; VICTORY TALTAVULL, A. 
«Plazas, calles y caminos», Revista de Menorca [Maó], vol. 1917, pàg. 33-38; VICTORY 
TALTAVULL, A. «Las futuras Avenida de Alfonso XIII y Plaza de España», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1918, pàg. 110-114; VICTORY TALTAVULL, A. «Reformas urbanas de Mahón», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1922, pàg. 193-199; VICTORY TALTAVULL, A. «Los factores 
del progreso en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1918, pàg. 7-37; VICTORY 
TALTAVULL, A. «El mando militar en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1918, pàg. 
105-110; VICTORY TALTAVULL, A. «La Base Naval de Mahón y las reformas militares de 
Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1919, pàg. 7-38; VICTORY TALTAVULL, A. 
«Gobierno de Sir Richard Kane en Menorca, 1712-1736», Revista de Menorca [Maó], vol. 1924, 
pàg. 327-400; VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico...», op. cit., 
pàg. 294-319 i VICTORY TALTAVULL, A. «Problemas urbanos de Mahón. Abastecimiento de 
agua y alcantarillado», Revista de Menorca [Maó], vol. 1931, pàg. 121-139. 
752 QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 47. 
753 Francesc Hernández Sanz, sobre la gestió municipal d’Antoni Victory Taltavull, continuà 
opinant: «Aturde pensar en la magnitud de su labor llevada a cabo al frente del Consistorio. Por 
demás prolijo sería enumerar una por una las mejoras que introdujo en Beneficencia, Sanidad, 
Instrucción Pública, Cultura y Policía Urbana. Patentes están las mejoras debidas a su iniciativa 
como el Mercado de Pescados, el edificio del Primer Grupo Escolar, la pavimentación de 
calles, la apertura de nuevas vías, alcantarillado, creación de la Escuela del Trabajo, impresión 
del Catálogo del Archivo municipal, parque y jardines...»,  per acabar concloent: «Podrá ser 
discutida su gestión como Alcalde; lo que no podrà discutirse, lo que no se pondrà en duda 
jamás será la lealtad con que llevó a cabo su actuación, su cariño entrañable que sintió por 
Menorca y especialmente por Mahón, por su ciudad querida». Vegeu: HERNÁNDEZ SANZ, F. 
«Biografia de Don Antonio Victory Taltavull», op. cit., pàg. 119-120.  
754 HERNÁNDEZ MORA, J. «Els orígens de l’Ateneu de Maó», op. cit., pàg. 52-53. 
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municipal d’Antoni Victory Taltavull, que abasta dos períodes ―l’un del maig de 

1924 a l’abril de 1925 i l’altre del desembre d’aquell any al març de 1930―, ha 

estat considerada, des de diversos estudis històrics actuals, com a positiva per 

a la ciutat de Maó.755  

D’ell s’ha dit que exercí la batlia amb una actitud resolutiva i tecnocràtica, 

cercant el benestar i la millora de la ciutat. Així, doncs, el seu mandat fou 

eminentment tecnòcrata i, segons el parer de J. M. Quintana, ni en els 

discursos ni en les resolucions i accions municipals de Victory, hom hi trobarà 

una dialèctica o unes consideracions doctrinals d’un o altre signe ideològic o de 

partit, ni tan sols del credo imperant de la Dictadura primoriverista, ja que fou el 

seu interès per Maó el que l’impulsà a acceptar la batlia i l’únic que el mogué 

durant el seu mandat. Victory volgué dur a la pràctica un seguit de reformes 

urbanes i d’infraestructures ―d’algunes de les quals ja havia donat compte en 

la premsa diària o a la Revista de Menorca, com s’ha vist. Volgué millorar les 

vies existents i crear-ne de noves, edificar escoles, solucionar els problemes 

endèmics d’higiene i de sanejament públics, estimular la cultura, etc. Durant el 

seu mandat com a batle els pressuposts municipals augmentaren de les dues-

centes a les cinc-centes mil pessetes. Un cop Victory deixà la batlia de Maó, 

redactà un treball sobre l’estat municipal de la vila que pretenia llegir en una 

conferència a l’Ateneu que presidia ―treball que finalment llegí el secretari de 

la Junta Directiva, Pere Alejandre Monjo, en la sessió necrològica que l’entitat li 

dedicà, car poc abans de poder-lo pronunciar Victory finí. En aquest treball 

Antoni Victory es mostrà partidari de tot un seguit d’obres o de fites que 

s’havien de portar a terme per millorar el progrés i el benestar de la ciutat 

―obres i dragats portuaris, obertura d’una avinguda entre el moll comercial i el 

centre de la ciutat, fer un pla escolar, construir un edifici nou per a l’Institut, 

crear un escorxador, planificar hotels per a turistes, redactar un projecte de 

proveïment d’aigua corrent, urbanitzar les sínies i els horts interiors de la ciutat, 

                                           
755 En aquest sentit, tant Deseado Mercadal com Josep M. Quintana han destacat que fou un 
bon batle, eficient i positiu. Vegeu: MERCADAL BAGUR, D. Datos para la historia de los 
movimientos obrero y político... op. cit., pàg. 144 i QUINTANA, J. M. Menorca segle XX... op. 
cit., pàg. 83-84. 
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i, finalment, construir el clavegueram.756 Sigui com vulgui, la seva tasca cívica, 

bé com a batle, bé com a president de l’Ateneu de Maó, fou lloada tant des de 

la premsa monàrquica i conservadora com la republicana, a casa nostra, fet 

que palesa la unanimitat que l’anàlisi de la persona i l’obra de Victory Taltavull 

―sobretot en relació amb la tasca duta a terme al capdavant de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic― despertà en espectres ideològics maonesos 

oposats.757 

Del seu perfil humà s’ha remarcat que fou una persona amb capacitat de 

direcció i gestió, a més de ser, en paraules de Joan Hernández Mora, un home 

de: «vastíssima cultura, d’una sorprenent curiositat intel·lectual, que anava de 

les qüestions militars a la Geografia i a la Història, que en són unes de les 

seves bases, a la Política Internacional, disciplina també inseparable de la 

ciència militar, a l’administració pública, a la Sociologia i, el que pot semblar 

més estrany, als problemes pedagògics».758 En aquest sentit, i pel que fa al seu 

interès per l’educació, Victory Taltavull deixà redactat algun escrit en què 

considerà que la base de la prosperitat dels pobles havia de passar, 

forçosament, pel desenvolupament de l’ensenyament i la cultura en general.759 

Així fou que, dels cinc anys en què estigué al capdavant del municipi maonès, 

el propi Victory Taltavull volgué destacar de la seva gestió, en relació amb 

l’educació, el fet que s’hagués aconseguit complir l’obligatorietat escolar als 

pobles de Sant Climent i Llucmaçanes que pertanyien al municipi, a més 

d’haver-se construït un nou edifici per a l’Escola Graduada, i haver-se creat 

l’Escola Elemental del Treball.760 

                                           
756 LIMÓN PONS, M. À. «Antoni Victory i Taltavull: l’ateneisme pur», op. cit., pàg. 19-20. Sobre 
el text que Victory Taltavull preparà i finalment llegí Alejandre Monjo vegeu: VICTORY 
TALTAVULL, A. «Problemas urbanos de Mahón...», op. cit., pàg. 121-139. 
757 Vegeu: El Bien Público [Maó], 5 de gener de 1931 i La Voz de Menorca [Maó], 5 de gener de 
1931. 
758 HERNÁNDEZ MORA, J. «Els orígens de l’Ateneu de Maó»,  op. cit., pàg. 51. 
759 Vegeu: VICTORY TALTAVULL, A. Los factores del progreso en Menorca... op. cit., pàg. 40-
42. 
760 VICTORY TALTAVULL, A. Al pueblo de Mahón. Mahón, 26 de febrero de 1930. Maó: Imp. 
de F. Truyol, 1930 (full imprès). Victory Taltavull diu: «La obligación de asistir a la escuela se ha 
podido hacer cumplir en San Clemente y Llumesanas, que tienen los locales debidos y en 
buenas condiciones. En el casco de la ciudad, podrá intensificarse ahora la assistencia, con el 
nuevo edificio para la Escuela Graduada. Y en la Compañía de Tramontana, cuando se 
construya su escuela mixta, cuyo proyecto dejamos aprobado y encarrilado. El número de 
analfabetos disminuye de año en año, como se comprueba en el alistamiento militar anual. La 
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Figura 74. Antoni Victory Taltavull, primer president de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic 
―càrrec que ocupà fins a la seva mort el gener de 1931― i batle de Maó als anys vint del 

segle passat. 
 

 

  5.1.4.11. Enric Alabern Sáez 
 

Un altre soci fundador i persona clau en la definició primigènia de 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó fou Enric Alabern Sáez (Madrid, 

1858 – Palma, 1926).761 Mentre romangué a l’illa de Menorca s’implicà en les 

juntes directives de l’Ateneu ―en fou vicepresident primer i president de la 

Secció de Ciències Exactes i Naturals posteriorment. Fou, a més, l’autor del 

discurs inaugural de l’entitat, en què marcà i definí les línies mestres que 

havien de regir-la. Enric Alabern arribà a Maó al començament del segle XX, 

destinat com a administrador de la duana. Ingressà en el cos com a funcionari 

per oposició l’any 1877. Fruit dels seus canvis de destinació cursà els estudis 

                                                                                                                            
creación de la Escuela Elemental del Trabajo, sobre la base de la Antigua de Artes y Oficios, va 
dando resultados satisfactorios». 
761 Sobre la figura d’Enric Alabern vegeu: SUREDA GARCIA, B; MOTILLA SALAS, X. 
«Educació de les mares i lluita contra la mortalitat infantil...», op. cit., pàg. 81-103 i MOTILLA 
SALAS, X; SUREDA GARCIA, B. La Gota de Llet. Protecció a la infància i educació social... op. 
cit., pàg. 149-160. 
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de medicina en diverses universitats ―Madrid, València i Barcelona―, i es 

llicencià a l’edat de trenta-set anys, l’any 1896, en les especialitats d’oftalmòleg 

d’una banda, i de puericultor i maternòleg, d’una altra.762 Abans de l’arribada a 

Maó com a funcionari de la duana, havia estat destinat en diversos indrets, on 

conegué experiències de consultoris d’infants de pit i gotes de llet, com ara a 

Blanes ─on fundà en col·laboració amb M. Balvey una Revista Médica Rural 

(1896-1897)─ i a Portbou, on fundà una delegació de l’Extensió Universitària de 

Barcelona. A Menorca dirigí primer el Dispensari Oftalmològic Municipal entre 

1905 i 1906 ―que després dirigiria, durant molts anys, Llorenç Pons 

Marquès― i amb posterioritat la Gota de Llet de Menorca entre 1906 i 1913, 

any en què abandonà Maó per ocupar plaça primer a la duana d’Alacant, 

després a la de Bilbao, i establir-se finalment a Palma com a administrador de 

duanes de la província de Balears.  

Fou autor de diversos treballs durant la seva estada a casa nostra, com 

les diverses conferències que pronuncià en el marc de la campanya a favor de 

la creació de la Gota de Llet endegada des de la Junta Local d’Extensió 

Universitària de Maó. En concret, foren tres conferències prèvies a la fundació 

de la Gota de Llet, intitulades «La Lucha en pro de la infancia», «La 

puericultura y los consultorios de niños de pecho» i «Fundación de la Gota de 

Leche» (totes tres l’any 1905), a les quals se n’afegirien posteriorment dues 

més, quan la institució maternoinfantil ja era una realitat, intitulades «Desarrollo 

actual de la higiene infantil» i «Concepto y funciones de la Gota de Leche» 

(ambdues l’any 1907), aquestes últimes recollides a la Revista de Menorca.763 

Fou autor, a més, de diverses contribucions al Primer Congrés Espanyol 

Internacional de la Tuberculosi celebrat a Barcelona l’any 1910, com ara un 

projecte per a la construcció d’un nou edifici, conjuntament amb l’arquitecte 

municipal maonès Francesc Femenias, per a la llavors ja existent Gota de Llet 

de Menorca, davant la necessitat de millorar-ne les instal·lacions, i diverses 
                                           
762 AGA-SEC. Caixa 15196. Títol de llicenciat en medicina i expedient acadèmic d’Enric Alabern 
Sáez, Universitat de Barcelona, 1896. 
763 Les dues darreres es reproduïren a la Revista de Menorca l’any 1907, vegeu: ALABERN, E. 
«Desarrollo actual de la higiene infantil», Revista de Menorca [Maó], 1907, pàg. 161-168 i 
ALABERN, E. «Concepto y funciones de la Gota de Leche», Revista de Menorca [Maó], 1907, 
pàg. 257-264. Pel que fa a les tres primeres, hom pot consultar-les en extracte a l’apèndix de 
l’obra: HERNÁNDEZ SANZ, F. Historial de la “Gota de Leche” de Mahón... op. cit. 
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comunicacions sobre com ajudar a combatre la tuberculosi infantil des de les 

gotes de llet i la conveniència de prescriure llet de vaca crua o cuita des 

d’aquestes institucions.764 També publicà el treball Sobre un Paidómetro. 

Cooperación a la mesura de infantes (1913), per tal de donar coneixença d’un 

aparell, que ideà ell mateix, per amidar els infants, i va deixar redactada una 

memòria sobre els progressos i resultats obtinguts a la Gota de Llet de 

Menorca sota la seva direcció abans d’anar-se’n de l’illa ―intitulada Memoria 

sobre la marcha, progreso y resultados de la Gota de Leche de Mahón 

(1913).765 Així mateix, també fou autor, anys més tard, d’un llibre fruit de la 

seva tesi doctoral, publicat a Palma l’any 1921, en què tractà Sobre lactancia 

artificial en las instituciones de puericultura y en la práctica privada.766 

Com s’ha dit, Enric Alabern fou l’encarregat de fer el discurs inaugural de 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, que versà sobre el «Carácter de la 

Institución de los Ateneos en España».767 Així, doncs, en la persona d’Enric 

Alabern recaigué la responsabilitat de definir la nounada institució i de marcar-

ne els objectius. En aquest sentit, en un altre lloc d’aquest estudi ja hem fet 

esment al fet que, en el discurs inaugural, el metge i aleshores administrador 

de la duana de Maó establí i desenvolupà els tres principis teleològics que 
                                           
764 Pel que fa al projecte esmentat vegeu: FEMENÍAS, F.; ALABERN, E. Noticia sobre el plan y 
condiciones de un edificio de planta cuyo proyecto figura en la exposición del Congreso para la 
«Gota de leche» de Mahón. Primer Congreso Español Internacional de la Tuberculosis. Maó: 
Imp. de M. Sintes Rotger, á cargo de F. Fábregues Pons, 1910. Així mateix, pel que fa a la 
resta de comunicacions presentades per E. Alabern al Congrés vegeu: ALABERN, E. La 
tuberculosis infantil desde las «Gotas de Leche». Primer Congreso Español Internacional de la 
Tuberculosis (Tema oficial de la sección II). Maó: Est. Tip. De M. Sintes, á cargo de F. 
Fábregues Pons, s/d (1910) i ALABERN, E. ¿Debemos prescribir cruda ó cocida la leche de 
vaca? Primer Congreso Español Internacional de la Tuberculosis (Tema recomendado de la 
sección VI). Maó: Est. Tip. de M. Sintes, á cargo de F. Fábregues Pons, s/d (1910). 
765 Vegeu: ALABERN, E. Sobre un Paidómetro. Cooperación a la mesura de infantes. Maó: 
Tipografia Mahonesa, 1913 i ALABERN, E. Memoria sobre la marcha, progreso y resultados de 
la Gota de Leche de Mahón. Maó: Est. Tip. de M. Sintes Rotger, á cargo de F. Fábregues 
Pons, 1913. 
766 ALABERN, E. Tesis del Doctorado por D. Enrique Alabern, vocal correspondiente del 
Consejo superior de protección a la infancia. Sobre lactancia artificial en las instituciones de 
puericultura y en la práctica privada. Cooperación a los estudios Nipiológicos acerca de las 
leches cruda y esterilizada. Palma: Tipografia de Amengual y Muntaner, 1921. 
767 Per a l’esmentat discurs, ja analitzat en aquest estudi, vegeu: ALABERN, E. Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Discurso inaugural... op. cit., i ALABERN, E. «Carácter de la 
institución de los ateneos en España», op. cit., pàg. 57-69. Tot i que en un principi pogués 
semblar més lògic que el discurs inaugural hagués estat responsabilitat del president de la 
institució, no fou així ja que tal com ha assenyalat Joan Hernández Mora: «No convenia que fos 
així. Al President havia que donar-li la Institució feta». HERNÁNDEZ MORA, J. «Els orígens de 
l’Ateneu de Maó», op. cit., pàg. 63. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 493 

formaven, sota el seu parer, el caràcter dels ateneus, sobre els quals, i per 

extensió, s’havia de fonamentar la nounada institució. Aquests tres principis 

eren: procurar una visió enciclopèdica de la vida, adoptar la crítica com a 

mètode de treball i posseir un esperit de tolerància. Les idees, els drets i els 

principis que havien de sustentar l’esperit de l’Ateneu de Maó s’havien 

d’esglaonar sota els eixos següents: el dret al lliure examen, inherent en 

l’home; el principi lògic de contradicció, és a dir, la crítica; el principi de 

tolerància i, finalment, la investigació vers la veritat i el culte a les arts, que eren 

les finalitats pràctiques de tot ateneu, al seu parer. 

Una vegada que l’Ateneu endegà l’activitat acadèmica, Alabern fou 

vicepresident de la primera Junta Directiva, càrrec en el qual es mantingué fins 

a l’any 1908, quan el substituiria Llorenç Pons Marquès, per ser a partir de 

llavors el president de la Secció de Ciències Exactes i Naturals, al capdavant 

de la qual impulsà l’any 1909 l’elaboració d’una topografia mèdica de l’illa de 

Menorca, que finalment no reeixí.768 Nogensmenys, sota l’impuls d’aquesta 

iniciativa, anys més tard, el metge i oftalmòleg maonès Llorenç Pons Marquès 

en féu una de Maó que premià la Real Academia de Medicina de Madrid i es 

publicà a Barcelona, a la qual ja ens hem referit. 769 

 

                                           
768 El butlletí de l’Ateneu es féu ressò de la iniciativa tot indicant que: «Por iniciativa de su 
Presidente el Doctor Alabern ha emprendido esta Sección [referint-se a la de Ciències Exactes 
i Naturals] los trabajos preparatorios para formar la Topografia médica de toda la Isla, si es 
posible, o por lo menos la de esta ciudad. A coadyuvar en obra de tanta importancia y 
trascendencia han sido invitados todos los ateneístas y citados, en especial, los que por su 
profesión, conocimientos ó aficiones pueden contribuir con más eficacia al éxito de este trabajo, 
que será del Ateneo, como fruto del esfuerzo colectivo. La Sección ha celebrado ya dos 
sesiones. En la inaugural expuso el Sr. Alabern su proyecto y presentó a los concurrentes un 
programa o esquema de la obra que se emprende, y en la segunda, que tuvo lugar el miércoles 
último, se empezó la discusión de dicho esquema. La Revista publicará in extenso cuanto se 
ha hecho y se haga en dicha importante materia». Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 23 d’octubre de 1909, pàg. 
2.  
769 En aquest sentit vegeu: PONS MARQUÉS, L. Geografía médica de Mahón... op. cit. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 494 

 
Figura 75. El metge i administrador de duanes Enric Alabern Sáez, soci fundador i primer 

vicepresident de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. Impulsor i primer director de la 
Gota de Llet de Menorca, consultori i escola de maternologia. 
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Sigui com vulgui, la principal actuació d’Alabern a casa nostra ―i per la 

qual fou lloat i recordat quan partí definitivament de l’illa― fou la creació i el 

sosteniment d’un consultori maternoinfantil, la Gota de Llet de Menorca, que 

esdevingué des de la seva creació una entitat afiliada a l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic de Maó, a l’edifici del qual es domicilià definitivament. Enric 

Alabern Sáez dirigí aquesta entitat de protecció a la infància i educació social 

entre 1906 i 1913, al capdavant de la qual proporcionà consells higiènics a les 

mares i tingué cura de supervisar l’alimentació i el desenvolupament dels 

nadons, les mares dels quals hi assistien, per tal de lluitar contra l’elevada 

mortalitat infantil existent a les primeries del nou-cents. Per a E. Alabern la 

causa fonamental dels elevats índexs de mortalitat infantil calia cercar-la en la 

incultura de la població. D’aquesta manera la lluita contra aquest fet havia de 

partir, en un principi, de proporcionar, especialment a les mares, la cultura i els 

coneixements necessaris per fer front a aquesta problemàtica. Alabern, com la 

majoria dels metges higienistes d’aquesta època, insistí en la influència dels 

hàbits alimentaris en la salut dels infants, atès que considerà com a causa 

evitable més freqüent de la mortalitat infantil els trastorns gastrointestinals.770 

Les mostres de reconeixement per la seva tasca al capdavant de la Gota de 

Llet de Menorca foren diverses, un exemple de les quals la trobem en el premi 

que l’any 1910 li concedí la Junta Central de Protecció a la Infància, del qual es 

feren ressò la revista Pro Infancia, portaveu del Consell Superior de Protecció a 

la Infància, la Revista de Menorca i el butlletí de l’Ateneu, suplement de la 

revista esmentada.771 Així mateix, poc abans d’abandonar Maó, la corporació 

municipal maonesa el nomenà fill adoptiu, a la sessió del 5 de març de 1913, 

com a mostra d’agraïment del poble pels serveis oferts al si de la Gota de 

Llet.772 Cal tenir present que la importància del nomenament era gran, atès que 

                                           
770 Sobre la figura d’Enric Alabern i la seva tasca al capdavant de la Gota de Llet hom pot 
consultar: SUREDA GARCIA, B; MOTILLA SALAS, X. «Educació de les mares i lluita contra la 
mortalitat infantil...», op. cit., pàg. 81-103 i MOTILLA SALAS, X; SUREDA GARCIA, B. La Gota 
de Llet. Protecció a la infància i educació social... op. cit. 
771 Vegeu: LA REDACCIÓN: «El premio de “La Gota de Leche”», Revista de Menorca [Maó], 
1910, pàg. 55 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 16 de febrer de 1910, pàg. 2. 
772 Vegeu: LA REDACCIÓN. «Homenaje al señor Alabern», Revista de Menorca [Maó], 1913, 
pàg. 193-196. De la notícia de declarar fill adoptiu de Maó a Enric Alabern també en donà 
compte el butlletí de l’Ateneu on s’afirmà: «El médico Alabern. Queriendo el Ayuntamiento 
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era la primera vegada que es concedia aquest títol des de l’Ajuntament 

maonès.773 

El compromís que mantingué amb la nostra illa i les seves institucions es 

perllongà més enllà de l’estada a casa nostra, com ho demostra el fet que en 

anys posteriors a la seva marxa seguís fent donatius, tant de publicacions per 

ell redactades com de la seva propietat a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 

Maó, com havia fet al llarg dels anys en què romangué a l’illa;774 així com 

també en el fet que poc després d’abandonar l’illa s’oferís a representar la 

Junta Local de Protecció a la Infància de Maó en l’Assemblea de Protecció a la 

Infància que se celebrà a Madrid, car ja hi era present com a vocal del Consell 

Superior de Protecció a la Infància, fet que acceptà el consistori maonès.775 De 

la importància de la seva figura al capdavant de la Gota de Llet de Menorca, 

                                                                                                                            
demostrar su gratitud y la de todo el pueblo mahonés a nuestro estimado consocio, por su 
constante y generosa labor en pro de la infancia, como Director de la “Gota de Leche”, ha 
acordado por unanimidad declararle Hijo adoptivo de esta ciudad, distinción la más preciada 
que puede otorgar un Ayuntamiento. El entrañable afecto que nos une al señor Alabern no ha 
de ser óbice para que consignemos que el acto del Ayuntamiento es de estricta justicia». 
Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 14 de març de 1913, pàg. 1. 
773 Així és que a la sala d’actes de l’Ajuntament, presidida pel el delegat del Govern Josep de 
Togores i amb la presència de diverses autoritats i nombrós públic, el batle Francesc Bals féu 
lliurament a Alabern d’un diploma en què es consignava l’acord municipal i en el qual es podia 
llegir: «El Ayuntamiento de Mahón, interpretando los sentimientos de amor y de gratitud que el 
pueblo que representa siente por el médico don Enrique Alabern y Saez, fundador en MCMv-
MCMvj de la benéfica y utilísima institución Gota de leche, a la que, con una generosidad y 
desinterés dignos del mayor elogio, presta su dirección facultativa y consagra sus personales 
servicios, en sesión celebrada el día v de marzo acordó, por unanimidad, nombrarle Hijo 
Adoptivo de Mahón, la más alta honra que le es dable conceder, y para perpetuar galardón 
semejante, se le extiende el presente diploma, refrendando con el sello mayor de este 
Municipio y formado en las Casas Consistoriales de esta Ciudad a primeros de junio de 
MCMxiij». LA REDACCIÓN. «Homenaje al señor Alabern», op. cit., pàg. 195-196. 
774 Hi ha constància dels donatius de llibres que féu a Maó estant i des de fora de l’illa per a la 
biblioteca de l’Ateneu de Maó en diversos butlletins en què s’informava dels llibres ingressats a 
la biblioteca. Així, per exemple, féu donació d’un exemplar de la Crónica de la Fiesta del Árbol 
en España el año 1907, de dotze volums de llibres mèdics, d’un exemplar de La lucha contra la 
moralidad pública de Charles Calippe o de l’edició que es féu de la seva tesi doctoral Sobre 
lactancia artificial en las instituciones de puericultura y en la práctica privada, entre d’altres. 
Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 23 de gener de 1909, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 10 de juliol de 1913, pàg. 1; Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 6 
d’octubre de 1914, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la 
«Revista de Menorca» [Maó], 9 de febrer de 1922, pàg. 1. 
775 Vegeu: ARXIU MUNICIPAL DE MAÓ [AMM]. Lligall «Beneficència, reformes socials, 
protecció a la infància, 1914». Expedient «Protección a la infancia: nombrando al médico D. 
Enrique Alabern para que represente a esta Junta local en la Asamblea de Protección a la 
Infancia que debe celebrarse en Madrid». 
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més enllà dels homenatges rebuts en el moment d’eixir de l’illa, ens en podem 

fer una idea també si ens atenem a la justificació que donà el metge militar 

Jeroni Forteza i Martí, que dirigí anys més tard la institució, sobre la manca 

d’assistència a l’establiment maternològic, després que Alabern es traslladés 

fora de l’illa. En concret, J. Forteza digué: «me explico lo ocurrido tan sólo por 

una especie de colapso, digámoslo así, del espíritu popular violentamente 

traumatizado por la inesperada marcha del fundador de la “Gota de Leche”. 

Este señor se creó aquí una personalidad tan simpática, tan atractiva, [...] que 

no era posible que el pueblo lo viera marchar sin que se disiparan algunas de 

sus ilusiones más queridas. Y así fué, el entusiasmo por la Gota decreció sin 

que nadie haya tenido la culpa. Ha ocurrido un luto, hasta cierto punto no 

censurable».776  

Sigui com vulgui, el cert és que Enric Alabern fou objecte de l’estima i 

l’admiració de la societat civil maonesa com a fruit de la tasca realitzada a la 

Gota de Llet de Menorca, la seva principal obra a casa nostra, fet que es 

palesa en actes com la proposta que la Junta Local de Protecció a la Infància 

de Maó elevà al Consell Superior de Protecció a la Infància, per tal que es 

reconegués la ingent labor duta a terme per Alabern, a Menorca estant, en 

relació amb la protecció a la infància i l’educació de les mares, per la qual cosa 

se’l premià, el nomenament de fill adoptiu de la ciutat en el moment de partir de 

l’illa o amb la tristor que fou rebuda, anys més tard, la notícia de la seva 

defunció.777 

 

 

                                           
776 FORTEZA MARTÍ, J. El Espejo de la Madre Mahonesa. Memoria de la Gota de Leche. Maó: 
Tipografia Mahonesa, 1916, pàg. 7-8.  
777 Així, per exemple, el butlletí de l’Ateneu es féu ressò de la notícia consignant que: «GOTA 
DE LECHE. Esta tarde, a las 19, se reunirán en sesión extraordinaria la Junta Delegada de 
esta benéfica institución, para tratar del fallecimiento, recientemente ocurrido, de su fundador y 
primer Director el Dr. D. Enrique Alabern», alhora que s’informà que: «El día 4 del corriente 
falleció en Palma el Dr. D. Enrique Alabern Saez, hijo adoptivo de Mahón, socio fundador y 
primer Vicepresidente de este Ateneo, fundador y primer Director de la Gota de Leche, que ha 
sido el primer establecimiento de maternología y puericultura creado en Baleares. La Junta 
Directiva del Ateneo, en su última sesión, consignó en acta su sentimiento por tan sensible 
pérdida, y acordó testimoniar este sentimiento a la señora Viuda del finado». Vegeu: Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento de la «Revista de Menorca» [Maó], 18 de 
novembre de 1926, pàg. 1. 
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5.1.4.12. Jaume Pomar i Fuster 
 

Un dels professors de l’Institut de Maó que s’involucrà en l’esdevenir de 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó fou Jaume Pomar i Fuster (Palma, 

1868-1910).778 Jaume Pomar s’inscriví com a soci de l’Ateneu pocs mesos 

després d’haver-se fundat, una vegada que arribà a Maó per ocupar la càtedra 

de geografia i història a l’Institut de la ciutat l’any 1905,779 i n’esdevingué el 

primer president de la Secció de Literatura i Música, al capdavant de la qual 

portà una intensa activitat en els cinc anys que romangué a casa nostra, amb 

l’organització de vetlades literariomusicals ―que els socis arribarien a 

anomenar les «vetlades Pomar». Així mateix, com s’ha vist, també s’involucrà 

en l’Ateneu Obrer de Maó, on presidí la Secció de Ciències Morals i Polítiques. 

Jaume Pomar i Fuster cursà el batxillerat en arts a l’Institut Balear, on es 

graduà el 1887. Posteriorment es llicencià en filosofia i lletres a la Universitat de 

Barcelona l’any 1891.780 Finalment es doctorà a la Universitat de Madrid l’any 

1897, amb una tesi d’història literària intitulada Historia crítica del sainete en el 

siglo XVIII.781 Exercí la docència en diverses ciutats abans d’arribar a Maó, on 

havia guanyat per oposició la càtedra de geografia descriptiva i general 

d’Europa, geografia especial d’Espanya, història d’Espanya i història universal 

―abans havia exercit com a professor auxiliar interí de la Facultat de Filosofia i 

Lletres de la Universitat Literària de Barcelona, com a auxiliar supranumerari de 

la secció de lletres de l’Institut Balear, a Palma, i com a ajudant de la secció de 

lletres de l’Institut de San Isidro, a Madrid.782 Un cop a Maó, de ben aviat 

                                           
778 Per a una primera aproximació biogràfica a Jaume Pomar i Fuster vegeu: JANER MANILA, 
G. «Pròleg», POMAR I FUSTER, J. Assaig històric sobre el desenvolupament de la instrucció 
pública a Mallorca. Palma: Govern Balear; Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 1990, 
pàg. 9-11 i MARQUÈS SINTES, M. A. «Jaume Pomar Fuster (Ciutat de Mallorca, 1868-1910)», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1998, pàg. 173-183.  
779 J. Pomar i Fuster es donà d’alta com a soci de l’Ateneu de Maó el 24 de setembre de 1905, 
tal com consta al registre de socis de l’entitat dipositat en el seu arxiu. Vegeu: Ateneo 
Científico, Literario y Artístico de Mahón. Registro de socios por orden de entrada. 
780 AGA-SEC. Caixa 16486. Títol de llicenciat en filosofia i lletres i expedient acadèmic de 
Jaume Pomar i Fuster, Universitat de Barcelona, 1891. 
781 Una part de la seva tesi fou publicada a: POMAR Y FUSTER, J. Historia crítica del sainete 
en el siglo XVIII. Palma: Tipografia del Heraldo de Baleares, 1897. La part publicada comprèn 
els autors d’entremesos i sainets anteriors a Ramón de la Cruz. 
782 AGA-SEC. Caixa 5857. Professorat numerari i auxiliar dels establiments públics 
d’ensenyament. Full de serveis de Jaume Pomar i Fuster. Maó, 27 de febrer de 1908. 
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participà en les activitats del recentment nounat ateneu, en el qual desenvolupà 

una labor cultural a través de les vetlades literariomusicals, centrades en la 

divulgació de la música i de la poesia. S’implicà en la campanya de 

conferències i cursos de la Junta Local d’Extensió Universitària, en el marc de 

la qual féu un curs de geografia comercial els anys 1906 i 1907.783 Presidí, a 

més, la Comissió Organitzadora d’una Festa de l’Arbre a Maó i es Mercadal 

l’any 1909 ―organitzada a instància de l’Ateneu Obrer de Maó, del qual 

presidia la Secció de Ciències Morals i Polítiques, com s’ha dit―, per a la qual 

escrigué la lletra d’un himne, mogut per l’entusiasme cap a la natura, present 

en la seva obra poètica. El cert és que l’estada i l’activitat de Pomar a casa 

nostra fou breu, tot i que intensa. L’any 1910 tornà a Palma malalt, on morí el 

21 de maig d’aquell mateix any als quaranta-un anys.784 

En arribar a Maó, i en paraules de Joan Hernández Mora: «El nou 

catedràtic, des del primer moment, fou estimat dins del món cultural maonès, 

com una magnifica adquisició. L’avalava una excel·lent fulla de serveis i tenia, 

als seus trenta-set anys, un passat distingidíssim. [...] No era un catedràtic 

vulgar, dedicat només a donar les seves classes. Era un historiador [...] autor 

d’un llibre important, premiat en concurs públic i editat per l’Ajuntament de 

Palma».785 En aquest sentit, Hernández Mora es refereix a l’estudi realitzat per 

J. Pomar intitulat Ensayo histórico sobre el desarrollo de la Instrucción Pública 

en Mallorca (1904),786 obra dividida en tres parts, en què tractà sobre l’evolució 

                                           
783 Ibídem. 
784 Vegeu: MORENO ÁLVAREZ, M. A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en 
el Ateneo el 17 de octubre de 1910. Memoria leida por el Secretario de la Junta Directiva», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. 323. Moreno Álvarez, referint-se als ateneistes 
morts durant aquell any, en la seva memòria del curs acadèmic 1909-1910, digué sobre J. 
Pomar i Fuster: «miembro que fue de la Junta Directiva por espacio de mucho tiempo y 
Presidente de la Sección de Literatura y Música. Sus entusiasmos y su cariño, tanto por esta 
casa, como por nuestra ciudad, le hicieron acreedor á que Mahón guarde de él un grato 
recuerdo. Instituyó en ésta la Fiesta del Arbol, fiesta que creemos conveniente se continúe con 
los entusiasmos que el Sr. Pomar pusiera en ella [...]. Era el Sr. Pomar un poeta que se había 
conquistado un nombre en las letras patrias». D’altra banda, cal afegir la nota necrològica que 
signà la redacció de la Revista de Menorca (pàg. 151) al mateix any, on es deia: «El Sr. Pomar, 
como presidente de la Sección de Literatura y Música formó parte de nuestra Junta Directiva. 
Ocupó la tribuna del salón de actos en la inauguración del curso 1907-1908 y las páginas de la 
REVISTA DE MENORCA guardan interesantes trabajos del distinguido autor». 
785 HERNÁNDEZ MORA, J. «Els orígens de l’Ateneu de Maó», op. cit., pàg. 59-60. 
786 Es tracta de l’obra més important que realitzà, i en la qual féu una àmplia panoràmica sobre 
el procés històric de l’educació a Mallorca, arribant fins al moment en què fou escrit. Hi tractà 
en tres parts: Ramon Llull i la Universitat de Mallorca; Jovellanos, els il·lustrats i la creació de 
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de les institucions educatives mallorquines ―les fundacions lul·lianes i la 

Universitat de Mallorca, l’Institut Balear i, finalment, altres escoles com les 

escoles normals, de nàutica i de belles arts―, en el que fou, probablement, el 

primer intent de sistematització i d’ordenació de la història educativa de 

Mallorca  ―juntament amb el Bosquejo histórico sobre la Instrucción Pública en 

Mallorca (1904), de Rafael Ballester i Castell, presentats ambdós al mateix 

concurs públic endegat per l’Institut Balear per guardonar el millor estudi 

d’investigació sobre la instrucció pública a l’illa major de l’arxipèlag balear.787 

De Pomar i Fuster s’ha dit que fou un poeta familiaritzat amb la temàtica 

dels Jocs Florals, a més d’autor teatral i d’assaig. Segons Hernández Mora, 

que glossà els orígens de l’Ateneu des del record personal de la seva infància a 

l’entitat, la personalitat de Pomar i Fuster feren d’ell: «un home fet aposta per 

completar l’equip dels fundadors de l’Ateneu, l’equip dirigent de la Institució que 

naixia».788 No ens ha d’estranyar, atesa la seva formació i interessos literaris, 

que fos Jaume Pomar i Fuster el primer president de la Secció de Literatura i 

Música de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, càrrec que va ocupar fins 

a la partida cap a Palma per malaltia l’any 1910. Durant la breu estada a Maó, 

col·laborà amb diverses aportacions a la Revista de Menorca. Hom pot 

constatar que aquestes, principalment, es donaren entre els anys 1906 i 1908, 

entre les quals trobem tant recensions que realitzà sobre obres d’altres 

persones, com produccions pròpies, majoritàriament poesies ―bé en català, 

com ara «El soldat espanyol» i «Lo pecador arrepentit» (ambdues de 1906), bé 

en castellà, com ara «Saetas» (1907) i «A la Virgen del Pilar» (1908)―, així 

com també alguns estudis literaris com ara «Versos repetidos en los poemas 

homéricos. Curiosidades referentes a la Ilíada y á la Odisea» (1906) i «Ja 

plou...! Diàleg infantívol» (1907), o alguns assaigs històrics com «Reyes y 

                                                                                                                            
l’Institut Balear, i finalment el cardenal Despuig i la seva influència en la creació d’altres escoles 
públiques i privades. La primera edició de l’obra data del 1904. El 1990 l’obra fou reeditada per 
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, traduïda al català per Jaume Pomar Llambias, i 
amb un pròleg de Gabriel Janer Manila. Vegeu: POMAR Y FUSTER, J. Ensayo histórico sobre 
el desarrollo de la Instrucción Pública en Mallorca. Palma: Est. Tip. de Francisco Soler Prats, 
1904 i POMAR I FUSTER, J. Assaig històric sobre el desenvolupament de la instrucció 
pública... op. cit. 
787 Per a l’estudi de Rafael Ballester vegeu: BALLESTER, R. Bosquejo histórico sobre la 
Instrucción Pública en Mallorca. Palma: Est. Tip. de Francisco Soler Prats, 1904. 
788 HERNÁNDEZ MORA, J. «Els orígens de l’Ateneu de Maó», op. cit., pàg. 60. 
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príncipes santos. Su agrupación genealógica y cronológica (Apuntes 

históricos)» i «El beato Odorico no es mahonés» (ambdós de 1907), o la 

conferència que serví de discurs inaugural del curs acadèmic de 1907-1908 

intitulada «La idea de Dios como base de la Sabiduria» (1907), en què 

pretengué refutar l’ateisme en les ciències.789 A més de les publicacions de 

Jaume Pomar i Fuster a la Revista de Menorca, col·laborà amb produccions 

poètiques i amb articles de crítica literària, històrics, etc., en diverses 

publicacions de les illes i de la península. Entre les darreres hom ha de 

destacar les col·laboracions en publicacions com ara Ateneo i Alrededor del 

Mundo (ambdues de Madrid) ―en aquesta última amb al voltant de quaranta 

articles sobre assumptes curiosos d’història i geografia, i de la qual formà part 

del consell redactor―, La Ilustración Levantina (Barcelona) i Diario de Avisos 

de Zaragoza. Així mateix, entre les publicacions illenques en què col·laborà 

s’han d’esmentar La Roqueta, La Almudaina, La Última Hora, Mallorca 

Dominical, El Magisterio Balear i el Boletín de la Sociedad Arqueológica 

Luliana, entre d’altres, a més de les publicacions a casa nostra a El Bien 

Público i Guía del Trabajador, i de formar part del consell de redacció de la 

Revista de Menorca.790 Fou, a més, autor dels poemes El Arte y la Ciencia 

(1889), premiat amb una flor natural, i La Conversió d’en Ramon Llull (1900), 

de l’intermedi còmic Batalla de flors (1898) i del poema dramàtic ―amb notes 

històriques― María Velasco ó el Descubrimiento de América (1906).791 En 

                                           
789 Ens referim a: POMAR Y FUSTER, J. «El soldat espanyol», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1906, pàg. 13-20; POMAR Y FUSTER, J. «Lo pecador arrepentit», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1906, pàg. 121-122; POMAR Y FUSTER, J. «Versos repetidos en los poemas homéricos. 
Curiosidades referentes a la Ilíada y á la Odisea», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 
141-146; POMAR Y FUSTER, J. «Ja plou...! Diàleg infantívol», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1907, pàg. 198-201; POMAR Y FUSTER, J. «Reyes y príncipes santos. Su agrupación 
genealógica y cronológica (Apuntes históricos)», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 5-
32; POMAR Y FUSTER, J. «Saetas», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 116; POMAR 
Y FUSTER, J. «La idea de Dios como base de la Sabiduria», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1907, pàg. 297-324; POMAR Y FUSTER, J. «El beato Odorico no es mahonés», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 390-392 i POMAR Y FUSTER, J. «A la Virgen del Pilar», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 151-158. 
790 AGA-SEC. Caixa 5857. Professorat numerari i auxiliar dels establiments públics 
d’ensenyament. Full de serveis de Jaume Pomar i Fuster. Maó, 27 de febrer de 1908. 
791 Ens referim a: POMAR Y FUSTER, J. El Arte y la Ciencia. Barcelona: Tipografía de Victor 
Berdós y Feliu, 1889; POMAR Y FUSTER, J. La Conversió d’en Ramon Llull. Palma: Impremta 
de Josep Mir, 1900; POMAR Y FUSTER, J. Batalla de flors. Palma: Tip. Amengual y Muntaner, 
1898 i POMAR Y FUSTER, J. María Velasco ó el Descubrimiento de América. Palma: Imprenta 
mallorquina de Juan Guasp Reinés, 1906. 
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definitiva, com s’ha dit, va escriure poesia ―molta d’inèdita, d’altres publicades 

a la premsa periòdica o en revistes especialitzades―, teatre i assaig literari i 

històric, i contribuí amb una producció molt àmplia i diversa a la cultura 

renaixentista d’aleshores.792 En aquest sentit, rebé més d’una vintena de 

guardons en certàmens, concursos i jocs florals ―celebrats a Palma, 

Barcelona, Reus, Lleida, Alacant, Saragossa, Madrid, Bilbao, Burgos i 

Tucumán (l’Argentina). Tanmateix, els guardons de creació literària més 

destacats que rebé foren els dels Jocs Florals de 1890 i 1891.793 
 

 
Figura 76. El catedràtic d’institut Jaume Pomar i Fuster, primer president de la Secció de 
Literatura i Música de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, impulsor de les vetlades 

literariomusicals en l’inici de l’entitat. 

                                           
792JANER MANILA, G. «Pròleg», POMAR I FUSTER, J. Assaig històric sobre el 
desenvolupament de la instrucció pública... op. cit., pàg. 9-11. Hom trobarà un llistat de les 
seves publicacions elaborades entre 1889 i 1910, a: MARQUÈS SINTES, M. A. «Jaume Pomar 
Fuster (Ciutat de Mallorca, 1868-1910)», op. cit., pàg. 180-183. 
793 AGA-SEC. Caixa 5857. Professorat numerari i auxiliar dels establiments públics 
d’ensenyament. Full de serveis de Jaume Pomar i Fuster. Maó, 27 de febrer de 1908. 
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Figura 77. Primera pàgina de la reproducció a la Revista de Menorca del discurs inaugural del 
curs acadèmic 1907-1908 de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, intitulat «La idea de 

Dios como base de la Sabiduria», de Jaume Pomar i Fuster, en què pretengué refutar l’ateisme 
en les ciències. 
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5.1.4.13. Josep Cotrina Ferrer 
 

 Al llarg del període objecte d’anàlisi d’aquest estudi sobre l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic de Maó no sols s’implicaren en el seu esdevenir, 

lògicament, el grup de socis fundadors, sinó que amb el pas dels anys s’anaren 

integrant en l’entitat altres persones que també tingueren un paper destacat en 

la seva gestió interna, un dels quals fou Josep Cotrina Ferrer (València, 1878 – 

Barcelona, 1953).794 Josep Cotrina, militar de carrera, fill de pare maonès, 

s’integrà a l’Ateneu al començament de l’any 1914, quan fou destinat a 

Menorca uns mesos abans ―el desembre de 1913.795 Participà inicialment en 

la Secció de Ciències Morals i Polítiques com a secretari i ocupà al llarg dels 

anys diversos càrrecs en les juntes directives, bé com a arxiver l’any 1916, bé 

com a bibliotecari, entre 1917 i 1930, fins a esdevenir el president de l’entitat 

durant la Segona República, tot succeint en el càrrec Antoni Victory Taltavull.  

J. Cotrina participà a l’illa, a més, en la constitució de la Societat 

Espanyola de Salvament de Nàufrags l’any 1919 ―associació que s’afilià a 

l’Ateneu i es domicilià en les seves dependències, com s’ha dit―, de la qual fou 

el primer secretari, i vocal ens anys posteriors.796 A més, s’implicà en altres 

entitats i associacions, durant el període que romangué a l’illa, de 1913 a 1935. 

Així és que, en aquells anys, fou president del Ràdio Club de Menorca, 

vicepresident de la Gota de Llet de Menorca, vocal honorari del Consell Local 

dels Exploradors d’Espanya ―com a delegat del Ministeri de l’Exèrcit―, 

secretari primer i vocal després de la Junta Provincial de la Lliga Marítima, 

vocal de l’Assemblea Local de la Creu Roja, i vicepresident del Tir Nacional, 
                                           
794 Són poques les referències bibliogràfiques que sobre Josep Cotrina Ferrer hi ha al dia 
d’avui. No obstant això hom trobarà breus referències a la Revista de Menorca en el volum de 
1947, fruit de l’homenatge que l’entitat li dedicà i a l’estudi que sobre l’esmentada revista 
realitzaren Maria Lluïsa Canut i Josep Lluís Amorós. En aquest sentit vegeu: LA REDACCIÓN. 
«Datos biográficos. Don José Cotrina Ferrer», Revista de Menorca [Maó], vol. 1947, pàg. 219-
227 i CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 238-244. 
795 J. Cotrina ingressà com a soci el 29 de gener de 1914, tal com consta al registre de socis de 
l’entitat dipositat en el seu arxiu. Vegeu: Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón. 
Registro de socios por orden de entrada. 
796 Vegeu: COTRINA FERRER, J. «Memoria del Secretario, en solemne declaración del 
establecimiento de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1919, pàg. 153-156. 
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domiciliades totes aquestes entitats, en un moment o altre, a l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic. Formà part, a més, de la Comissió Organitzadora del Foment 

del Turisme de Menorca, de la qual fou nomenat soci d’honor.797  

 J. Cotrina prengué part activa, en els anys en què romangué a casa 

nostra, en els actes culturals de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic. En són un 

exemple la conferència que realitzà en el primer any d’estada a Menorca ―ens 

referim a «Los dominios de la mujer» (1914)―, les intervencions que féu en 

vetlades literàries sobre «Notas sobre el espectáculo cinematográfico» (1916) i 

«El señor Cuento» (1918), els discursos que pronuncià a les festes de la Raça 

dels anys 1916, 1919 i 1923 intitulats «Una raza más», «El triunfo de la lengua» 

i «La raza existe», alguns recollits en les pàgines de la Revista de Menorca.798 

Participà, a més, en algunes vetlades celebrades en honor a José Echegaray, 

l’any 1917, Joan Ramis i Ramis i Josep Maria Quadrado, l’any 1919, i 

Magallanes, l’any 1920, en les quals efectuà bé un discurs necrològic, en la 

primera, bé els discursos sobre «El españolismo de Menorca en las obras de 

Ramis» i «El carácter del Regionalismo de Quadrado», en les altres dues, bé 

una semblança biogràfica intitulada «Hernando de Magallanes», en la 

darrera.799 Pronuncià, també, diversos discursos inaugurals de l’entitat, com ara 

els dels cursos acadèmics de 1917-1918, 1929-1930 i 1935-1936, intitulats, 

respectivament, «El Colegio de Artillería en Menorca», «Consideraciones 

menorquinas sobre la reconquista de Mallorca» i «La reconquista de Ibiza».800 

                                           
797 LA REDACCIÓN. «Datos biográficos. Don José Cotrina Ferrer», op. cit., pàg. 226. 
798 La primera d’elles fou publicada originalment al Boletín Castellonense de Cultura i anys més 
tard, fruit de l’homenatge que la institució li dedicà el 1947, a la Revista de Menorca. En aquest 
sentit vegeu: COTRINA FERRER, J. «Los dominios de la mujer», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1947, pàg. 239-259. D’altra banda, dels seus discursos en el marc de la Festa de la Raça 
hi ha constància, en extracte, dels dos primers. Vegeu: COTRINA FERRER, J. «Una raza 
más», Revista de Menorca [Maó], vol. 1916, pàg. 392-394; COTRINA FERRER, J. «La fiesta de 
la Raza, en 1919», Revista de Menorca [Maó], vol. 1919, pàg. 281-282.  
799 Algunes d’aquestes, els estudis sobre Ramis i Quadrado, foren publicades. Vegeu: 
COTRINA FERRER, J. «Els españolismo de Menorca en las obras de Ramis», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1919, pàg. 62-71 i COTRINA FERRER, J. «El carácter del Regionalismo 
de Quadrado», Revista de Menorca [Maó], vol. 1920, pàg. 14-22. 
800 Les conferències inaugurals celebrades en les sessions de 1917 i 1929 s’editaren tant a la 
Revista de Menorca com en llibrets. En aquest sentit vegeu: COTRINA FERRER, J. «El Colegio 
de Artillería en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1917, pàg. 303-348; COTRINA 
FERRER, J. El Colegio de Artillería en Menorca. Maó: Est. Tip. de M. Sintes Rotger, 1917; 
COTRINA FERRER, J. «Consideraciones menorquinas sobre la reconquista de Mallorca», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1929, pàg. 327-355 i COTRINA FERRER, J. Consideraciones 
menorquinas sobre la reconquista de Mallorca. Discurso inaugural del curso de 1929-1930 en 
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Alhora, donà a conèixer als socis de l’Ateneu, a instància de la Secció de 

Turisme i Excursions, les impressions sobre els seus viatges, als anys trenta 

del segle passat, en diversos indrets peninsulars (Galícia, Astúries i Andalusia), 

de manera que conreà el gènere de la descripció de paratges i indrets ―que ja 

havia fet sobre Menorca a la seva arribada a casa nostra―, motivat per 

l’interès creixent en aquells anys pel fenomen del turisme.801 

Cotrina havia cursat els estudis de dret, a més de ser militar de carrera, 

com s’ha dit, de fet, era coronel d’artilleria quan abandonà l’illa. Interessat en 

els estudis històrics, publicà una sèrie de treballs sobre la història de l’illa de 

Menorca que li valgueren l’ingrés a la Real Academia de la Historia, com a 

membre corresponent.802 Tanmateix, també s’interessà per la literatura 

castellana ―poesia, prosa i narrativa― sobre la qual publicà alguns estudis de 

crítica literària i nombroses ressenyes d’obres ―cal recordar que fou 

bibliotecari de l’Ateneu durant anys― a la Revista de Menorca. Entre l’extensa 

contribució a la revista destaquen, quantitativament, a més de les aportacions 

sobre la història de l’illa i la literatura castellana, els seus treballs biogràfics.803 

Tanmateix, la Revista de Menorca no fou l’única publicació periòdica en la qual 

col·laborà a casa nostra. També féu aportacions a les revistes Monte-toro, 

Menorca Gráfica i Menorca Ilustrada, així com a la premsa periòdica 

d’aleshores.804  

                                                                                                                            
el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón. Maó: Tipografía Mahonesa, 1930. D’altra 
banda, la darrera, la de la sessió inaugural celebrada el 1935, fou editada anys més tard ―s’ha 
de tenir en compte que la Revista de Menorca deixà de publicar-se entre 1935 i 1942. En 
aquest sentit vegeu: COTRINA FERRER, J. «La reconquista de Ibiza», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1943, pàg. 65-75, 105-114 i 138-144. 
801 Així és que féu descripcions de Galícia i Astúries, fruit del viatge que hi realitzà, a: COTRINA 
FERRER, J. «Frente a otros mares. Impresiones de viaje», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1934, pàg. 20-62 i 65-84. D’altra banda, també féu el mateix sobre Andalusia a: COTRINA 
FERRER, J. «Impresiones de un viaje por España (1930)», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1930, pàg. 321-371, de les quals es feren edicions en llibrets, en aquest sentit vegeu: 
COTRINA FERRER, J. Frente a otros mares. Impresiones de viaje. Maó: Tipografía Mahonesa, 
1934 i COTRINA FERRER, J. Impresiones de un viaje por España (1930): Leídas en el Ateneo 
C. L. y A. de Mahón, las tardes del 13 y el 17 de noviembre del año 1930. Maó: Tipografía 
Mahonesa, 1930. 
802 LA REDACCIÓN. «Datos biográficos. Don José Cotrina Ferrer» op. cit., pàg. 219. 
803 En aquest sentit, Maria Lluïsa Canut i Josep Lluís Amorós li han atribuït fins a quaranta 
contribuicions en l’esmentada revista sobre literatura castellana, trenta-sis sobre història i vint-
vuit sobre biografies, d’entre un total de cent-cinquanta entrades. CANUT, M. L.; AMORÓS, J. 
L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 239. 
804 LA REDACCIÓN. «Datos biográficos. Don José Cotrina Ferrer», op. cit., pàg. 226-227. 
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Figura 78. Primera pàgina de la reproducció a la Revista de Menorca del discurs inaugural del 

curs acadèmic de 1929-1930 a cura de Josep Cotrina, aleshores bibliotecari de l’entitat, intitulat 
«Consideraciones menorquinas sobre la reconquista de Mallorca». 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 508 

 
Figura 79. Primera pàgina d’uns dels treballs sobre el set-cents menorquí del militar i president 

de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó durant la Segona República J. Cotrina Ferrer, 
publicats a la Revista de Menorca (1929), en concret el breu estudi en què aportà dades sobre 

la indústria i el comerç a l’illa. 
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Sigui com vulgui, entre les seves aportacions a la Revista de Menorca, 

les més nombroses i interessants de les que féu mentre romangué a l’illa, s’han 

de destacar alguns dels estudis, treballs i conferències de temàtica 

menorquina, com les descripcions de l’illa esmentades abans, «Impresiones de 

Menorca» (1916) i «Nuevas impresiones de Menorca» (1917), editades també 

en llibrets, «Tres días de campo» (1920), impressions sobre diversos temes del 

camp menorquí, «Ligeros apuntes locales» (1921, 1922 i 1923), col·lecció de 

notes sobre la vida i la societat maonesa, i «Mallorca y Menorca. 

Consideraciones sobre turismo» (1928).805 A les quals s’haurien d’afegir tot un 

seguit de treballs històrics, com Miscelánea histórica menorquina (aplec 

d’articles apareguts successivament el 1920, 1922 i 1923), i els estudis sobre 

aspectes concrets del set-cents menorquí ―«Los valencianos en la conquista 

de Menorca (siglo XVIII)» (1928), «Datos sobre la instrucción pública en 

Menorca en el siglo XVIII», «La Historia de Armstrong juzgada en el siglo XVIII» 

i «Sobre la industria y el comercio menorquines en el último período del siglo 

XVIII» (tots tres apareguts el 1929), entre d’altres treballs i estudis sobre el 

mateix període de la història menorquina, apareguts després de la Guerra 

Civil.806 L’interès històric pel set-cents menorquí el dugué a publicar, també, 

                                           
805 Vegeu: COTRINA FERRER, J. «Impresiones de Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1916, pàg. 7-9, 33-44, 65-79 i 97-110; COTRINA FERRER, J. «Nuevas impresiones de 
Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1917, pàg. 65-74, 115-121, 129-137, 161-168 i 245-
262; COTRINA FERRER, J. «Tres días de campo», Revista de Menorca [Maó], vol. 1920, pàg. 
89-118; COTRINA FERRER, J. «Ligeros apuntes locales», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1921, pàg. 247-254; COTRINA FERRER, J. «Ligeros apuntes locales», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1922, pàg. 225-244 i 257-276; COTRINA FERRER, J. «Ligeros apuntes locales», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1923, pàg. 257-275; COTRINA FERRER, J. «Mallorca i 
Menorca. Consideraciones sobre turismo», Revista de Menorca [Maó], vol. 1928, pàg. 97-114. 
Per a les edicions en llibres de les dues primeres vegeu: COTRINA FERRER, J. Impresiones 
de Menorca: Leídas en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón las noches del 24 de 
noviembre y 15 de diciembre de 1915. Maó: Est. Tip. de Manuel Sintes Rotger, 1916 i 
COTRINA FERRER, J. Nuevas impresiones de Menorca: Leídas en el Ateneo Científico, 
Literario y Artístico de Mahón las noches del 22 de diciembre de 1916 y 9 de enero de 1917. 
Maó: Est. Tip. de M. Sintes Rotger, 1917.  
806 Ens referim a: COTRINA FERRER, J. «Miscelánea histórica menorquina», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1920, pàg. 257-294; COTRINA FERRER, J. «Miscelánea histórica 
menorquina. Algunas notas sobre la vida menorquina en los años de la guerra de Africa (1859 
y 1860)», Revista de Menorca [Maó], vol. 1922, pàg. 129-145 i 161-178; COTRINA FERRER, J. 
«Miscelánea histórica menorquina», Revista de Menorca [Maó], vol. 1923, pàg. 225-242; 
COTRINA FERRER, J. «Los valencianos en la conquista de Menorca (siglo XVIII)», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1928, pàg. 161-183; COTRINA FERRER, J. «Datos sobre la instrucción 
pública en Menorca en el siglo XVIII», Revista de Menorca [Maó], vol. 1929, pàg. 165-168 i 
COTRINA FERRER, J. «La Historia de Armstrong juzgada en el siglo XVIII», Revista de 
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l’estudi El desastre de 1798. (Pérdida de la isla de Menorca). Monografía 

histórica (1922), editada a Madrid.807 

També fou autor d’alguns treballs literaris, com La fuerza del deber, 

comèdia en tres actes i epíleg, en prosa, que presentà a l’Ateneu en una 

vetlada literària el 9 de març de 1931.808 D’ell s’ha dit que fou una persona 

culta, un historiador meticulós i un literat selecte, digne successor en la 

presidència a l’entitat d’Antoni Victory Taltavull. Com a reconeixement a la seva 

activitat a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic l’any 1943 se’l nomenaria 

president honorari.809  

 

 

5.1.4.14. Emiliano Castaños Fernández 
 

Un dels professors de l’Institut de Maó que amb el pas dels anys 

s’integrà en l’esdevenir de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic fou Emiliano 

Castaños Fernández (Toledo, 1888-1974).810 Castaños estudià el batxillerat a 

Toledo, etapa durant la qual destacà l’afecció que tenia per les ciències 

naturals, que el dugueren a llicenciar-s’hi a la Facultat de Ciències Naturals de 

Madrid. Com a docent d’ensenyament secundari impartí classes a l’Institut 

Tècnic de Toledo l’any 1912 i, un any més tard, a l’Institut de Segon 

Ensenyament de Cartagena. L’any 1915 guanyà l’oposició de catedràtic 

                                                                                                                            
Menorca [Maó], vol. 1929, pàg. 35-40 i COTRINA FERRER, J. «Sobre la industria y el comercio 
menorquines en el último período del siglo XVIII», Revista de Menorca [Maó], vol. 1929, pàg. 
95-98. 
807 Vegeu: COTRINA FERRER, J. El desastre de 1798 (Pérdida de la isla de Menorca). 
Monografía histórica. Madrid: Establecimiento Tipográfico de Antonio Marzo, 1922. Se’n féu 
una reedició a casa nostra anys més tard. En aquest sentit vegeu: COTRINA FERRER, J. El 
desastre de 1798 (Pérdida de la isla de Menorca). Monografía histórica. (2a ed.). Maó: Imp. 
Balear, 1963.  
808 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 7 de març de 1931, pàg. 1. 
809 Informaren de l’acte les pàgines de la Revista de Menorca, vegeu: LA REDACCIÓN. «Acto 
académico en el Ateneo en honor de José Cotrina», Revista de Menorca [Maó], vol. 1947, pàg. 
228-229; ARISTOY, F. «Ofrecimiento del acto», Revista de Menorca [Maó], vol. 1947, pàg. 
230-231; COTRINA FERRER, J. «Discurso de D. José Cotrina», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1947, pàg. 232-236 i LA REDACCIÓN. «Adhesiones al homenaje», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1947, pàg. 237-238.  
810 Sobre Emiliano Castaños Fernández vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de 
una cultura... op. cit., pàg. 234-238. 
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d’història natural i higiene de l’Institut General i Tècnic de Maó. Tanmateix, la 

seva primera estada a casa nostra fou breu ―l’any 1917 fou destinat a Osca i 

el 1919 a Badajoz. Per concurs de trasllat s’establí definitivament a Maó a partir 

de 1919, i arribà a ser, amb els anys, vicedirector i director de l’Institut. Un cop 

acabà la Guerra Civil fou adscrit a l’Institut de Toledo, centre en el qual es jubilà 

l’any 1958.811 

Emiliano Castaños ingressà com a soci de l’Ateneu el 1915, any en què 

arribà a l’illa per ocupar càtedra d’història natural i higiene a l’Institut de la 

ciutat.812 Aviat s’integrà a la Secció de Ciències Exactes i Naturals, primer com 

a secretari i després com a president ―ja en la dècada dels anys vint del segle 

passat i fins a l’esclat de la Guerra Civil.813 S’integrà, a més, en algunes de les 

societats i entitats que s’endegaren des de l’Ateneu, o que si més no hi 

restaren domiciliades, com ara la Gota de Llet de Menorca, de la qual hi ha 

constància que fou el secretari entre el 1921 i el 1928 i vocal el 1930, o 

l’Agrupació d’Amics de l’Arbre, creada el 1924, de la qual fou el primer 

president.814 Durant la Segona República exercí, també, de conservador del 

museu, per al qual havia ordenat i classificat anys abans, el 1922, la col·lecció 

de minerals que donà l’Institut Geològic i Miner d’Espanya.815 

                                           
811 Sobre l’Institut de Maó en general en aquells anys, amb alguna referència a la presència 
d’E. Castaños, vegeu: MACIÁN, V. El Instituto de Mahón... op. cit., pàg. 179-206. 
812 E. Castaños ingressà com a soci el 24 de setembre de 1915, tal com consta al registre de 
socis de l’entitat dipositat en el seu arxiu. Vegeu: Ateneo Científico, Literario y Artístico de 
Mahón. Registro de socios por orden de entrada. 
813 Hi ha constància que l’any 1916 s’integrà en la secció esmentada com a secretari, de la qual 
seria president a partir de 1921. Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 14 de juliol de 1916, pàg. 1 i Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 13 de juliol de 
1921, pàg. 1. A partir d’aquest darrer any i fins el juliol de 1935 hom pot constatar la condició de 
president de l’esmentada secció d’E. Castaños als butlletins dels mesos de juliol, en què 
s’informà de les composicions de les diverses seccions. 
814 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 14 de febrer de 1921, pàg. 4; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 28 de febrer de 1924, pàg. 1 i Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 15 de 
gener de 1930, pàg. 2. 
815 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 11 de maig de 1922, pàg. 3 i CASTAÑOS FERNÁNDEZ, E. «Colección 
mineralógica donada a este Ateneo por el Instituto Geológico de España. Razonamiento de la 
clasificación adoptada», Revista de Menorca [Maó], vol. 1922, pàg. 16-24. Pel que fa al seu 
nomenament com a conservador de museu l’any 1931, que no suposà que deixés la 
presidència de la Secció de Ciències Exactes i Naturals, vegeu: Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 6 de juliol de 1931, pàg. 1. 
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Figura 80. El catedràtic d’institut Emiliano Castaños Fernández, president de la Secció de 

Ciències Exactes i Naturals de l’Ateneu de Maó als anys vint i trenta del segle passat i 
conservador del museu durant la Segona República. 

                                                                                                                            
Hi ha constància, a través dels butlletins de l’època, que es mantingué en ambdós càrrecs 
durant els anys que abracen la Segona República, fou reelegit per darrera vegada el juliol de 
1935. 
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Dues afeccions destaquen en el perfil de Castaños, d’una banda, el 

treball com a naturalista, derivat de la pròpia formació acadèmica, que el dugué 

a publicar diversos treballs i estudis a casa nostra, de l’altra, el treball artístic 

com a dibuixant i pintor. En aquest sentit, pel que fa a les afeccions artístiques, 

s’ha de dir que E. Castaños féu una sèrie d’exposicions a l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic de Maó, on sabem que presentà unes aquarel·les sobre peixos 

de Menorca l’any 1924. Així mateix, també participà amb alguns dibuixos i 

pintures a les exposicions organitzades a l’entitat els anys 1926 i 1932.816 

L’afecció i l’interès pels estudis naturalistes el portà a fer conèixer una 

sèrie de treballs propis sobre la fauna menorquina a les pàgines de la Revista 

de Menorca ―com ara el seu «Catálogo de los mamíferos de Menorca» (1917) 

i «Las lagartijas negras en Menorca» (1930)―, així com també una quantitat de 

ressenyes d’estudis i de llibres de ciències naturals que ingressaren a la 

biblioteca de l’entitat en aquells anys gens menyspreable. És autor, a més, del 

treball, publicat després de la Guerra Civil, «Catálogo de la historia natural de 

Menorca en el siglo XVIII» (1943-1944), així com dels treballs sobre els 

avenços en les ciències naturals a l’illa en la segona i tercera dècada del segle 

passat ―treballs que formaven part d’un conjunt d’articles que ressenyaven els 

principals avenços esdevinguts en diversos camps a l’illa i que foren impulsats 

per la Junta Directiva de l’Ateneu de Maó i el consell de redacció del seu òrgan 

d’expressió.817  

                                           
816 Sobre la seva obra pictòrica vegeu: RIPOLL, L.; PERELLÓ PARADELO, R. Las Baleares y 
sus pintores, 1836-1936. Palma: Luis Ripoll Ed., 1981. Pel que fa a les exposicions hom en pot 
trobar notícies a: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista 
de Menorca» [Maó], 5 de juny de 1924, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 10 d’octubre de 1926 i Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 29 de 
desembre de 1932.  
817 Ens referim a: CASTAÑOS FERNÁNDEZ, E. «Catálogo de los mamíferos de Menorca», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1917, pàg. 265-279; CASTAÑOS FERNÁNDEZ, E. «Las 
lagartijas negras en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1930, pàg. 53-55; CASTAÑOS 
FERNÁNDEZ, E. «Catálogo de la historia natural de Menorca en el siglo XVIII», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1943, pàg. 276-281; CASTAÑOS FERNÁNDEZ, E. «Catálogo de la historia 
natural de Menorca en el siglo XVIII», Revista de Menorca [Maó], vol. 1944, pàg. 49-54; 
CASTAÑOS FERNÁNDEZ, E. «Menorca en la segunda década del siglo XX. Ciencias 
naturales», Revista de Menorca [Maó], vol. 1921, pàg. 26-31 i CASTAÑOS FERNÁNDEZ, E. 
«Menorca en la tercera década del siglo XX. Ciencias naturales», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1931, pàg. 10-17. 
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A l’Ateneu pronuncià diverses conferències en el marc de la Secció de 

Ciències Exactes i Naturals, entre les quals hi ha constància, almenys, de la 

sèrie intitulada «La vida de algunos insectos desde el punto de vista zoológico 

y agrícola» (1922), en què tractà de les termites, les abelles, la vida de la 

fil·loxera, les mosques de la carn, etc., així com també d’altres, com ara el 

discurs inaugural del curs acadèmic de 1926-1927, en què tractà de la «Historia 

y porvenir de la Tierra», i de la conferència «Las ciencias naturales y su 

enseñanza en Menorca» (1927), que formà part d’un cicle de conferències 

programades a l’entitat en els cursos acadèmics de 1925-1926 i 1926-1927 

sobre educació i cultura.818 

Féu, a més, alguna contribució sobre els peixos de Menorca al Butlletí 

de la Institució Catalana d’Història Natural, a més d’organitzar la reunió que 

aquesta entitat celebrà a l’illa l’any 1933.819 Emiliano Castaños fou designat per 

la Junta Directiva de l’Ateneu de Maó, car era el president de la Secció de 

Ciències Exactes i Naturals, per organitzar la visita que la Institució Catalana 

d’Història Natural volgué realitzar a l’illa aquell any per fer-hi algunes 

excursions científiques, en què havien d’assistir, entre d’altres, Pius Font Quer, 

president de la institució esmentada, Margarida Comas Camps, aleshores 

directora de l’Escola Normal de la Generalitat de Catalunya, i Rafael Candel 

Vila, aleshores professor de l’Institut-Escola de Barcelona ―que havien de 

                                           
818 De la majoria d’elles no hi ha constància que es publicassin, si exceptuem el discurs 
inaugural de la sessió celebrada el 1926. Ens referim a: CASTAÑOS FERNÁNDEZ, E. 
«Historia i porvenir de la Tierra», Revista de Menorca [Maó], vol. 1926, pàg. 298-312. 
Tanmateix, de la resta hom en té notícies a través de la publicitat que se’n féu al butlletí de 
l’entitat. En aquest sentit vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento 
a la «Revista de Menorca» [Maó], 6 de gener de 1922, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 2 de febrer de 1922, pàg. 1; 
Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 2 de març de 1922, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 10 d’octubre de 1926, pàg. 2; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 26 de gener de 
1927, pàg. 1;  
819 Vegeu: CASTAÑOS FERNÁNDEZ, E. «Notes zoològiques», Butlletí de la Institució Catalana 
d'Història Natural [Barcelona], vol. XXXIII, núm. 6-7, 1933, pàg. 322-323 i CASTAÑOS 
FERNÁNDEZ, E. «Reunión extraordinaria de la Institució Catalana d’Història Natural en la isla 
de Menorca», Revista Ibérica [Barcelona], núm. 979, 1939. 
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participar, a més, en el cicle de conferències que es programaren aprofitant 

l’avinentesa de la visita.820 

 
Figura 81. Primera pàgina de la reproducció a la Revista de Menorca del discurs inaugural del 

curs acadèmic de 1926-1927 de l’Ateneu de Maó a cura d’Emiliano Castaños Fernández, 
aleshores president de la Secció de Ciències Exactes i Naturals de l’entitat. 

 
                                           
820 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 9 de febrer de 1933, pàg. 3 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 12 d’abril de 1933, pàg. 1-2. 
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5.1.4.15. Joan Hernández Mora 
 

 Entre les persones que s’incorporaren amb el pas dels anys en la gestió 

de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó mereix una atenció especial el 

professor d’institut Joan Hernández Mora (Maó, 1902 – Madrid, 1984).821 

Hernández Mora, fill de Francesc Hernández Sanz, és un clar exponent del 

relleu generacional en el si de la institució. Nascut poc abans de fundar-se 

l’entitat, la seva infància i joventut va transcórrer en aquesta. A la dècada dels 

anys vint del segle passat, un cop acabà els estudis universitaris i tornà a l’illa, 

s’involucrà en la Secció d’Esports i Excursions (que l’any 1926 passaria a 

denominar-se de Turisme i Esports), de la qual fou president ―motivat per 

l’interès per l’excursionisme que despertà en ell l’escoltisme amb el qual havia 

tingut contactes anys abans―, període en què el trobem present en les 

sessions de les diferents juntes directives d’aleshores. Posteriorment, durant la 

Segona República, s’involucrà en la Secció de Literatura i Música com a 

secretari. Ja als anys de la Guerra Civil, Hernández Mora esdevingué secretari i 

vicepresident de la Junta Directiva de l’Ateneu ―per bé que aquest darrer 

càrrec l’ocupà durant uns pocs mesos. 

 J. Hernández Mora estudià el batxillerat a l’Institut de Maó, on es graduà 

l’any 1917. Posteriorment es traslladà a Barcelona per cursar estudis 

universitaris de filosofia i lletres, si bé es llicencià, finalment, en història a 

Madrid l’any 1921. Una vegada que es llicencià entrà a formar part del claustre 

de professors de l’Institut de Maó, on exercí la docència des de llavors i fins a la 

                                           
821 Sobre Joan Hernández Mora vegeu: QUINTANA PETRUS, J. M. «In memoriam Joan 
Hernández Mora. Nota necrològica», Revista de Menorca [Maó], vol. 1984, pàg. 395-397; 
NICOLÁS MASCARÓ, J. C. de. «Joan Hernández Mora, menorquín ilustre. Referencia 
biográfica», Revista de Menorca [Maó], vol. 1984, pàg. 399-413; PONS ROCA, J. A. «Don Joan 
Hernández Mora: tan a prop i tan enfora nostre», Revista de Menorca [Maó], vol. 1994, pàg. 
359-384; SALORD RIPOLL, J. «Joan Hernández Mora. Les paraules i els silencis de la 
Menorca del segle XX», Revista de Menorca [Maó], vol. 1994, pàg. 385-400; HERNÁNDEZ 
ANDREU, J. «Homenaje al profesor Don Juan Hernández Mora», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1994, pàg. 401-403; SEGUÍ MERCADAL, J. «No rallaré d’un ídol sinó d’una persona 
humana», Revista de Menorca [Maó], vol. 1994, pàg. 405-407; MONTOTO, A. «Don Juan», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1994, pàg. 409-411; QUINTANA, J. M. Maó. Barcelona: 
Columna [Les Ciutats], 1996, pàg. 177-188 i CANTAVELLA, J. «La continuïtat d’Hernàndez 
Sanz en el seu fill Joan», Revista de Menorca [Maó], vol. 1999-2000, pàg. 211-221. 
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finalització de la Guerra Civil ―com a ajudant interí de la secció de lletres 

(1921-1928), auxiliar repetidor de la secció d’idiomes (1928-1930) i professor 

auxiliar numerari (1930-1936)―, i durant els anys en guerra fou comissari 

director del centre. Depurat en finalitzar la guerra, el separaren dels cossos 

docents durant dotze anys ―patint, fins i tot, inicialment, l’empresonament 

durant dos anys―, període en el qual estudià dret, es llicencià a la Universitat 

de Barcelona l’any 1946, i en què exercí com a misser. L’any 1951 es 

reincorporà a l’Institut de Maó, on es jubilà com a catedràtic de llengua i 

literatura espanyola l’any 1972 ―càtedra que guanyà l’any 1954 a l’Institut 

d’Eivissa, del qual fou vicedirector, i on va romandre tan sols un curs, car l’any 

següent, per concurs de trasllat, s’establí definitivament a Maó. Durant aquest 

període es tornà a involucrar en les juntes directives i en la vida interna de 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, del qual fou secretari entre els anys 

1955 i 1958 i vertadera ànima de la institució ―l’any 1980 fou nomenat soci de 

mèrit de l’entitat. Poc abans de morir, se’l declarà fill il·lustre de Maó (1981) i se 

li atorgà la Medalla d’Or de la ciutat (1983) quan féu donació al poble de Maó 

de la seva extensa i important biblioteca privada i de les col·leccions d’obres 

d’art, de temàtica menorquina ambdues, heretades del seu pare i augmentades 

considerablement per ell, car fou un prolífic col·leccionista bibliogràfic i 

cartogràfic al llarg de la seva vida. S’ha dit d’ell que fou un digne continuador de 

la tasca cultural i de mecenatge del seu pare, Francesc Hernández Sanz ―tot i 

que no arribà a assolir la solidesa investigadora d’aquell―, i una persona de 

consulta obligada pels que s’han interessat per estudiar el passat de l’illa, car 

aconseguí aplegar una de les biblioteques privades de temàtica menorquina 

més importants de Menorca i sempre es mostrà disposat a rebre a casa seva 

els interessats per la investigació del nostre passat, que era la seva vertadera 

afecció i passió, tot i que malauradament no deixà escrita, en conjunt, una obra 

tant sòlida i completa com els seus amplis coneixements podien fer esperar.822 

                                           
822 Vegeu: NICOLÁS MASCARÓ, J. C. de. «Joan Hernández Mora, menorquín ilustre. 
Referencia biográfica», op. cit., pàg. 399-413; QUINTANA, J. M. Maó. Barcelona: Columna [Les 
Ciutats], 1996, pàg. 177-188 i CANTAVELLA, J. «La continuïtat d’Hernàndez Sanz en el seu fill 
Joan», op. cit., pàg. 211-221. 
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Figura 82. El professor Joan Hernández Mora, president de la Secció d’Esports i Excursions i 
secretari de la Secció de Literatura i Música, als anys vint i trenta del segle passat, de l’Ateneu 

Cientítific, Literari i Artístic de Maó, del qual fou, també, secretari i vicepresident durant la 
Guerra Civil, en una imatge posterior. 

 

Sigui com vulgui, per a aquest estudi, sols ens atendrem a la implicació i 

l’activitat de J. Hernández Mora en la institució en el període objecte de la 

nostra anàlisi i no al llarg de la totalitat de la seva vida, car bona part d’aquesta 

queda fora de les coordenades temporals d’aquest treball. Així, doncs, com 

s’ha dit, Hernández Mora fou president de la Secció d’Esports i Excursions a la 
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dècada dels anys vint del segle passat i secretari de la de Literatura i Música al 

voltant dels anys trenta.823 Fou, a més, secretari de la Junta Directiva presidida 

per Joan Gomila Borràs, la primera de les que dirigiren l’Ateneu durant els anys 

de la Guerra Civil, i vicepresident de l’efímera Junta presidida per Federico 

Garay Berasategui, que substituí l’anterior i dimití en bloc poc temps després 

de ser nomenada.824 

En els anys que van del seu retorn a Menorca, després d’haver cursat 

els estudis universitaris, fins a la Guerra Civil el trobem intensament involucrat 

en l’Ateneu i el panorama cultural i educatiu d’aquells anys. Així és que, a més 

d’exercir la docència a l’institut i d’integrar-se a l’entitat, fou un dels fundadors 

de l’associació catalanista Nostra Parla a casa nostra, l’any 1923, la 

presidència de la qual ostentà Joan Mir i Mir i en què s’involucraren també 

Marçal Pascuchi Cardona, Josep Juaneda Callejas, Ferran Soldevila i Francesc 

Hernández Sanz, entre d’altres ―associació que tirà endavant la publicació del 

Butlletí de Nostra Parla (1923-1924).825 En aquests anys ingressà com a 

membre corresponent de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando i 

de la Societat Arqueològica Lul·liana.826 Dibuixant afeccionat exposà a l’Ateneu 

una sèrie de caricatures, l’any 1925 ―exposició endegada per la Secció d’Arts 

Plàstiques―, i féu donació l’any 1935 d’una de les xilografies de la seva 

col·lecció ―de la qual edità un catàleg intitulat Menorca, XX xilografias, que 

també donà a la biblioteca de la institució.827 Interessat per propiciar la cultura a 

l’aire lliure, el coneixement directe del medi natural i la investigació del passat 

històric de l’illa Hernández Mora, durant els anys que estigué lligat a la Secció 

                                           
823 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 16 de juliol de 1924, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 7 de juliol de 1929, pàg. 1 i Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 4 de setembre de 
1935, pàg. 2. 
824 AACLA. Llibre d’actes, núm. 3, pàg. 92-99 i 200-201. 
825 QUINTANA, J. M. Regionalisme i cultura catalana a Menorca... op. cit., pàg. 113-119. 
826 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 5 de febrer 1923, pàg. 2 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 29 d’abril de 1923, pàg. 2. 
827 D’aquest fets, en donaren compte: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 26 d’agost de 1925, pàg. 1; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 5 de febrer de 
1936, pàg. 2 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 5 d’abril de 1936. 
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d’Esports i Excursions, programà diversos itineraris pels socis ―en què 

visitaren, a tall d’exemple, les platges de Son Bou, ses Canessies i el barranc 

de la Vall; els monuments megalítics de Binicodrell i Sant Agustí, en es Migjorn 

Gran, i les coves de na Polida i des Coloms, a Binigaus Nou; el barranc 

d’Algendar; Son Catlar, Torre-saura i Ciutadella; es Grau; Calascoves, Cala en 

Porter, Sant Llorenç de Binixems i Binifabini; i, Binimaimut i el port d’Addaia.828 

A més, impartí algunes conferències i cursos a l’Ateneu, com ara una 

d’intitulada «Algunas ideas acerca de la Segunda Enseñanza en España y su 

necesaria reforma» (1926), conferència que formà part d’un cicle sobre 

educació i cultura que el curs 1925-1926 s’endegà des de la Secció de 

Ciències Polítiques i Morals ―que tingué continuïtat en el curs següent― o una 

sobre «Lo que fué y lo que hizo la Mancomunidad de Cataluña» (1931), així 

com també un curs de llengua i literatura espanyola i hispanoamericana l’any 

1930.829  

En aquest període d’activitat ateneística de la seva joventut i fins a la 

finalització de la Guerra Civil també col·laborà, amb algunes aportacions, a la 

revista de l’entitat, amb treballs breus com ara «Una traducción mahonesa del 

Télémaque» (1921), algunes notícies o ressenyes biogràfiques ―de Ramon 

Ulldemolins i Francesc Hernández Monjo (ambdues l’any 1922)―, o 

d’exposicions artístiques ―com ara la d’Amela Costa (1927).830 Nogensmenys, 

si algunes aportacions o treballs s’han de destacar d’aquests anys de la seva 

vida són les aproximacions a Josep M. Quadrado ―«Documentos para 
                                           
828 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 23 d’octubre de 1923, pàg. 1-2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 17 de gener de 1924, pàg. 1-2; Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 17 de 
maig de 1924, pàg. 2; RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico 
celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1924. Memoria redactada por el Secretario de la 
Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 323. 
829 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 11 de desembre de 1925, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 18 d’octubre de 1930, pàg. 2 i Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 9 de 
maig de 1931, pàg. 1.  
830 Vegeu: HERNÁNDEZ MORA, J. «Una traducción mahonesa del Télémaque», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1921, pàg. 347-348; HERNÁNDEZ MORA, J. «El doctor Ramón 
Ulldemolins y Lana», Revista de Menorca [Maó], vol. 1922, pàg. 25-27; HERNÁNDEZ MORA, 
J. «Un menorquí distingit: En Francesc Hernández Monjo», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1922, pàg. 112 i HERNÁNDEZ MORA, J. «Exposició Almela Costa», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1927, pàg. 379-382. 
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contribuir al estudio de Quadrado» (1924) i «Quadrado considerado como 

poeta lírico y épico» (1926)― i sobretot l’estudi històric sobre la polèmica entre 

Joan Ramis i Ramis i Rafael Hernández Mercadal ―ens referim «El final de 

una polémica» (1924).831 Tanmateix, durant aquests anys no sols col·laborà a 

la Revista de Menorca, sinó que també publicà una sèrie de cròniques 

menorquines els anys 1930 i 1931 a la Revista de Catalunya, aleshores dirigida 

per Ferran Soldevila, i algun treball al Butlletí de la Societat Arqueològica 

Lul·liana ―en concret hi donà a conèixer cartes inèdites del doctor Orfila, l’any 

1922, treball que tingué continuïtat l’any 1928 a la Revista de Menorca.832 

Durant aquesta època, motivat pels estudis i l’activitat investigadora del pare, 

Joan Hernández Mora s’interessà també per les investigacions arqueològiques, 

fruit de les quals fou la monografia Menorca prehistórica, aplec dels articles que 

publicà a la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos de Madrid 

―considerada una de les seves obres més importants, que actualitzà l’any 

1948 i publicà a la Revista de Menorca, de bell nou, sota el títol de «Menorca 

prehistórica. Notas descriptivas».833 

                                           
831 Ens referim a: HERNÁNDEZ MORA, J. «Documentos para contribuir al estudi de 
Quadrado», Revista de Menorca [Maó], vol. 1924, pàg. 227-243; HERNÁNDEZ MORA, J. «El 
final de una polémica», Revista de Menorca [Maó], vol. 1924, pàg. 23-52 i HERNÁNDEZ 
MORA, J. «Quadrado considerado como poeta lírico y épico», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1926, pàg. 225-240. 
832 HERNÁNDEZ MORA, J. «Más cartas inéditas de Orfila», Butlletí de la Societat Arqueològica 
Lul·liana [Palma], vol. 1922, pàg. 45-49, 69-71 i 83-85 i HERNÁNDEZ MORA, J. «Más cartas 
inéditas de Orfila. Al doctor don Federico Llansó y Seguí», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1928, pàg. 45-61. 
833 Vegeu: HERNÁNDEZ MORA, J. Menorca prehistòrica. Madrid: Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1924 i HERNÁNDEZ MORA, J. «Menorca prehistórica. Notas 
descriptivas», Revista de Menorca [Maó], vol. 1948, pàg. 245-330. Joan Hernández Mora fou 
autor a més de diversos treballs, passada la Guerra Civil, un dels més reixits i complets dels 
quals fou l’estudi que realitzà d’Orfila ―de qui anys abans ja havia donat a conèixer aspectes 
inèdits de la seva correspondència al Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana i a la Revista 
de Menorca, com s’ha dit. En aquest sentit a ell es deu l’obra: HERNÁNDEZ MORA, J. «Orfila. 
El hombre. La vocación. La obra», Revista de Menorca [Maó], vol. 1953, pàg. 1-182. Estudi 
reeditat l’any 1988: HERNÁNDEZ MORA, J. Orfila: el hombre, la vocación, la obra. Ciutadella: 
Nura, 1988. Tanmateix, els extensos i complets estudis de la Menorca prehistòrica i la figura 
d’Orfila no són les úniques obres d’aquests anys posteriors a la Guerra Civil que de la seva 
producció escrita cal destacar. Altres obres d’interès són els seus treballs sobre el metge 
Gavilán Bofill, l’escriptor Màrius Verdaguer, i el mestre, pedagog i antropòleg Joan Comas 
Camps. Vegeu: HERNÁNDEZ MORA, J. Noticia biográfica del Doctor Gavilán Bofill, Hijo Ilustre 
de Menorca. Ciutadella: El Iris [Monografies Menorquines, 51], 1961; HERNÁNDEZ MORA, J. 
«Mario Verdaguer. Una carta, una conferencia y un discurso», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1962, pàg. 279-325 i HERNÁNDEZ MORA, J. El Doctor Juan Comas Camps, investigador 
emérito de la Universidad de México. Noticia de su vida y de su obra. Maó: Gràf. Cardona, 
1976. Finalment, no podem deixar d’esmentar la sentida conferència que pronuncià a l’Ateneu 
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Figura 83. Primera pàgina de la publicació a la Revista de Menorca del seu treball històric 
sobre la polèmica entre J. Ramis i Ramis i R. Hernández Mercadal (1924), uns dels més 
complets dels que realitzà en la seva joventut ―juntament amb la monografia Menorca 

prehistórica, també del mateix any― i abans de l’esclat de la Guerra Civil. 

                                                                                                                            
Científic, Literari i Artístic de Maó amb el motiu del seu setant-cinquè aniversari, en la qual 
rememorà els orígens de l’entitat i les persones que s’hi involucraren en els inicis ―entitat i 
persones de la mà de les quals ell es formà en la seva joventut. Vegeu: HERNÁNDEZ MORA, 
J. Els orígens de l'Ateneu de Maó. Discurs conmemoratiu del setanta-cinquè aniversari de la 
seva fundació llegit en la solemne sessió d'apertura del curs acadèmic de 1980-1981. Maó: 
Ateneu Científic, Literari i Artístic, 1981. 
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5.2. Organització, funcionament i activitat de l’Ateneu 
Científic, Literari i Artístic de Maó 

 

5.2.1. Reglaments 
 

En un altre lloc d’aquest estudi ja s’ha dit que fou a la primavera de 1904 

quan es redactà un projecte de bases per a la constitució d’un ateneu a la ciutat 

de Maó, per al qual s’arribaren a recollir fins a cent vuit signatures. Aquestes 

bases, amb data del 30 de maig de 1904, explicitava les línies que hauria de 

seguir la institució projectada un cop creada. Així, doncs, el centre s’havia de 

dedicar únicament i exclusiva al cultiu de les ciències i les arts ─i mantenir-se 

aliè a les lluites polítiques o religioses; hi havien de restar prohibits el joc i el 

consum de begudes alcohòliques; podria ser-ne soci qualsevol persona 

independentment de l’edat, sempre que els menors d’edat tinguessin 

l’autorització dels pares; la quota mensual que s’hauria de pagar per ser-ne 

soci seria de dues pessetes; el local s’havia de compondre d’una sala d’actes, 

dues o més sales per a les càtedres i els museus, una sala per a la biblioteca i 

lectura, i, finalment, una sala per a tertúlia; els actes que el centre es proposava 

programar serien bàsicament conferències i vetlades literàries i musicals, 

públiques o només per als socis, segons si formaven part dels actes de la Junta 

Local d’Extensió Universitària de Maó o no; els ingressos per al seu 

sosteniment havien de provenir de les quotes dels associats i de la subvenció 

que se sol·licitaria a l’Ajuntament de Maó a canvi de tenir cura del programa 

cultural i educatiu de l’Extensió Universitària i les seves despeses; es preveia 

comptar amb una voluminosa i selecta biblioteca i amb instructives col·leccions 

per als museus, que serien dipositades pels seus propietaris; per a l’adquisició 

del mobiliari requerit es preveia realitzar un contracte amb el taller que millors 
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condicions de preu i terminis de pagament els oferís; i, finalment, s’especificava 

que tan aviat com es comptés amb un nombre prou alt d’adherits es formaria 

una Comissió Organitzadora que redactaria el reglament i gestionaria el lloguer 

i l’habilitació del local.834 La majoria dels punts de què constava aquest projecte 

de bases són els comuns i habituals d’aquest tipus d’institucions culturals 

―finalitats científiques i artístiques, restar al marge de la política i la religió per 

evitar disputes internes entre els associats, prohibició del joc i de les begudes 

al centre per tal de diferenciar-se dels centres recreatius i casinos d’aleshores, 

disposar d’una biblioteca i sala de lectura, sala per a tertúlies, formar un museu, 

etc.―, punts, tots ells, que foren recollits en el reglament definitiu de l’entitat.835  

Tanmateix, l’intent de crear a Maó un ateneu aquella primavera de 1904 

es retardà considerablement i fins, pràcticament, un any més tard no es 

constituí la Comissió Organitzadora que redactà i aprovà ―el 22 d’abril de 

1905― el reglament del nou ateneu projectat.836 Aquest reglament, amb 

                                           
834 El Liberal [Maó], 1 de juny de 1904. Hom trobarà reproduït íntegrament el projecte de bases 
esmentat als annexos d’aquest treball, apartat 8.4.1. 
835 Així és que d’aquell primer projecte de bases, que constà de deu articles, cal destacar que la 
societat volia néixer amb la voluntat de mantenir-se al marge dels possibles conflictes polítics i 
religiosos del moment, per tal com la seva finalitat essencial era el cultiu de les ciències i les 
arts. Així mateix, cal destacar la prohibició de desenvolupar en el si de la institució qualsevol 
tipus de joc i l’expedició de begudes alcohòliques. Aquest punts foren recollits en el posterior 
projecte de reglament, aprovat per la Comissió Organitzadora amb data del 22 d’abril de 1905. 
Tanmateix, aquest reglament no fou el definitiu. El diumenge 28 de maig d’aquell mateix any 
s’aprovà amb lleugeres modificacions el reglament redactat per la Comissió ―s’hi afegí la 
necessitat de crear seccions i que els presidents d’aquestes fossin vocals de la Junta Directiva. 
Tant el projecte de bases com els dos reglaments, el primigeni de 22 d’abril i el definitiu de 28 
de maig, poden consultar-se a l’annex d’aquest estudi, apartats 8.1.1, 8.1.2 i 8.4.1. 
836 La Comissió Organitzadora, originàriament, que redactà el projecte de reglament era 
composta per Joan Victory, José Pérez de Acevedo, Pere Mir i Mir, Llorenç Pons Marquès, 
Pere Ballester, Bartomeu Allès i Pons, Maurici Hernández Ponsetí, Santiago Maspoch, Antoni 
Tudurí i Ponsetí, Lluc Carreras, J. Briones, Francesc Hernández Sanz i Lorenzo Lafuente 
Vanrell. Aquest últim donà compte del reglament que la Comissió redactà i aprovà el 22 d’abril 
de 1905 a la premsa periòdica maonesa en un article en què, a més de reproduir-lo 
íntegrament, hi afegí unes afirmacions personals que palesen les intencions del ideòlegs i 
fundadors de l’entitat: «Mas, mucho mas de lo que yo pudiera decir en alabanza de la sociedad 
que en breve dará curso al caudal de sus fecundas iniciativas, dice el reglamento cuya 
publicación insertamos hoy en este periódico [...]. Por ventura, nuestra ciudad querida, 
apartándose de la vida vegetativa y esteril, siente anhelos, cada dia más intensos, de acabar 
con ese monótono quietismo [...]. Y esos anhelos nobilisimos, se manifiestan con la fundación 
del Ateneo, que ha de cobijar y amparar todas las iniciativas que puedan favorecer a Mahón y a 
Menorca. Porqué allí, al calor de un hogar común, germinarán y crecerán lozanas esas vagas é 
indeterminadas aspiraciones, que han de concretarse luego por la unión de todos los 
elementos capacitados, por la colaboración de todas las energías que hoy se pierden en el 
dislamiento individual». En aquest sentit vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «El Ateneo», El Bien 
Público [Maó], 19 de maig de 1905. La premsa monàrquica i conservadora del moment 
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algunes lleugeres variacions, fou aprovat el 28 de maig d’aquell any per una 

nova Comissió Organitzadora i, finalment, es presentà a la Delegació del 

Govern el 31 de maig, per constituir-se definitivament l’Ateneu Científic, Literari 

i Artístic de Maó el dia 11 de juny. El reglament, que es mantindria amb 

vigència fins a la Guerra Civil, molt més extens i detallat que el projecte de 

bases que el precedí un any abans, es componia de vint-i-dos articles i es 

dividia en cinc apartats: objecte de la societat, socis, règim de la societat, fons 

social i, per acabar, dissolució de la societat. Pel que fa a l’objecte de la 

societat, i com ja hem comentat abans, l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 

Maó va néixer amb la pretensió, tal com s’especificava en el reglament, de ser 

una societat exclusivament científica, literària i artística, a més d’apolítica i 

aconfessional. Pretenia assolir els seus objectius mitjançant la lectura, la 

discussió, la creació d’institucions útils, les publicacions que es duguessin a 

terme, la conversa i el foment d’associacions que tinguessin com a finalitat un 

fet científic o artístic, entre d’altres. A més, s’especificava la necessitat de 

formar una biblioteca, un o diversos museus i, també, una sala de lectura. 

Alhora, es determinava que, quan la Junta Directiva ho cregués oportú, es 

farien conferències i vetlades literàries i musicals, a més d’obrir-se càtedres 

d’ensenyaments diversos. Finalment, s’hi prohibiren el joc i les begudes 

alcohòliques. Quant als socis, s’establí que ho podia ser qualsevol persona 

major de divuit anys. Els candidats s’havien de presentar a la Junta Directiva, 

que seria l’encarregada de l’admissió dels candidats en votació secreta. Tots 

els associats gaudirien dels mateixos drets i haurien de complir els mateixos 

deures, a més, s’inclogué la possibilitat de deixar de ser associat si no se 

satisfeia la quota mensual o si s’infringien determinats punts del reglament, 

especialment en relació amb el joc i les begudes alcohòliques, així com també 

amb les normes de cortesia. D’altra banda, i pel que fa al règim de la societat, 

es determinà que el govern de la societat recauria en la Junta General, la qual 

prendria els acords per majoria. A més, per tal de donar resposta a les finalitats 

                                                                                                                            
assenyalà com a fets més destacats del reglament de la nounada institució que: «lo más 
hermoso del Reglamento es la prohibición, absoluta de juegos de todos géneros y de licores. 
Nos congratulamos de que sociedad tan culta y que tanto bien a de producir a nuestra ciudad y 
a nuestra isla, nazca con tantas probabilidades de prosperidad y de éxito». Vegeu: El Bien 
Público [Maó], 29 de maig de 1905. 
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fundacionals de la institució, aquesta es constituí en seccions, i cada soci es 

podria afiliar a la que més li interessés. Així mateix, la Junta Directiva s’hauria 

de compondre d’un president, dos vicepresidents, un arxiver, un comptador, 

dos bibliotecaris, tres conservadors de museu, dos secretaris i diversos vocals 

―que es correspondrien als presidents de les seccions. Finalment, a la Junta 

Directiva li correspondria l’administració i el govern de l’Ateneu, sempre segons 

els estatuts de la societat. Així mateix, i en relació amb el fons social, es 

determinà que el fons de la societat es compondria de les quotes que 

paguessin els associats, així com també dels donatius i les subvencions que 

poguessin aconseguir-se. Finalment, quant a la dissolució de l’entitat, es 

determinà que hauria de ser acordada per la Junta General, convocada per la 

Junta Directiva, i es nomenaria una comissió liquidadora. Així mateix, 

s’especificà que no es podria dissoldre la societat mentre s’hi oposessin una 

dècima part dels associats.837 

Com s’ha dit, el reglament de l’Ateneu es mantingué amb vigència fins 

als anys de la Guerra Civil, en què, en una Junta General ordinària, celebrada 

el 29 de juny de 1938, es modificaren alguns articles, tot mantenint-se 

essencialment bona part de la resta. Els principals canvis que hom hi pot trobar 

respecte de l’original de 1905 són aspectes com ara que, tot i definir-se com 

una societat exclusivament científica, literària i artística i pretesament aliena a 

la política i la religió, sols es declarà la seva tribuna lliure per a aquelles idees 

que fossin compatibles amb el règim republicà. D’altra banda, es donà la 

possibilitat que qualsevol persona major de catorze anys pogués ingressar-hi 

com a soci ―en el benentès que els socis menors de divuit anys no podrien 

integrar-se a les juntes directives. A més, les candidatures de possibles socis 

s’havien de fer a la Junta Directiva que els admetria o no en votació secreta 

―restant els noms dels candidats exposats al públic vuit dies, per si algun soci 
                                           
837 ADG–SES. Expedient 816. Reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 31 de 
maig 1905, 6 fulls manuscrits. El primer reglament, aprovat per la Comissió Organitzadora, fou 
reproduït a El Bien Público, el 19 de maig de 1905 ―al qual s’afegiren unes lleugeres 
modificacions abans de lliurar-lo definitivament a la Delegació del Govern ―aquelles que feien 
referència a la necessitat d’organitzar l’entitat en seccions i que els seus presidents fossin 
vocals de la Junta Directiva. Aquest últim, el definitiu i que es mantingué amb vigència trenta-
tres anys, el presentaren Pere Ballester, José Pérez de Acevedo, Antoni Tudurí Ponsetí, 
Llorenç Lafuente Vanrell, Llorenç Pons Marquès, Lluc Carreras, Bartomeu Allès i Pons, Pere 
Mir i Mir, Santiago Maspoch, Maurici Hernández Ponsetí i Francesc Hernández Sanz. 
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volgués impugnar-ne l’admissió, que, donat el cas, hauria d’exposar-ne els 

motius a la Junta, encarregada de resoldre positivament o no a la sol·licitud del 

candidat segons les informacions recollides. Així mateix, s’especificà 

econòmicament la quota que haurien d’abonar els socis ―quatre pessetes i 

noranta cèntims mensuals. Finalment, es modificà la possibilitat de nomenar 

socis honoraris aquelles persones de vàlua demostrada residents en altres 

poblacions de la República o l’estranger.838  

El reglament esmentat, aprovat el 29 de juny de 1938, tingué una vida 

efímera, car, una vegada que la guerra finalitzà, fou derogat i se’n redactà un 

altre per tal d’adequar-lo al règim franquista. Així és que el 30 de juliol de 1940 

fou redactat un nou reglament, que, amb posterioritat, el 13 d’agost d’aquell 

any, es presentà al delegat del Govern. En aquest sentit, ja en el seu primer 

article es volgué deixar clar que: «Esta Asociación, instituida para el cultivo de 

la ciencia, de la literatura y de las artes, se reorganiza basada cordialmente en 

la devoción y la fidelidad al Régimen que gobierna por el resurgimiento y para 

la prosperidad de la Patria». A més, es reglamentà que els donatius i dipòsits 

de llibres per a la biblioteca havien de ser considerats admissibles o no segons 

els criteris del personal i de la Junta. Es tornà a fixar l’edat mínima per poder 

ser-ne soci en els divuits anys; a més, els candidats havien de rebre tan sols 

l’aprovació de la Junta per ingressar-hi ―sense necessitat que els seus noms 

restessin exposats al taulell de l’Ateneu per si algun soci volia fer alguna 

objecció al seu ingrés, com s’especificà l’any 1938. Alhora, es pujà en cinc 

cèntims la quota mensual dels associats, respecte de la darrera especificada, 

que passà, per tant, a quatre pessetes i noranta-cinc cèntims. S’explicità que 

els socis honoraris podrien ser elegits entre les persones que mereixessin tal 

distinció residents en altres poblacions del país ―es canvià el terme 

«República» per «Nació»― o de l’estranger. També es determinà que tots els 

socis tindrien els mateixos drets i deures; nogensmenys, s’especificà que per 

poder votar en les sessions de les juntes generals s’havia de tenir una 

                                           
838 ADG–SES. Expedient 816. Reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 29 de 
juny de 1938, 2 fulls mecanografiats. En l’esmentat reglament sols es féu constar que s’havia 
aprovat en Junta General ordinària, sense especificar els membres que hi assistiren i que per 
tant aprovaren el nou reglament de l’entitat. 
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antiguitat de sis mesos, almenys. Finalment, s’explicità que formava part de 

l’haver social tot allò que l’Ateneu hagués adquirit fins aleshores ―mobiliari, 

llibres, existències dels museus, etc., que no restessin en dipòsit.839 
 

 
Figura 84. Exemplar imprès del primer reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 

aprovat el 28 de maig de 1905 pels socis fundadors ―P. Ballester, J. Pérez de Acevedo, A. 
Tudurí Ponsetí, L. Lafuente Vanrell, L. Pons Marquès, L. Carreras, B. Allés Pons, P. Mir i Mir, S. 
Maspoch, M. Hernández Ponsetí i F. Hernández Sanz― i presentat a la Delegació del Govern 

el 31 de maig de 1905. 
 

Hom pot convenir que els primers reglaments i projectes de reglament 

de l’entitat ―tant pel que fa al projecte de bases d’abril de 1904, com al 

reglament de 22 d’abril o de 28 de maig de 1905― contenen els punts 

característics i comuns de les institucions culturals reformistes burgeses 

d’aleshores, que sota la denominació d’ateneu es crearen arreu del país. Així 

                                           
839 ADG–SES. Expedient 816. Reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 30 de 
juliol de 1940, 5 fulls manuscrits. El reglament que es guarda a l’Arxiu de la Delegació del 
Govern a Menorca es correspon a una còpia que el 28 de febrer de 1941 presentà l’aleshores 
president accidental de l’entitat, Francesc Aristoy Santo, juntament amb la relació dels 
membres de la Junta Directiva d’aleshores, un llistat dels socis ―en aquell moment 257― i un 
inventari dels bens i balanç econòmic ―que ascendia a un valor final de 11.974,62 pessetes. 
No obstant això, el reglament en qüestió fou aprovat el 30 de juliol de 1940 i estava signat per 
A. Pons Monjo com a president i P. Alejandre com a secretari. 
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és que des de la institució, que es definí com una societat científica, literària i 

artística aliena a les idees polítiques i religioses, es pretenia oferir als seus 

associats els serveis d’una biblioteca i d’una sala de lectura, amb la premsa 

periòdica i les revistes considerades d’interès, amb el foment consegüent de la 

lectura, una sala de tertúlia, per promoure el debat, a més d’oferir activitats 

culturals i educatives diverses ―conferències, cursos, vetlades literàries i 

musicals, etc.―, sense deixar de banda la voluntat d’esdevenir bressol de 

l’associacionisme i integrar-hi les diverses manifestacions socials i culturals de 

la ciutat. Hom sap que moltes d’aquestes entitats reglamentaren la prohibició 

de begudes alcohòliques i el joc en les seves dependències, car volgueren 

distanciar-se dels casinos i de les societats recreatives existents, i en aquest 

sentit es pot comprovar que l’Ateneu de Maó no en fou una excepció. Bona part 

d’aquests punts es mantingueren constants en els diversos reglaments que 

l’entitat tingué durant els anys objecte del nostre estudi. Ara bé, durant la 

Guerra Civil i la immediata postguerra les diverses juntes directives efectuaren 

algunes modificacions respecte del reglament original de 1905 ―que es 

mantingué vigent fins el 1938, com s’ha vist―, per tal d’adequar-lo als requisits 

establerts pels règims polítics o dictatorials d’aleshores i assegurar-ne així 

l’aprovació governativa i la subsistència consegüent. Alguns d’aquests canvis, 

els més significatius, plasmats en l’article primer del reglament, que definia el 

caràcter de la institució, feien referència, d’una banda, al fet que la societat 

l’any 1938 se seguia declarant científica, literària i artística i aliena a la política i 

la religió, però en la qual sols es permetria difondre aquelles idees que 

combreguessin amb el Govern de la República ―fet totalment contradictori i 

incongruent a manifestar-se apolítica i aconfessional―, i, de l’altra, que l’any 

1940 se seguís declarant científica, literària i artística, però ja no es fes menció 

ni al seu apoliticisme, ni al seu aconfessionalisme ―trets fundacionals 

definitoris―, ans el contrari, es mostrà clarament afí al règim franquista. Hom 

sap, car ja s’ha dit en aquest estudi, que l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 

Maó fou l’únic dels ateneus del nou-cents que sobrevisqué a la dictadura 

franquista, fet atribuïble, d’una banda, al gran prestigi assolit al llarg de les 

quatre primeres dècades del segle passat i, de l’altra, al fet que no fou una 
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entitat obrerista. Així, doncs, alguns dels seus membres més propers al nou 

règim dictatorial instaurat a partir del febrer de 1939, o, si més no, que no eren 

hostils a ell, adaptaren i adequaren l’Ateneu a les noves exigències de la 

dictadura per assegurar-ne, una altra vegada, la continuïtat.   

 

 

5.2.2. Publicacions: la Revista de Menorca i el Boletín del 

Ateneo Científico, Literario y Artístico 
 

La Revista de Menorca, publicació cultural hereva de la tasca editora 

encetada amb el suplement Los Lunes del Liberal, fou un nucli de reunió i 

contacte a les acaballes del vuit-cents de persones amb interessos culturals 

comuns. La publicació passà per diverses èpoques abans d’esdevenir l’òrgan 

d’expressió de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó en crear-se aquesta 

institució. No ens estendrem en historiar les diverses etapes de la dita 

publicació, car ultrapassa les possibilitats i l’objecte d’aquest estudi. Ara bé, si 

que és aconsellable fer-ne unes breus pinzellades, que complementin el que ja 

s’ha anat dient al llarg d’aquest treball, per tal de copsar la importància i 

l’evolució del projecte editorial, originàriament encetat pel grup editor del diari 

republicà El Liberal, fins a esdevenir òrgan d’expressió de l’entitat cultural més 

emblemàtica i important del nou-cents menorquí, període aquest últim que sí 

que serà objecte de la nostra anàlisi i atenció amb major deteniment. 

Així, doncs, com s’ha dit, cal cercar els orígens de la Revista de Menorca 

en el nucli editor del diari El Liberal, òrgan d’expressió del republicanisme 

maonès. El grup polític i d’opinió que endegà el 30 de juny de 1881 El Liberal, 

sensible a les qüestions culturals, conceberen la seva tasca més enllà del 

combat polític. Així és que, l’any 1883, creà una secció, anomenada Los Lunes 

del Liberal, en què s’havien de tractar temes d’interès cultural i que fou 

l’antecedent immediat de la Revista de Menorca. Anys més tard, quan el grup 

polític i d’opinió aplegat al voltant del diari El Liberal decidí donar una nova 

empenta a la tasca de difusió cultural endegada amb Los Lunes del Liberal i 

creà una nova publicació que la substituiria, decidí posar al capdavant de la 
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seva direcció Joan Seguí Rodríguez (1847-1891), actiu col·laborador de Los 

Lunes del Liberal. Així fou com, dia 1 de juliol de 1888, aparegué el primer 

quadern de la Revista de Menorca ―amb el subtítol de Ciencias, Artes y 

Letras―, sota la direcció del militar Joan Seguí Rodríguez, llicenciat en dret 

civil i canònic i arqueòleg afeccionat, que es distribuí entre els subscriptors d’El 

Liberal.840  

En l’editorial de la nounada revista cultural, intitulat «A què venimos», J. 

Seguí Rodríguez especificà allò que es pretenia amb ella. De manera que la 

Revista de Menorca es presentà com una publicació cultural, al marge de les 

publicacions periòdiques d’aleshores, en què s’havien d’aplegar i donar a 

conèixer els treballs que ajudessin a reflectir l’estat social, passat i present, de 

l’illa de Menorca, en el benentès que el seu director pretenia que la publicació 

donés suport als treballs de qui es volguessin sumar al seu projecte editor.841 

                                           
840 Vegeu: LIMÓN PONS, M. À. «Hernàndez Sanz, alma mater de la “Revista de Menorca”», 
op. cit., pàg. 125-150. 
841 En l’editorial de presentació de la Revista de Menorca, que tot i la seva llargària trobem 
interessant reproduir íntegrament, el seu primer director, J. Seguí Rodríguez, especificà el seu 
ideari: «La vida de la prensa es vida de contínua anhelación y de contínuo embate: también lo 
es por lo común de sinsabores y desengaños. La independencia del escritor ofende 
frecuentemente á las personas contra quienes lanza sus tiros encendidos, y no pocas veces se 
hace sentir la flecha en el pecho de quien la disparó. Pero la prensa técnica, la prensa 
profesional, la prensa de las Revistas, no espone comúnmente á tales riesgos. Estas 
producciones sosegadas y tranquilas, circunscritas á las artes de la paz y al predominio de la 
literatura y de la ciencia, se asemejan á la góndola, que lejos de desafiar con arrogancia el 
furor de las olas y la dureza de las rocas inhospitalarias, solo se baña en aguas rizadas 
blandamente por el suave aliento de los céfiros, trazando sus derroteros bajo horizontes 
serenos y en rejiones donde se respira puro ambiente y se goza de instructivo esparcimiento. 
Alejada, pues, del torbellino político, la “Revista de Menorca” aparece hoy en el estadio 
envuelta en el lema de pátria y ciencia. Esta modesta publicación se propone secundar 
abiertamente las tareas y los esfuerzos de cuantos hombres estudiosos quieran adherirse á 
nuestro programa, y dirije un patriótico llamamiento á la juventud menorquina, para que 
disponga de nuestras columnas y allegue su grano de arena al legado, que nos disponemos á 
preparar para el siglo XX. Aquellas jeneraciones, que ansiosas esperan su turno, para tomar 
parte en la vida progresiva de la humanidad; aquellos menorquines, que naturalmente 
anhelarán saber cuales eran el movimiento científico, las relaciones literarias y los hombres 
que florecieron en esta isla en el último tercio del siglo XIX, tienen derecho á exijir de nosotros 
el sacrifico que desde hoy nos imponemos. Sacrifico, que esperamos que no será estéril, 
mientras haya corazones que acojan nuestro pensamiento y plumas que lo sostengan. Nuestra 
Revista viene á llenar un vació; viene á subvenir á una necesidad de la vida pública del pueblo 
menorquín. Sabido es que todo lo que no se imprime muere: que la inmensa mayoría de los 
que saben leer no pueden adquirir, por falta de recursos, ni aun una parte de los libros que 
tratan de nuestro país natal; y que los periódicos político-noticieros, aunque se ocupan de 
muchos asuntos locales y llenan un fin altamente civilizador, sus ejemplares suelen ser flor de 
un día; mueren comúnmente á poco de haber nacido, para dejar un puesto á la hoja volante, 
que aparecerá el día siguiente: además, aunque se coleccionasen, la falta de índice haría muy 
difícil el hallazgo de cualquier noticia o artículo. Contribuir, pues, á representar el estado social, 
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Tal com han sostingut Maria Lluïsa Canut i Josep Lluís Amorós, en el seu 

documentat estudi sobre la Revista de Menorca, es tractava de crear un òrgan 

que reunís la minoria culta, que mantenia els ideals expressats per J. Seguí 

Rodríguez, a l’illa. La Revista de Menorca fou concebuda pel seu primer 

director com un servei al país ―el lema genèric de pàtria i ciència n’era prou 

explícit.842  

En la seva primera època (1888-1890), la publicació estigué estretament 

vinculada al seu director, Joan Seguí Rodríguez, i hi és palesa la ingent tasca 

que hi portà a terme.843 Entre els ses col·laboradors, hom hi pot trobar, entre 

d’altres, l’historiador Pere Riudavets Tudurí, el bibliotecari Miquel Roura Pujol, 

l’apotecari Maurici Hernández Ponsetí, Marià Rubió i Bellvé, Jaume Ferrer 

Parpal, Francesc Codera, i els eivissencs Enric Fajarnés Tur, historiador i 

demògraf, i Josep Clapés, escriptor. A més, s’hi publicaren treballs i notícies de 

persones que vingueren a l’illa atretes pel seu interès arqueològic i naturalista 

―des d’ella s’organitzaren excursions naturalistes i arqueològiques, de les 

quals s’informà a les pàgines de la revista―, així com també traduccions de 

treballs diversos d’interès illenc.844  

No obstant això, la mort prematura de J. Seguí Rodríguez, el gener de 

1891, paralitzà la publicació, que no es reprengué fins el 1896. Gabriel Llabrés 

Quintana, aleshores catedràtic de geografia i història a l’Institut de Maó, 

n’adquirí els drets i la rellançà en el que fou la seva segona època (1896-1897), 

sota el lema de «Colección de materiales y noticias sobre historia, literatura, 

                                                                                                                            
pasado y presente, de esta isla; insertando, con preferencia á todo, cuantos datos, 
investigaciones y estadísticas sean pertinentes á ello: ofrecer la síntesis y crítica de todas las 
publicaciones baleáricas, ya lo sean por el objeto del libro, ya por la cuna del autor; y dar 
cabida a cuantos trabajos, por su peculiar carácter, sean apropósito para el estudio y 
conocimiento de nuestra comarca, tal es el plan que nos proponemos: acotado todo, al fin de 
cada tomo, por medio de un minucioso índice alfabético, tan indispensable á toda colección. 
Siguiendo esta marcha la “Revista de Menorca” cree prestar un señalado servicio al país y á su 
literatura, y poder unirse con estrechos vínculos con los que rinden culto: espera ser 
merecedora del jeneral aprecio, y aspira á la protección, que nunca niegan los pueblos 
verdaderamente cultos á los que secundan los altos intereses de la ciencia, y procurar 
enaltecer el sagrado nombre de la patria». SEGUÍ RODRÍGUEZ, J. «A qué venimos», Revista 
de Menorca [Maó], vol. 1888, pàg. 3-5. 
842 CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 18-19. 
843 Fins a vint-i-nou col·laboracions pròpies, la majoria d’aquestes de temes arqueològics, 
històrics i museístics. Vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., 
pàg. 157-164.   
844 CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 18-19.   
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ciencias y artes». Gabriel Llabrés pretengué reunir i concentrar a la Revista de 

Menorca tot allò que fos d’interès per a l’illa i que meresqués ser divulgat o 

conegut per tots aquells que volguessin tenir-ne un coneixement complet. 

Alhora, pretengué, com s’ha dit, que l’empresa editorial servís per establir 

vincles d’amistat i companyonia entre la intel·lectualitat menorquina i crear un 

grup estable al seu voltant.845 En aquest sentit, Gabriel Llabrés Quintana tingué 

entre els seus col·laboradors principals l’eivissenc Enric Fajarnés ―que ja hi 

havia col·laborat en els anys en què la revista fou dirigida per Joan Seguí 

Rodríguez―, o els mallorquins Estanislau de K. Aguiló, Marian Aguiló, Miquel 

del Sants Oliver i Pere A. Sancho Vicens ―assidus concurrents de la tertúlia de 

casa seva a Palma els anys previs a ser destinat a l’Institut de Maó. Entre els 

menorquins que s’involucraren a la Revista de Menorca en aquesta segona 

època, hom ha d’esmentar l’apotecari maonès Maurici Hernández Ponsetí i el 

bibliotecari Miquel Roure Pujol ―que, com Enric Fajarnés, ja hi havia 

col·laborat sota la direcció de Joan Seguí Rodríguez―, a més dels companys 

de claustre a l’Institut de Maó de Gabriel Llabrés, Francesc Hernández Sanz i 

Josep Laporta Farré. A aquests, s’hi afegirien les col·laboracions dels 

historiadors Joan Benejam Saura ―fill del mestre i pedagog Joan Benejam 

Vives― i Cosme Parpal Marquès, del metge i folklorista Francesc Camps i 

                                           
845 Així es desprèn de l’editorial que encetà la nova època de la revista, en què G. Llabrés 
afirmà que els propòsits de la publicació: «Se reducen á los siguientes, que formularemos con 
sencillez, huyendo de vana ampulosidad y palabrería. Primero: reunir y concentrar en breve 
número de páginas, cuantos artículos, noticias, estadísticas, datos y documentos conozcamos 
de interés para Menorca, que yacen olvidados en polvorientos archivos, y esparcidos en 
publicaciones agotadas, en periódicos no coleccionados, y en libros costosos de difícil 
inteligencia ó conservación. La “Revista de Menorca”, llamada así porque estará consagrada 
especialmente á nuestra isla, y no porque mantenga vínculo alguno, de criterio ni de matiz con 
otras de idéntica denominación, será una especie de Archivo en donde reproduciremos cuanto 
sea digno de ser divulgado ó conocido por cuantos deseen tener un conocimiento completo de 
Menorca. Por medio de nuestra Revista, acaso consigamos estrechar los vínculos de amistad y 
compañerismo de la colmena intelectual menorquina, facilitándole un campo neutral donde 
puedan darse á conocer sus trabajos literarios, científicos y artísticos sin necesidad de salir de 
la tierra, ni de implorar refugio en los periódicos políticos ó en publicaciones extrañas. 
Aspiración es esta que constituye una verdadera necesidad, y que, de ser realizable, 
completará ante los extraños la fisonomía típica y local de nuestra región, tan distinta de las 
restantes de España por su idioma, aislamiento y costumbres. Y por último, por este medio, 
acaso, consigamos como fin mediato, reanimar y mantener vivo entre los verdaderos amantes 
del país el espíritu de vigilancia y de mejora en favor de la balear menor, hoy tan decaído, á fin 
de que sus reformas y progresos sean, más bien que meros accidentes debidos á los triunfos y 
á las complacencias políticas, aspiraciones de una opinión general que tenga conciencia clara 
y convicción firme de las necesidades públicas». LA REDACCIÓN. «Nuestro propósito», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1896-1897, pàg. 1-2. 
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Mercadal ―Francesc d’Albranca―, de Bernat Fàbregues Sintes, de Joan J. 

Vidal Mir i de l’escriptor Àngel Ruiz i Pablo, entre d’altres. Aquesta nova època 

de la Revista de Menorca parà especial atenció als temes arqueològics i 

històrics ―en detriment dels naturalistes―, sense deixar de banda els literaris, 

biogràfics i el folklore. A més, s’hi seguiren publicant els resultats de les 

excursions arqueològiques, com ja s’havia fet anys abans sota la direcció de 

Seguí.846  

Quan el gener de 1898 Gabriel Llabrés Quintana abandonà l’illa, la 

Revista de Menorca fou adquirida per Francesc Hernández Sanz, company seu 

del claustre de l’Institut de Maó, que hi havia col·laborat en la segona època i 

en qui Llabrés havia despertat l’interès per l’arqueologia i la història. Hernández 

Sanz donà continuïtat a la revista i s’inicià així la tercera època de la publicació 

(1898-1899), amb la intenció de confirmar la tasca desenvolupada per G. 

Llabrés Quintana.847 Francesc Hernández Sanz incorporà nous col·laboradors, 

com ara el misser Pere Ballester Pons, el terratinent Pere Mir i Mir, el botànic 

Joan Joaquim Rodríguez Femenias i el militar Josep Riera Alemany, a més de 

continuar comptant amb els col·laboradors d’èpoques anteriors, especialment 

amb aquells que residien a l’illa o hi tenien un vincle fort tot i romandré en altres 

indrets. Nogensmenys, la publicació passà per certes dificultats, i es trencà 

novament la seva continuïtat, fins que el mateix Hernández Sanz, el 1902, 

reinicià la seva publicació, amb el que esdevingué la quarta època de la revista, 

                                           
846 CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 19-21.   
847 A l’editorial de 1898, intitulada «Sobre la marcha», hom hi constata aquest fet: «Antes de 
continuar nuestros trabajos, después de haber terminado los dos años que constituyen el 
segundo volumen, creemos deber imprescindible manifestar el más profundo y sincero 
agradecimiento á cuantos, en una ú otra forma, han contribuido al sostenimiento de nuestra 
humilde, cuanto por nosotros amada Revista de Menorca. Prometimos en el primer número de 
1896 que dedicaríamos nuestros esfuerzos a entresacar y dar publicidad a cuantas noticias, 
datos y referencias pudieran interesar al conocimiento histórico de la Isla de Menorca, 
ofreciendo a la vez espacio a todos aquellos que desde un campo neutral, es decir, fuera del 
batallar de la política y de las controversias que apasionan y dividen a los hombres, quisieran 
honrarnos con sus escritos científicos, literarios y artísticos. Los habituales lectores de la 
Revista podrán juzgar hasta que punto hemos cumplido con los propósitos manifestados. La 
ausencia, obligada por motivos profesionales, del que fué nuestro querido Director y maestro, 
hace más dificultosa nuestra tarea; pero confiamos en el auxilio de todos, en la protección de 
los amigos y en la asiduidad de los colaboradores para continuar sin tropiezos; y aún 
mejorando cada vez las condiciones de la publicación á medida que la esperiencia adquirida y 
la creciente buena voluntad de nuestros favorecedores lo vaya permitiendo. En lo que á 
nuestro buen deseo atañe, opinamos que el pasado es buena garantía para el porvenir». LA 
REDACCIÓN. «Sobre la marcha», Revista de Menorca [Maó], vol. 1898, pàg. IV. 
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en l’editorial de la qual es remarcà que: «Aunque han transcurrido dos años 

desde que, por causas ajenas a nuestra voluntad, hubimos de suspender la 

publicación, podríamos poner al frente de este número la célebre frase del 

maestro poeta al reanudar sus lecciones después de largos días de dura 

persecución: “Como decíamos ayer”... Efectivamente, somos los mismos de 

antes; y, como iguales son nuestros propósitos, esperamos también por parte 

del público la misma benévola acogida».848 Tanmateix, les dificultats i els 

entrebancs editorials no s’acabaren i una altra vegada la seva edició es 

suspengué fins a l’any 1906.  

Així és que la publicació, que, com s’ha vist, endegada l’any 1888 sota la 

direcció de J. Seguí Rodríguez, posteriorment rellançada per G. Llabrés 

Quintana i finalment continuada per F. Hernández Sanz, passà per diverses 

èpoques i entrebancs que n’interromperen l’edició ―aparegueren diversos 

volums que es correspondrien als anys 1888-1890, 1896-1897, 1898, 1899  i 

1902―, trobà l’estabilitat i la continuïtat necessària l’any 1906 quan fou cedida 

per Francesc Hernández Sanz, aleshores director i propietari, al nounat Ateneu 

Científic, Literari i Artístic de Maó, del qual ell era soci fundador.849 Així, doncs, 

la Revista de Menorca fou cedida mitjançant un conveni acordat i signat el 3 de 

gener de 1906 ―en què eren presents, a més d’Hernández Sanz, en 

representació de la Junta Directiva de l’Ateneu, Jaume Pomar i Fuster, Lluc 

Carreras, Pere Ballester i Llorenç Lafuente Vanrell. El conveni de cessió, que 

es conserva en els arxius de l’entitat, comprenia deu punts, en què es féu 

constar que: 1) la revista passava a ser propietat exclusiva de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic de Maó, sense variar-ne el nom, i es nomenava 

Hernández Sanz el seu director; 2) donat el cas que l’Ateneu decidís endegar 

una altra publicació o prescindir de la direcció d’Hernández Sanz, així com 

també que l’entitat deixés de funcionar, Francesc Hernández Sanz en 

recobraria la propietat, i podria reprendre’n la publicació sota una nova època; 

                                           
848 LA REDACCIÓN. «Nuestro Saludo», Revista de Menorca [Maó], vol. 1902, pàg. 5. 
849 Vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 17-28 i 
CANUT, M. L. Revista de Menorca. Catálogo de materias e índice... op. cit., pàg. 167-184. A 
més, sobre la tasca portada a terme per Francesc Hernández Sanz al capdavant de la direcció 
de la Revista de Menorca vegeu: LIMÓN PONS, M. À. «Hernàndez Sanz, alma mater de la 
“Revista de Menorca”», op. cit., pàg. 125-150. 
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3) mentre l’Ateneu en fos el propietari correria per compte seu l’administració, 

podria variar-ne la periodicitat i l’extensió i gaudiria lliurament de l’intercanvi que 

se’n pogués obtenir; 4) es crearia un consell de redacció integrat pel president 

de l’Ateneu, els presidents de les seccions i el director de la publicació, que 

tindrien cura de la revisió i censura de tots els treballs que es presentessin per 

publicar-s’hi, fossin o no dels socis de l’entitat i refusarien els que a judici del 

consell no haurien de ser publicats; 5) les diferències de criteri que sobre el que 

s’havia expressat poguessin ocorre serien sotmeses a la resolució de la Junta 

Directiva de l’Ateneu, en la qual rauria la facultat de dirimir qualsevol dubte o 

discrepància que no afectés allò que quedava estipulat al conveni de cessió de 

la revista; 6) el consell de redacció o la Junta Directiva, segons el cas, 

determinarien el caràcter o rumb més adient per a la revista, sempre dins el 

camp d’acció propi de l’Ateneu; 7) els treballs de la redacció i anònims publicats 

mentre aquesta fos propietat de l’Ateneu continuarien essent-ho, tot i que la 

revista tornés a ser propietat d’Hernández Sanz o fos cedida o traspassada per 

ell, alhora, els treballs signats serien sempre propietat dels seus autors; i 8) F. 

Hernández Sanz es reservà el dret de publicar pel seu compte, quan ho 

considerés oportú i sense cap intervenció del consell de redacció, els números 

trimestrals de la Revista de Menorca que faltaven per completar la quarta 

època, que havia d’acabar el 31 de desembre de 1905.850 

Aquesta nova època de la Revista de Menorca, la cinquena (1906-1934), 

a la qual forçosament hem de prestar una major atenció, car és la que abraça 

el període objecte d’anàlisi del nostre treball, cal considerar-la, tal com han 

assenyalat Maria Lluïsa Canut i Josep Lluís Amorós, en el seu estudi sobre la 

centenària publicació, com la més fructífera i esperançadora.851 La portada 

mantingué el seu títol ―Revista de Menorca―, especificant que era una 

publicació de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó i de les societats afins 

domiciliades. En l’editorial que encetava la cinquena època, intitulat «Nuestro 

ideal», s’afirmà ―en unes manifestacions prou clares sobre les intencions dels 

nous propietaris de la publicació i el caire que aquesta havia de prendre, que 

                                           
850 Vegeu els annexos d’aquest estudi, apartat 8.4.1. 
851 CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 25.  
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tot i la seva llargària trobem adient reproduir íntegrament―, que: «Es de rúbrica 

que en el primer número de toda publicación periodística, se expongan el 

objeto y la finalidad que los fundadores se proponen. Constituido el Ateneo 

Científico, Literario y Artístico de esta ciudad; aunadas en este centro 

inteligencias y voluntades para el fomento de la cultura colectiva; y 

sucediéndose, con asiduidad lisonjera, las manifestaciones científicas, literarias 

y artísticas de activos ateneístas, cada día en mayor número, se impone la 

posesión de una Revista periódica, donde recopilemos en letras de molde 

nuestra labor, salvándola, en lo que ella valga, de los estragos del olvido, á la 

vez que nos sirva para difundir la buena simiente y para mantener viva relación 

con entidades de análogos fines. La “Revista de Menorca”, generosamente 

cedida al Ateneo por su propietario y director D. Francisco Hernández Sanz, y 

convertida de trimestral en mensual, responde á nuestro propósito. Su historia 

inmaculada podemos asumirla, sin mengua, como propia. En ella han 

colaborado distinguidos publicistas. Su lema y su constante empeño han sido el 

enaltecimiento de las glorias patrias, sin mezcla de nada egoísta ni bastardo. 

Ella fué toque de llamada, para librarnos del letargo, en que por desgracia 

nuestra, hemos yacido. Entra la “Revista de Menorca” en la quinta época de su 

existencia. Que el Ateneo la mantendrá sin mancilla, nos permitimos 

aseverarlo. Cualquier escrito, antes de ser admitido por el Director de la 

publicación, deberá pasar por la censura de un consejo de redacción, 

constituido por el Presidente del Ateneo y por los Presidentes de sus 

Secciones, que actualmente son seis, denominadas de Ciencias exactas y 

naturales, Ciencias morales y políticas, Literatura y Música, Artes del Dibujo y 

Arqueología, Deportes y Excursiones, y Agricultura. Publicación oficial del 

Ateneo la Revista, no cabe que se aparte un ápice de su Reglamento, cuyo 

primer artículo, cual piedra angular del edificio, prohíbe las discusiones de 

carácter político ó religioso y, por tanto, la exposición de teorías que contraríen 

las creencias de los socios. Vastísimo es el campo en que desenvolver 

nuestras actividades lícitas. La ciencia y las artes; lo útil y lo agradable; las 

enseñanzas del pasado, la mejora del presente, la preparación de lo porvenir. 

He aquí un programa, variado cuan inagotable, de temas en que todos los 
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ateneístas podamos colaborar. Serán secciones de la Revista los mismos 

órdenes de las ciencias y las artes en que está seccionado el Ateneo, sin que 

pretendamos con ello excluir del programa otras materias de la actividad 

humana, igualmente eficaces para el bienestar social. Tanto es así, que la 

“Revista de Menorca” será también el periódico oficial de las demás entidades 

que tengan su domicilio en el Ateneo, interín carezcan de publicación propia en 

la Prensa. Existiría en el Ateneo la Sección de Comercio, Industria y 

Navegación, si bajo sus auspicios no se hubiese creado, precisamente estos 

días, la Cámara oficial, de tan perentoria necesidad en los críticos actuales 

momentos. Solamente con este carácter enciclopédico y abarcando los 

diversos fines, ya especulativos, ya utilitarios, que persiguen el Ateneo y las 

asociaciones en el mismo domiciliadas, conseguiremos dar amenidad á la 

Revista y ofrecer al lector fuente variada, siquier modesta, de conocimientos. 

Con tales premisas y garantías de buena voluntad, esperamos el favor del 

público, singularmente de los ateneístas y  miembros de las sociedades afines. 

Y no menos lo esperamos de la Prensa periódica, á la cual tanto debe este 

Ateneo. Si conseguimos salir airosos en nuestra empresa, habremos 

contribuido á la elevación de las inteligencias y al progreso del país, lauro el 

más preciado para quienes sienten amor al prójimo y á la patria».852  

                                           
852 LA REDACCIÓN. «Nuestro ideal», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 5-7. De fet, la 
necessitat de recopilar la tasca portada a terme per la institució en una publicació periòdica, 
més enllà dels llibrets en què es poguessin editar algunes conferències i altres treballs, féu que 
des de la Junta Directiva de l’Ateneu es plantegessin seriosament la fundació d’una revista 
pròpia, acordant-se, com s’ha vist, adquirir la propietat de l’antiga Revista de Menorca, 
aleshores propietat d’Hernández Sanz, la publicació de la qual havia passat per diversos 
entrebancs que n’havien determinat la suspensió per aquelles dates. Així ho recordà Pere 
Ballester en la primera memòria d’activitats redactada de l’entitat i llegida en la sessió inaugural 
del curs celebrada l’octubre de 1906: «Para recopilar tanta labor, salvándola de los estragos del 
olvido y, á la vez, para difundir la buena simiente y mantener viva relación con entidades de 
análogos fines, no basta editar conferencias ú otros trabajos aislados, como se ha hecho con la 
velada necrológica en honor de Rodríguez y recientemente con los concursos y fiestas de 
Mercadal, edición esta última subvencionada por el Ayuntamiento de aquella villa (que es digno 
de elogio por su amor á la cultura) y avalorada con trabajos técnicos de distinguidos ateneistas. 
Se imponía la fundación de una revista y, en estas circunstancias, fué cedida generosamente al 
Ateneo la “Revista de Menorca” por su propietario y director D. Francisco Hernández Sanz, 
constituyéndose para su régimen un Consejo de redacción compuesto del Presidente del 
Ateneo y Presidentes de las Secciones y ampliado, en la actualidad, con los Presidentes de las 
Cámaras de Comercio y Agrícola. En esta revista mensual, que poseemos desde el mes de 
Enero, vamos publicando cuanto atañe al Ateneo y á las corporaciones y sociedades aqui 
domiciliadas, al propio tiempo que colabora en sus paginas buen número de escritores 
ateneístas, tratándose los más diversos temas, dentro del campo vastísimo que nos es lícito 
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Tal com s’ha assenyalat, els nous propietaris de la Revista de Menorca 

hi introduïren canvis importants i significatius, alguns d’ells ja avançats en el 

conveni de cessió que s’acordà, com ara el fet que s’anomenés un consell de 

redacció de la publicació i que se’n canviés la periodicitat, tot esdevenint una 

publicació mensual en lloc de trimestral. A més, la revista passa a ser, com a 

òrgan d’expressió de la nounada institució, la publicació oficial de totes les 

entitats afiliades o que tenien la seva domiciliació a l’Ateneu. Així, doncs, com a 

resultat de l’ampliació dels objectius, l’estructura interna de la Revista de 

Menorca canvià, introduint-se una secció oficial i de notícies ―en què es 

publicaven informacions diverses de la biblioteca de l’entitat, anuncis de les 

càtedres i cursos, tant de l’Ateneu com de les societats que hi estaven afiliades, 

notícies de cada secció i de les societats afins o domiciliades a l’entitat, etc.―, 

s’hi intercalaren els textos d’algunes de les conferències pronunciades a 

l’Ateneu, així com també els dels seus actes oficials ―en aquest sentit hi 

apareixen les memòries anuals de cada curs acadèmic, llegides pel secretari 

de la Junta Directiva, així com també el discurs inaugural d’obertura del curs 

acadèmic en qüestió i el discurs o resum de la sessió inaugural a cura del 

president de l’entitat―, a més dels diversos treballs esperonats des de les 

seccions en què es configurà l’Ateneu.853  

Tanmateix, davant la necessitat de tenir un òrgan d’expressió més àgil 

per comunicar-se amb la seva massa social i la de les societats afins ―per 

informar dels cursos, conferències, vetlades literariomusicals, llibres i revistes 

rebuts a la biblioteca i a la sala de lectura, notícies diverses relacionades amb 

l’entitat o els seus socis i membres, etc.―, l’Ateneu endegà un butlletí, ideat 

com a suplement de la Revista de Menorca, que havia d’assumir les funcions 

                                                                                                                            
según los Estatutos sociales». BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. 
Memoria leída por D. Pedro Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la 
sesión oficial de apertura de curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 308-
309.  
853 Tal com han assenyalat Maria Lluïsa Canut i Josep Lluís Amorós, la cinquena època de la 
Revista de Menorca representà la fi d’una publicació independent i la seva consolidació com a 
òrgan d’expressió de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, així la seva existència passà a 
ser folgada o a patir dificultats de manera paral·lela a l’entitat, fet que es palesa en els anys 
trenta del segle passat, quan les dificultats econòmiques per les quals passà l’Ateneu afectaren 
la seva publicació. Durant la cinquena època de la Revista de Menorca els autors esmentats hi 
han documentat 2.109 entrades, repartides en els vint-i-vuit volums editats entre 1906 i 1934. 
Vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 28. 
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merament informatives. Així fou com el 9 de gener de 1909 aparegué el primer 

número del Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la 

Revista de Menorca, amb la finalitat de fer arribar als associats la informació i 

les notícies generades per les diverses seccions i les associacions federades, 

de manera que s’alliberà la revista de la publicació d’aquestes informacions.854 

L’esmentat butlletí es mantingué des del 9 de gener de 1909 fins al 16 de juny 

de 1936. En ell es reflectiren informacions de la presidència, anuncis de les 

conferències i cursos que s’hi impartiren, els programes de les vetlades 

literariomusicals, actes de les diverses seccions i societats domiciliades o 

afiliades a l’Ateneu, a més de proporcionar una relació nominal de les obres 

que enriquien la seva biblioteca, així com també les obres que l’entitat anava 

editant, entre altres informacions d’interès per als socis i membres de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic de Maó.855 

Ambdues publicacions ―la Revista de Menorca i el butlletí― esdevenen 

cabdals per historiar la vida interna de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 

Maó en el període objecte d’aquest estudi.856 A més, la Revista de Menorca, 

                                           
854 De la publicació de l’esmentat butlletí com a suplement de la Revista de Menorca, se 
n’informà a la memòria corresponent de la Junta Directiva d’aquell any, en què es recordà als 
socis que: «Desde el 1º de Enero cuenta el Ateneo con un Boletín, suplemento de la “Revista 
de Menorca, el cual se publica con frecuencia y se reparte gratuitamente a los suscritores de la 
“Revista”, a los ateneístas y a los afiliados á las Corporaciones y sociedades federadas quienes 
interesa su contenido, puesto que es publicación oficial de todas ellas. El “Boletín” publica los 
anuncios y da cuenta, en su información, de cuanto atañe a la marcha del Ateneo y 
asociaciones federadas». PONS ZABALA, H. «Sesión de apertura del curso académico 
celebrada en el Ateneo el día 2 de Octubre de 1909. Memoria leída por el secretario de la Junta 
Directiva D. Honorio Pons Zabala», op. cit., pàg. 299. 
855 Algunes col·leccions completes de la Revista de Menorca d’aquesta cinquena època, com 
ara la consultada a la Biblioteca i Museu Hernández Mora de Maó, contenen en 
l’enquadernació dels volums anuals, a més dels quaderns mensuals de la revista, un annex 
final amb els diversos butlletins d’aquell any. 
856 Fet del qual eren ben conscients en el seu moment des de la direcció de l’entitat, car, a tall 
d’exemple, en la memòria que repassava l’activitat portada a terme en el curs de 1911-1912, 
l’aleshores secretari de la Junta Directiva, Pere Ripoll, afirmà d’ambdues ―en unes 
manifestacions ben clares de la tasca que des d’elles es feia i de la importància que des de 
l’Ateneu se’ls atorgava―, que: «Inserta nuestra mensual “Revista de Menorca” y su 
suplemento “Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico” cuanto con este Centro tiene 
relación. Aquélla nutre sus paginas con las conferencias o sus síntesis que en este salón se 
dan; publica trabajos inéditos de consocios nuestros y si hoy las llena con el de labor 
benedictina del rebuscador de archivos, que pone ante nuestros ojos, curiosos documentos 
que ha tenido que desenterrar entre el polvo y polilla de arrinconados expedientes, mañana se 
ocupa del desenvolvimiento de la industria y comercio de esta Isla, y no se olvida en su parte 
bibliográfica de reseñar y criticar cuantas obras vienen, por donación, a engrosar nuestra 
biblioteca, ni desdeña tampoco en insertar cuantas observaciones meteorológicas realiza el 
Observatorio Meteorológico de Mahón. Es el “Boletín” fiel reflejo de nuestra labor ordinaria. 
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amb el conjunt ampli i variat de treballs, estudis, conferències, etc., que s’hi 

publicaren de diverses matèries ―ciències socials, ciències exactes i naturals, 

art, literatura, història, arqueologia, etc.― representa un corpus d’estudi 

indispensable per a tot aquell que es vulgui apropar al primer terç del nou-cents 

menorquí. Entre l’extensa llista de col·laboradors de la Revista de Menorca en 

la seva cinquena època hom ha de destacar moltes persones estretament 

vinculades a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, del qual depenia la publicació 

―l’editorial que encetà aquest període era ben explícita de la intencionalitat 

dels fundadors de l’Ateneu de disposar d’una publicació periòdica en què poder 

deixar constància de la seva tasca cultural i investigadora. Així és que hom hi 

trobarà, per tant, abundants aportacions d’algunes de les persones a les quals 

ja hem parat una atenció específica en aquest estudi ―Hernández Sanz, 

Ballester, Hernández Ponsetí, Pons Marquès, Mir i Mir, Victory Taltavull, 

Lafuente Vanrell, Ferrer Aledo, Pérez de Acevedo, Alabern, Pomar i Fuster, 

Cotrina Ferrer, Castaños Fernández i Hernández Mora―, als quals s’haurien 

d’afegir una llarga nòmina de col·laboradors amb major o menor nombre 

d’aportacions, com ara, entre d’altres, Enric Fajarnés Tur, Àngel Ruiz i Pablo, 

Francesc Camps Mercadal, Antoni Mir Llambias, Pere M. Cardona Prieto, Lluc 

Carreras Riera, Bartomeu Escudero Manent, Antoni Ballester Llambias, Enrique 

Fernández Sardina, Jaume Ferrer Hernández, Jaume Ferrer Parpal, Julio 

Garrido Ramos, Miquel Gomila Jover, Julio Guerra, Josep M. Jansà Guardiola, 

Josep Juaneda Callejas, Julio Martínez Santa-Olalla, Antonio Méndez Casal, 

Carles Moysi Seuret, Cosme Parpal Marquès, Joan Pons Moll, Josep Riera 

Alemany, Josep Roca de Togores, Antoni Taltavull Carreras, Manuel Vidal 

López, a més dels secretaris de l’entitat Pere Alejandre Monjo, Francesc 

                                                                                                                            
Quien quiera conocerla basta que hojee sus números: remitiéndonos a ellos vemos que el 
Museo ha enriquecido con nuevos ejemplares sus colecciones ictiológica, malacológica, 
ornitológica y de crustáceos; la Biblioteca ha aumentado con donativos de obras hechos por 
ateneístas y entidades, o por sus autores; también, por compra, ha adquirido varias, 
lamentando esta Junta que, por nuestro estado financiero, no pueda invertir más fondos en 
adquisición de mayor número; desde hace tiempo se ordena de modo concienzudo por 
secciones; igualmente por compra, y con destino a la de Literatura y Música, se han adquirido 
composiciones de grandes músicos; y continúan firmando el Libro de visitas cuantos viajeros 
notables pasan por esta Isla». RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 14 de octubre de 1912. Memoria leída por el Secretario 
de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 300. 
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Cardona Carreras, Vicent Fornals Bort, Miguel A. Moreno Álvarez, Honorio 

Pons Zabala, Pere Ripoll Busquets i Aureli Vicén Vila. 
 

 
Figura 85. Portada del primer volum de la Revista de Menorca en la seva cinquena època, a 

partir d’aleshores òrgan d’expressió de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó i de les 
societats afins que hi eren domiciliades. 
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Figura 86. Darrer número del butlletí de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó i de les 

societats federades, òrgan d’expressió intern dels socis de l’entitat aparegut entre 1909 i 1936 
com a suplement de la Revista de Menorca. 
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Tant l’una com l’altra depengueren de l’entitat que les sostenia 

econòmicament. Així, doncs, el darrer volum de la cinquena època es 

correspon al tom de l’any 1934, moment en què les dificultats econòmiques per 

les quals passava l’Ateneu determinaren la seva suspensió momentània, fet 

que es veié agreujat per la Guerra Civil i les conseqüències que se’n derivaren 

―se suspengué aleshores també l’edició del butlletí.857 Una vegada que la 

Guerra Civil finalitzà, la nova Junta Directiva que es formà manifestà, a través 

del seu secretari Pere Alejandre, en la memòria d’activitats presentada l’octubre 

de 1939, la intenció de reprendre la publicació d’ambdues, la qual cosa no 

s’aconseguí, com hom sap, almenys per a la Revista de Menorca, fins l’any 

1943, un cop passats els primers anys de la postguerra.858 

 

5.2.2.1. Els escrits d’interès pedagògic o historicoeducatiu 

publicats a la Revista de Menorca 
  

En una època amarada de pedagogisme com fou el primer terç del segle 

passat, els prohoms de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó i de la 

Revista de Menorca també prestaren atenció a l’educació. Així, entre la gran 

quantitat de treballs publicats a la Revista de Menorca en la seva cinquena 

època referents a temàtiques diverses que palesen l’activitat portada a terme 
                                           
857 De fet, Joan Hernández Mora, secretari de la primera Junta Directiva dels anys de la Guerra 
Civil, en la seva memòria de les activitats portades a terme des de l’esclat de la Guerra i el juny 
de 1937 afirmà de la suspensió d’ambdues publicacions que: «Una de las consecuencias del 
estado de cosas presente ha sido la suspensión de las publicaciones del Ateneo: la Rev.[ista] 
de Men.[orca], en la que se coleccionaban trabajos de interés para la isla, así históricos como 
científicos o artísticos y de información, y el Boletín que servia de noticiario para los socios. La 
falta de personal y de material en las imprentas locales nos ha impuesto esta privación». 
HERNÁNDEZ MORA, J. «Memoria redactada por el Secretario Juan Hernández Mora, 
aprobada por la Junta Directiva en 21 de junio de 1937 y leída y aprobada por la Junta General 
en 23 del mismo mes», op. cit.,pàg. 13-14. 
858 Pere Alejandre manifestà, en la memòria esmentada, que: «Se gestionará asimismo, la 
reaparición de la Revista de Menorca, así como nuestro Boletín del Ateneo, que aparecía 
mensualmente o cuando lo requerían las circunstancias». ALEJANDRE MONJO, P. «Memoria 
redactada por el Secretario del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón, Don Pedro 
Alejandre Monjo, y aprobada en Sesión de la Junta Directiva, el día 15 de octubre de 1939. 
A.V.», op. cit., pàg. 9. Hom sap que la Revista de Menorca encetà una sisena època l’any 
1943. Tanmateix, cap a mitjan 1955 l’Ateneu hagué d’interrompre’n la publicació, novament, 
per les dificultats econòmiques que li suposava mantenir-la, i no fou fins a sis anys més tard 
que se’n tornà a reprendre la publicació de bell nou, fins els nostres dies. Sobre les vicissituds 
de la revista durant els primers anys de la postguerra i, en general, sobre la sisena i setena 
època vegeu: CANUT, M. L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., pàg. 29-33. 
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des de l’entitat i les societats afins ―filosofia, teologia, ciències socials, 

estadística, política, economia, dret, administració pública, art i ciències militars, 

assistència social, educació, etnologia, ciències pures, ciències exactes i 

naturals, ciències aplicades, medicina, enginyeria i tècnica, art, arquitectura, 

fotografia, música, jocs, lingüística, filologia i literatura, arqueologia, geografia, 

biografies, història, etc.―, hem volgut prestar una atenció preferent, en aquest 

estudi, a aquells que tenen un interès pedagògic o historicoeducatiu, bé perquè 

aporten dades sobre el pensament pedagògic i la pràctica educativa de docents 

i altres professionals aliens al món educatiu, bé perquè aporten dades sobre 

l’educació a Menorca (formal i no formal), tot i que no puguin ser considerats 

vertaders estudis historicoeducatius, la majoria d’ells, des d’una perspectiva 

actual. Tanmateix, tots contenen dades d’interès per contribuir a l’estudi del 

nostre passat educatiu.859 

Entre els treballs i les conferències que s’hi publicaren entre 1906 i 1934 

hom pot trobar-ne algunes d’interès pedagògic sobre el pensament i la pràctica 

educativa d’educadors, com ara els escrits del mestre renovador Antoni Juan 

Alemany sobre «Paseos escolares» i «Enseñanza marítima» ―ambdós 

formaven part d’un informe de la Junta Provincial de la Lliga Marítima 

Espanyola tramès a la seva Junta Central sobre el mètode d’ensenyament 

d’Antoni Juan Alemany, que la Revista de Menorca recollí el 1906―; o la 

conferència del mestre i pedagog Joan Benejam Vives, intitulada «Somos hoy 

mejores que ayer» (1911); així com també les conferències d’altres persones 

no vinculades directament al món de l’educació, com ara la del militar Eduardo 

Casado Berben, sobre «Consideraciones acerca de la educación del soldado 

en España» (1908), en la qual expressà la importància de proporcionar una 

educació moral militar als soldats en la formació que aquests rebien; la del 

doctor Francisco Valladolid Oms, sobre «Higiene de la inteligencia» (1913), 

crítica a l’educació memorística predominant aleshores a la qual contraposà la 

                                           
859 Sobre les matèries tractades a la Revista de Menorca són de consulta obligada: CANUT, M. 
L.; AMORÓS, J. L. Anatomía de una cultura... op. cit., i CANUT, M. L. Revista de Menorca. 
Catálogo de Materias e Índice... op. cit. Com s’ha dit, durant la cinquena època de la Revista de 
Menorca els autors esmentats hi han documentat 2.109 entrades ―per bé que en ocasions 
diverses entrades poden correspondre’s a un mateix treball aparegut en diferents entregues―, 
repartides en els vint-i-vuit toms editats entre 1906 i 1934. 
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necessitat d’una educació integral; o les del misser Pere Ballester Pons, 

intitulades «Lletres a una mare mahonesa. De psicologia i folklore» (1921), 

vertader tractat d’educació familiar, com s’ha dit.860 A aquestes, s’hi haurien 

d’afegir les conferències publicades d’interès sobre la protecció a la infància i 

l’educació social d’aleshores ―amb especial incidència a la importància de 

l’higienisme i l’educació de les mares― de Pere Ballester i del metge Enric 

Alabern Sáez, intitulades, respectivament «Protección á la infancia» (1906), 

l’una, i «Desarrollo actual de la higiene infantil» i «Concepto y funciones de la 

Gota de Leche» (ambdues de 1907), les altres dues, que ens aporten dades 

sobre el pensament d’ambdós respecte de les mesures higièniques, educatives 

i de protecció a la infància més adients per a la Menorca de la primeria del nou-

cents.861 

A aquest conjunt de treballs i conferències que ens aporten dades sobre 

el pensament i la pràctica educativa ―si era el cas― dels seus autors, no sols 

provinents del món de l’educació ―hom ha vist que entre ells figuren mestres, 

missers, militars i metges higienistes―, i per tant d’interès pedagògic evident, 

hi hauríem d’afegir una sèrie de conferències del catedràtic d’institut José 

Pérez de Acevedo sobre «Instituciones sociales convenientes a Menorca» 

(1908) i «El Analfabetismo en Menorca» (1910), en què a més d’oferir dades 

sobre les taxes d’analfabetisme a l’illa i repassar les institucions educatives 

socials i populars existents ―i les que haurien d’existir sota el seu parer― a les 

primeries del nou-cents a Menorca, hom pot apropar-se, a partir de les 

reflexions de l’autor, també al seu pensament pedagògic.862 

                                           
860 Ens referim a: JUAN ALEMANY, A. «Paseos Escolares», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1906, pàg. 172-174; JUAN ALEMANY, A. «Enseñanza marítima», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1906, pàg. 174-175; BENEJAM VIVES, J. «Somos hoy mejores que ayer. Pro Menorca», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 327-342; CASADO BERBEN, E. «Consideraciones 
acerca de la educación del soldado en España», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, apèndix, 
pàg. I-XX; VALLADOLID OMS, F. «Higiene de la inteligencia», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1913, pàg. 145-161 i BALLESTER, P. «Lletres a una mare mahonesa...», op. cit., pàg. 59-63, 
74-87, 102-122, 129-142, 167-175, 224-242, 258-272 i 292-307. 
861 Ens referim a: BALLESTER, P. «Protección a la infancia», op. cit., pàg. 40-48; ALABERN, E. 
«Desarrollo actual de la higiene infantil», op. cit., pàg. 161-168 i ALABERN, E. «Concepto y 
funciones de la Gota de Leche», op. cit., pàg. 257-264. 
862 Vegeu: PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Instituciones sociales convenientes a Menorca», op. cit., 
pàg. 118-133 i 189-206 i PÉREZ DE ACEVEDO, J. «El Analfabetismo en Menorca», op. cit., 
pàg. 330-347. 
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Figura 87. Primera pàgina de la reproducció a la Revista de Menorca (1911) de la conferència 

del mestre i pedagog ciutadellenc Joan Benejam Vives intitulada «Somos hoy mejores que 
ayer. Pro Menorca», discurs inaugural del curs acadèmic de 1911-1912 de l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic de Maó. 
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D’altra banda, com a fonts indirectes que ens poden aportar dades de la 

vida i pensament pedagògic de mestres, professors i pedagogs que tingueren 

lligams amb l’illa, hom ha d’esmentar els discursos de Pere Ballester i Llorenç 

Lafuente Vanrell sobre el catedràtic d’institut, citat més amunt, José Pérez de 

Acevedo ―pronunciats en una sessió necrològica que l’Ateneu li dedicà l’any 

1918―, o la ressenya biogràfica de Llorenç Lafuente Vanrell sobre el mestre i 

pedagog Joan Benejam Vives ―també publicada amb motiu de la seva mort 

l’any 1922―, a la qual s’hauria d’afegir la reproducció que es féu l’any següent 

de la conferència de Jeroni Solsona Pallerols sobre el mestre ciutadellenc i la 

seva obra La alegría de la escuela, pronunciada a l’Escola Normal de 

Barcelona l’agost de 1922.863 Així mateix, hom pot trobar a les pàgines de la 

Revista de Menorca informacions biogràfiques de Josep M. Guàrdia Bagur en 

un treball sobre menorquins il·lustres de Francesc Hernández Sanz de 1909, a 

la versió que Antoni Cursach publicà de la biografia de Guàrdia de Madeleine 

Brunon Guàrdia, l’any 1922, o a la conferència de Marçal Pascuchi «De 

filosofía y de medicina y de un sabio “malaverany” de Alayor» (1928).864 

Finalment, també s’hi publicà un estudi de Francesc Hernández Sanz sobre les 

obres didàctiques del dibuixant i pintor Paqual Calbó, l’any 1912.865 

 Així mateix, d’interès historicoeducatiu sobre els set-cents menorquí, tant 

pel que fa a institucions no escolars com a l’educació pública, són els treballs 

de Francesc Hernández Sanz sobre la Societat Maonesa, entitat cultural a la 

qual ja s’ha fet referència en aquest estudi, o de Josep Cotrina Ferrer sobre la 

                                           
863 Vegeu: BALLESTER PONS, P. «José Pérez de Acevedo. Su personalidad íntima», Revista 
de Menorca [Maó], vol. 1918, pàg. 73-87; LAFUENTE VANRELL, L. «La obra educadora del Sr. 
Acevedo», Revista de Menorca [Maó], vol. 1918, pàg. 87-92; LAFUENTE VANRELL, L. «D. 
Juan Benejam y Vives, 1846-1922», Revista de Menorca [Maó], vol. 1922, pàg. 77-80 i 
SOLSONA PALLEROLS, J. «Un eximio maestro español contemporáneo. D. Juan Benejam y 
su libro “La alegría de la escuela”», Revista de Menorca [Maó], vol. 1922, pàg. 12-24, 47-62, 
87-95, 117-127, 143-154, 170-184. 
864 Ens referim a: HERNÁNDEZ SANZ, F. «Menorquines ilustres: José Miguel Guardia (Alayor 
23 de enero 1830 – París 19 julio 1897», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg. 334-340; 
BRUNON GUARDIA, M. [Versió d’A. Cursach]. «José Miguel Guardia», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1922, pàg. 81-93 i PASCUCHI, M. «De filosofía y de medicina y de un sabio 
malaverany de Alayor», Revista de Menorca [Maó], vol. 1928, pàg. 129-141. 
865 HERNÁNDEZ SANZ, F. «Estudio sobre las obras didácticas de Pascual Calbó y Caldés», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1912, pàg. 361-386. 
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instrucció pública a la segona meitat del segle XVIII, publicats, respectivament, 

l’any 1921 i el 1929.866  

 
Figura 88. Primera pàgina de la reproducció a la Revista de Menorca (1921) del treball de 

Francesc Hernández Sanz en què donà compte dels estatuts i el registre d’activitats portades a 
terme per la Societat Maonesa (1778-1785), entitat cultural del set-cents menorquí que endegà 

una biblioteca i en què es realitzaren lectures i traduccions d’obres, estudis geogràfics, 
discursos, etc., per part dels seus membres. 

                                           
866 Ens referim a: HERNÁNDEZ SANZ, F. «Una Sociedad de Cultura establecida en Mahón...», 
op. cit., pàg. 353-394 i COTRINA FERRER, J. «Datos sobre la instrucción pública en 
Menorca...», op. cit., pàg. 165-168. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 550 

 

En aquesta mateixa línia d’interès historicoeducatiu hom ha de destacar 

l’estudi de Jaume Ferrer Aledo, intitulat «La enseñanza superior en Mahón», 

com s’ha dit, primer intent seriós d’historiar l’educació a l’illa en un estudi de 

llarga durada ―s’ocupà del segle XIX i el començament del XX―, en què 

l’autor aportà dades sobre l’educació primària, secundària i l’educació fora de 

l’escola a Menorca, publicat entre els anys 1911 i 1913.867 A aquests, hi 

hauríem d’afegir, tot i no tractar-se d’estudis historicoeducatius pròpiament, els 

articles que ressenyaren l’estat de l’educació a Menorca al llarg del primer terç 

del nou-cents de José Pérez de Acevedo (1911) i Jaume Ferrer Aledo (1921 i 

1931), entre d’altres.868 

Finalment, sobre les institucions culturals i educatives no escolars de les 

primeries del nou-cents, principalment d’aquelles que restaven afiliades a 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, hom pot trobar-ne informacions en 

alguns dels treballs i conferències publicats a la revista. Així és que, a més de 

la conferència de José Pérez de Acevedo sobre les institucions socials adients 

a Menorca, ja citada, i la que realitzà Antoni Victory Taltavull intitulada «La 

sociedad mahonesa y sus instituciones modernas de cultura, higiene y 

fomento» (1913), hom hauria de fer referència a la memòria que de l’activitat 

                                           
867 Vegeu: FERRER ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», op. cit., 1911, pàg. 101-
106, 135-139, 153-160, 185-192, 217-224, 249-256, 281-288, 313-320 i 389-396; FERRER 
ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», op. cit., 1912, pàg. 65-72, 105-112, 137-144, 
165-172, 233-240 i 265-272 i FERRER ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», op. cit., 
1913, pàg. 49-56, 121-128, 137-144, 185-192 i 201-204. 
868 Vegeu: PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Menorca en la primera década del siglo XX. Instrucción 
Pública», op. cit., pàg. 24-28; FERRER ALEDO, J. «Menorca en la segunda década del siglo 
XX. Instrucción Pública», op. cit., pàg. 17-26 i FERRER ALEDO, J. «Menorca en la tercera 
década del siglo XX. Instrucción Pública», op. cit., pàg. 17-26. Així mateix, hom també pot trobar 
dades referents a l’educació a l’illa a: ROCA DE TOGORES SARAVIA, J. «Cuadro sinóptico, 
estadístico y administrativo de la isla de Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1912, pàg. 
226-227 i LA REDACCIÓN. «Datos estadísticos referentes a Menorca», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1934, pàg. 180-182. Altres reculls de dades sobre l’educació a l’illa, anteriors als del 
primer terç del segle XX i que es publicaren abans que la revista fos òrgan oficial de l’Ateneu 
Científic, Literari i Artístic de Maó són: FAJARNÉS TUR, E. «Instrucción de los varones en la 
isla de Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1899, pàg. 95-97; FAJARNÉS TUR, E. «La 
enseñanza no católica en Menorca», Revista de Menorca [Maó] vol. 1889, pàg. 193-195 
LÁDICO OLIVAR, J. T. «Instrucción de los varones en la isla de Menorca», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1899, pàg. 198-200; SEGUÍ RODRÍGUEZ, J. «Datos para la historia de la 
instrucción pública en Mahón. Segunda enseñanza (desde 1864 a 1889)», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1889, pàg. 246-247; i FAJARNÉS TUR, E. «La instrucción de la mujer en Menorca», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1890, pàg. 401-404. 
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portada a terme per l’escola de maternologia i puericultura, anomenada Gota 

de Llet de Menorca, des de 1906 ençà, publicità Enric Alabern l’any 1913, o a la 

comunicació que la Junta Local d’Extensió Universitària de Maó presentà al 

Congrés d’Extensió Universitària reunit a Oviedo el 1908, en què informà de 

l’activitat realitzada des de la seva creació el 1904 fins a aquell any.869 Així  

mateix, també s’han de tenir presents les diverses informacions que Julio 

Guerra publicà a la revista entre els anys 1913 i 1914 sobre les activitats dels 

Exploradors Maonesos en aquells anys ―lligats a l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic de Maó al qual devien la seva creació―, en què inserí informacions 

sobre alguna excursió, l’acte de la promesa o la implicació en la celebració de 

la Festa de l’Arbre a casa nostra.870 Finalment, hom no pot deixar d’esmentar la 

conferència de Maria Mercadal de Aguinaga, presidenta de la Secció de 

Literatura i Música, intitulada «Consideraciones sobre la conveniencia, para la 

educación musical, de restablecer el Grupo Filarmónico» (1929), o la que amb 

motiu del vint-i-cinquè aniversari de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó 

féu el seu president, Antoni Victory Taltavull, l’any 1931, en què repassà 

l’activitat portada a terme des de la fundació fins aleshores.871 Les 

conferències, les memòries, les comunicacions i els treballs esmentats suara, 

publicats a la Revista de Menorca, són interessants per a l’estudi de l’educació 

fora de l’escola a casa nostra, principalment, lògicament, a través de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic de Maó, al qual estava vinculada aleshores la revista, 

                                           
869 Ens referim a: PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Instituciones sociales convenientes a Menorca», 
op. cit., pàg. 118-133 i 189-206; VICTORY TALTAVULL, A. «La sociedad mahonesa y sus 
instituciones...», op. cit., pàg. 309-338; ALABERN SÁEZ, E. «Marcha, progreso y resultados de 
la Gota de Leche de Mahón», Revista de Menorca [Maó], vol. 1913, pàg. 7-28 i JUNTA LOCAL 
DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA [J. Pérez de Acevedo]. «Comunicación al Congreso de 
Extensión Universitaria reunido en Oviedo...», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 318-
327. 
870 Vegeu: GUERRA, J. «Exploradores de España. Tropa de Mahón. Excursión al puerto de 
Addaya», Revista de Menorca [Maó], vol. 1913, pàg. 282-290; GUERRA, J. «Los Exploradores 
de España. Excursión de los Exploradores Mahoneses a Alayor los días 31 de mayo y 1.º de 
junio», Revista de Menorca [Maó], vol. 1914, pàg. 177-181; GUERRA, J. «Exploradores de 
España», Revista de Menorca [Maó], vol. 1914, pàg. 62-63; GUERRA, J. «Exploradores 
mahoneses. La Fiesta del Arbol», Revista de Menorca [Maó], vol. 1914, pàg. 84-88; GUERRA, 
J. «Exploradores de España. Promesa colectiva», Revista de Menorca [Maó], vol. 1914, pàg. 
17-20. 
871 MERCADAL DE AGUINAGA, M. «Consideraciones sobre la conveniencia, para la educación 
musical, de restablecer el Grupo Filarmónico», Revista de Menorca [Maó], vol. 1929, pàg. 41-
48 i VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico...», op. cit., pàg. 294-
319. 
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car aporten dades, en major o menor mesura, de l’activitat educativa de l’entitat 

esmentada o d’algunes de les associacions que hi eren afins o hi restaven 

domiciliades en aquells anys. 

 
Figura 89. Primera pàgina de la reproducció a la Revista de Menorca (1913) de la conferència 
d’Antoni Victory Taltavull intitulada «La sociedad mahonesa y sus instituciones modernas de 
cultura, higiene y fomento», discurs inaugural del curs acadèmic de 1913-1914 de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic de Maó. 
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5.2.3. Les diferents seccions de l’Ateneu 
 

Hom sap, car ja s’ha dit, que l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó 

als pocs mesos d’haver-se fundat, i per complir millor els seus fins, s’organitzà 

en diferents departaments, tal com el reglament estipulava que es podia fer. 

Així, doncs, l’Ateneu es dividí en seccions, a les quals els socis podien afiliar-se 

―a una o a les que desitgessin. Les diverses seccions es reunien 

periòdicament ―o quan ho creien oportú alguns socis―, per proposar les 

seves iniciatives a la Junta Directiva, a fi que, amb l’aprovació d’aquesta, 

poguessin dur-se a la pràctica.872 Inicialment, s’establiren sis seccions, tot i que 

aviat la d’agricultura es dissolgué ―car es creà a instància seva una Cambra i 

Sindicat Agrícoles de Menorca―, de manera que la Junta Directiva de l’entitat 

acordà que aquesta ja no tenia raó de ser i deixà la possibilitat que aquells 

assumptes que poguessin ser-ne objecte, des de llavors en endavant, fossin 

assumits per la Secció de Ciències Exactes i Naturals.873 Així és que les 

seccions en què s’estructurà l’entitat i es mantingueren estables al llarg del 

període objecte de la nostra anàlisi foren, com s’ha dit, la de Ciències Exactes i 

Naturals, de Ciències Morals i Polítiques, de Literatura i Música, d’Arts del 

Dibuix i Arqueologia (a partir de 1918 denominada d’Arts Plàstiques), i, 

finalment, d’Esports i Excursions (que posteriorment, l’any 1926, passà a 

denominar-se de Turisme i Esports). En els apartats següents d’aquest estudi 

pararem atenció a les activitats i les iniciatives que realitzaren, en la mesura 

que ens permetin apropar-nos a la dimensió cultural i educativa de la institució, 

així com també a les persones que s’hi involucraren en el dia a dia. 
                                           
872 VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 14 de octubre de 1908. Discurso-resumen por el Presidente», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1908, pàg. 400. La importància de les diferents seccions respon a la vida científica i artística de 
l’Ateneu i a l’entusiasme i desinterès dels seus socis actius. Antoni Victory entenia com a socis 
actius: «a los que toman parte en las tareas ateneistas, hasta aproximarnos al ideal de que 
cada uno de  nosotros trabajase aquí para todos los demás». 
873 BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. Pedro 
Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial de apertura de 
curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit. pàg. 303. De l’esmentada Secció 
d’Agricultura no en donarem compte suara, car la seva tasca serà analitzada conjuntament a la 
de la Cambra i Sindicat Agrícoles de Menorca, que es fundà a iniciativa seva, en apartats 
ulteriors d’aquest estudi. 
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5.2.3.1. Secció de Ciències Exactes i Naturals 
 

L’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó es proposà impulsar l’estudi 

de l’illa des de diversos vessants, a través de treballs monogràfics que podien 

ser publicats a la Revista de Menorca, així com també d’obres més àmplies 

sobre un tema determinat, per a la qual cosa organitzà diversos premis al llarg 

del període analitzat en aquest estudi ―geografia i història, folklore, etc.―, que 

contribuïren en aquells anys a augmentar qualitativament la bibliografia existent 

aleshores sobre Menorca. En aquest sentit, l’any 1909, des de la Secció de 

Ciències Exactes i Naturals de l’Ateneu, aleshores presidida per Enric Alabern, 

es proposà dur a terme una topografia mèdica de Menorca, per a la qual 

s’arribà a acordar fins i tot un esquema.874 Tanmateix l’empresa no reeixí, tot i 

que uns anys més tard Llorenç Pons Marquès n’elabora una del terme 

municipal maonès ─intitulada Geografía Médica de Mahón y su término 

(1914), obra premiada per la Real Academia de Medicina de Madrid i publicada 

a Barcelona, de la qual ja hem donat compte en aquest estudi.875 Sigui com 

                                           
874 Així es desprèn de les afirmacions de Miguel A. Moreno, aleshores secretari de la Junta 
Directiva de l’entitat, en la memòria de secretaria llegida a la inauguració del curs acadèmic de 
1910-1911: «La Sección de Ciencias exactas y naturales, por iniciativa de su Presidente Dr. 
Alabern, propúsose la importante obra de hacer una Topografía Médica de Menorca. Al efecto, 
durante el curso, se celebraron varias sesiones, aprobándose el esquema de la obra que, 
atendida la perseverancia del Dr. Alabern en sus empresas, confiamos será llevada, en tiempo 
más ó menos largo, á feliz términó, habiéndose conquistado el Sr. Alabern el derecho al 
agradecimiento de Menorca, por sus obras, fruto de su actividad profesional y de su amor á la 
infancia, de la que es buena prueba la noble y simpática institución «La Gota de Leche» que, 
gracias á su desinteresado trabajo, tan buenos servicios está prestando». MORENO 
ÁLVAREZ, M. A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 17 de 
Octubre de 1910. Memoria leída por el secretario de la Junta Directiva D. Miguel A. Moreno 
Álvarez», Revista de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. 324. De la iniciativa en donà compte 
també el butlletí de l’entitat: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la 
«Revista de Menorca» [Maó], 23 d’octubre de 1909, pàg. 2. 
875 Ens referim a l’obra ja esmentada en aquest estudi: PONS MARQUÉS, L. Geografía Médica 
de Mahón... op. cit. Llorenç Lafuente Vanrell, en la memòria de secretaria del curs acadèmic de 
1915-1916, respecte de l’esmentat premi convocat informà als socis de l’entitat que: «La 
sección de Ciencias Exactas y Naturales, por iniciativa de su Presidente don Lorenzo Pons 
Marqués, a quien Mahón debe tantas innovaciones relacionadas con la Medicina, publicó en 
febrero la convocatoria para premiar el mejor trabajo que se presente con el tema «Geografía o 
topografía médica de uno o varios términos municipales de Menorca» exceptuando el de 
Mahón, ya estudiado recientemente de modo magistral por el señor Pons Marqués en obra 
premiada por la Real Academia de Medicina de Madrid. El plazo para la admisión de trabajos 
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vulgui, la idea de realitzar una topografia mèdica de l’illa encara era ben 

present en la Secció de Ciències Exactes i Naturals l’any 1915, aleshores 

presidida per Llorenç Pons Marquès, atès que es convocà un concurs ―que 

quedà desert― per premiar la millor topografia mèdica d’un o diversos pobles 

de l’illa, exceptuant el cas de Maó ―treball que havia de complementar la seva 

obra abans citada.  

A més, a les primeries del nou-cents, a instància de la Secció de 

Ciències Exactes i Naturals es creà, en el si de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic, una Comissió d’Higiene Social, fruit de la preocupació existent 

aleshores per la propagació de malalties entre les classes populars, a les quals 

contribuïen especialment la manca d’higiene. L’esmentada Comissió d’Higiene 

Social, creada el 13 de novembre de 1910, fou presidida, originàriament, per 

Llorenç Pons Marquès i comptà amb Josep Andreu Orfila (tresorer), Joan Mir i 

Mir (secretari), i Antoni Cardona Cardona, Honori Pons Zabala, Cirilio Abadía 

Llorent i Bernat Bustamante Orfila (vocals). Tenia per objectiu, tal com 

s’especificà al reglament, fomentar la higiene pública i privada, augmentar el 

nivell de cultura higiènica i combatre els errors i les pràctiques vicioses que 

perjudicaven la moral i la salut del poble mitjançant conferències, elaborar 

fullets de propaganda higiènica, aplicar mesures preventives d’acord amb les 

autoritats, i, en general, dur a terme totes les mesures legals que es 

consideressin oportunes.876 Una de les primeres mesures efectuades fou 

adreçar una moció a l’Ajuntament, el 28 de novembre de 1911, per tal d’aturar 
                                                                                                                            
terminará el 30 de junio de 1916. El Ateneo desea que este certamen tenga tan feliz término 
como los anteriores, que han enriquecido nuestra bibliografía con excelentes obras». 
LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
15 de octubre de 1915. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 323-324. Vegeu també la convocatòria del premi a: Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 26 de 
febrer de 1915, pàg. 1. 
876 El reglament de la Comissió d’Higiene Social constava de sis articles en què, a més, s’hi 
especificava la composició de la Comissió en un president, un secretari, un tresorer i quatre 
vocals nomenats per la Junta Directiva de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, així com 
també per aquelles persones que hi volguessin col·laborar. Els fons econòmics de la Comissió 
es recaptarien a través de quotes voluntàries entre les persones adherides, donatius, 
subscripcions o recaptacions d’espectacles públics. A més, es pretenia mantenir relacions amb 
congressos, lligues, associacions o altres institucions que perseguissin finalitats comunes en 
altres indrets tant de l’illa com de fora d’ella, així com també amb les institucions illenques que 
poguessin col·laborar en la seva tasca. Finalment, es pretenia que la Comissió es reunís un 
cop a la setmana. Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la 
«Revista de Menorca» [Maó], 21 de novembre de 1910, pàg. 1-2. 
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la plaga de diftèria existent, a més de redactar un fullet de vulgarització 

científica en què es donaven instruccions populars per tal d’evitar-ne la 

propagació ―en el qual es descriví la malaltia i les precaucions que s’havien de 

prendre.877 

D’altra banda, ja als anys vint del segle passat, amb la intenció de fer 

conèixer les especies autòctones, la Secció de Ciències Exactes i Naturals 

organitzà una exposició a l’Ateneu d’aquarel·les d’aus ―de Llorenç Jamet― i 

de peixos ―d’Emiliano Castaños―, juntament amb targetes postals de gallines 

i aus de corral, que romangué oberta entre els dies 6 i 8 de juny de 1924.878 

 Així mateix, anys més tard, el 1933, des de la mateixa secció, aleshores 

presidida per Emiliano Castaños, es preparà el programa de la visita efectuada, 

entre els dies 13 i 17 d’abril, per la Institució Catalana d’Història Natural, a la 

nostra illa, amb motiu de la seva cinquena reunió anual, en què es realitzaren 

visites i excursions a Maó i Calascoves, cala Galdana, l’illa de’n Colom, 

Ciutadella i algunes coves properes a la vila, el cap de Cavalleria, i el Toro i les 

mines de calcosina des Mercadal. Així mateix, també es programaren algunes 

conferències ―de Pius Font Quer, president de la Institució Catalana d’Història 

Natural, sobre «Andorra»; de Rafael Candel Vila, aleshores professor de 

l’Institut-Escola de Barcelona, sobre «Vegetación del Marruecos español»; i de 

Margarida Comas Camps, aleshores directora de l’Escola Normal de la 

Generalitat de Catalunya, sobre «Establecimientos y métodos pedagógicos del 

Patronato Escolar de Barcelona»―; se celebrà, també, una sessió a 

l’Ajuntament de la ciutat de Maó en què s’homenatjà la tasca del naturalista 

maonès Joan Joaquim Rodríguez Femenias. Finalment, a més, es féu un 

concert en honor de la institució esmentada i de la delegació desplaçada a l’illa 

a càrrec del Grup Filharmònic de l’entitat.879 

                                           
877 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 14 de octubre de 1912. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll 
Busquets», op. cit., pàg. 300. 
878 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 17 de octubre de 1924. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro 
Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 322. 
879 L’entitat dedicà un número del seu butlletí exclusivament a informar de les activitats 
organitzades amb motiu de la celebració de la cinquena reunió anual de la Institució Catalana 
d’Història Natural a Maó. Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento 
á la «Revista de Menorca» [Maó], 13 d’abril de 1933, pàg. 1-2. Del programa portat a terme 
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Figura 90. Número especial del Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico, en què es 

donà compte dels actes programats per la Secció de Ciències Exactes i Naturals amb motiu de 
la visita d’una delegació de la Institució Catalana d’Història Natural a l’illa l’any 1933. 

                                                                                                                            
amb motiu de la visita de la Institució Catalana d’Història Natural també n’informà la memòria 
de secretaria d’aquell curs, elaborada per Llorenç Lafuente Vanrell, en què es recordà que: «En 
febrero, la “Institució Catalana d’Historia Natural” se dirigió a este Ateneo notificando el 
propósito de efectuar una visita científica a esta Isla. La Junta Directiva acordó dar todas las 
facilidades posibles y delegó en el Presidente de la Sección de Ciencias Naturales don 
Emiliano Castaños, quien, de acuerdo con aquella Sociedad preparó el programa de su visita. 
La parte de ella que nos afectó fué la siguiente: Las tres conferencias de los señores Candel, 
Font y doña Margarita Comas, por este orden, ya reseñadas en el apartado correspondiente; la 
sesión científica en el Ayuntamiento, a la que concurrió una representación del Ateneo, como al 
acto de descubrir la lápida dedicada a don Juan Rodríguez Femenías en la fachada de la casa 
en que vivió, en cuyo homenaje habló en nombre de esta Casa su Presidente señor Cotrina y 
ensalzó la copiosa obra científica del señor Rodríguez. Por último, se dedicó a los visitantes el 
concierto de que queda hecha mención, que se celebro a contínuación de la conferencia de la 
señora Comas». LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada 
en el Ateneo el día 27 de octubre de 1933. Memoria redactada por el Secretario de la Junta 
Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 312-313. 
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 Tanmateix, si alguna activitat destacà en aquests anys a la secció fou 

l’organització de conferències, car entre els cursos 1905-1906 i 1929-1930 se 

n’arribaren a pronunciar fins a setanta-una de les tres-centes vint-i-set que 

organitzà l’Ateneu en aquells anys, com ja s’ha dit.880  

No tenim constància de totes les conferències esmentades programades 

per la Secció de Ciències Exactes i Naturals ―a les quals s’haurien d’afegir, a 

més, les que es feren des de 1930 fins a la finalització de la Guerra Civil―, no 

obstant això, sí que hom pot trobar informacions de la majoria d’elles, tant en 

les memòries anuals dels secretaris de la Junta Directiva de l’Ateneu com en el 

butlletí que editaren ―en què foren anunciades―, així com també a la Revista 

de Menorca, en el cas que haguessin estat publicades. Així és que sabem que 

el curs 1907-1908 es feren les conferències: «Nuevas teorías Físico 

Químicas», el 6 de novembre de 1907, de l’ateneista i secretari de la secció 

Jaume Ferrer Hernández; «Unidad de la materia», el 20 de desembre d’aquell 

any, del professor de l’Institut Germán Martínez; i «Relaciones entre los 

animales y las plantas», el 9 de febrer de 1908, de Manuel Llenas Fernández, 

aleshores professor auxiliar de la Universitat de Barcelona.881 El curs següent, 

1908-1909, es realitzaren les conferències «Origen y progresos de la aguja 

náutica», el 25 de gener de 1909, a cura del mariner Josep Riera Alemany, i 

«La vida de los peces», el 13 de març de 1909, de l’apotecari i naturalista 

Jaume Ferrer Aledo, ambdós vinculats a l’entitat.882 Durant el curs acadèmic 

següent l’apotecari i president de l’Ateneu des Castell, Florián Ruiz Cuevas, féu 

                                           
880 VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico...», op. cit., pàg. 306-
312. 
881 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo el 
día 4 de Octubre de 1908. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, Secretario de la 
Junta Directiva», op. cit., pàg. 334-335. Algunes d’elles foren publicades a l’òrgan d’expressió 
de l’entitat: FERRER HERNÁNDEZ, J. «Nuevas teorías Físico Químicas», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1907, pàg. 7-26 i MARTÍNEZ MENDOZA, G. «Unidad de la materia», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 54-59 i 77-84. 
882 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 23 de gener de 1909, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 13 de març de 1909, pàg. 1. Els 
continguts d’ambdues foren publicats a la Revista de Menorca. En aquest sentit vegeu: RIERA 
ALEMANY, J. «Origen y Progresos de la Aguja Náutica», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, 
pàg. 33-50 i FERRER ALEDO, J. «La vida de los peces», op. cit., pàg. 129-151. 
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la conferència intitulada «Química recreativa con experimentos».883 Així mateix, 

en els cursos acadèmics de 1910-1911 i 1911-1912 el doctor Joan Vilató 

dissertà sobre «El microbio y su vida», el 18 de gener de 1911, i sobre 

«Contribución al estudio de la Biología», el 22 de desembre d’aquell any.884 

Aquest darrer curs Enric Alabern Sáez, metge i director de la Gota de Llet de 

Menorca, pronuncià una conferència teoricopràctica sobre l’amidament dels 

nadons, intitulada «Sobre un paidómetro», el 4 de maig de 1912, en què donà a 

conèixer un aparell ideat per ell.885 En el curs acadèmic de 1912-1913, Antoni 

Hernández Ballester, oficial d’infanteria, pronuncià dues conferències, el 18 i el 

20 gener de 1913, sobre «La Aeroestación militar».886 Així mateix, el curs 

següent, es realitzaren diverses conferències sobre la «Telegrafía sin hilos», el 

17 de febrer de 1914, a cura de Mauricio Cuesta, capità d’enginyers; sobre 

«Los orígenes de la vida», el 28 de febrer i el 12 de juny d’aquell any, a càrrec 

de León Velilla, capellà castrense; i sobre «Oscilaciones eléctricas», el 16 de 

març de 1914, a cura de Rafael Escriche, aleshores catedràtic de l’Institut de 

Maó.887 El curs 1914-1915 León Velilla clogué el seu cicle de conferències 

sobre l’origen de la vida, el 25 de novembre, i Antoni Hernández Ballester tractà 

                                           
883 MORENO ÁLVAREZ, M. A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 17 de Octubre de 1910. Memoria leída por el secretario de la Junta Directiva D. 
Miguel A. Moreno Álvarez», op. cit., pàg. 325-326. 
884 Vegeu: RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 14 de octubre de 1912. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. 
Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 298; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 18 de gener de 1911, pàg. 1 i Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 21 de desembre 
de 1911, pàg. 1. 
885 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 3 de maig de 1912, pàg. 1. Amb posterioritat donà a conèixer el pedòmetre ideat per ell 
en un fullet. Ens referim a: ALABERN, E. Sobre un Paidómetro... op. cit. 
886 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 17 de gener de 1913, pàg. 1 i LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 14 de octubre de 1913. Memoria leída por el Secretario 
de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell», Revista de Menorca [Maó], vol. 1913, pàg. 
306. 
887 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 16 de febrer de 1914, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 27 de febrer de 1914, pàg. 1; Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 11 de 
juny de 1914, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la 
«Revista de Menorca» [Maó], 14 de març de 1914, pàg. 1. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 560 

de «La luz de aire», l’1 de desembre de 1914.888 Així mateix Jeroni Forteza, 

metge militar i aleshores director de la Gota de Llet de Menorca, pronuncià una 

conferència intitulada «Concepto moderno de las “Gotas de Leche” como 

establecimientos de puericultura y maternología», el 10 de febrer de 1915, i 

Vicenç Fornals, capità d’artilleria, una altra, el 28 d’abril de 1915 ―«Notas 

sobre la alimentación del soldado».889 Per al curs següent Jeroni Forteza tornà 

a pronunciar una conferència, aquesta vegada sobre la «Tendencia de la niñez 

hacia los goces del espíritu. Su valor higiénico», el 19 de febrer de 1916, a la 

qual unes setmanes més tard, el 10 de març, s’hi afegiria la del també metge 

militar Fortunato García Gómez sobre «Las radiaciones luminosas. Notas 

físico-biológicas».890 Així mateix, el curs de 1916-1917 Jaume Ferrer Aledo féu 

una explicació de les mostres de plàncton del port de Maó recollides per ell ―i 

preparades per Josep Riera Alemany―, el 21 d’abril de 1917.891 

                                           
888 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 24 de novembre de 1914, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 29 de novembre de 1914, pàg. 2. 
889 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 9 de febrer de 1915, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 27 d’abril de 1915, pàg. 1. La primera d’elles fou 
publicada a instància de l’Assemblea General del consultori maternoinfantil que aleshores ell 
dirigia. Vegeu: FORTEZA MARTÍ, J. Concepto moderno de las gotas de leche como 
establecimientos de puericultura y maternología. Maó: Tipografía Mahonesa, 1915. 
890 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 18 de febrer de 1916, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 10 de març de 1916, pàg. 1. 
891 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 20 d’abril de 1917, pàg. 1. 
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Figura 91. En els primers cursos acadèmics l’Ateneu Científic, Literari i Artístic demostrà la 
voluntat de deixar constància de les conferències programades en les pàgines de la seva 

revista o a través de l’edició d’alguns fullets. En la imatge, portada de l’edició que es féu de la 
conferència del metge militar Jeroni Forteza Martí, aleshores director de la Gota de Llet de 
Menorca, sobre «Concepto moderno de las “Gotas de Leche” como establecimientos de 

puericultura y maternología», el 10 de febrer de 1915. 
 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 562 

Sigui com vulgui, les conferències que es programaren en aquells anys 

des de la Secció de Ciències Exactes i Naturals no sols es dugueren a terme a 

les dependències de l’entitat, car en el curs de 1917-1918 se’n celebraren dues 

―ambdues a l’Ajuntament, el 19 de març de 1918―, que formaven part d’un 

cicle de conferències més ampli programades des de diverses seccions de 

l’Ateneu sobre «Los factores del progreso en Menorca», en què es llegí el text 

de Miquel Gomila Jover, manescal des Mercadal, intitulat «Reflexiones 

agrónomo-pecuarias», i en què el mestre d’ensenyament primari Antoni Juan 

Alemany pronuncià una conferència sobre el «Cultiu a Menorca d’els arbres 

convenients per es menjar d’es bestiá».892 Aquest fet ―realitzar conferències 

programades per la secció fora de l’entitat― es tornaria a repetir anys més tard, 

quan s’organitzà a petició del municipi maonès ―aleshores era batle Antoni 

Victory Taltavull― un cicle de conferències, l’any 1929, de divulgació sanitària, 

en què el doctor Josep Peré Raluy, que formava part del cos nacional 

d’inspectors de sanitat municipal, tractà sobre «Sanidad y Civilización», el 24 

de febrer, «Enfermedades evitables», el 10 de març, «Abastecimiento de aguas 

potables y eliminación de excretas», el 17 de març, i «Alimentación y vivienda», 

el 7 d’abril d’aquell any.893 

 En els anys vint del segle passat la ingent tasca portada a terme en 

l’organització de conferències d’interès científic, mèdic o naturalista d’anys 

precedents no decaigué. Així, doncs, en els cursos de 1920-1921 i 1921-1922 

es realitzaren les conferències: «Consideraciones sobre Cirugía Plástica», el 10 

de desembre de 1920, del metge militar Leandro Martín Santos; «Los insectos 

chupadores como vehículos de transmisión de algunas enfermedades 

infecciosas», el 19 de desembre de 1921, del doctor Aurelio Ferrán; «La vida 

de algunos insectos desde el punto de vista zoológico y agrícola», cicle de tres 

conferències, celebrades el 9 de gener, el 3 de febrer i el 2 de març de 1922, 

del catedràtic d’institut i ateneista, aleshores ja vinculat a la Secció de Ciències 
                                           
892 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 16 de març de 1918, pàg. 1. 
893 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 21 de febrer de 1929, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 6 de març de 1929, pàg. 2 i Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 5 d’abril 
de 1929, pàg. 1 
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Exactes i Naturals, Emiliano Castaños Fernández; i «Preceptos higiénicos para 

conservación y mejoramiento de la belleza», el 27 de març de 1922, del metge 

militar José Vallo Salgado.894 Del curs acadèmic de 1922-1923 tan sols hi ha 

constància de la conferència que el doctor i professor de l’Ateneo Científico, 

Literario y Artístico de Madrid Alejandro Canetti pronuncià sobre «Las islas 

Baleares y la cura de baños de sol», el 12 de març de 1923.895 Així mateix, del 

curs següent se sap que Eduardo Alonso pronuncià una conferència intitulada 

«Fundamentos biológicos de la medicina natural», el 18 de gener de 1924; a 

més, l’enginyer Ramon Trias, inventor del Germicida Trias, realitzà una 

conferència de «Divulgación científica de extinción de plagas del campo», el 30 

de gener; i, finalment, el professor de l’Institut de Maó, ateneista i meteoròleg 

afeccionat Josep M. Jansà, en pronuncià una altra sobre «La evolución 

cósmica», el 14 de febrer d’aquell any, conferència que era un extracte de la 

memòria que, sota el mateix títol, havia obtingut poc abans un premi de la 

fundació Pelfort.896 Durant el curs acadèmic de 1924-1925 Josep M. Jansà 

tornà a fer una altra conferència, aquesta vegada sobre «Los misterios del 

Universo», el 22 de març de 1925, en què projectà fins a trenta-cinc imatges 

fotogràfiques. D’aquell mateix curs també són les dues conferències intitulades 

«Acción de la energía sobre los seres organizados», en què, el 10 i el 21 de 

novembre de 1924, Jaume Ferrer Aledo, tractà de l’energia nerviosa i l’energia 

cerebral, així com també la intitulada «Introducción a la Teoría de la 

Relatividad», celebrada el 24 d’abril de 1925, de l’ateneista Josep Hernández 
                                           
894 Vegeu: VICÉN VILA, A.  «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
16 de octubre de 1922. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Aurelio Vicén 
Vila», Revista de Menorca [Maó], vol. 1922, pàg. 290; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 9 de desembre de 1920, pàg. 1; 
Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 18 de desembre de 1921, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 2 de febrer de 1922, pàg. 1; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 2 de març de 
1922, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 26 de març de 1922, pàg. 1. 
895 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 11 de març de 1923, pàg. 1. 
896 Vegeu: RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 17 de octubre de 1924. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva D. 
Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 322-323; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 29 de gener de 1924, pàg. 1 i Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 13 de 
febrer de 1924, pàg. 1. 
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Camps.897 Així mateix, en el curs de 1925-1926, Josep M. Jansà pronuncià una 

conferència, intitulada «Sesión de física recreativa», el 24 de novembre de 

1925.898 

 Sembla que en el curs següent l’activitat decaigué, o, si més no, no hi ha 

constància, a través de les memòries de secretaria ni del butlletí editat per 

l’entitat, que es fes cap conferència des de la Secció de Ciències Exactes i 

Naturals fins al curs de 1927-1928, en què es tornà a anunciar una conferència 

des de l’esmentada secció. Així és que, el 13 de febrer de 1928, Josep F. Riera 

Pers, metge especialista en parts i malalties dels infants, pronuncià una 

conferència sobre «La enfermedad infantil y su relación con el régimen 

alimentario de la primera infancia».899 No seria l’única que Riera Pers faria, car 

al curs següent des de la secció se li proposà fer un curset elemental de 

maternologia, que es distribuí en cinc conferències els dies 18 i 25 de febrer i 4, 

11 i 18 de març de 1929, en què tractà de les qualitats físiques i morals de les 

mares, dels nadons i la psicologia dels infants, dels instituts de maternologia i 

puericultura ―entre aquests les gotes de llet― i la seva raó de ser i 

importància, de la mortalitat infantil i la cultura i l’educació com a medi més 

eficaç per eradicar-la, així com també de tota una sèrie de consells de la 

manera com havien d’actuar les mares en l’alimentació i la higiene dels nadons 

en la primera, segona i tercera infància.900 En aquell mateix curs, a més, el 17 

de novembre de 1928, pronuncià una conferència el geòleg Albert Carsi, sobre 

el «Abastecimiento de agua a las poblaciones. Su relación con la Industria, con 

                                           
897 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 9 de novembre de 1924, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 22 de març de 1925, pàg. 1; Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 23 
d’abril de 1925, pàg. 1 i CARDONA CARRERAS, F. «Sesión de apertura del curso académico 
celebrada en el Ateneo el 19 de Octubre de 1925. Memoria redactada por el Secretario de la 
Junta Directiva don Francisco Cardona Carreras», op. cit., pàg. 324. El contingut de les dues 
conferències de Jaume Ferrer Aledo d’aquell curs acadèmic sobre l’acció de l’energia sobre els 
éssers organitzats fou reproduït en l’òrgan d’expressió de l’entitat. Vegeu: FERRER ALEDO, J. 
«Acción de la energía sobre los seres organizados...», op. cit., pàg. 282-320. 
898 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 22 de novembre de 1925, pàg. 1. 
899 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 12 de febrer de 1928, pàg. 1. 
900 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 16 de febrer de 1929, pàg. 1-2. 
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la Economía doméstica y con la Higiene».901 D’altra banda, Josep M. Jansà 

Guardiola realitzà un cicle de cinc conferències, en el curs acadèmic de 1929-

1930, intitulat «De las abstracciones matemáticas a las realidades físicas».902 A 

les quals s’afegirien les conferències «Anfigenia» i «Eugenesia», el 3 d’abril i 

13 de maig de 1930, a cura de l’ateneista José Hercilla.903 

Finalment, en els anys de la Segona República la secció programaria, o 

si més no hi ha constància d’elles, les conferències «Medicina preventiva de la 

vejez», el 12 de febrer 1932, del doctor Antonio Curieses del Agua ―en què 

pretenia fer una crítica dels mètodes de rejoveniment, inclòs l’estudi dels 

empelts de glàndules genitals―, i el cicle de cinc conferències de José Hercilla, 

intitulat «Divulgaciones médicas», dut a terme entre els mesos d’abril i maig de 

1932, en què tractà dels hipnòtics, de l’ontogènia i de la influència social de 

l’alcohol, el tabac i la sífilis, entre d’altres.904 Durant el curs de 1932-1933 la 

secció s’encarregà de programar els diversos actes que amb motiu de la visita 

de la Institució Catalana d’Història Natural es portaren a terme, amb diverses 

conferències de la delegació desplaçada ―sobre «Andorra», de Pius Font 

Quer; sobre «Vegetación del Marruecos español», de Rafel Candel Vila; i sobre 

«Establecimientos y métodos pedagógicos del Patronato Escolar de 
                                           
901 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 17 de novembre de 1929, pàg. 1. 
902 En què pronuncià les conferències «La génesis de las cosas y de los números», «Fantasías 
hipergeométricas», «Bordeando el absurdo», «El armazón lógico de la realidad física», «Más 
allá de la materia», entre el 13 de desembre de 1929 i el 27 de març de 1930. Vegeu: Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 4 de 
desembre de 1929, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la 
«Revista de Menorca» [Maó], 12 de desembre de 1929, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 15 de gener de 1930, pàg. 
1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 26 de març de 1930, pàg. 1. 
903 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 2 d’abril de 1930, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 11 de maig de 1930, pàg. 1. 
904 En concret J. Hercilla tractà els dies 4, 8 i 11 d’abril i 2 i 6 de maig de 1932 sobre 
«Divagaciones sobre el porqué de mis conferencias», «Los productores de paraísos 
artificiales», «El sueño natural y el sueño artificial. Hipnóticos», «El velo de la vida. Ontogenia» 
i «Alcohol, tabaco y sífilis. Influencia social». Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 10 de febrer de 1932, pàg. 2; Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 1 
d’abril de 1932, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la 
«Revista de Menorca» [Maó], 1 de maig de 1932, pàg. 1. Així mateix, del contingut de la 
primera d’elles, hom en té constància gràcies a la Revista de Menorca, en què fou reproduïda 
aquell any. Vegeu: CURIESES DEL AGUA, A. «Medicina preventiva de la vejez», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1932, pàg. 33-59. 
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Barcelona», de Margarida Comas Camps, com s’ha dit.905 El curs següent, 

1933-1934, es feren diverses conferències des de la Secció de Ciències 

Exactes i Naturals, en concret les intitulades «Higea», de Francesc Aristoy, 

doctor i inspector de sanitat de Menorca, realitzada el 22 de desembre de 1933; 

i «Un capítulo de medicina preventiva», del també doctor Antonio Curieses, el 

21 de març de 1934; així com també dues més de Francesc Seguí Sintes sobre 

«La salud por la educación física» i «El problema de la alimentación humana», 

els dies 16 i 18 de maig de 1934.906 Així mateix, en el curs de 1934-1935 sols 

es programà una conferència sobre «Educación física natural», a cura del 

metge Demetrio Laguna.907 Finalment, en el darrer curs acadèmic abans no 

esclatés la Guerra Civil, el mes de febrer la secció encara programaria un cicle 

de tres conferències intitulat «En torno al problema de la felicidad humana», a 

cura de l’abans esmentat Demetrio Laguna.908 

 Hom pot constatar que entre els temes més tractats en les conferències 

organitzades en aquests anys, des de la secció que estudiem, hi tenen un 

paper rellevant aquelles que pertanyen a les ciències mèdiques, en general, 

―amb especial interès per l’higienisme i la maternologia―, així com també, 

altres més pròpies de la biologia, la zoologia, l’agricultura, l’astronomia, les 

matemàtiques, la física, l’enginyeria, etc., tot demostrant interès en els darrers 

anys per l’educació física i l’alimentació. 

Durant aquest període foren diverses les persones que s’implicaren en la 

gestió de la Secció de Ciències Exactes i Naturals. Entre els seus presidents 

hom ha d’esmentar el militar Rafael de Aguilar, marquès de Villamarín, soci 

fundador de l’Ateneu i president d’aquesta secció des de la creació fins el juliol 

                                           
905 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 13 d’abril de 1933, pàg. 1-2 i LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura 
del curso académico celebrada en el Ateneo el día 27 de octubre de 1933. Memoria redactada 
por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 312-313. 
906 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 20 de desembre de 1933, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 20 de març de 1934, pàg. 1 i Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 13 de maig de 
1934, pàg. 1. 
907 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 15 de maig de 1935, pàg. 1. 
908 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 1 de febrer de 1936, pàg. 1. 
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de 1909, quan abandonà l’illa amb destinació a Melilla.909 En els primers cursos 

acadèmics l’acompanyaren com a secretaris Honori Pons Zabala i Cecilio 

Bendito Trujillo (1906-1907), Jaume Ferrer Hernández (1907-1908) i Lluís 

Carbó Comelles (1908-1909).910 En el curs acadèmic de 1909-1910, una 

vegada que el marquès de Villamarín hagué eixit de l’illa, prendria el relleu en 

la presidència de l’esmentada secció el soci fundador i metge Enric Alabern 

Sáez, càrrec que ocuparia fins l’any 1913, que a més comptà, com a secretaris, 

amb Josep Riera Alemany, durant els anys que presidí la secció, i amb Jaume 

Ferrer Aledo (1909-1910), Luis García Ruiz (1910-1911) i Victor Sanmartín 

Losada (1911-1913).911 Així mateix, quan Enric Alabern abandonà l’illa l’any 

1913, per ocupar plaça a la duana d’Alacant, Josep Riera Alemany el succeí en 

la presidència, per poc temps (tan sols el curs de 1913-1914), sent aleshores 

els secretaris Francisco Valladolid Oms i Ramon Ulldemolins Lana.912 

Tanmateix, a partir del curs acadèmic de 1914-1915 el també metge i soci 

fundador Llorenç Pons Marquès n’esdevindria el president. Un any més tard 

s’incorporarà a la secció, com a secretari, el catedràtic d’institut d’història 

natural i higiene Emiliano Castaños Fernández ―juntament amb Manuel 

Chueca Martínez.913 Llorenç Pons Marquès fou president de la secció fins l’any 

1919, en què el succeí Ramon Ulldemolins ―Humbert Ferrer i Francesc 

                                           
909 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 14 de juliol de 1909, pàg. 1. 
910 LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado de la 
elección de cargos para el presente año», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 228; LA 
REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado de la elección 
de cargos para el presente año, 1907-1908», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 185 i 
LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado de la 
elección de cargos para el presente año, 1908-1909», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, 
pàg. 220. 
911 Vegeu: LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado 
de la elección de cargos para el presente año, 1909-1910», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1909, pàg. 193; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 29 de juny de 1910, pàg. 1; LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Resultado de la elección de cargos para el presente año, 1911-
1912», Revista de Menorca [Maó], vol. 1911-1912, pàg. 215 i Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 13 de juny de 1912, pàg. 1. 
912 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 10 de juliol de 1913, pàg. 1. 
913 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 28 de març de 1916, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 4 d’abril de 1916, pàg. 3 i Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 14 de juliol de 
1916, pàg. 1. 
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Carreras n’eren els secretaris aleshores.914 Al capdavant de la secció Ramon 

Ulldemolins sols hi romangué dos cursos acadèmics, car l’any 1921 Emiliano 

Castaños Fernández n’era ja el president i Humbert Ferrer Hernández el 

secretari, afegint-s’hi el curs següent Antoni Roca Bofill com a secretari, que 

fou substituït, aquest últim, per Josep M. Jansà Guardiola el curs de 1924-

1925.915 L’any 1926 la secció era presidida encara per E. Castaños i els 

secretaris eren Humbert Ferrer i Francesc S. Andreu Salas.916 Tant Castaños 

com Ferrer es mantingueren com a actius col·laboradors de la secció i així és 

que entre els cursos 1929-1930 i 1935-1936 el primer continuava sent-ne el 

president i el segon, juntament amb Joan Mir Llambias, el secretari.917 

 

 

5.2.3.2. Secció de Ciències Morals i Polítiques 
 

La Secció de Ciències Morals i Polítiques començà les seves activitats 

sota la presidència de Josep M. Mercadal, càrrec que posteriorment ocupà el 

catedràtic d’institut Bonifacio Iñíguez Iñíguez, a partir del curs 1907-1908 i fins 

al 1921-1922; aleshores fou el misser Pere Ballester Pons qui la presidí fins a 

la Guerra Civil.918 Una de les seves primeres activitats fou l’organització d’un 

concurs obert per premiar la millor obra de geografia i història de l’illa l’any 

1906, a iniciativa del seu primer president Josep M. Mercadal.919 Aquest 

                                           
914 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 8 de juliol de 1919, pàg. 1. 
915 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 13 de juliol de 1921, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 11 de juliol de 1922, pàg. 1 i Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 16 de juliol de 
1924, pàg. 1. 
916 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 9 de juliol de 1926, pàg. 1. 
917 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 7 de juliol de 1929, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 4 de setembre de 1935, pàg. 2. 
918 Vegeu: VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 14 de octubre de 1908. Discurso-resumen por el Presidente», op. cit., pàg. 399; LA 
REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultados a la elección 
de cargos para el año 1908-1909», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 220. 
919 D’aquest fet, en donà compte Pere Ballester, aleshores secretari de la Junta Directiva de 
l’entitat en la memòria de secretaria d’aquell any en què afirmà: «A la Sección de Ciencias 
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concurs, la resolució del qual s’endarrerí fins l’any següent per facilitar que els 

autors dels treballs presentats els acabessin d’adequar als suggeriments del 

tribunal, com s’ha dit, el guanyà l’obra Compendio de Geografia é Historia de la 

Isla de Menorca (editada finalment per l’entitat l’any 1908), que sota el lema 

«Salve», presentà Francesc Hernández Sanz ―que féu lectura d’alguns 

fragments en un vetlada organitzada per l’Ateneu com a primícia de l’obra 

abans no s’edités.920  

La important tasca portada a terme per la Secció de Ciències Morals i 

Polítiques es fa palesa en el fet que de les tres-centes vint-i-set conferències 

que es realitzaren entre els cursos de 1905-1906 i 1929-1930, ambdós 

inclosos, fins a dues-centes onze foren atribuïdes a aquesta secció, és a dir, 

gairebé les dues terceres parts.921 

No ens és possible precisar amb exactitud la totalitat de conferències 

que des de la Secció de Ciències Morals i Polítiques es pronunciaren en 

aquests anys. Tanmateix, de les notícies que hom té a través de la publicitat 

                                                                                                                            
morales y políticas, por feliz iniciativa de su Presidente, débese la celebración del concurso 
para premiar el mejor compendio de Geografía é Historia de Menorca, prorrogado hasta el 30 
de Noviembre, porque el Jurado juzgó que no debía adjudicar el premio, no obstante el mérito 
intrínseco de los tres trabajos presentados. Consiste el premio en un diploma en pergamino, 
obra del señor Hernández Sanz, premiada con mención honorífica en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes, algunos libros de escritores baleares, obsequio de la Diputación Provincial, y 
dos cantidades en metálico procedentes del Ayuntamiento de esta ciudad y de nuestro 
compatriota y socio de mérito D. Antonio Taltavull, residente en New York». BALLESTER 
PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. Pedro Ballester y Pons, 
Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial de apertura de curso, celebrada 
el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 303. 
920 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo el 
día 18 de Octubre de 1907. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, secretario de la 
Junta Directiva», op. cit., pàg. 290. En la memòria de secretaria esmentada Llorenç Lafuente 
recordà que: «La Sección de Ciencias Morales y Políticas, que al final del año anterior había 
aplazado su fallo en el concurso abierto para premiar el mejor compendio de Geografía é 
Historia de Menorca, falló a fines de enero del corriente año, resultando premiada la obra que 
ostentaba el lema “Salve”, original de don Francisco Hernández Sanz. La propia Sección, 
deseando obsequiar a los Sres. ateneistas con las primicias de la obra premiada, rogó á su 
autor que leyese algunos fragmentos, organizando al efecto una velada en la cual el Presidente 
de la Sección D. José M. Mercadal, iniciador del concurso, explicó el criterio del Jurado y 
analizó el trabajo del Sr. Hernández Sanz. Después que este señor leyó algunos capítulos de 
su obra, el Presidente del Ateneo Sr. Victory felicitó a la Sección y al autor premiado, excitando 
a las restantes Secciones a seguir el ejemplo de la de Ciencias Morales y Políticas». 
921 VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico...», op. cit., pàg. 306-
312. Si bé s’hauria de tenir present que Victory Taltavull hi atribuí totes les conferències que no 
havien estat programades per les altres seccions, fet que s’hauria de matisar, car algunes de 
les atribuïdes per tant a la Secció de Ciències Morals i Polítiques foren programades per la 
presidència de l’entitat o no foren adscrites a cap secció concreta. 
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que se’n féu des del butlletí de l’entitat, de les informacions que contenen les 

memòries de secretaria o de les que es publicaren a la Revista de Menorca, es 

pot fer una idea de la varietat de temàtiques que es tractaren. Així és que 

sabem que durant els anys que Bonifacio Iñíguez presidí la secció es 

realitzaren una gran varietat de conferències sobre dret, educació, psicologia, 

afers socials, etc. En el curs de 1908-1909 el registrador de la propietat Antonio 

Álvarez de Novoa en pronuncià una sobre «La Usura en relación con la Ley de 

23 de Julio de 1908», el 4 d’abril de 1909.922 Així mateix, en el curs de 1910-

1911 es programà un cicle de conferències de Jaume Ferrer Aledo sobre «La 

enseñanza superior en Mahón», iniciat el 3 de gener de 1911; a més de les 

conferències sobre «La enseñanza en sus relaciones con la criminalidad» i 

«Capacidad jurídica de la mujer casada», el 10 de febrer i el 5 d’abril d’aquell 

any, respectivament, d’Antoni Bergali i Maig, jutge de primera instància i 

instrucció; i, també un cicle de dues conferències intitulat «La Educación», els 

dies 8 i 10 de març de 1911, del mestre renovador Antoni Juan Alemany, en 

què donà compte de l’obra de Bunge publicada sota el mateix títol.923 En el curs 

següent hom té constància de la conferència de l’aleshores delegat del Govern, 

Josep Roca de Togores sobre «Cooperación y Municipalización», el 26 de 

gener de 1912, i del cicle de tres conferències del capellà castrense David 

Araújo sobre «La Previsión Social Popular y el Instituto Nacional de Previsión», 

els dies 10, 12 i 14 de juny d’aquell any.924  

                                           
922 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 3 d’abril de 1909, pàg. 1. Un resum d’aquesta fou publicada a l’òrgan d’expressió de 
l’entitat. En aquest sentit vegeu: ÁLVAREZ DE NOVOA, A. «La usura», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1909, pàg. 110-119. 
923 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 2 de gener de 1911, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 9 de febrer de 1911, pàg. 1; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 8 de març de 
1911, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 4 de maig de 1911, pàg. 1. Algunes foren publicades, bé a la Revista de 
Menorca, bé en fullets. Vegeu: FERRER ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», op. 
cit., 1911, pàg. 101-106, 135-139, 153-160, 185-192, 217-224, 249-256, 281-288, 313-320 i 
389-396; FERRER ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», op. cit., 1912, pàg. 65-72, 
105-112, 137-144, 165-172, 233-240 i 265-272 i FERRER ALEDO, J. «La enseñanza superior 
en Mahón», op. cit., 1913, pàg. 49-56, 121-128, 137-144, 185-192 i 201-204; i, BERGALI Y 
MAIG, A. La enseñanza en sus relaciones con la criminalidad. Maó: Est. Tip. de M. Sintes, á 
cargo de F. Fábregues Pons, 1911. 
924 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 25 de gener de 1912, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
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Figura 92. Des dels primers anys de funcionament de la Secció de Ciències Morals i Polítiques 
aquesta demostrà interès per programar i editar ―bé a la Revista de Menorca, bé en fullets― 

conferències de temàtica educativa i social. A la imatge, portada de la conferència que 
pronuncià el jutge de primera instància, Antoni Bergali i Maig, sobre «La enseñanza en sus 

relaciones con la criminalidad» el 10 de febrer de 1911. 

                                                                                                                            
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 9 de juny de 1912, pàg. 1. De la 
primera, se’n publicà un breu extracte a la Revista de Menorca. Ens referim a: ROCA DE 
TOGORES, J. «Mutualidad y municipalizaciones», Revista de Menorca [Maó], 1912, pàg. 150-
152. 
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Durant el curs de 1912-1913 Pere Ballester féu una conferència sobre 

«El juego en la sociedad actual», i el metge militar Francisco Valladolid una 

sobre «Higiene de la inteligencia», el 14 de març de 1913.925 Uns cursos més 

tard, l’aleshores secretari de la secció Josep Cotrina Ferrer, en pronuncià una 

sobre «Los dominios de la mujer», el 7 de desembre de 1914, i Catalina 

Narváez una altra sobre «La mujer moderna», el 25 de maig de 1915.926 A les 

quals s’afegiria una de Joan L. Taltavull, aleshores secretari general del Comitè 

Hispanoitalià de Barcelona, intitulada «Muy poco acerca de las relaciones entre 

España y América», el 9 de gener de 1915.927 En el curs 1915-1916 Josep 

Cotrina realitzaria un cicle de conferències sota el títol genèric de «Impresiones 

de Menorca», el 24 de novembre i 15 de desembre de 1915 i una altra 

intitulada «El santo temor del pleito». A més, en aquell curs Joan Estelrich 

també en féu una altra sobre «Los primeros principios de toda moral cívica».928 

Així mateix, el curs de 1916-1917 es realitzaria una conferència d’interès 

educatiu del mestre i pedagog Joan Benejam Vives ―intitulada «Enseñanza 

que podría regenerar», el 17 de novembre de 1916― i diverses conferències 

sobre dret foral ―«El Derecho foral de Baleares», el 7 d’abril de 1917, a cura 

de Pere Ballester, i «El Derecho foral», el 3 de maig de 1917, de Francesc de 

                                           
925 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 17 de gener de 1913, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 14 de març de 1913, pàg. 1. La 
segona, a la qual ja ens hem referit citeriorment, fou un al·legat clar en contra de l’ensenyament 
memorístic, al qual el conferenciat contraposà la necessitat d’una educació integral. Vegeu: 
VALLADOLID OMS, F. «Higiene de la inteligencia», op. cit., pàg. 145-161. 
926 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 6 de desembre de 1914, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 24 de maig de 1915, pàg. 1. La primera d’elles 
fou reproduïda anys més tard a la Revista de Menorca en ocasió de l’homenatge que l’entitat 
organitzà al seu autor. Vegeu: COTRINA FERRER, J. «Los dominios de la mujer», op. cit., pàg. 
239-259. 
927 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 8 de gener de 1915, pàg. 1. 
928 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 23 de novembre de 1915, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 14 de desembre de 1915, pàg. 1 i 
RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 5 
de octubre de 1916. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll 
Busquets», op. cit., pàg. 291. El cicle de tres conferències sobre l’illa de Josep Cotrina fou 
editat tant a la Revista de Menorca com en un fullet, en aquest sentit vegeu: COTRINA 
FERRER, J. «Impresiones de Menorca», op. cit., pàg. 7-9, 33-44, 65-79 i 97-110 i COTRINA 
FERRER, J. Impresiones de Menorca: Leídas en el Ateneo Científico... op. cit. 
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P. Maspons i Anglasell, aleshores vicepresident de l’Acadèmia de 

Jurisprudència i Legislació de Barcelona―; a les quals s’afegirien també les 

conferències de temàtica diferent de Luis García Antúnez sobre «La evolución 

del sexo femenino», el 3 de novembre de 1916, i el cicle de cinc conferències 

que dedicà a «El amor», entre els mesos de març i abril de 1917, en què tractà 

de l’amor a l’Orient, Grècia i Roma, a la literatura nòrdica, a la cavalleria i a la 

literatura trobadoresca, així com també de la història i la literatura francesa, 

anglesa, alemanya, italiana, portuguesa i espanyola fins a l’època moderna, 

etc.929 En el curs següent, des de la secció esmentada es contribuí amb 

diverses conferències al cicle endegat sobre els factors de progrés a l’illa, que 

encetà Antoni Victory Taltavull, el 24 d’octubre de 1917, amb «Los factores del 

progreso en Menorca», i que tingué continuïtat en les conferències 

«Organización de las Cámaras oficiales de Comercio, Industria y Navegación. 

Vulgarización de su cometido», el 21 de desembre de 1917, a cura de Pere 

Ripoll Busquets, aleshores secretari de la Cambra de Comerç, i en les diverses 

conferències, iniciades el 5 de març de 1918, del capità de la Guàrdia Civil 

Jaume Obrador, sobre «La aproximación comercial entre España y las 

naciones hispano-americanas, desde el punto de vista de los intereses de 

Menorca» ―conferències a les quals se n’afegirien algunes més, programades 

des de la Secció de Ciències Exactes i Naturals, d’interès agrònom del 

manescal Miquel Gomila i el mestre Antoni Juan Alemany.930 Així mateix, en el 

                                           
929 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 3 de noviembre de 1916, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 16 de noviembre de 1916, pàg. 1; 
Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 9 de març de 1917, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 23 de març de 1917, pàg. 1; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 28 de març de 
1917, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 27 d’abril de 1917, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 7 d’abril de 1917, pàg. 1 i Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 3 de maig de 
1917, pàg. 1. De les conferències esmentades hom només té constància que es publiqués 
íntegrament la de Pere Ballester sobre el dret foral de les Illes. Vegeu: BALLESTER, P. «El 
Derecho foral de Baleares», op. cit., pàg, 97-106. 
930 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 23 d’octubre de 1917, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 20 de desembre de 1917, pàg. 1 i 
Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 4 de març de 1918, pàg. 1. De les diverses conferències del cicle esmentat només hi ha 
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curs de 1918-1919, Luis García Antúnez tractà, entre els mesos de desembre i 

març, en un cicle de quatre conferències intitulat «La Psiquis en la Naturaleza», 

del món inorgànic i dels éssers organitzats, dels mamífers i especialment de 

l’home, i de la memòria, la sensibilitat, el presentisme, la telepatia, la fe, la 

voluntat, els somnis, el somnambulisme espontani, la psicometria i la 

precognició.931 Aquell curs, Pere M. Cardona Prieto féu una conferència 

intitulada «Un ensayo de implantación de pensión de retiro para los obreros en 

Mahón»; el prevere Josep Juaneda Calleja, tractà, a més, de «La cuestión 

obrera. Su solución», el 8 de maig de 1919; i Llorenç Lafuente Vanrell sobre 

«La cuestión social».932 Així mateix, el curs següent, Antoni Victory Taltavull, el 

12 d’abril de 1920, tractà d’«El Japón y la próxima guerra», i Pere Ballester féu 

lectura d’un treball original redactat en català, el 29 de abril de 1920, intitulat 

«De nostra terra».933 En el curs de 1920-1921 es programarien les 

conferències: «Objeto de las reformas en la Ley penal y de procedimientos de 

la Marina mercante», el 17 d’octubre de 1920, de l’auditor de l’armada 

Guillermo Carcía Parreño; «Evolución de la Psicología y sus métodos», el 5 de 

novembre d’aquell any, del catedràtic d’institut Antonio Bernárdez; «La 

población actual del globo y el problema de la aclimatación», el 15 de febrer de 

1921, del metge Leopoldo Goytisolo Taltavull; una sèrie de conferències de 

Pere Ballester, entre els mesos de març i abril de 1921, sobre educació 

psicològica dels infants, en què donà a conèixer la seva obra, inèdita aleshores, 

«Lletres a una mare mahonesa. De Psicologia i Folklore»; i, finalment, les 

                                                                                                                            
constància que es publiqués la primera. Vegeu: VICTORY TALTAVULL, A. «Los factores del 
progreso en Menorca», op. cit., pàg. 7-37. 
931 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 19 de desembre de 1918, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 15 de gener de 1919, pàg. 1; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 23 de març de 
1919, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 30 de març de 1919, pàg. 1. 
932 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 7 de maig de 1919, pàg. 1 i LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura 
del curso académico celebrada en el Ateneo el 7 de Noviembre de 1919. Memoria leída por el 
Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 285. 
933 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 10 d’abril de 1920, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento 
á la «Revista de Menorca» [Maó], 28 d’abril de 1920, pàg. 1. Del darrer d’ells hi ha constància 
que es publicà a l’òrgan d’expressió de l’entitat. En aquest sentit vegeu: BALLESTER, P. «De 
nostra terra», op. cit., pàg. 193-225. 
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conferències intitulades «El desastre de 1798. (Pérdida de la isla de 

Menorca)», el 9 i 10 de maig de 1921, de Josep Cotrina Ferrer.934 En el darrer 

curs en què Bonifacio Iñíguez exercí la presidència de la Secció de Ciències 

Morals i Polítiques es programà una conferència de caràcter psicològic, literari i 

social, del capellà de l’armada i doctor Estanislao Carcavilla intitulada «Influjo 

de la “ficción” en las potencias anímicas», el 10 de febrer de 1922, i una altra 

de Josep Cotrina, comandant d’artilleria i aleshores bibliotecari de l’Ateneu, 

sobre «Algunas notas sobre la vida menorquina en los años de la guerra de 

África (1859 y 1860)», el 12 de maig de 1922, conferència que formava part de 

les seves miscel·lànies històriques menorquines.935 

D’altra banda, el volum de conferències endegades des de la secció en 

els anys que la presidí Pere Ballester Pons no minvà respecte de l’etapa 

anterior. Així, doncs, hi ha constància de diverses conferències en els cursos 

1922-1923 i 1923-1924, com ara la de Josep Hernández Camps sobre 

«Metapsíquica», el 22 de març de 1923; la de Pere Ballester sobre «Las 

conveniencias de Menorca en relación con la reforma de la división territorial 

administrativa de España», l’1 de desembre d’aquell any; la de Julio Garrido 

Ramos sobre «Los monumentos megalíticos de Menorca», el 29 de febrer de 

1924; així com també la lectura de fragments de l’obra inèdita «Relaciones 

entre Holanda y Menorca durante los siglos XVI a XIX» de Francesc Hernández 

                                           
934 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 16 d’octubre de 1920, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 4 de novembre de 1920, pàg. 1; 
Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 14 de febrer de 1921, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 7 de març de 1921, pàg. 1; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 4 d’abril de 1921, 
pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 14 d’abril de 1921, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 7 de maig de 1921, pàg. 1. Els dos darrers 
cicles de conferències esmentats ―de Pere Ballester i Josep Cotrina― donaren lloc a les 
obres ja citades: BALLESTER, P. «Lletres a una mare mahonesa...», op. cit., pàg. 59-63, 74-
87, 102-122, 129-142, 167-175, 224-242, 258-272 i 292-307 i COTRINA FERRER, J. El 
desastre de 1798... op. cit. 
935 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 9 de febrer de 1922, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 11 de maig de 1922, pàg. 1. Vegeu, pel que fa a 
aquesta última: COTRINA FERRER, J. «Miscelánea histórica menorquina. Algunas notas sobre 
la vida menorquina...», op. cit., pàg. 129-145 i 161-178. 
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Sanz, el 15 de febrer d’aquell any.936 A més, també es programà un cicle de 

conferències d’interès pedagògic, durant el cursos 1925-1926 i 1926-1927, 

intitulat genèricament «Educación y Cultura» ―en total foren dotze les 

conferències que s’hi pronunciaren, vuit i quatre, respectivament. Hom té 

constància de les celebrades durant el curs de 1925-1926, la primera de les 

quals la féu el 12 de desembre de 1925 el president de l’entitat i aleshores batle 

de Maó, Antoni Victory Taltavull, sobre el tema «Ideas que deben tener 

presentes los jóvenes, los padres y los maestros para el perfeccionamiento del 

individuo y de la sociedad»; la segona, el 28 del mateix mes i any, fou a càrrec 

del professor d’institut Joan Hernández Mora, sota el lema «Algunas ideas 

acerca de la segunda enseñanza en España y su necesaria reforma»; la 

tercera, el 22 de gener de 1926, era del mestre de primer ensenyament Manuel 

Rodríguez González, tot desenvolupant el tema «Herbart, su pedagogia y 

bases cientificas en que la fundamenta»; la quarta la pronuncià, el dia 30 del 

mateix mes i any, la professora nacional Catalina Sastre, amb el títol 

«Importancia de las instituciones complementarias para la cultura femenina. Su 

carácter oficial en España», la cinquena es perllongà durant els dies 6 de 

febrer, 8 i 9 de març, i 9 i 10 d’ abril de 1926, en què el misser Pere Ballester 

dissertà sobre «La educación sexual», conjunt de conferències en què donà 

compte extensament de l’obra d’Ivan Bloch sobre educació sexual; la sisena la 

féu el dia 19 de febrer d’aquell any el metge militar Joan Félix López, que 

desenvolupà el tema «La vida sexual bajo el punto de vista médico»; la setena 

se celebrà l’1 de maig, sobre «Estudio, organización y resultados de las 

colonias escolares, instituciones circum-escolares y post-escolares», a cura del 

mestre Manuel Rodríguez González; i, finalment, el mestre Mateu Fontirroig 

Jordà pronuncià la darrera de les conferències programades en el cicle 

d’educació i cultura en aquell curs, sota el lema «Educación y Família», també 

                                           
936 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 21 de març de 1923, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 30 de novembre de 1923, pàg. 1; Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 13 de 
febrer de 1924, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la 
«Revista de Menorca» [Maó], 28 de febrer de 1924, pàg. 1. D’elles tan sols hi ha constància 
que es publiqués a l’òrgan d’expressió de l’entitat la de Pere Ballester. Ens referim a: 
BALLESTER, P. «La división territorial con referencia a Menorca», op. cit., pàg. 363-374. 
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aquell mes.937 A les quals se n’afegiria aquell any, tot i no estar inclosa en el 

cicle de conferències esmentat, una altra de programada des de la secció del 

metge militar Agustín Van-Baumberghen, intitulada «La mujer en la vida 

moderna», celebrada el 5 de febrer de 1926 a la sala Victòria.938 El curs 

següent quatre conferències més vindrien a cloure el cicle «Educación y 

Cultura», endegat un any abans. En concret el 10 de desembre de 1926 

l’inspector provincial de primer ensenyament, Fernando Leal Crespo, tractà de 

les «Colonias escolares»; el 7 de gener de 1927 el mestre nacional Francesc 

Cardona desenvolupà el tema «Autoeducación»; així mateix, el 27 del mateix 

mes i any, el catedràtic d’institut Emiliano Castaños Fernández féu una 

conferència sobre «Las Ciencias Naturales y su enseñanza en Menorca»; i, 

finalment, el 19 de febrer d’aquell any Antoni Victory Taltavull tractà en una 

conferència del «Diagnóstico de las aptitudes de los escolares».939 Així mateix, 

el curs següent, 1927-1928, Pere Ballester llegí l’estudi «El teatro de Luigi 

Pirandello: su obra “Sei Personaggi in cerca d’autore. Comedia da fare”», el 31 

de desembre de 1927, i Marçal Pascuchi Cardona pronuncià la conferència 

«De Medicina y de Filosofía y de un sabio malaverany de Alayor», el 30 de 

gener de 1928.940 Un any més tard, Antonio Curieses, doctor en medicina, llegí 

                                           
937 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 16 de octubre de 1926. Memoria leida por el Secretario de la Junta Directiva», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1926, pàg. 291. Del primer cicle de conferències sobre educació i cultura 
endegat aquell curs per l’entitat, dissortadament, no hi ha constància que es publiquessin. No 
obstant això, a l’arxiu de l’Ateneu es guarda documentació diversa del cicle en el seu primer 
any ―principalment els anuncis publicats al butlletí, així com també alguns retalls de premsa 
que donarem compte succintament d’alguna de les conferències. Vegeu: AACLA. Lligall «Actos 
del Ateneo», Carpeta «Ciclo de conferencias sobre Educación y Cultura, 1925-1926». 
938 En què el conferenciant desenvolupà els enunciats següents: 1r. La dona està igualment 
condicionada que l’home per al desenvolupament de quasi totes les professions; 2n. No està 
prou capacitada per manca de preparació; 3r. Necessitat d’elevar el seu nivell cultural per 
millorar el desenvolupament de les seves funcions, començant per la més important, la 
maternitat; 4t. Llibertat per al seu exercici; 5è. Igualtat de drets i deures; 6è. Respecte mutu i 
col·laboració recíproca entre ambdós sexes amb la finalitat d’obtenir la millora de la raça i la 
màxima perfecció de l’esperit. Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 4 de febrer de 1926, pàg. 1. 
939 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 17 de octubre de 1927. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don 
Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 289-290. 
940 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 30 de desembre de 1927, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 29 de febrer de 1928, pàg. 1. La darrera d’elles, 
a la qual ja ens hem referit anteriorment, fou publicada a la Revista de Menorca. Vegeu: 
PASCUCHI, M. «De filosofia y de medicina...», op. cit., pàg. 129-141. 
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una conferència intitulada «Idea moral y física de la mujer», el 26 de gener de 

1929.941 En el curs següent Marçal Pascuchi, misser i aleshores professor de 

filosofia de l’Institut de Maó, féu un curs de quatre conferències sobre dret 

modern, intitulat «De cómo ante las nuevas realidades de la vida se imponen 

nuevas concepciones de Derecho» ―en què pronuncià les conferències 

«Ideología de post-guerra sobre el Derecho de propiedad», «Un nuevo 

concepto de libertad civil», «El silencio, la adhesión y el “do ut des”» i 

«Feminismo y Derecho».942 Ja en els anys de la Segona República hi ha 

constància que Pere Ballester realitzà una conferència sobre «La Constitución 

y el Derecho Privado», el 4 de març de 1932.943 

Hom pot comprovar que al llarg d’aquests anys hi hagué un interès 

evident des de la Secció de Ciències Morals i Polítiques per tractar en les 

seves conferències temes relacionats, principalment, amb el dret, l’educació ―i 

no sols en el cicle «Educación y Cultura» esmentat―, la moralitat i els usos i 

costums més adients per a la dona, la psicologia, els afers socials, la història, 

etc. 

Durant els anys objecte del nostre estudi foren diverses les persones 

que s’implicaren en la gestió de la Secció de Ciències Morals i Polítiques, que, 

com hem vist, comptà amb tres presidències. Durant els primers cursos Josep 

M. Mercadal Pons en fou el president i Carles Moysi Seuret i Joaquin 

Rodríguez Fernández els secretaris, fins que, l’any 1907, per dimissió de 

Mercadal passà a ser el president Bonifacio Iñíguez Iñíguez, aleshores director 

de l’Institut i president de la Junta Local d’Extensió Universitària.944 Durant la 

presidència de Bonifacio Iñíguez, fins el curs 1921-1922, l’acompanyaren en 

moments diferents, entre d’altres, Carles Moysi Seuret, el presbíter Narcís 

                                           
941 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 24 de gener de 1929, pàg. 1. 
942 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 4 de desembre de 1929, pàg. 1-2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 28 de desembre de 1929, pàg. 1. 
943 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 4 de desembre de 1929, pàg. 1-2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 3 de març de 1932, pàg. 1. 
944 LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado de la 
elección de cargos para el presente año», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 228 i LA 
REDACCIÓN. «Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 255. 
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Panedas Mesquida, Honori Pons Zabala, Miquel Oliver Amorós, Josep Cotrina 

Ferrer i Ramon Ulldemolins Lana, com a secretaris.945 El curs següent i fins a 

la Guerra Civil n’ocupà la presidència Pere Ballester Pons, que comptà, també 

en diversos moments al llarg d’aquest període, entre d’altres, amb Lluís Victory 

Manella, Julio Garrido, Joan Hernández Mora, Juan Gómez de Tejada, Josep 

Hernández Camps, Tomàs Goñalons Escrivà, Marçal Pascuchi Cardona, Pere 

Alejandre Monjo i Antoni Pons Monjo com a secretaris de la secció.946 

 

 

5.2.3.3. Secció de Literatura i Música 
 

Una de les seccions de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic que demostrà 

una major constància en la programació d’actes fou la de Literatura i Música, tal 

com ho demostren les cent setanta-vuit vetlades literàries i musicals ―dotze 

sessions literàries, vint-i-set literariomusicals i cent trenta-nou musicals―, a 

més de trenta-dues conferències, que es programaren entre els cursos de 

1905-1906 a 1929-1930 ―sense comptar els concerts del Grup Filharmònic, 

associació filial de l’Ateneu, que sorgí en el si de l’esmentada secció, com 

veurem―, als quals s’haurien d’afegir els que es realitzarien a la quarta dècada 

del segle passat.947 Així mateix, des d’aquesta secció es promocionà la creació 

                                           
945 Vegeu: LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado 
de la elección de cargos para el año 1908-1909», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 
220; LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado de la 
elección de cargos para el año 1911-1912», Revista de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 215; 
Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 13 de juny de 1912, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 7 de juliol de 1915, pàg. 1 i Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 14 de juliol de 
1916, pàg. 1. 
946 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 13 de juliol de 1921, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 11 de juliol de 1922, pàg. 1; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 8 de juliol de 
1923, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 16 de juliol de 1924, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 9 de juliol de 1926, pàg. 1; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 4 de setembre de 
1935, pàg. 1. 
947 Cal tenir en compte, a més, que la creació per part de la secció esmentada del Grup 
Filharmònic ―que funcionà entre els anys 1916 i 1923, i a partir del 1929, en què es 
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de diverses formacions musicals ―trios, quartets, quintets, sextets, una 

rondalla, un orfeó― i escèniques, que esdevingueren, algunes d’elles, com és 

el cas del Grup Filharmònic, el Grup Beethovenià o l’Orfeó Maonès, filials amb 

estatus propi ―i en alguns casos, amb els anys, fins i tot alienes a la secció o a 

l’entitat. 
 

 
Figura 93. L’Ateneu Científic, Literari i Artístic donà aixopluc i endegà al llarg dels anys diverses 

formacions musicals a través de la Secció de Literatura i Música. A la imatge, membres de la 
Rondalla, agrupació de corda, de l’Ateneu a les primeries del nou-cents. 

 

Aquesta intensa activitat de la secció ja es reflectí des d’un principi. Així 

és que el catedràtic d’institut i literat Jaume Pomar i Fuster organitzà des del 

començament vetlades literariomusicals gairebé cada setmana, conegudes 

pels socis en aquells anys com les «vetlades Pomar». En la primera memòria 

de secretaria de l’Ateneu ja s’evidencià la ingent activitat que des d’aquesta 

                                                                                                                            
reorganitzà de bell nou―, suposà la celebració de cent tres concerts ordinaris, distribuïts en set 
sèries, i alguns més d’extraordinaris, de caràcter popular, en locals aliens a l’Ateneu Científic, 
Literari i Artístic. A. Victory Taltavull afirmà, en la conferència en què repassà l’activitat portada 
a terme per l’Ateneu Científic, Literari i Artístic des de la fundació fins al vint-i-cinquè aniversari, 
sobre l’esmentat Grup Filarmònic que: «no cabe duda que cumplió su propósito de desarrollar 
el sentimiento artístico musical entre sus asociados», alhora que afegí: «no vacilo en calificar 
como una de las labores más profundas y prácticas del Ateneo, desde el punto de vista de la 
educación artística, la que realiza nuestro Grupo Filarmónico». VICTORY TALTAVULL, A. «El 
Ateneo Científico, Literario y Artístico...», op. cit., pàg. 311-313. 
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secció es portava a terme i la implicació de Pomar i Fuster en elles en el primer 

any de funcionament de l’entitat. «La Sección de Literatura y Música es la que 

más actos ha celebrado en el vencido año. Durante el invierno todas las 

semanas, y durante el estío, una vez al mes por lo menos, se ha ejecutado en 

este salón música de todas las escuelas. Para ello cuenta el Ateneo con un 

considerable número de socios de mérito: pianistas, profesores de arco, nutrida 

rondalla y un naciente orfeón que nos proponemos fomentar creando una 

Academia de canto. El Ateneo conservará memoria gratísima de las veladas 

poético-musicales organizadas por esta Sección de Literatura y Música: en 

ellas ha dado relevante muestra de su gaya ciencia el poeta laureado que la 

preside [es refereix a J. Pomar i Fuster]; en ellas se han conmemorado las 

glorias patrias y se han exhibido, en sus más selectas producciones, el arte 

cristiano, y en sus más populares cantos, la música de todas las regiones de 

nuestra España», afirmà Pere Ballester, aleshores secretari de la Junta 

Directiva, sobre l’activitat realitzada per la Secció de Literatura i Música i la 

implicació del seu primer president, Jaume Pomar i Fuster.948 

Així, doncs, Jaume Pomar i Fuster fou l’ànima de la secció que ara 

estudiem al llarg dels anys que la presidí, entre els cursos acadèmics de 1905-

1906 i 1909-1910, en què gairebé setmanalment es realitzaven vetlades 

musicals, principalment; a les quals s’afegien algunes d’específicament 

programades davant un esdeveniment determinat, així com també altres de 

literariomusicals. A tall d’exemple, durant el curs de 1906-1907, a més de les 

vetlades musicals setmanals, se’n realitzaren set més amb una programació 

específica i diverses vetlades literariomusicals sobre «La muerte como 

inspiración», «El sentimiento de la Naturaleza en el Arte» i «Niños, pájaros y 

flores». Aquell any participaren en els actes organitzats des de l’esmentada 

secció la Rondalla de l’Ateneu, dirigida aleshores per Pallicer, l’Orfeó, creat per 

Carles Ferrer Clavé, així com també el quintet ―formació musical endegada 

                                           
948 BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. Pedro 
Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial de apertura de 
curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 304. 
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també des d’aquesta mateixa secció.949 Durant els primers anys de 

funcionament de la Secció de Literatura i Música, els presidits per J. Pomar i 

Fuster, en ocasions se celebraren vetlades literariomusicals dedicades a 

associacions que aleshores s’endegaven des de l’Ateneu, com ara la que es 

féu el 8 de novembre de 1907 sota el tema de «La Musa del progreso», 

dedicada al Grup Esperantista ―no fou l’única que aquell any se celebrà amb 

un tema específic, car també se’n realitzà una altra de dedicada al «Genio 

Escandinavo», el 2 d’abril de 1908. Aquell any, per tal de commemorar el 

primer centenari de la Guerra d’Independència, es feren dos concerts els dies 2 

i 3 de maig ―el primer organitzat amb el patrocini de l’Ajuntament de Maó i 

amb la participació dels diversos orfeons de la ciutat i una nombrosa orquestra 

dirigida pel mestre Villalonga. En els distints actes programats aquell curs de 

1907-1908, hi participaren, entre d’altres, la professora d’arpa Pilar Ranz, 

Esperanza Alonso de Teruel, Miquela Valls i les senyores Yepes de Pina i Valls 

de Valderrama.950 Durant la presidència de Pomar també es prestà atenció a 

l’organització de vetlades literariomusicals per tal de donar a conèixer l’obra 

d’alguns autors, com ara les que es feren en el curs 1909-1910 sobre els 

poetes José M. Gabriel y Galán i Teodor Llorente, sense descuidar les vetlades 

estrictament musicals ―en què prengueren part activa, en aquell curs, el 

quintet de la secció i l’Orfeó, a més de Catalina Llambias, Manela Cardona, 

Elisa Ballester, Elvira Florit, Joana Pons Menéndez, Pilar Baquero i Ángeles 

Rodrigo, que interpretaren o acompanyaren al cant peces de Ludwing van 

Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart i Franz Joseph Haydn, entre d’altres, a 

les quals s’haurien d’afegir, a més, les actuacions del violoncel·lista Diumenge 

Taltavull Pascual, el professor de flauta Joan Suñé i la professora de piano i 

compositora Margarida Orfila.951  

                                           
949 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo el 
día 18 de Octubre de 1907. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, secretario de la 
Junta Directiva», op. cit., pàg. 291.  
950 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo el 
día 4 de Octubre de 1908. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, Secretario de la 
Junta Directiva», op. cit., pàg. 336. 
951 MORENO ÁLVAREZ, M. A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 17 de Octubre de 1910. Memoria leída por el secretario de la Junta Directiva D. 
Miguel A. Moreno Álvarez», op. cit., pàg. 326-328. 
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El curs següent, la Secció de Literatura i Música celebrà vetlades 

dedicades a la música de Wilhelm Richard Wagner, a la música religiosa i a la 

música gallega, a més de celebrar-se tres concerts ─en què participaren el 

Quartet Espanyol, del violoncel·lista Diumenge Taltavull, i l’Orfeó endegat per 

l’Ateneu des Castell. Menció especial mereix la vetlada dedicada a Wagner, tot 

just citada, amb interpretacions de la «Marcha del torneo de los Bardos», «La 

estrella de la tarde», «El coro de los peregrinos», «El idilio de Sigfrido», «La 

marcha imperial», «El buque fantasma» i «El entierro de Sigfrido» d’El ocaso 

de los dioses i la «Marcha nupcial» de Lohengrin, i en què el mestre Domenico 

Bellissimo pronuncià, a més, una conferència sobre la vida i l’obra del 

compositor, director d’orquestra, poeta i teòric musical alemany.952 Altres 

compositors als quals es parà atenció, en vetlades musicals, en aquells anys, 

foren, entre d’altres, Joseph Joachim Raff, Carl Maria von Weber, Cécile 

Chaminade, Edvard Grieg, Gaetano Donizetti, Ruggero Leoncavallo, Camille 

Saint-Saëns, Giacomo Meyerbeer, Charles Gounod, Giuseppe Verdi, Joan 

Nogués i Pascual Emilio Arrieta ―compositors dels quals s’interpretaren peces 

musicals al llarg de cinc vetlades en el curs de 1911-1912. Aquell curs, a més, 

se celebrà una vetlada literariomusical ―en què s’interpretaren peces de 

Beethoven i Chopin, en la qual, a més, Domenico Bellissimo féu lectura d’un 

judici crític d’Hector Berlioz sobre la simfonia Heroica, de Beethoven i Martínez 

Amador recità un poema de Campoamor amb acompanyament musical―, una 

vetlada coral, en què intervingué l’Orfeó i, finalment, d’acord amb la Junta 

Directiva es preparà l’estrena de la cantata bíblica La cena de los apóstoles de 

Wagner al Teatre Principal de Maó, celebrada el 15 de maig de 1912.953 

Al llarg de la segona dècada del segle passat foren diverses les 

presidències de la secció ―Antoni Pons Olives (1910-1911), Pere Ballester, 

Pons (1911-1912 i 1912-1913), Fernando Díaz Giles (1913-1914), Catalina 

Llambias de Ballester (entre els cursos 1915-1916 i 1917-1918) i Luis García 

                                           
952 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebraba en el Ateneo 
el 12 de Octubre de 1911. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo 
Lafuente Vanrell», Revista de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 323-324. 
953 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 14 de octubre de 1912. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll 
Busquets», op. cit., pàg. 298-299. 
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Antúnez (1918-1919). Sembla que l’activitat des d’ella portada a terme, 

inicialment, en aquests anys disminuí respecte dels anys precedents, o així es 

desprèn de les afirmacions expressades per Llorenç Lafuente Vanrell, 

aleshores secretari de la Junta Directiva de l’Ateneu, en la memòria de 

secretaria que donà compte de l’activitat del curs acadèmic de 1912-1913, en 

què afirmà: «Tampoco el número de veladas alcanzó el de otros años, 

memorables en la Historia de esta casa [es refereix, sense cap mena de dubte, 

als anys inicials en què la secció era presidida per Pomar i Fuster]; pero todas 

fueron muy celebradas, pudiendo apuntar entre las literarias, las musicales y 

las mixtas, dos en octubre, una en noviembre, otra en diciembre, dos en 

febrero y una en marzo. [...] En las veladas musicales ha intervenido el Orfeón 

con su acostumbrado acierto».954 Així mateix, el curs següent, 1913-1914, el 

darrer en què ocupà la presidència de l’entitat Fernando Díaz Giles, se 

celebraren fins a sis vetlades organitzades per la secció, una de les quals, 

celebrada el 30 de maig de 1914, es dedicà al poeta Federico Mistral. A més, 

també s’hi celebrà un concert per part dels professors i oficials i alumnes de 

l’Escola Superior de Guerra.955 En el curs de 1914-1915 se celebrarien cinc 

vetlades musicals, una de les quals fou repetida per demanda de nombrosos 

socis de l’entitat. En aquestes, hi trobem com a col·laboradors assidus Catalina 

Llambias de Ballester, Dolores Cisneros de Merino, Maria Mercadal de 

Aguinaga, Honorina García de Jiménez, Concepción Merino, Elisa Ballester, 

Pilar Baquero, María Luisa Mingorance, Maria Humbert, Ángeles Rodrigo, 

Maria Clapés, Dionisio Tato i Juan Alfonso, el tenor Francesc Pons, a més dels 

músics professionals Soler i Palliser, i, en la direcció musical, el mestre 

Domenico Bellissimo, a més de comptar amb el suport coral de l’Orfeó Maonès 

―domiciliat a l’Ateneu des del maig de 1912. Així mateix, s’organitzà al Teatre 

Principal de Maó una representació de la comèdia Las de Caín en benefici de 

la Gota de Llet de Menorca i un concert en benefici de l’Asil de Nenes Orfes. 

                                           
954 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 14 de octubre de 1913. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 306. 
955 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 23 de octubre de 1914. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll 
Busquets», op. cit., pàg. 322. 
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Nogensmenys, des de la Junta Directiva de l’entitat se seguien lamentant del 

fet que el nombre de vetlades era menor que el de la primera època de la 

secció.956 No fou fins al curs acadèmic de 1915-1916 en què des de l’entitat es 

tornà a destacar que bona part de les activitats i de la seva tasca cultural es 

devien a aquesta secció, la qual, en el seu inici, es considerà l’ànima i el nervi 

de la institució. Aquell any se celebraren vetlades musicals, literàries ―amb 

lectures d’obres pròpies d’alguns dels ateneistes―, i, a més, es representaren 

diverses comèdies al Teatre Principal, com un any abans, amb objectius 

benèfics.957 De fet, pel que fa a les representacions teatrals organitzades, s’ha 

                                           
956 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 15 de octubre de 1915. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 324. 
957 Pere Ripoll, en la memòria de secretaria d’aquell curs, destacà que: «Esta Sección, alma y 
nervio del Ateneo, que tanto y bien ha trabajado siempre, soportó este año la mayor parte de la 
labor realizada. Empezó su cometido en la velada que el 25 del propio octubre dió la 
concertista de violín señorita Emilia Frassinesi, en la que acompañada al piano por nuestro 
consocio don Fernando Díaz Giles, deleitó a la numerosa concurrencia congregada en estos 
salones. En 8 de noviembre siguiente dióse un concierto de guitarra por el profesor don 
Jerónimo Fuster. Otra de piano el 1º de diciembre a cargo del compositor don Ángel Peñalva 
Tellez, Director de la Banda del Regimiento de Menorca n° 70, acompañado del niño Ángel 
Peñalva su hijo, en dos piezas a cuatro manos. Siguió a éste, otro en 28 enero del año 
corriente, desarrollando el programa anunciado las señoritas Clapés, Angeles Rodrigo, 
Concepción Merino y señores Hernández y Bellissimo. Después de un descanso de dos meses 
justos, el 28 marzo se celebró una velada literaria de variado programa, leyendo: don José 
Cotrina unas notas sobre el espectáculo cinematográfico, de las cuales es autor; don Joaquín 
Raventós Ámilton y Êveris, fantasía sobre la historia de Menorca, y Nostalgias, impresiones de 
un viaje, originales del que fué nuestro consocio don Manuel Chueca; don Lorenzo Lafuente 
Vanrell, varios capítulos de su obra Mis colecciones, titulados Las monedas, Las joyas y Las 
cornucopias y don Luis García Antúnez algunos trozos de su drama en verso Los dos raudales. 
Como nota curiosa consignaremos que, recientemente, a últimos de agosto un periódico de 
Madrid, ha dedicado a este Ateneo con motivo de la velada que reseñamos, un encomiástico 
artículo. El 5 abril se dió otra velada musical a cargo de la señorita Clapés, señora Mercadal de 
Aguinaga y señores Palliser, Soler y García, bajo la dirección del señor Bellissimo. Otra en 
igual día del mes de mayo, por las señoritas Concepción Merino y Pilar Baquero, señora doña 
Dolores Cisneros de Merino y señor don Manuel Cuerva. Y el 13 de junio, nuestro consocio don 
Luis García Antúnez dió lectura a su drama en tres actos y en verso, titulado Sol entre brumas, 
que dedicó a este Ateneo. El cuadro dramático de esta Sección, llevado del altruísmo que guía 
todos sus actos, dió en el Teatro Principal dos selectas y escogidas funciones de beneficencia: 
en la primera, que tuvo lugar en 25 abril, después de la sinfonía por la banda del Regimiento de 
Menorca, dirigida por el señor Peñalva, representó las comedias Puebla de las mujeres y Las 
Cacatúas. Y en la segunda, que se efectuó en 26 de mayo, en honor al Excmo. señor Capitán 
General del Distrito, la misma comedia Puebla de las mujeres y La fuerza bruta. Siente esta 
Junta Directiva orgullo de contar entre sus consocios quienes poseídos de un espíritu altruísta, 
se desvelan para llevar hasta los hogares tristes y desvalidos y Asilos aún más desvalidos y 
más tristes, el óbolo conseguido a través del prisma del esparcimiento. No por haber nombrado 
Socios de mérito a las señoras y señoritas que no lo eran y agradecido a las que gozaban este 
privilegio y a los señores socios, se cree esta Junta Directiva relevada de darles el más 
expresivo voto de gracias públicamente y aprovecha este acto para ofrecerlo efusivo». RIPOLL 
BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 5 de 
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de tenir present que des de la Secció de Literatura i Música s’endegà un grup 

dramàtic o escènic el curs de 1916-1917, que sota la direcció de José Selgas 

Ruiz continuà amb les representacions iniciades anys abans al Teatre Principal, 

amb finalitats benèfiques, i en què sovint es representaven obres d’ateneistes 

―com el mateix Selgas Ruiz o García Antúnez, president, aquest últim, de la 

secció. Aquell any, a més, s’organitzaren els actes diversos de la Festa de la 

Raça Iberoamericana ―amb discursos i intervencions de Victory Taltavull, 

Raventós, Cotrina, Manent, Lafuente i Pérez de Acevedo―, i una vetlada 

literària en honor del literat José Echegaray; així mateix, també se celebraren 

quatre vetlades musicals ―en què prengueren part Maria Mercadal de 

Aguinaga, Maria Humbert, Ángel Peñalva, Domenico Bellissimo, Joan Cursach, 

Fernando Díaz Giles, Manuel Cuerva, Mario Hernández, Antonio García, Pere 

Seguí, Bartomeu Pallicer, Francesc Arguimbau, Antoni Soler i l’Orfeó 

Maonès.958 En el curs 1917-1918 se celebraren dues vetlades literàries, l’una 

dedicada a l’art i l’altra al conte. En la primera d’aquestes, que tingué lloc el 14 

de desembre de 1917, hi prengueren part Catalina Narváez, Llorenç Lafuente 

Vanrell, Francesc Hernández Sanz i Domenico Bellissimo; així mateix, en la 

segona, celebrada el 14 de febrer de 1918, hi intervingueren Pilar Baquero, 

Josefa Motta, Josep Cotrina i Llorenç Lafuente Vanrell. A més, aquell any se 

celebrà una vetlada necrològica en honor del soci fundador i primer bibliotecari 

de l’Ateneu José Pérez de Acevedo ―en què intervingueren Ballester, Lafuente 

i Victory. A més, se celebraren dues vetlades musicals i dues més de 

literariomusicals, el 28 de setembre i el 25 de novembre de 1917 i l’11 de gener 

i el 5 d’abril de 1918, respectivament ―en què interpretaren peces musicals i 

llegiren fragments d’obres literàries Maria Mercadal de Aguinaga, la nena Pilar 

Porta, Cursach, García, Seguí, Palliser, Arguimbau, Lafuente, Masip, les 

artistes Luz de las Heras i Pilar Alonso, els professors Bellissimo, Villalonga, 

Ferrer i Soler, a més de la Rondalla de l’Ateneu ―formada per Arrizabalaga, 

Porta, Bernard, Sbert i Monjo i dirigida per Martínez― i l’Orfeó Maonès. 

                                                                                                                            
octubre de 1916. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll 
Busquets», op. cit., pàg. 289-291. 
958 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 8 de octubre de 1917. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 298-300. 
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Finalment, en aquest mateix curs el grup escènic o de declamació realitzà una 

funció benèfica en el Teatre Principal en què es representaren En un lugar de 

la Mancha i Los Pretendientes.959 El curs següent, a més dels diversos 

concerts del Grup Filharmònic, s’organitzaren dos concerts vocals ―en què 

intervingueren Maria Mercadal de Aguinaga i el senyor Giovachini, 

acompanyats al piano pel mestre Bellissimo, i Antoni Mercadal Montanari i el 

quintet de la secció― i un del trio Barreda, els dies 30 de gener, 3 i 22 d’abril, 

respectivament. A més, Francesc Hernández Sanz llegí alguns fragments del 

seu estudi, aleshores inèdit, sobre La ópera italiana en la ciudad de Mahón 

(1817-1917), vetlada en el transcurs de la qual cantaren o actuaren Maria 

Mercadal de Aguinaga, Trinitat Palliser, Antoni Mercadal, Antoni Garcia i 

l’Orfeó. També se celebrà una vetlada necrològica dedicada a la memòria de 

Joan Ramis i Ramis, amb motiu del centenari de la seva defunció, en què 

llegiren dos treballs, sobre Ramis, Francesc Hernández Sanz i Josep Cotrina 

Ferrer ―«El doctor don Juan Ramis y Ramis» i «El españolismo de Menorca 

en las obras de Ramis», respectivament. Així mateix, aquell curs, com era 

habitual des d’uns anys enrere, s’organitzà un acte cultural al Teatre Principal 

amb finalitats benèfiques ―aquesta vegada un concert, per commemorar el 

centenari de la inauguració de l’òpera a Maó, en benefici dels establiments 

municipals de beneficència maonesos―, en què intervingué un cor, l’Orfeó, el 

sextet del Grup Filharmònic i una orquestra sota la direcció de Domenico 

Bellissimo.960 El curs següent, 1919-1920, se celebraren tan sols tres vetlades 

musicals, els dies 2 de gener, 19 de febrer i 12 de maig de 1920, sota la 

direcció de Bellissimo i en què prengueren part Maria Mercadal de Aguinaga, 

María Luisa Hernández, Marguerite Rigoreau, Francesca Ripoll, Maria Bosch, 

Antònia i Matilde Pons, Llorenç i Francesc Pons, Antoni Mercadal, a més de 

Pere Seguí i Antoni Soler. 

                                           
959 FORNALS BORT, V. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 19 
de Noviembre de 1918. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Vicente 
Fornals Bort», Revista de Menorca [Maó], vol. 1918, pàg. 198-199. 
960 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 7 de Noviembre de 1919. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 286. 
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En la tercera dècada del segle passat, sota la presidència, primer, de 

Joan F. Taltavull Galens (1920-1921 a 1922-1923), i, després, de l’activa 

col·laboradora en la dècada precedent de les vetlades organitzades per la 

secció, Maria Mercadal de Aguinaga (des del curs 1923-1924 fins a l’esclat de 

la Guerra Civil), la Secció de Literatura i Música continuà amb la seva tasca 

cultural i educativa d’organitzar vetlades literàries i musicals d’èpoques 

precedents. Així, doncs, en el curs de 1920-1921 se celebraren dues vetlades 

musicals a l’entitat, els dies 7 de gener i 3 de juny, i s’organitzà a més la 

representació de l’òpera Aida de Giuseppe Verdi al Teatre Principal de Maó, els 

dies 20 i 23 d’octubre de 1920, amb finalitats benèfiques ―la recaptació es 

destinà a la Beneficència Domiciliària, la Gota de Llet de Menorca, la Junta 

Local de Salvament de Nàufrags i l’Asil de Nenes Orfes, entre d’altres.961 En el 

curs següent, 1921-1922, es tornà a repetir la representació d’Aida al Teatre 

Principal, els dies 9 i 12 de desembre de 1921 ―aquesta vegada la recaptació 

es destinà com a estrenes als soldats menorquins a l’Àfrica. Així mateix, també 

se celebraren dues vetlades musicals, en què intervingueren tant socis de 

l’entitat com professors, i un concert de la violinista Cristeta Goñi, 

acompanyada al piano per Domenico Bellissimo.962 D’altra banda, el curs de 

1922-1923 es tornaren a celebrar vetlades estrictament literàries dedicades al 

poeta Miquel Costa i Llobera, el 22 de desembre de 1922, i als poetes 

espanyols de la segona meitat del segle XIX, el 15 d’abril de 1923, a les quals 

hauríem d’afegir les celebrades els dies 6 de febrer i 29 d’abril, d’aquell any, en 

què Antoni Aristoy i Ferran Soldevila llegiren poesies pròpies, respectivament. 

Així mateix, es dugueren a terme tres vetlades musicals, una de les quals 

estigué dedicada al músic i compositor francès Camille Saint-Saëns, el 14 de 

març de 1923 ―les altres dues consistiren en concerts de la Rondalla de 

l’Ateneu, que en aquest curs es reorganitzà sota la direcció del músic major del 

regiment d’infanteria de Maó número 63, Federico Delgado, i un concert de 

                                           
961 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 4 de noviembre de 1921. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 322-323. 
962 VICÉN VILA, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 16 de 
octubre de 1922. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Aurelio Vicén Vila», 
op. cit., pàg. 291. 
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piano a cura de Nin de Val, el 15 de maig de 1923― i les representacions, al 

Teatre Principal, de les òperes Pagliacci de Ruggero Leoncavallo i Tosca de 

Giacomo Puccini.963 Així mateix, el curs 1923-1924 es realitzaren diverses 

vetlades literàries, en què l’escriptor argentí Octavio E. Lobo i P. Calasanz 

Rabaza llegiren poesies pròpies, el 19 d’octubre i el 14 de novembre de 1923, 

respectivament. Aquell curs també es feren dues conferències programades 

des de la secció sobre «La armonía en la música y la naturaleza», d’Eduardo 

Alfonso, el 17 de gener de 1924, i la intitulada «Consideraciones sobre la obra 

poética de Quadrado», de Joan Hernández Mora, el 19 d’abril d’aquell any. 

D’altra banda, es realitzaren, en el terreny estrictament musical, diverses 

vetlades, els dies 10 i 16 de desembre, 3 i 24 de gener i 26 de maig, sota la 

direcció totes cinc del mestre Domenico Bellissimo. Així mateix, en aquell curs, 

el 26 de març, també hi hagué un concert a cura del sextet Worsley.964 Durant 

aquest curs la mort de Pere Seguí i Antoni Soler, actius col·laboradors i 

professors musicals de l’entitat, féu que el Grup Filharmònic, que endegaren 

l’any 1916 i al qual pertanyien, deixés de funcionar ―formació musical que no 

es tornà a reorganitzar, amb altres components, fins el 1929. De fet, en anys 

posteriors la necessitat de reorganitzar l’extint Grup Filharmònic fou una 

reivindicació constant de la Secció de Literatura i Música per tal de seguir 

contribuint en la tasca educativa musical de la secció esmentada i de l’entitat 

en general.965 Mentre el Grup Filharmònic, pels motius comentats, deixà de 

funcionar, se’l transformà en una Agrupació Radiofilharmònica ―els associats 

de la qual assistiren a les audicions radiotelefòniques, sempre que l’estat 

atmosfèric ho permeté. Així és que, en el curs de 1924-1925, es feren 

audicions fonogràfiques i radiotelefòniques el 7 de març i el 16 d’abril de 1924. 

A més, sota la direcció de Domenico Bellissimo se celebraren concerts vocals i 

instrumentals els dies 28 d’octubre i 19 de desembre de 1924, i 29 de gener i 

                                           
963 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 9 de octubre de 1923. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 290-291. 
964 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 17 de octubre de 1924. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro 
Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 321-322. 
965 Vegeu: MERCADAL DE AGUINAGA, M. «Consideraciones sobre la conveniencia, para la 
educación musical, de restablecer el Grupo Filarmónico», op. cit., pàg. 41-48. 
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16 de maig de 1925 ―en què es donà a conèixer en aquest últim per primera 

vegada a Maó el quintet de Los maestros cantores de Wagner.966 En el curs de 

1925-1926 es realitzaren vuit concerts o vetlades musicals ―tres sota la 

direcció de D. Bellissimo, el 14 de novembre i el 20 de desembre de 1925 i el 

22 de febrer de 1926, a l’entitat, i un altre a la sala Victòria, el 27 de maig 

d’aquell any; un de la Rondalla Simfònica des Castell, sota la direcció de Pere 

J. Miguel Preto, el 4 de gener de 1926; un del sextet Worsley, el 24 de març; un 

recital de piano, a cura de Leandro Saura, el 26 d’octubre de 1925; i un altre del 

professor de piano i violí González Mensa, el 10 de maig de 1926.967 D’altra 

banda, el curs acadèmic de 1926-1927 es realitzaren diverses audicions en una 

gramola ortofònica, cedida per Llorenç Miquel, els dies 5 de novembre i 2 de 

febrer, així com diverses vetlades musicals els dies 18 de desembre i 10 de 

març ―en què intervingueren Maria Mercadal, Elisa Burés, Àgueda Batilde, 

Carmen Hernández, el tenor Emili Pons, el violinista Evarist Cardona i el mestre 

Domenico Bellissimo. Així mateix, aquell curs se celebraren quatre concerts 

dedicats a Beethoven, amb motiu del centenari de la seva mort, els dies 18 i 25 

d’abril, i 2 i 9 de maig de 1927, en què intervingueren Berta Fenn i Ana de 

Fenn, González Mensa ―que féu una ressenya biogràfica de Ludwig van 

Beethoven―, un quartet musical, i en què, a més, es feren audicions amb la 

gramola de Llorenç Miquel.968 Sembla que en aquests anys les vetlades i els 

concerts musicals programats gaudiren d’un èxit considerable, car Pere Ripoll 

Busquets, aleshores secretari de la Junta Directiva de l’Ateneu, volgué deixar 

constància en la memòria que resumia l’activitat portada a terme en el curs 

1927-1928 que: «Los conciertos de nuestro Ateneo han llegado a ser motivo de 

animadas reuniones de la sociedad mahonesa. En cada uno de ellos, este 

salón y sus adyacentes no bastan para contener la multitud que se apretuja 

                                           
966 CARDONA CARRERAS, F. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 19 de Octubre de 1925. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva 
don Francisco Cardona Carreras», op. cit., pàg. 323-324. 
967 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 16 de octubre de 1926. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro 
Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 290-291. 
968 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 17 de octubre de 1927. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don 
Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 290-291. 
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para oír a los ejecutantes».969 Així és que en aquell curs es feren tres vetlades 

musicals, el 25 de novembre de 1927, i el 30 de gener i el 13 de març de 1928, 

en què s’interpretaren diverses lieder (cançons originàriament escrites per un 

cantant amb acompanyament de piano típiques dels països germànics), 

cançons espanyoles i tangos argentins, respectivament ―amb les 

intervencions d’Ana de Fenn i Berta Fenn, Àgueda Maspoch, Vicenç Pol, 

Deseado Mercadal, Àgueda Baile, Maria Mercadal, Evarist Cardona, Enric 

Limosner, Josep Fèlix i Dolores Sánchez, sota la direcció musical de Domenico 

Bellissimo. A més es feren dues audicions ―de la Missa Solermnis de Ludwin 

van Beethoven i la Walkiria de Richard Wagner― amb gramola ortofònica i 

electromotor, respectivament, el desembre d’aquell curs, i una funció en 

benefici de la Gota de Llet de Menorca, al Teatre Principal, el 20 d’abril de 

1928.970 El curs següent s’organitzaren les representacions de l’òpera Maruxa, 

d’Amadeo Vives, i la sarsuela Los cadetes de la Reina, de Pablo Luna Carné, 

el 23 de novembre de 1928, al Teatre Principal, amb finalitats benèfiques. Es 

realitzaren també fins a sis vetlades musicals, una d’elles dedicada a Chopin, 

Verdi, Gounod i Meyer, entre d’altres; una altra dedicada a la música italiana; 

així com també un concert de guitarra de Josep Fèlix i Cosme Huget; i, a més, 

una vetlada en memòria del professor de música i soci de l’Ateneu Félix 

González Mensa ―en què Antoni Victory Taltavull llegí unes «Notas biográficas 

y críticas» del jove professor. Aquell curs s’endegaren, també, les sobretaules 

musicals els diumenges horabaixa. Així mateix, es programà una vetlada 

literària, amb una lectura de la comèdia Hallazgo de un diamante de Jaume 

Ferrer Aledo, el 7 de maig de 1929.971 El curs següent, el de 1929-1930, es 

realitzaren quatre vetlades musicals a l’entitat i un concert a la sala Victòria 

entre el desembre i el juny ―en què intervingueren Joana Tudurí, Maria 

Mercadal, la senyora Cortacans de G. de Terán, Deseado Mercadal, Adelina 

Roig, María Luisa Hernández, Concepció Bennàsar, els senyors Pol, Pons, 
                                           
969 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 26 de octubre de 1928. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro 
Ripoll Busquets», Revista de Menorca [Maó], vol. 1928, pàg. 292. 
970 Ibídem, pàg. 292-293. 
971 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 8 de noviembre de 1929. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don 
Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 320-322. 
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Cardona i Beltrán, el mestre Bellissimo, l’Orfeó Maonès i el Grup Filharmònic 

―reorganitzat el 1929 i compost per Coll, Borràs, Fortuny i Seguí.972 El curs 

següent la reorganitzada agrupació filharmònica celebrà concerts regularment, 

a més de programar-se des de la secció una vetlada musical i literària en honor 

d’Antoni Victory Taltavull, el 28 d’abril de 1931, amb motiu de la seva 

defunció.973 
 

 
Figura 94. La Secció de Literatura i Música de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic no sols 

programà en aquests anys vetlades en el si de l’entitat. També col·laborà en funcions 
benèfiques i representacions diverses al Teatre Principal de Maó. A la imatge, formació 

operística de l’entitat que participà en la representació d’Aida l’any 1920. 
 

Durant els anys de la Segona República en el curs 1931-1932 se 

celebraren quatre vetlades, tres sota la direcció de D. Bellissimo ―una 

d’aquestes en honor de l’aleshores presidenta de la secció Maria Mercadal de 

Aguinaga― i una que es corresponia al vint-i-setè concert del Grup 

Filharmònic.974 Aquell any des de la presidència de l’entitat es volgué 

                                           
972 ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 20 de octubre de 1930. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro 
Alejandre Monjo», op. cit., pàg. 290-291. 
973 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico de 1931 a 1932, 
celebrada en el Ateneo el día 21 de diciembre de 1931. Memoria del curso ateneísta de 1930-
1931 redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., 
pàg. 349. 
974 Així és que en la memòria d’activitats d’aquell any es féu constar, en relació amb les 
vetlades, que: «Se han celebrado cuatro: la primera en 3 de febrero, a la que fueron 
especialmente invitados los señores jefes y Oficiales del buque de guerra italiano “Americo 
Vespuccio”. Se celebró bajo la dirección del señor Bellissimo, tomando parte las señoras doña 
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manifestar, davant l’auge del cinema sonor a la vila, que: «forma parte de 

nuestros propósitos la protección al arte musical, en peligro hoy en nuestra 

ciudad por la extensión que ha adquirido el cine sonoro. Es este último un arte 

mixto, avasallador, a cuyo empuje peligran el teatro y el pequeño arte musical, 

llamando así al que no es objeto de grandes empresas. Pero ni uno ni otro 

deben desaparecer porque llenan en la vida una misión que no corresponde al 

cine sonoro. El Ateneo procurará que no muera en Mahón la afición a la música 

empleando para ello, desde luego, el medio más a su alcance, que es la 

conservación del Grupo Filarmónico, en el que unos profesionales entusiastas 

velan por el buen gusto artístico manteniendo la afición a la música clásica. Y 

ello sin perjuicio de continuar las veladas que tanto favor merecen de los socios 

y sus familias poniendo de relieve los valores artísticos de nuestra localidad 

que forman parte de nuestra institución».975 Així fou que en els cursos de 1932-

1933 i 1933-1934 se celebraren diversos concerts, dos i cinc respectivament, 

en què s’interpretaren obres de Fryderyk Chopin, Isaac Albéniz, Manuel de 

Falla, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Meyerbeer, 

Giuseppe Verdi, Robert Schumman, Franz Litz, Amilcare Ponchielli, Richard 

Wagner, Camile Saint-Saëns, Charles Gounod, Federico Moreno-Torroba i 

José Serrano Simeón, entre d’altres. Entre els col·laboradors assidus 

d’aquestes vetlades hom hi pot trobar, a més del mestre Bellissimo, Ángeles 

Alonso, Concepció Bennàssar, Maria Mercadal de Aguinaga, Joan Vidal Morlà, 

                                                                                                                            
María Mercadal de Aguinaga doña María Bosch de Gallostra las señoritas Concepción 
Bennasar y Juanita Tudurí y el cel·lista don Damián Borrás. En dicha velada el Señor 
Bellissimo dirigió dos delicadas obras: una para violin y piano y la otra, una exquisita melodía 
para soprano con acompañamiento de violoncello y piano, de las que es autor. Fué muy 
aplaudido, así como los demás actuantes. El Grupo Filarmónico invitó a su vigésimo séptimo 
concierto a los señores ateneístas y tal atención fué motivo para apreciar la importancia de esta 
agrupación y aplaudir las obras que, de su selecto repertorio, ejecutaron sus profesores. En 14 
de mayo, en prueba de afecto y como distinción a la señora Presidenta de esta Sección doña 
María Mercadal de Aguinaga, se organizó una velada en su honor, bajo la dirección del citado 
director señor Bellisimo. Tomaron parte la agasajada; doña María Schmidt de Aristoy; doña 
María Bosch, la señorita Concepción Bennasar y don Oscar Pol y el maestro director. El 17 de 
mayo se dió la cuarta y última velada del finido curso participando en ella la señora doña María 
Bosch, las señoritas Ángeles Alonso y Adelina Roig, el barítono señor Pol, acompañados por el 
director señor Bellisimo». ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de apertura del curso académico 
celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1932. Memoria redactada por el Secretario de la 
Junta Directiva don Pedro Alejandre Monjo», op. cit., pàg. 286-287. 
975 COTRINA FERRER. J. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
17 de octubre de 1932. Discurso del señor Presidente don José Cotrina Ferrer», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1932, pàg. 311-312. 
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Damià Borràs, Leopold Cardona, Francisco Calleja, Teresa Giménez-Manjón 

de la Iglesia, Maria Bosch de Callostra, Teresa Trias, Joana Tudurí, el tenor 

Maurici Barber i el baríton Josep Ferrer.976  

Durant els anys de la Guerra Civil, en el període en el qual l’Ateneu fou 

presidit per Jaume Alzina (1937-1938), hi ha constància que es féu una vetlada 

literària en homenatge a Federico García Lorca, així com també diversos 

concerts.977 

A tall de síntesi, hom pot dir que s’han d’atribuir la major part dels 

concerts organitzats per la Secció de Literatura i Música de l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic en aquests anys a la direcció del mestre Domenico Bellisimo, 

director tecnicomusical de l’entitat des de la seva fundació.978 Les celebracions 

de concerts endegats per l’Ateneu, a instància de la secció esmentada, o per 

algunes de les societats que es crearen en el seu si o s’hi domiciliaren, així 

com també algunes actuacions teatrals, no sols es realitzaren al local social de 

l’entitat, com s’ha vist, sinó també fora d’ell ―destacant-se en aquest sentit els 

dos concerts de la Rondalla de l’Ateneu en es Mercadal, realitzats el 1906, un 

concert al Teatre Principal de Maó, el 1912, en el qual s’executà la cantata 

bíblica de Wagner La cena de los Apóstoles, així com també, en el mateix 

teatre, els dos concerts benèfics realitzats els anys 1915 i 1919 i algunes 

òperes i sarsueles; un concert de l’Orfeó Maonès, aleshores domiciliat a 

l’Ateneu i el quintet de l’entitat al cinema Modern l’any 1917; un altre del Grup 

Filharmònic a l’Acadèmia de Sant Estanislau de Kostka; dos concerts a la sala 

Victòria; als quals hauríem d’afegir les actuacions del quadre dramàtic 

                                           
976 Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el día 27 de octubre de 1933. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva 
don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 310 i ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de 
apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el día 29 de octubre de 1934. Memoria 
redactada y leída por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro Alejandre Monjo», op. cit., 
pàg. 302. 
977 En la memòria de l’activitat redactada per la Junta que regí l’entitat entre 1937-1938 
s’afirmà: «Otra cosa que hizo el Ateneo con dos fines que interesaban a la casa, fue el 
homenaje a García Lorca. Uno de los fines, el principal, fue el de honrar la memoria del excelso 
poeta vilmente asesinado. Otro era el de airear públicamente el Ateneo que buena falta le 
hacía en aquellas circunstancias», alhora que s’afegí: «También hay que consignar la serie de 
conciertos que se han celebrado y que han ayudado a resucitar al Ateneo del marasmo en que 
estaba sumido». Vegeu: ANÒNIM. «Memoria 1937-1938, 29 de junio de 1938», op. cit., pàg. 4-
5.  
978 VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico...», op. cit., pàg. 313. 
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realitzades entre els anys 1916 i 1918 al Teatre Principal, representacions amb 

finalitats benèfiques, com s’ha dit.979 

Com s’ha vist, després de les diverses presidències en les dues 

primeres dècades del nou-cents ―J. Pomar, P. Ballester, F. Díaz Giles, C. 

Llambias, A. Garcia Antúnez i J. Taltavull Galens―, la secció trobà continuïtat i 

estabilitat en la persona de Maria Mercadal de Aguinaga ―que en fou la 

presidenta a partir de l’any 1923 i fins a l’esclat de la Guerra Civil. 

Nogensmenys, durant anys s’enyorà la ingent activitat portada a terme durant 

el període inicial, en què fou presidida pel literat Jaume Pomar i Fuster. 

Ressenyar i analitzar en profunditat la totalitat d’actes organitzats des de 

l’esmentada secció de l’Ateneu ―dels quals es conserven en el seu arxiu 

històric i en el butlletí que edità, a partir de 1909, bona part dels programes de 

les vetlades organitzades― ultrapassa les possibilitats d’aquest estudi. La seva 

ingent tasca queda palesa en la gran quantitat de vetlades organitzades 

―musicals, literàries i literariomusicals―, a les quals s’haurien d’afegir els 

concerts, les òperes i les representacions teatrals organitzades en aquells anys 

fora de l’entitat, que aquí tot just hem esmentat. Hom pot comprovar la voluntat 

d’oferir des d’aquesta secció literària i musical un conjunt ampli i divers d’actes 

culturals, tant per als socis en general com per a aquells que s’hi implicaren 

activament en les diverses iniciatives programades. En les vetlades musicals i 

concerts s’interpretaren, en formacions diverses, peces d’autors diferents del 

classicisme pur ―Beethoven, Mozart i Haydn―, del belcantisme ―Donizetti―, 

i del verisme ―Leoncavallo―, tot demostrant especial predilecció pels del 

romanticisme i el postromanticisme ―Weber, Saint-Saëns, Gounod, Verdi, 

Meyerbeer, Schumman, Ponchielle, Wagner, Litz, Chopin. Així mateix, en les 

vetlades literàries ―així com també en les literariomusicals―, es donaren a 

conèixer obres d’autors diversos, principalment poesia, així com composicions 

pròpies ―teatre, narrativa i poesia― d’alguns dels ateneistes amb vocacions 

literàries o estudis sobre algun literat o músic al qual se li retia homenatge. Es 

promocionà, a més, el teatre entre els associats, endegant un grup dramàtic, es 

                                           
979 Ibídem, pàg. 313-314. 
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creà un Grup Beethovenià, un Grup Filharmònic i una Associació 

Radiofilharmònica, etc. 

 Més enllà de la important tasca cultural i educativa portada a terme en 

les vetlades, concerts, etc., des de la secció que analitzem, hom ha de fer 

esment a altres iniciatives realitzades, d’importància cabdal per al món cultural 

menorquí d’aleshores, com ara la celebració d’un concurs per premiar la millor 

obra o recull de folklore de l’illa l’any 1911, en certa manera al caliu dels 

concursos que altres seccions havien convocat prèviament amb èxit, com s’ha 

vist, amb la finalitat de contribuir a la bibliografia illenca.980 Tanmateix, aquest 

concurs no seria l’únic que se celebraria a instància de la secció, car l’any 1921 

se’n convocà un altre per tal de premiar la millor obra de cuina i pastisseria 

menorquina.981 D’ambdós sorgiren, com és sabut i ja s’ha dit, obres de folklore 

menorquí importants com ara les de Francesc Camps Mercadal ─Francesc 

d’Albranca─, Andreu Ferrer Ginard i Pere Ballester Pons.982 

 

 

                                           
980 Car, com s’especificà a la memòria de secretaria d’aquell any: «Juzga esta Sección que 
después de haber dotado el Ateneo a la Isla de buenos compendios de Geografía é Historia 
locales, de una Guía repleta de datos como pocas, y de otros trabajos de carácter regional, y 
teniendo en gestación la Sección de Ciencias exactas y naturales una Topografía médica de 
Menorca, el esfuerzo que ahora se haga en dar á conocer nuestro Folk-lore será un paso más, 
de importancia, para apreciar en sus varios aspectos la historia íntima, las costumbres, la 
manera de ser, en fin, de nuestro pueblo, ya que la literatura y la música populares, son base 
de estudios filológicos, históricos y sociológicos, a la vez que suele descubrirse en ellas 
sentimientos, no por lo ingenuos, menos exquisitos. Las poesías, cantos y leyendas, en buena 
parte no dadas a la imprenta hasta ahora, y conservadas solamente por tradición, serían a la 
postre perdidas para el arte si no las recogieran y coleccionaran con amor, personas que 
contraen el mérito de alternar el prosaísmo de la vida profesional con la desinteresada 
investigación de la belleza». RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico 
celebrada en el Ateneo el 14 de octubre de 1912. Memoria leída por el Secretario de la Junta 
Directiva D. Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 299-300.  
981 Així és que, referint-se als concursos en general i al que havia de premiar la millor obra de 
cuina en la memòria de secretaria d’aquell any de l’entitat, s’informà que: «El Ateneo, que ha 
abierto varios con notable éxito, anunció uno en marzo último para premiar la mejor obra de 
cocina y repostería menorquinas. El plazo de admisión termina en 31 de marzo próximo y es de 
esperar que los trabajos que se presenten serán, dentro de la especialidad de su género, ricos 
filones de folk-lore isleño». LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico 
celebrada en el Ateneo el 4 de noviembre de 1921. Memoria leída por el Secretario de la Junta 
Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 323. De les bases del concurs, se 
n’informà extensament a: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la 
«Revista de Menorca» [Maó], 14 de març de 1921, pàg. 1-4. 
982 Ens referim a les ja esmentades: CAMPS MERCADAL, F. Folk-lore menorquín... op. cit.; 
FERRER GINARD, A. Rondaies de Menorca, op. cit.; FERRER GINARD, A. Cançonetes 
menorquines, op. cit.; BALLESTER PONS, P. De Re Cibaria... op. cit. 
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5.2.3.4. Secció d’Arts del Dibuix i Arqueologia – Secció d’Arts 

Plàstiques 
 

 Una altra de les seccions que es creà a l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic de Maó, inicialment, fou la Secció d’Arts del Dibuix i Arqueologia, 

presidida per Francesc Hernández Sanz des de la seva creació fins a la Guerra 

Civil, gairebé ininterrompudament, si exceptuem un breu parèntesi, entre els 

cursos 1910-1911 i 1912-1913, en què fou presidida per l’arquitecte Francesc 

Femenias Fàbregues. Aquesta secció, amb el pas dels anys, abandonà 

l’interès arqueològic i es reorganitzà, l’any 1918, en Secció d’Arts Plàstiques. 

La seva activitat en la promoció i la creativitat artístiques, al llarg del període 

objecte d’anàlisi d’aquest estudi, a través dels concursos i exposicions 

endegats no s’ha de menystenir.983 

Així, doncs, en els primers cursos acadèmics convocà un concurs 

fotogràfic ―que no reeixí i quedà desert―, dues exposicions de dibuixos ―de 

Francesc Cidón, aleshores professor de l’Institut de Maó, i de Francesc 

Hernández Sanz―, així com també una exposició de projectes de l’arquitecte 

municipal Francesc Femenias Fàbregues i una del caricaturista anomenat Bon 

―Roman Bonet.984  

                                           
983 De fet, Antoni Victory Taltavull, en el discurs en què repassà l’activitat de l’entitat en els seus 
primers vint-i-cinc anys, comptabilitzà com a actes organitzats de la secció esmentada: dues 
exposicions generals de belles arts (1911 i 1917), tres exposicions d’assumptes menorquins 
(1906, 1909 i 1928), així com també una de fotògrafs afeccionats (1929), exposicions de 
dibuixos i cartells de Francesc Cidón (1906), de projectes arquitectònics de Francesc Femenias 
Fábregues i de dibuixos de Francesc Hernández Sanz (1908), dues de caricatures de Roman 
Bonet i Francesc Hernández Mora (1916 i 1925), de pintures d’aus i de peixos de Llorens i 
Castaños (1924), una exposició general de dibuix i pintura (1926), diverses de pintures de 
Rafael G. Catón (1922), dels germans Gomila Guasteví (1924), de Max Pretzfelder i de José M. 
Almela Costa (1927), de Miquel Alejandre (1928), de la baronessa Else von Schmiedeber i 
Joan Fuster (1929), i d’Alve Valdemi (1930), així com també d’aquarel·les, ceràmiques i 
objectes decorats a mà de Guitiérrez de Terán i de dibuixos i pintures de Francesc Hernández 
Mora (1930). Vegeu: VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico...», 
op. cit., pàg. 314-315. 
984 D’aquesta última, hom en té notícies gràcies al butlletí de l’Ateneu, en què s’especificà que 
l’exposició comptaria amb vuitanta quadres i que romandria oberta al públic des del 8 al 20 
d’abril de 1911. Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la 
«Revista de Menorca» [Maó], 4 d’abril de 1911, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 19 d’abril de 1911, pàg. 1. Tanmateix, 
de totes elles, se’n donà compte, també, en les memòries successives redactades pels 
secretaris de la Junta Directiva de l’Ateneu. Així és que de la primera d’aquestes iniciatives 
Pere Ballester afirmà: «Desierto ha quedado también, por falta de opositores, el concurso 
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Així mateix, en aquests primers anys, amb la intenció d’il·lustrar una 

Guía de Menorca, que es pretenia elaborar des de l’entitat ―i que s’acabà 

publicant, com s’ha dit―, es continuà amb la tasca ja iniciada en el primer curs 

acadèmic de l’entitat, tot convocant-se un altre concurs fotogràfic ―en què les 

obres presentades s’havien d’ajustar a les categories de figura i composició, 

paisatges i marines, monuments i edificis, i reproducció d’obres d’art existents a 

l’illa.985 Fins a vuitanta-una fotografies, obra de vuit autors, es presentaren i 

s’exposaren amb posterioritat a la sala d’actes de l’Ateneu ―es premiaren les 

de Pere Pax, Maurici Hernández Ponsetí, Sebastià Olives, Rafael Villalba i 

Josep Terrés.986 

                                                                                                                            
fotográfico iniciado por la Sección de Artes del dibujo y arqueología, al cual había de seguir la 
exposición de los trabajos presentados. Esperamos que se logrará vencer la frialdad, hija sin 
duda de la timidez, con que por parte de los aficionados fué recibido el certámen, y volveremos 
anunciarlo, porque esas lides artísticas son recompensa del mérito, estímulo de la voluntad y 
progreso del Arte». Vegeu: BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria 
leída por D. Pedro Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión 
oficial de apertura de curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 303-304. Així 
mateix, de les exposicions de dibuixos dels cursos 1906-1907 i 1907-1908, així com també de 
la de projectes arquitectònics, d’aquest darrer curs i de la de caricatures de Bon en el curs 
1910-1911, n’hi ha constància a les memòries: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del 
curso académico celebrada en el Ateneo el día 18 de Octubre de 1907. Memoria leída por D. 
Lorenzo Lafuente Vanrell, secretario de la Junta Directiva», op. cit., pàg. 291-292; LAFUENTE 
VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo el día 4 de 
Octubre de 1908. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, Secretario de la Junta 
Directiva», op. cit., pàg. 336 i LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso 
académico celebraba en el Ateneo el 12 de Octubre de 1911. Memoria leída por el Secretario 
de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 324. 
985 Les bases de la convocatòria foren anunciades al butlletí, així com també l’exposició que 
s’organitzà. Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista 
de Menorca» [Maó], 11 d’abril de 1909, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 11 d’abril de 1909, pàg. 1-3 i Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 14 de 
juliol de 1909, pàg. 1. En aquest sentit, Antoni Victory, en el discurs de la presidència de la 
sessió inaugural del curs acadèmic l’any 1908, manifestà: «Es el primero, el compromiso 
adquirido por éste de redactar y publicar una Guía de Menorca. Publicada ya la Geografía é 
Historia de Menorca, creo que ha llegado la ocasión de emprender los trabajos de la Guía. Esta 
no ha de ser como aquella la labor de uno solo; ha de ser el Ateneo quien la haga, dirigiendo 
los trabajos la Junta ó una comisión que de ella se nombre, a la que entregarán sus estudios 
los colaboradores y á la que cualquier socio podrá exponer sus ideas ó llevar sus iniciativas. 
Esta obra se ha de publicar con grabados ó fotograbados, y para ello podría combinarse con un 
concurso de fotografías que organizara la Sección de Arqueología y Artes del Dibujo, 
premiando con la publicación las que lo merecieren. Así creo que ha de ser fácil el trabajo y 
para ello invito a todos los socios a que contribuyan con sus conocimientos a esta obra, que 
puede resultar provechosa para nuestra sociedad, a fin de que en este curso podamos verla 
realizada». VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el 
Ateneo el día 4 de Octubre de 1908. Discurso-resumen por el Presidente don Antonio Victory», 
op. cit., pàg. 400. 
986 Vegeu: PONS ZABALA, H. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el día 2 de Octubre de 1909. Memoria leída por el secretario de la Junta Directiva D. 
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Tanmateix, si alguna activitat organitzada per la Secció d’Arts del Dibuix i 

Arqueologia cal destacar d’aquests primers anys és l’exposició general de 

belles arts, celebrada l’any 1911, en què assistiren pintors, dibuixants, 

escultors, ebenistes, fotògrafs, arquitectes, tipògrafs de les illes i la 

península.987 L’exposició endegada per la secció, aleshores presidida per 

Francesc Femenias, se celebrà durant la primera quinzena de maig d’aquell 

any i es tenia previst admetre-hi obres d’art contemporani diverses ―pintures, 

dibuixos i gravats, escultures, projectes arquitectònics, fotografies artístiques i 

d’objectes d’art, i, en general, obres d’art decoratiu.988 L’exposició general de 

belles arts esmentada no fou l’única que s’organitzà, car l’any 1917 tingué 

continuïtat amb una segona exposició, també organitzada des de la Secció 

d’Arts del Dibuix i Arqueologia, aleshores presidida per Francesc Hernández 

Sanz, que fou, com es volgué destacar des de l’entitat: «un estímulo para los 

profesionales de las Artes Bellas y sus aficionados, al mismo tiempo que un 

recuento de aptitudes locales, una comprobación de la cultura artística 

mahonesa y una ocasión para que la crítica depuradora, imparcial y serena, 

marcase nuevos rumbos para mayor desenvolvimiento de las industrias 

decorativas y ornamentales. Los expositores acudieron amablemente al 

certamen, figurando en él con brillante representación el bello sexo; el público 

visitó el salón en mayor número que otras exposiciones, demostrando particular 

interés en examinar atentamente y comentar las obras, y por invitación del 

Ateneo desfilaron por el local los alumnos de ambos sexos de las Escuelas 

                                                                                                                            
Honorio Pons Zabala», op. cit., pàg. 295 i MORENO ÁLVAREZ, M. A. «Sesión de apertura del 
curso académico celebrada en el Ateneo el 17 de Octubre de 1910. Memoria leída por el 
secretario de la Junta Directiva D. Miguel A. Moreno Álvarez», op. cit., pàg. 322. 
987 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebraba en el Ateneo 
el 12 de Octubre de 1911. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 324. Lafuente, en la memòria d’activitats del curs de 1910-1911 
recordà sobre l’esmentada exposició que: «La solemne apertura fué el 12 de mayo, con 
asistencia de todas las autoridades locales, pronunciando discursos nuestro Presidente y el 
señor Delegado del Gobierno. El Orfeón del Ateneo, acompañado de nutrida orquesta, cantó 
los coros de Clavé “Gloria al Arte” y “Gloria á España”. Invitados por el Atenéo, visitaron la 
Exposición general de Arte los alumnos de ambos sexos de las Escuelas públicas y los de la 
Escuela municipal de dibujo, acompañados por sus profesores». 
988 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 20 de febrer de 1911, pàg. 1. 
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Nacionales acompañados de sus profesores».989 S’ha de dir que la secció 

tingué la intenció d’endegar, uns anys més tard, una tercera exposició de belles 

arts, que finalment no reeixí. 
 

 
Figura 95. La Secció d’Arts del Dibuix i Arqueologia (amb posterioritat anomenada d’Arts 

Plàstiques) organitzà al llarg dels anys diverses exposicions, de dibuixos, caricatures, 
fotografies, pintures, etc. A la imatge, perspectiva d’una sala de l’Ateneu durant l’exposició 

general de belles arts de l’any 1917 organitzada per la Secció d’Arts del Dibuix i Arqueologia de 
l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

 

Sigui com vulgui, als anys vint del nou-cents se seguiren celebrant 

diverses exposicions ―de pintures a l’oli, de Rafael G. Catón Carvajal, el 1922, 

i d’Antònia i Gurmensind Gomila Guasteví, el 1924; de caricatures, de Francesc 

Hernández Mora, el 1925; i una de pintors novells menorquins, el 1926, la qual 

aplegà una gran quantitat de pintures sobre paisatges illencs.990 De fet, des de 

                                           
989 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 8 de octubre de 1917. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 300-301. 
990 Hom en té constància gràcies a: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 28 d’abril de 1922; Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 11 de maig de 1922, pàg. 3; 
Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 601 

l’esmentada secció es volgué promocionar les pintures de temàtica i paisatges 

menorquins, car se les considerava una forma més de promocionar l’illa des 

d’una perspectiva turística.991 Cal tenir present que, aleshores, l’interès pel 

fenomen del turisme i les possibilitats de promocionar Menorca com a destí 

turístic era creixent des de l’entitat en general ―fins i tot l’originària Secció 

d’Esports i Excursions es transformà en una de Turisme i Esports per aquella 

època.  

Així és que a partir d’aquests anys trobem un interès creixent per 

organitzar exposicions de pintures i fotografies de temàtica menorquina, amb 

especial interès pel paisatgisme. A tall d’exemple, durant el curs de 1926-1927, 

se celebraren dues exposicions de pintures de temàtica i paisatges menorquins 

―l’una de Max Pretzfelder i l’altra del pintor murcià Almela Costa.992  En el curs 

següent se’n celebraren dues més ―l’una de Pere Alejandre Monjo i l’altra, un 

                                                                                                                            
[Maó], 31 de maig de 1924, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 26 d’agost de 1925, pàg. 1. Així mateix, vegeu 
també les memòries dels secretaris de les juntes directives d’aleshores: RIPOLL BUSQUETS, 
P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1924. 
Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets», op. cit., 
pàg. 323; CARDONA CARRERAS, F. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en 
el Ateneo el 19 de Octubre de 1925. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva 
don Francisco Cardona Carreras», op. cit., pàg. 324 i RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de 
apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 16 de octubre de 1926. Memoria 
redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 292. 
991 Pere Ripoll afirmà sobre aquesta darrera exposició: «Y en el actual, efectuó otra, que ya 
puede llamarse netamente menorquina reuniendo la desparramada e incipiente producción de 
los noveles artistas de esta Isla. [...] Este Ateneo quisiera inculcar a esos incipientes artistas su 
devoción para todo lo nuestro, su cariño hacia los paisajes menorquines, su adoración para 
todo cuanto tienda a divulgar el conocimiento de Menorca a los extraños, poniéndoles por 
ejemplo lo sucedido a Mallorca nuestra hermana mayor, que siendo apenas conocida hace 
treinta años por los turistas extranjeros, bastó la paleta fecunda y genial de los Russiñol, de los 
Mir, de los Anglada, trasladando a sus lienzos la luminosidad de su sol, las multitonalidades de 
sus costas, de sus paisajes, de sus atormentados, cenicientos olivos, de la flor nívea de sus 
almendrales, para orientar hacia ella, una corriente intensa de turismo, que práctica y 
prosáicamente se convierte en fuente jugosa de ingresos, tan necesaria para la vida de los 
pueblos». Ibídem, pàg. 292.  
992 D’elles s’afirmà: «En 11 de junio se abrió la de pinturas menorquinas del artista alemán Herr 
Max Pretzfelder combinada con la de objetos de arte decorativo de don Agustín G. de Terán y 
en 13 de septiembre se inauguró la muy celebrada de cuadros pintados al óleo, de paisajes 
menorquines, por el laureado pintor murciano señor Almela Costa. Ambas exposiciones fueron 
interesantes lecciones de arte que el público pudo aprovechar y que contribuirán seguramente 
a fomentar la afición, en los últimos años algo decaída, a la reproducción de los paisajes de 
nuestra Isla». LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada 
en el Ateneo el 17 de octubre de 1927. Memoria redactada por el Secretario de la Junta 
Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 290. 
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altre cop, d’Amela Costa.993 Així mateix, en el curs acadèmic de 1928-1929 es 

féu també una exposició de fotografies de l’illa ―amb la intenció d’imprimir una 

tirada de targetes postals―, a més d’una de quadres d’assumptes locals a cura 

de la baronessa Else von Schmiedeberg.994 De fet, en aquests anys, el nombre 

d’exposicions de les quals es té constància augmentà considerablement 

respecte dels primers anys. Així fou que l’Ateneu es mostrà obert a exposar en 

les seves dependències les obres dels autors que ho desitgessin. En aquest 

sentit, entre els cursos de 1929-1930 i 1933-1934 s’exposaren obres de Joan 

Fuster, Agustín G. de Terán, Alde Valdemi, Francesc Hernández Mora, Else 

von Schmiedeberg, Francesc Hernández Monjo, Miquel Alejandre Monjo, 

Narcís Puget, Vicenç Pons Francisco i Francesc Marcé Farrà, a més 

d’exposicions col·lectives de diversos pintors i escultors residents o no a l’illa 

―amb col·laboració amb la Secció de Turisme i Esports i el Foment del 

Turisme.995 La constància en la celebració d’exposicions artístiques endegades 

                                           
993 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 26 de octubre de 1928. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro 
Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 292. Així és que d’ambdues es ressenyà a la citada memòria: 
«En este finido curso fueron dos los expositores. Nuestro consocio don Miguel Alejandre 
Monjo, con la exhibición de varios paisajes menorquines, llamó poderosamente la atención de 
los críticos ; y el señor Almela Costa, que ya en el anterior año había alcanzado un éxito en su 
primera exposición, reverdeció sus laureles en la segunda, que tuvo lugar en los días 1 a 3 de 
septiembre. 
994 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 13 de novembre de 1928, pàg. 1. De la primera d’aquestes es ressenyà, en la memòria 
corresponent a aquell curs acadèmic, que: «Del 15 al 18 de noviembre estuvo abierta esta 
exposición de fotografías de Menorca. Fué notable por el número y la calidad de las obras 
presentadas. El día 9 de diciembre se distribuyeron los premios adjudicados por el Jurado y 
seguidamente la Sección de Artes Plásticas se reunió para tratar de la manera de completar la 
colección con que el Ateneo constituyó la primera serie de tarjetas postales, hoy editada y 
puesta a la venta por cuenta de esta Sociedad»; així mateix de la segona d’elles s’informà que: 
«El 18 de enero se inauguró la de cuadros de asuntos locales pintados por la señora Baronesa 
Else von Schmiedeberg, cerrándose el 21 y estando abierta para el público los dos últimos 
días». LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 8 de noviembre de 1929. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva 
don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 320.  
995 ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 20 de octubre de 1930. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro 
Alejandre Monjo», op. cit., pàg. 290; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso 
académico de 1931 a 1932, celebrada en el Ateneo el día 21 de diciembre de 1931. Memoria 
del curso ateneísta de 1930-1931 redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 349; ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1932. Memoria redactada por el 
Secretario de la Junta Directiva don Pedro Alejandre Monjo», op. cit., pàg. 287-288; 
LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
día 27 de octubre de 1933. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don 
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des de la Secció d’Arts del Dibuix i Arqueologia, primer, i d’Arts Plàstiques, 

després, en els anys objecte d’anàlisi d’aquest estudi no es deturà ni tan sols 

durant la Guerra Civil, en què hi ha constància que se n’organitzaren dues, una 

de les quals fou de dibuixos infantils.996 

Per bé que l’organització de conferències no fou una activitat significativa 

al llarg del període analitzat en aquest estudi de la Secció d’Arts del Dibuix i 

Arqueologia, primer, i d’Arts Plàstiques, després, s’ha de tenir present que se’n 

realitzaren, principalment, algunes d’interès artístic, i, en un començament, 

quan l’arqueologia formava part del camp d’estudi de la secció, també d’interès 

arqueològic. En aquest sentit, se’n pronuncià una a cura de l’explorador César 

Luis de Montalbán, en iniciar-se el curs acadèmic de 1915-1916, intitulada «Los 

talayots, nauetas y taulas. Su origen y época» ―en què a més donà compte 

dels exploradors espanyols davant la ciència.997 D’altra banda, d’interès artístic, 

amb motiu de la cloenda de l’exposició del caricaturista Ramon Bonet ―Bon―, 

Antonio Méndez Casal féu una conferència sobre «La caricatura en el arte», el 

20 d’abril de 1911.998 Així mateix, Llorenç Lafuente Vanrell en pronuncià una 

sobre «Mobiliario. Los estilos ingleses en Menorca», en què presentà diversos 

exemplars de cada estil, el 21 de febrer de 1921.999 El curs acadèmic de 1924-

1925 Francesc Hernández Sanz llegí un treball seu, intitulat «Sobre la vida y 

las obras del pintor mahonés Don Pascual Calbó», el 18 de febrer de 1925, i 

organitzà una sessió en què projectà fotografies dels monuments antics més 

                                                                                                                            
Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 311 i ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de apertura 
del curso académico celebrada en el Ateneo el día 29 de octubre de 1934. Memoria redactada 
y leída por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro Alejandre Monjo», op. cit., pàg. 303. 
996 ANÒNIM. «Memoria 1937-1938, 29 de junio de 1938», op. cit., pàg. 5-6. D’aquestes 
s’informà que: «Con el fin de seguir el obligado movimiento cultural y artístico del Ateneo, la 
Junta acordó celebrar dos exposiciones de arte. El resultado de la primera es público. Fue 
visitadisima y sin rubores de falsa modestia hemos de consignar nuestra satisfacción por el 
éxito obtenido. La segunda, de dibujos infantiles, pronto a inaugurarse, esperamos que será el 
complemento de la primera». 
997 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 1 d’octubre de 1915, pàg. 1. 
998 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 19 d’abril de 1911, pàg. 1. 
999 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 20 de febrer de 1921, pàg. 1. La conferència esmentada fou publicada l’any següent, en 
forma de treball, a la Revista de Menorca. En aquest sentit vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. 
«Mueblaje. Los estilos ingleses en Menorca», op. cit., pàg. 124-127, 179-182, 215-218, 321-
325 i 372-375. 
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famosos d’Itàlia.1000 Finalment, el curs de 1927-1928 la Secció d’Arts del Dibuix 

i Arqueologia s’adherí a la iniciativa de la Junta Nacional per a la celebració del 

centenari de la mort de Goya amb l’organització d’una conferència, el 22 d’abril 

de 1928, a la sala de sessions de l’Ajuntament de Maó, sobre el pintor 

―intitulada pel seu autor, Llorenç Lafuente Vanrell, «Significación social de 

Goya»―, així com també la projecció de diapositives de les obres del pintor i la 

lectura d’una conferència ―que amb anterioritat havia estat premiada per la 

Junta Nacional, abans esmentada, en un concurs nacional―, el 25 de juny 

d’aquell any, a la sala Victòria.1001 A més, en aquests anys, la secció també 

parà esment a l’educació artística. Així, doncs, Francesc Hernández Sanz féu 

classes diàries o en dies alterns de dibuix (còpia del guix) ―n’hi ha constància, 

almenys, els cursos de 1921-1922 a 1923-1924.1002 

Entre les persones que en aquests anys s’implicaren en l’esdevenir de la 

secció hom ha d’esmentar, com s’ha dit, Francesc Hernández Sanz, president 

gairebé ininterrumpidament de la secció fins a la Guerra Civil (1905-1906 a 

1909-1910 i 1913-1914 a 1935-1936), i Francesc Femenias Fàbregues, 

secretari durant molts d’anys i president en alguns (1910-1911 a 1912-1913); 

als quals hauríem d’afegir, entre d’altres, José M. Baigorri, Francesc Seguí Coll, 

Josep Clapés Juan, Francesc Femenias Alimundo, Rafel Barceló Fiol, Joan 

Riudavets Camps, Josep Terrés Ginart, Francesc Fàbregues Pons i Nicolás 

Georgacópulos, que exerciren de secretaris de la secció a la primera i segona 

dècada del nou-cents, i Constantino Sancho Vidal, Miquel Alejandre Monjo i 

Joan Vives Llull, també secretaris, a la segona i tercera dècades del segle 
                                           
1000 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 17 de febrer de 1925, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 4 de març de 1925, pàg. 1. La primera d’elles 
fou publicada a l’òrgan d’expressió de l’entitat. Ens referim a: HERNÁNDEZ SANZ, F. «Sobre la 
vida y las obras del pintor Pascual Calbo», op. cit., pàg. 33-59. 
1001 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 20 d’abril de 1928, pàg. 1-2 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 23 de juny de 1928, pàg. 1. La conferència 
esmentada de Llorenç Lafuente Vanrell sobre Goya fou reproduïda a la Revista de Menorca. 
Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Significación Social de Goya», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1928, pàg. 183-191. 
1002 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 4 d’octubre de 1921, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 28 de setembre de 1922, pàg. 1-2; Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 13 de 
febrer de 1924, pàg. 1. 
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passat, l’últim dels quals, el pintor maonès Joan Vives Llull, esdevingué, a més, 

president de la secció en els anys de la Guerra Civil.1003  

D’allò que hem anat dient, hom pot comprovar que des de la Secció 

d’Arts del Dibuix i Arqueologia (posteriorment, d’Arts Plàstiques) de l’entitat, 

principalment, s’impulsà la creativitat artística en aquests anys a través de 

diversos concursos i mostres de fotografia, exposicions individuals o 

col·lectives de pintures, dibuixos, projectes arquitectònics, etc., a més de les 

dues exposicions generals de belles arts. L’interès pel fenomen del turisme féu 

que al voltant dels anys trenta del segle passat es parés una atenció especial a 

la promoció d’exposicions de temàtica menorquina, per tal de donar a conèixer 

l’illa i promocionar-la. 

 

 

5.2.3.5. Secció d’Esports i Excursions – Secció de Turisme i 

Esports 
 

Des del seu començament l’Ateneu Científic, Literari i Artístic donà una 

gran importància al foment de l’excursionisme i els esports i amb aquesta 

finalitat creà la Secció d’Esports i Excursions. Amb el pas dels anys, l’interès 

creixent pel fenomen del turisme ―i la manca d’activitat o iniciativa 

                                           
1003 Vegeu: LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado 
de la elección de cargos para el presente año», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 228; 
LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado de la 
elección de cargos para el presente año 1907-1908», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, 
pàg. 185; LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado 
de la elección de cargos para el año 1908-1909», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 
220; LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado de la 
elección de cargos para el año 1909-1910», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg. 193; LA 
REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado de la elección 
de cargos para el año 1911-1912», Revista de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 215; Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 29 de juny 
de 1910, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 7 de juliol de 1914, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 22 de juny de 1917, pàg. 2; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 9 de juliol de 
1926, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 23 de juny de 1928, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 7 de juliol de 1929, pàg. 1 i Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 4 de setembre de 
1935. 
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excursionista per part de la massa social― féu que aquesta secció canviés, 

l’any 1926, el seu nom original pel de Turisme i Esports.  

Diverses foren les persones implicades en l’esdevenir de la secció, 

presidida, en els primers anys, per Francesc F. Andreu Femenias (1905-1906 a 

1909-1910), i per Ramón de Ciria y Pont (uns pocs mesos del curs acadèmic 

de 1910-1911), pels propietaris Pere Mir i Mir (1910-1911 a 1911-1912) i Jordi 

T. Ládico Olivar (1912-1913 a 1914-1915), pels militars Teodor Guarner 

Benedicto (1915-1916 a 1917-1918) i Enrique Fernández Sardina (1918-1919 a 

1922-1923 i 1932-1933), pel professor d’institut Joan Hernández Mora (1923-

1924 a 1925-1926), pel misser Peregrín G. de Moncada Massó (1926-1927 a 

1931-1932), i per Sebastià Rodrigo Vinent (1933-1934 a 1935-1936).1004  

Durant aquests anys, pel que fa al foment de l’esport, des de 

l’esmentada secció s’introduí el joc del futbol i se celebraren concursos hípics 

―a més s’hauria de tenir present que l’entitat promocionà també la pràctica 

dels esports marítims i del tennis a través d’associacions afiliades a l’Ateneu. 

D’altra banda, el fenomen de l’excursionisme, si bé inicialment tingué adeptes, 

no acabà d’arrelar entre la massa social de l’entitat, de manera que 

progressivament amb els anys es deixaren de programar excursions.  

Quant a aquest darrer punt, hom té constància, a través de les memòries 

dels secretaris de les juntes directives successives i del butlletí editat, que 

                                           
1004 Vegeu: LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado 
de la elección de cargos para el presente año», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 228; 
LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado de la 
elección de cargos para el presente año 1907-1908», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, 
pàg. 185; LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado 
de la elección de cargos para el año 1908-1909», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 
220; LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado de la 
elección de cargos para el año 1909-1910», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg. 193; LA 
REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Resultado de la elección 
de cargos para el año 1911-1912», Revista de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 215; Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 29 de juny 
de 1910, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 7 de juliol de 1914, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 22 de juny de 1917, pàg. 2; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 9 de juliol de 
1926, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 23 de juny de 1928, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 7 de juliol de 1929, pàg. 1 i Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 4 de setembre de 
1935. 
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s’organitzaren excursions principalment en les dues primeres dècades del 

segle passat, i que decreixé l’interès per elles a partir del anys vint del nou-

cents. Així és que sabem que en el primer curs acadèmic de l’Ateneu la Secció 

d’Esports i Excursions organitzà dues excursions, l’una al barranc d’Algendar i 

l’altra a l’Albufera des Grau.1005 El curs següent se’n realitzaren, a cavall o en 

carruatge, a la Torre d’en Galmés, una altra vegada al barranc d’Algendar, i a 

Cala en Porter, Addaia i s’Hort des Lleó.1006 Tres excursions més es feren en el 

curs de 1907-1908, entre els mesos de novembre i maig, a la Cala Sant 

Esteve, al Toro i Fornells, i a Alfurí, aquesta última a cavall.1007 Així mateix, el 

curs següent se’n tornarien a realitzar diverses, també entre els mesos de 

novembre i maig, tot destacant les organitzades per visitar el predi de ses 

Coves, l’Albufera del Grau i l’Illa d’en Colom, el cap de Cavalleria i Ferragut, les 

coves Pulida i des Coloms, i finalment, una a Palma i alguns indrets de la serra 

de Tramuntana ―Valldemossa, Miramar, Sóller i Raixa.1008 A partir d’aquest 

curs l’activitat excursionista decaigué progressivament. Durant el curs 1909-

1910 se’n realitzaren tres ―en què es visitaren Talatí, Torralba i Rafal Rubí, el 

Toro i Sant Joan de Carbonell, i finalment, sa Canova― i en el curs següent 

dues més, una de les quals al port d’Addaia, per visitar la terrisseria ubicada a 

s’Hort des Lleó, i l’altra a Santa Ponsa (Alaior), i no es tornen a tenir notícies de 

cap excursió més fins al curs acadèmic de 1912-1913, en què se n’organitzà 

una a cavall i en cotxe al predi de Torre-solí i a les platges de Son Bou.1009 El 

                                           
1005 BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. Pedro 
Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial de apertura de 
curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 304. 
1006 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo 
el día 18 de Octubre de 1907. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, secretario de la 
Junta Directiva», op. cit., pàg. 290-291. 
1007 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo 
el día 4 de Octubre de 1908. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, Secretario de la 
Junta Directiva», op. cit., pàg. 335-336. 
1008 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 23 de gener de 1909, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 1 de maig de 1909, pàg. 2; Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 12 de 
maig de 1909, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la 
«Revista de Menorca» [Maó], 27 de maig de 1909, pàg. 1 i PONS ZABALA, H. «Sesión de 
apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el día 2 de Octubre de 1909. Memoria 
leída por el secretario de la Junta Directiva D. Honorio Pons Zabala», op. cit., pàg. 297. 
1009 Vegeu: MORENO ÁLVAREZ, M. A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en 
el Ateneo el 17 de Octubre de 1910. Memoria leída por el secretario de la Junta Directiva D. 
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curs següent, entre els mesos de març i juny de 1914 se n’organitzaren tres: 

una a la serra de Biniaixa, amb motiu de la celebració de la Festa de l’Arbre per 

part dels Exploradors Maonesos, una altra al Toro i Fornells, i, finalment, una al 

barranc d’Algendar, tot destacant-se per primera vegada la presència de dones 

entre els excursionistes.1010 El curs següent, 1914-1915, sols se n’efectuà una 

amb embarcació a l’Illa de l’Aire, la cala d’Alcalfar i altres indrets de la costa 

sud. De fet aquell any, des de la memòria de secretaria de l’entitat es volgué 

deixar constància que: «Como en otros aspectos de la actividad, el Ateneo 

siente la satisfacción de haber iniciado las excursiones a los más agradables 

lugares de la Isla y de que otras Sociedades le secunden».1011 Cal tenir present 

que aleshores diversos ateneus al llevant de l’illa ―i la Casa del Poble de 

Maó―, així com també diverses entitats culturals i recreatives, també oferien 

als seus associats la possibilitat de realitzar excursions. De fet, com s’ha dit, 

l’activitat excursionista anà decaient amb els anys, mostra evident del 

decreixent interès que aquest fenomen despertava entre els associats. Durant 

el curs 1915-1916 se n’organitzà una a Son Bou i Cala en Porter, i el curs 

següent, 1916-1917, se’n programaren diverses, tot i que se’n portà a terme tan 

sols una, ja que se’n suspengué una de marítima ―per mal temps―, i una altra 

a Ciutadella.1012 Així mateix, el juny de 1918 es realitzà una excursió d’uns 

                                                                                                                            
Miguel A. Moreno Álvarez», op. cit., pàg. 329; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura 
del curso académico celebraba en el Ateneo el 12 de Octubre de 1911. Memoria leída por el 
Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 325; Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 26 de 
setembre de 1910, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la 
«Revista de Menorca» [Maó], 7 d’octubre de 1910, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 14 de març de 1911, pàg. 1 i 
Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 27 de març de 1913, pàg. 2. 
1010 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 14 de març de 1914, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 21 d’abril de 1914, pàg. 2; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 20 de maig de 
1914, pàg. 1 i RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en 
el Ateneo el 23 de octubre de 1914. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. 
Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 322. 
1011 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 15 de octubre de 1915. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 327. 
1012 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 4 d’abril de 1916, pàg. 2 i RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del 
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quants dies a l’illa major de l’arxipèlag balear amb motiu dels concerts a Palma 

de l’Orquestra Simfònica de Madrid, als quals assistiren els excursionistes.1013 

Des d’aquest últim curs esmentat i fins el de 1923-1924 no hi ha constància 

que es tornessin a organitzar excursions ―de fet des de l’entitat, en aquests 

anys, es lamentaven que l’excursionisme no gaudia d’arrelament a l’illa. Sigui 

com vulgui, aquell curs es reactivà l’excursionisme a la secció, aleshores 

presidida per Joan Hernández Mora, per bé que efímerament. Es feren 

diverses excursions a les platges de Son Bou, ses Canessies i el barranc de la 

Vall; en es Migjorn Gran, per visitar els monuments megalítics de Binicodrell i 

Sant Agustí i les coves de na Polida i des Coloms, a Binigaus Nou; al barranc 

d’Algendar; a Son Catlar, a Torre-saura i Ciutadella; en es Grau; a Calascoves, 

Cala en Porter, Sant Llorenç de Binixems i Binifabini; i, finalment, a Binimaimut i 

el port d’Addaia.1014 Al curs següent se’n realitzaria una a Son Bou: l’última de 

què hom té constància.1015 Antoni Victory Taltavull, en el discurs llegit en la 

sessió inaugural del curs de 1930-1931, en què repassà l’activitat de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic de Maó des de la seva fundació fins aleshores, atribuí 

un total de vint-i-cinc excursions a l’illa i dues fora d’ella ―ambdues a 

Mallorca― realitzades a instància de la Secció d’Esports i Excursions. Victory 

atribuí el decaïment en l’activitat excursionista a la proliferació dels automòbils 

als anys vint del segle passat: «Las excursiones colectivas, que en los primeros 

tiempos del Ateneo se celebraban con frecuencia a pié, a caballo y en 

carruajes, para conocer los diferentes parajes de la isla, sus bellezas naturales 

y monumentos primitivos, hace años que dejan de verificarse por falta de 

                                                                                                                            
curso académico celebrada en el Ateneo el 5 de octubre de 1916. Memoria leída por el 
Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 291-292. 
1013 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 29 de maig de 1918, pàg. 2. 
1014 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 23 d’octubre de 1923, pàg. 1-2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 17 de gener de 1924, pàg. 1-2; Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 17 de 
maig de 1924, pàg. 2; RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico 
celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1924. Memoria redactada por el Secretario de la 
Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 323. 
1015 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 15 d’abril de 1925, pàg. 2 i CARDONA CARRERAS, F. «Sesión de apertura 
del curso académico celebrada en el Ateneo el 19 de Octubre de 1925. Memoria redactada por 
el Secretario de la Junta Directiva don Francisco Cardona Carreras», op. cit., pàg. 324. 
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ambiente, habiendo quizá contribuido a ello la profusión de automóviles que 

hoy existe y facilita aquellos conocimientos, sin necesidad de sujetarse a 

organizaciones colectivas».1016 
 

 
Figura 96. Una de les activitats que gaudiren de major èxit en l’inici de l’Ateneu Científic, Literari 
i Artístic, per bé que amb els anys entraren en declivi, foren les excursions programades per la 

Secció d’Esports i Excursions. A la imatge, gravats inclosos a la Revista de Menorca de 
l’excursió realitzada a l’illa de Mallorca, l’any 1909, amb imatges de la catedral de Palma, Deià i 

Miramar. 
                                           
1016 VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico...», op. cit., pàg. 315. 
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Així mateix, a la Secció d’Esports i Excursions es deu la promoció de 

l’escoltisme i la seva introducció a Menorca a les primeries del nou-cents. Així, 

doncs, Llorenç Lafuente Vanrell, a petició de la secció esmentada, féu el 21 de 

febrer de 1913 una conferència, intitulada «Los exploradores de España (Boy 

scouts)», que, com veurem, fou el punt de partida per a la constitució d’un 

Consell Local dels Exploradors a l’entitat i la creació de diversos grups 

d’escoltes en aquells anys.1017 Tanmateix, la conferència de Lafuente no fou 

l’única que s’organitzà en aquells anys. L’arqueòleg Félix Durán Cañameras 

pronuncià una conferència, el 12 de novembre de 1913, sobre «Viajes por 

Italia», en què projectà fotografies de Gènova, Pisa, Nàpols, Pompeia, el 

Vesubi, Florència i Milà.1018 Un cop la secció es reorganitzà com a Turisme i 

Esports, també es féu alguna conferència, com ara el cicle de conferències 

intitulat «Impresiones de viaje por España (1930)», de Josep Cotrina Ferrer, el 

14 i el 18 de novembre de 1930, o la intitulada «La educación física, la 

gimnasia educativa y el deporte en la mujer», de Leopold Canut, el 21 de 

novembre de 1934.1019  

D’altra banda, com s’ha dit, des d’aquesta secció, i des de l’entitat en 

general, es tingué des d’un bon començament la voluntat de promocionar els 

esports, especialment entre els joves ateneistes. Així, en repassar l’activitat 

portada a terme per l’Ateneu en el seu primer curs acadèmic, es donà compte 

de la intenció de crear diverses instal·lacions per tal de promoure la pràctica 

d’esports. «Tanto como del manjar intelectual, necesitan nuestras 

desmedradas generaciones de ejercicios recreativos é higiénicos, que aparten 

á la juventud del lupanar y el garito, á la vez que fortalezcan su fisiología, para 

                                           
1017 La conferència esmentada s’anuncià a: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 21 de febrer de 1913, pàg. 1. 
1018 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 11 de novembre de 1913, pàg. 1. 
1019 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 13 de novembre de 1930, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 20 de novembre de 1934, pàg. 1. La primera 
d’elles fou publicada tant a l’òrgan d’expressió de l’entitat com en un fullet, separata de la 
publicació esmentada. Vegeu: COTRINA FERRER, J. «Impresiones de un viaje por España 
(1930)», op. cit., pàg. 321-371 i COTRINA FERRER, J. Impresiones de un viaje por España... 
op. cit. 
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hacer frente á los embates y penalidades de la lucha por la vida. La Sección de 

Deportes y Excursiones ha de poner, pues, á prueba su inventiva é implantar 

en Menorca, como instituciones de primera necesidad, hasta los juegos en 

apariencia más pueriles. Varios son los proyectos: gimnasio, picadero, lawn-

tenis, velódromo, frontón, y algún otro de tanta magnitud, para nuestra 

pequeñez, como el hipódromo», afirmà en la memòria d’aquell curs Pere 

Ballester, aleshores secretari de la Junta Directiva de l’Ateneu, en unes 

manifestacions que palesen la intencionalitat d’allunyar la joventut dels vicis 

dels bars i cafès a través de la promoció de l’esport.1020 Amb la voluntat d’oferir 

un espai per a la pràctica del futbol i altres esports entre els associats, l’Ateneu 

per iniciativa de la Secció d’Esports i Excursions es plantejà llogar un o 

diversos camps en les immediacions de la ciutat, iniciativa que cap al 1907 

s’hagué d’ajornar en no trobar els llocs adients.1021 Sigui com vulgui, des de la 

secció esmentada, en els seus inicis, s’organitzaren diversos torneigs de futbol 

―en els cursos 1905-1906, 1907-1908 i 1908-1909―, en què participaren 

equips com ara el Club Maonès de Jocs i Excursions, el Bólido des Castell, i 

l’All-right de Ciutadella, o el Robur, equip del col·legi dels salesians de 

Ciutadella, el Club Villacarlino, i el Club Maonès, organitzats amb la intenció de 

promoure l’exercici físic entre la joventut.1022 D’altra banda, el març de 1911, a 

instància de la Secció d’Esports i Excursions i el grup hípic, endegat aleshores 

en el seu si, es volgué habilitar un camp o pista per realitzar exercicis hípics 

―el qual havia de poder-se utilitzar per a altres esports també, sempre que 

estigués lliure.1023 Anys més tard, el desembre de 1923, amb la intenció 

                                           
1020 BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. Pedro 
Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial de apertura de 
curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 305. 
1021 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo 
el día 18 de Octubre de 1907. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, secretario de la 
Junta Directiva», op. cit., pàg. 290-291. 
1022 Vegeu: BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. 
Pedro Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial de 
apertura de curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 304; LAFUENTE 
VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo el día 4 de 
Octubre de 1908. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, Secretario de la Junta 
Directiva», op. cit., pàg. 335-336 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 3 de juny de 1909, pàg. 2-3.  
1023 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 2 de març de 1911, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
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d’implantar, de bell nou, i promocionar el tennis es plantejaren llogar una finca 

adequada per a tal fi.1024 Hom pot comprovar com des de la secció que tractem 

hi hagué la voluntat de promocionar en aquests anys determinats esports entre 

els associats ―futbol, hípica, tennis, etc.― per a la pràctica dels quals s’intentà 

adquirir o llogar espais adients. 

Com s’ha dit, el futbol ―amb la creació d’equips i l’organització de 

torneigs a les primeries del nou-cents―, no fou l’únic esport que aquesta 

secció promocionà. A l’Ateneu es deu la celebració del primer concurs hípic a 

l’illa, celebrat en es Mercadal l’any 1906.1025 De fet, l’interès des de l’entitat per 

l’hípica féu que des de la Secció d’Esports i Excursions s’acordés una reducció 

dels preus de les classes d’equitació del professor Víctor Lezcano, durant el 

curs de 1906-1907, per als socis de l’Ateneu.1026 A més, es formà un grup hípic 

i s’intentà llogar un espai per practicar exercicis, com ja s’ha dit. Cal remarcar, 

que els concursos hípics foren una de les activitats de més èxit endegades des 

de l’esmentada secció al voltant dels anys vint del segle passat. Durant el curs 

de 1916-1917 se celebrà el segon concurs hípic, iniciativa que gaudí d’un gran 

èxit de participació.1027 De fet, Antoni Victory Taltavull manifestà les intencions 

                                                                                                                            
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 21 de març de 1911, pàg. 1 i Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 28 de març de 
1911, pàg. 2. 
1024 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 8 de desembre de 1923, pàg. 2 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 16 de desembre de 1923, pàg. 2. 
1025 BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. Pedro 
Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial de apertura de 
curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 304. 
1026 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo 
el día 18 de Octubre de 1907. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, secretario de la 
Junta Directiva», op. cit., pàg. 290-291. 
1027 Del concurs celebrat aquell any acadèmic s’informà en la memòria corresponent de l’entitat, 
en què s’assenyalà: «La Sección de Deportes y Excursiones inició con entusiasmo la 
realización de un concurso hípico cívicomilitar de circunscripción, para el cual dieron premios S. 
A. R la Infanta doña Isabel, el Ministerio de la Guerra, los Excmos. señores Capitán General de 
Baleares y Generales Gobernador y 2º Jefe de esta Isla, el señor Delegado del Gobiernó, el 
Excmo. Ayuntamiento, las Cámaras de Comercio y Agrícola, la Liga Marítima, los Exploradores, 
los Cuerpos de la guarnición, los casinos Mahonés, La Unión y Consey, el Ateneo, los 
Presidentes del mismo y de su Sección de Deportes y Excursiones y don Ignacio Pasarius. Fué 
tan lisonjero el éxito del concurso, celebrado los días 25 y 26 de mayo con asistencia de 
concursistas de la guarnición y de otros de la Península, que se dispusieron nuevas pruebas 
para el día 27, asistiendo a ellas invitados los congresistas de la Federación Agrícola Catalana-
Balear que dicho día y los dos siguientes celebraron en Mahón y Mercadal su vigésimo 
Congreso. Fué el concurso hípico, segundo de los organizados por el Ateneo, tan del agrado 
del público menorquín que sería lástima no fomentar un deporte que cuenta tantas simpatías». 
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institucionals de poder seguir organitzant aquests concursos des de la Secció 

d’Esports i Excursions. «En una población de reducidos elementos, como ésta, 

no es posible asegurar la celebración a plazo fijo de actos que requieren la 

reunión de tantas circunstancias y tanta preparación como un concurso hípico; 

dos ha celebrado el Ateneo desde su creación, y si no decae el entusiasmo 

demostrado en el segundo, intentaremos organizar otro en la próxima 

primavera, para lo cual espero no ha de faltarnos el apoyo de autoridades, 

cuerpos de la guarnición, corporaciones y sociedades», afirmà respecte 

d’aquest tema aquell any, en unes declaracions que palesen l’èxit de què gaudí 

el segon concurs endegat des de l’Ateneu.1028 Així fou que en cursos 

successius ―els de 1917-1918, 1918-1919 i 1919-1920― es mantingueren el 

concursos i festes hípics amb l’esforç organitzatiu de la Secció d’Esports i 

Excursions i el suport de l’entitat.1029 En aquells anys, fins i tot, la Secció 

                                                                                                                            
LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
8 de octubre de 1917. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 301. Així mateix, també se’n féu una breu ressenya a la Revista 
de Menorca. Vegeu: LA REDACCIÓN. «El Concurso Hípico», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1917, pàg. 18. 
1028 VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 8 de octubre de 1917. Resumen por el Presidente del Ateneo D. Antonio Victory», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1917, pàg. 350. 
1029 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 26 d’abril de 1918, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 9 de març de 1919, pàg. 3; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 27 de març de 
1920, pàg. 1-2 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 28 d’abril de 1920, pàg. 1-2. En donen testimoni, també, les memòries dels 
secretaris de les juntes directives dels cursos 1917-1918, 1918-1919 i 1919-1920. En la 
primera d’aquestes es donà compte del concurs celebrat els dies 25 i 26 de maig de 1918 en 
unes afirmacions que palesen la voluntat que l’esdeveniment es consolidés definitivament: 
«Concurso hípico. Fué el celebrado los días 25 y 26 de mayo el tercero de los organizados por 
el Ateneo, sobrepujando en animación, importancia y éxito a los anteriores. Concedieron 
premios S. Mi. el Rey (q. D. g.) y todas las autoridades y corporaciones de la Provincia y Mahón 
y los comerciantes e industriales de esta última. Además el Escuadrón Cazadores de Menorca 
concedió dos premios de cien pesetas para el mejor potro de tipo anglo-árabe nacido en la isla 
e hijo de semental del Estado, y la mejor yegua del país. De desear es que tan brillante festejo 
se aclimata del todo en Mahón». FORNALS BORT, V. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 19 de Noviembre de 1918. Memoria redactada por el 
Secretario de la Junta Directiva Don Vicente Fornals Bort», op. cit., pàg. 200. Així mateix, en la 
segona, des de l’Ateneu es congratularen que l’esdeveniment s’hagués implantat i consolidat, i 
passés a ser una de les festes periòdiques de més èxit a la ciutat. LAFUENTE VANRELL, L. 
«Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 7 de Noviembre de 1919. 
Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., 
pàg. 286. Finalment, en la tercera de les memòries s’assenyalà que: «Nuestra sección de 
«Deportes y Excursiones» ha obtenido un señalado éxito con el concurso y fiesta hípica 
verificados este año, al primero de los cuales han asistido mayor número de ginetes de Palma, 
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d’Esports i Excursions s’adherí al Comitè Central de Societats Hípiques 

Espanyoles.1030 

Sigui com vulgui, el fenomen creixent del turisme i les seves possibilitats 

per a l’illa de Menorca féu que als anys vint del nou-cents des de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic de Maó s’interessessin, especialment, per tot allò que 

contribuís a donar a conèixer l’illa a fora i afavorir l’arribada de turistes. Així fou 

com la primigènia Secció d’Esports i Excursions es reorganitzà l’any 1926 en 

una nova secció, anomenada de Turisme i Esports.1031 A partir de llavors, 

l’interès en promocionar l’illa i fer-la conèixer serà una tasca íntimament lligada 

a la secció esmentada i a l’entitat en general. De manera que tot just es 

reorganitzà la secció en Turisme i Esports, des d’ella es treballà per establir a 

Menorca una estació de turisme, de la qual havia de ser la base i el model a 

seguir un hotel que es projectava construir a Maó ―per a la qual cosa 

s’establiren vincles amb la Companyia Nacional d’Indústries del Turisme, 

recentment creada, de la qual fou delegat a l’illa l’aleshores president de la 

secció, Peregrín G. de Moncada, que explicitaren les seves finalitats a 

l’Ajuntament de Maó, al Banc de Crèdit Local d’Espanya i a algunes 

associacions i empreses de turisme per tal que s’impliquessin en el projecte.1032 

En aquest sentit, Pere Ripoll, en la memòria d’activitats del curs de 1925-1926, 

donà compte de les primeres passes i fites aconseguides per la reorganitzada 

secció: «apenas remozada la Sección de Turismo y Deportes se dirige a 

entidades relacionadas con el turismo les persuade de la bondad de sus 

                                                                                                                            
Valencia y Barcelona que a los de anteriores años. En él se han concedido premios por un 
valor total de 5.50 pesetas y recibido una subvención dé 1.000 pesetas del Ministerio de la 
Guerra». FORNALS BORT, V. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 16 de octubre de 1920. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don 
Vicente Fornals», op. cit., pàg. 300. Dels concursos hípics esmentats també se’n féu ressò la 
Revista de Menorca, on se’n publicaren ressenyes. Vegeu: LA REDACCIÓN. «El Concurso 
Hípico», Revista de Menorca [Maó], vol. 1918, pàg. 97-102; LA REDACCIÓN. «El Concurso 
Hípico», Revista de Menorca [Maó], vol. 1919, pàg. 117-120; LA REDACCIÓN. «El Concurso 
Hípico de 1920», Revista de Menorca [Maó], vol. 1920, pàg. 171-174.  
1030 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 7 de Noviembre de 1919. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 287. 
1031 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 27 de juny de 1926, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 9 de juliol de 1926, pàg. 1. 
1032 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 24 d’octubre de 1926, pàg. 2. 
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intenciones. Cuajan éstas y persona técnica pasa a Menorca para su estudio, 

que hace esperar prácticas y favorables soluciones. Al par, iniciase en la 

opinión, fuerte corriente de simpatía hacia esta nueva orientación, haciendo 

factible lo que hace pocos años, se tuvo por utópico e irrealizable y por fin, una 

naciente, pero ya acreditada revista de turismo, “Mediterráneo”, recogiendo 

estos anhelos, publica en sus páginas vibrantes de optimismo, artículos 

encomiásticos de esta isla, inserta fotografías y anuncia, para fecha muy 

próxima, un número extraordinario, en cuya portada, trícroma, aparecerá bello 

cuadro de un novel artista menorquín».1033 Així mateix, des de la secció ―i 

l’entitat en general― en aquests anys hi hagué la intencionalitat manifesta 

d’editar novament l’exhaurida Guía de Menorca, publicada per l’Ateneu anys 

abans, com s’ha vist, per a la qual cosa es pretenia actualitzar-la.1034 De fet, tal 

com s’ha comentat, l’interès per donar a conèixer l’illa, per fomentar-la com una 

destinació turística, no sols es limità a aquesta secció, car altres seccions, com 

ara la d’Arts Plàstiques, bé tota sola, bé amb el suport de la Secció de Turisme 

i Esports i el Foment del Turisme, organitzà exposicions de pintura i concursos 

de fotografia de paisatges de Menorca ―de les millors de les quals s’arribaren 

a editar postals des de l’Ateneu. A tall d’exemple, de les activitats portades a 

terme de manera conjunta entre les seccions esmentades i el Foment del 

Turisme de Menorca, hom te constància, en aquests anys, de l’organització 

d’una exposició de propaganda artística del turisme, endegada el novembre de 

1932, que fou inaugurada amb una conferència del president del Foment del 

Turisme, Joan Gomila Borràs, intitulada «El turismo mundial y sus posibilidades 

en Menorca», el 25 de novembre d’aquell any.1035 Així mateix, es pretenia 

                                           
1033 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 16 de octubre de 1926. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro 
Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 297-298. 
1034 Respecte d’aquest tema, Antoni Victory, en el seu discurs inaugural celebrat l’octubre de 
1926, afirmà: «Y recientemente, una serie de felices coincidencias ha venido a encarrilar 
nuestras aspiraciones de poder atraer a esta isla una corriente de visitantes, a la que ha 
obedecido la transformación de la llamada hoy Sección de Turismo y Deportes, una de cuyas 
misiones ha de ser la de publicar una nueva edición de la Guía de Menorca». VICTORY 
TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 16 de 
octubre de 1926. Resumen por el Presidente del Ateneo D. Antonio Victory», op. cit., pàg. 314-
315. 
1035 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 22 de novembre de 1932, pàg. 1. 
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organitzar, també, el gener de 1933, una exposició, una selecció de les obres 

de les quals havien de ser exposades, amb posterioritat, a Palma i, l’abril de 

1934, s’inaugurà una exposició d’obres d’artistes no residents a l’illa, per tal 

d’impulsar l’atracció d’artistes a Menorca fent conèixer les seves obres.1036 

Sigui com vulgui, la voluntat de difondre i donar a conèixer l’illa acaparà des de 

llavors en endavant l’activitat i les iniciatives endegades des de la Secció de 

Turisme i Esports, per sobre de les activitats fins aleshores més comunament 

organitzades ―excursions, torneigs de futbol i concursos hípics. 

Així, doncs, a tall de síntesi, a l’hora de parlar de la Secció d’Esports i 

Excursions, primer, i de la de Turisme i Esports, després, s’han de destacar 

entre d’altres fites la promoció de l’excursionisme i l’escoltisme, en les primeres 

dècades del nou-cents, així com també la introducció de la pràctica del futbol i 

el foment d’altres esports ―com ara l’hípica i el tennis― i, a partir dels anys 

vint del segle passat, els treballs i les gestions que realitzà en favor del turisme. 

 

 

5.2.4. Les associacions afiliades o domiciliades a l’Ateneu 
 

Al llarg del període que estudiem, l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 

Maó pretengué aglutinar en el seu si una gran quantitat d’entitats de tarannà 

divers i esdevenir una mena de casa gran de l’associacionisme maonès. De fet, 

tant en el seu reglament primigeni com en les manifestacions dels seus 

fundadors, ja s’estipulà la voluntat d’una banda d’endegar institucions, entitats, 

corporacions, associacions, etc., que es consideressin pertinents i favorables 

als interessos socials illencs, i de l’altra de donar cobertura a aquelles que ja 

existissin, per tal d’unir esforços en favor de la cultura a casa nostra.1037 Així, 

                                           
1036 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 17 de desembre de 1932, pàg. 1-2 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 2 d’abril de 1934, pàg. 1. 
1037 De fet, a l’article segon del seu reglament s’estipulà la possibilitat de crear institucions útils 
a les seves finalitats i en l’article sisè s’especificà que: «El Ateneo procurará entenderse con las 
asociaciones (cámaras, ligas, sindicatos, patronatos de previsión y auxilio, gremios, centro de 
excursionistas, etc.) ya fundadas, ó que se funden, para la protección y fomento de todas las 
fuentes de riqueza ó del progreso intelectual y moral, á fin de qué unidas en un mismo local 
todas ellas (sin mengua de la respectiva autonomía y con sus juntas independientes) resulte 
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doncs, al llarg de les quatre primeres dècades del segle passat foren 

nombroses les entitats que es crearen a instància de l’Ateneu i es domiciliaren 

en les seves dependències ―algunes de les quals s’anomenaren «hijuelas» en 

el llenguatge de l’època―, en un moment o altre, o que s’hi federaren o 

vincularen. Entre les primeres, les creades a instància de l’Ateneu, hom ha 

d’esmentar les cambres de Comerç, Indústria i Navegació (1906) i Agrícola 

(1906), la Gota de Llet (1906), el Club Maonès de Futbol (1907), el Grup 

Esperantista (1907), la Comissió d’Higiene Social (1910), el Grup Beethovenià 

(1911), l’Orfeó Maonès (1912), els Exploradors Maonesos i el Comitè Local 

dels Exploradors d’Espanya, del qual depenien (1913), la Societat Naturista 

(1916), el Grup Filharmònic (1916), l’Agrupació d’Amics de l’Arbre (1924), 

l’Agrupació Radiofilharmònica (1925), el Maó Lawn-Tennis (1924) i la Penya 

Marítima (1925). Així mateix, quan es fundà l’Ateneu l’any 1905, algunes 

entitats aleshores existents s’hi vincularen domiciliant-s’hi o federant-s’hi, entre 

les quals hom té constància de la Junta Provincial de la Lliga Marítima 

Espanyola, la Junta Local d’Extensió Universitària, una delegació de la Creu 

Roja, la Societat Protectora de la Pesca i la Junta Local de Salvament de 

Nàufrags, a les quals, amb els anys, s’afegirien també el Subcomitè de Futbol 

de Menorca (1924), la Secció Delegada del Col·legi Mèdic de Balears (1926), la 

Secció Delegada del Col·legi Oficial d’Apotecaris (1928), l’Associació Musical 

de Maó (1928), la Representació del Tir Nacional (1930), el Ràdio Club (1931) i 

el Club Marítim (1932). De totes elles en donarem compte en els apartats 

ulteriors, en major o menor extensió, en funció de la documentació disponible a 

hores d’ara ―prestant una major atenció a aquelles que pel seu interès 

educatiu intrínsec així ho considerem oportú―, en la mesura que formen part, 

també, ja sigui directament o indirecta, de la seva organització interna i activitat, 

i, a més, ens poden ajudar a entendre i copsar la globalitat del projecte 

sociocultural i educatiu de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic en el període 

indicat. 
 

                                                                                                                            
más eficaz el común esfuerzo en pró de la cultura del país». Vegeu: ADG–SES. Expedient 816. 
El reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 31 de maig 1905, 6 fulls manuscrits.  



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 619 

 

5.2.4.1. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació 
 

Les primeres cambres de comerç foren fundades el 1599 a l’Europa 

continental ―Marsella (França) i Brugge (Bèlgica)―, sent la cambra britànica 

més antiga l’establerta a Glasgow (Escòcia) l’any 1783. Hom sap que les 

cambres de comerç i indústria a l’Estat espanyol, d’implantació local o 

provincial, substituïren al llarg del segle XIX les dissoltes organitzacions 

gremials com a forma de representar els interessos patronals.1038 En l’àmbit de 

parla catalana la primera fou la fundada l’any 1881 a Perpinyà ―anomenada 

Cambra de Comerç i Indústria dels Pirineus Orientals―, entitat gremial creada 

amb l’objectiu d’administrar la concessió de grans obres públiques, de 

comunicacions i transports. Uns anys més tard, el 1886, es fundaren la Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona ―a la qual s’afegiria 

l’any 1912 la Cambra Oficial d’Indústria de Barcelona― i la Cambra Oficial de 

Comerç, Indústria i Navegació de Palma de Mallorca. L’una nasqué amb 

l’objectiu de protegir els interessos de la burgesia comercial i industrial catalana 

i de fer d’àrbitre a través del Consolat del Mar i de l’anomenat Consell dels Vint. 

L’altra, entitat corporativista de la patronal mallorquina, amb una projecció 

inicial moderada, prengué progressivament una dinàmica essencial per al 

desenvolupament de l’economia de l’illa major de l’arxipèlag balear, car creà el 

Foment del Turisme, l’any 1905, l’Escola Nàutica, l’any 1920, i una xarxa 

                                           
1038 La denominació de «cambra de comerç» és d’origen francès. Creada la de Marsella el 1599 
i la de Dunkerque el 1700, Lluís XIV dotà aquesta institució d’un estatut nacional l’any 1701, a 
partir del qual s’estengueren per tot l’estat francès. Suprimides durant la Revolució, el 1791, es 
tornaren a restablir durant el Consolat. El darrer terç del vuit-cents, el títol de Cambra de 
Comerç s’aplicà a les associacions de comerciants sorgides a les illes britàniques ―on 
tingueren un important paper en la Revolució Industrial― sent les primeres les de Glasgow i 
Belfast (1783), Edimburg i Leeds (1785), etc. Durant el nou-cents s’estengueren per la major 
part dels estats del món, en substitució de les diverses institucions tradicionals de caràcter 
similar. A l’Estat espanyol el 1886 fou decretada la constitució de cambres de comerç a cada 
una de les províncies ―tot i que coexistiren amb altres d’àmbit municipal en determinades 
poblacions importants que no eren capitals de província. A partir del 1901 les cambres de 
comerç es denominaren Cambra de Comerç i Indústria o Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació, segons les característiques, i esdevingueren, amb la Llei de bases del 1911, 
oficials. A partir de llavors, a les províncies més industrialitzades foren establertes cambres 
d’indústria independents de les de comerç ―un exemple de les quals fou la Cambra Oficial 
d’Indústria de Barcelona, endegada l’any 1912. 
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associativa dels comerciants i empresaris illencs. Un any més tard a la creació 

d’ambdues cambres, al Principat i a les Illes, l’any 1887, es fundà la Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, entitat corporativista de la 

patronal valenciana ―que inicialment tingué una Secció d’Agricultura, dissolta 

quatre anys després de la seva fundació― que vetlà per defensar els 

interessos dels empresaris valencians i recollir dades per facilitar el 

desenvolupament de la indústria i el comerç. 

A Menorca, el 6 de gener de 1906 es creà, a instància de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Maó, 

que diposità el seu reglament a la Delegació del Govern a Menorca el 13 de 

gener, i fou declarada oficial el 19 d’abril per la Direcció General d’Agricultura, 

Indústria i Comerç ―amb el reconeixement de jurisdicció a l’illa de Menorca el 

17 de setembre. La primera Junta Directiva fou composta per Bartomeu 

Escudero Manent (president), Jordi T. Ládico Olivar (vicepresident), Francesc 

Pons Carreras (comptador), Pablo Fernández Joel (tresorer), Lluc Carreras 

Riera (arxiver i bibliotecari), Francesc Terrés Coll (secretari general), Antoni 

Pons Olives, Joan T. Vidal Palliser i Pere Pons Sitges (vocals de la Secció de 

Comerç), Damià Bagur Sintes, Francesc F. Andreu Femenias i Joan Gomila 

Riudavets (vocals de la Secció d’Indústria), i Guillem Goñalons Vidal, Miquel 

Estela Thomàs i Antoni J. Tudurí Monjo (vocals de la Secció de Navegació).1039 

Aquesta entitat nasqué amb la voluntat, tal com s’especificà al seu reglament, 

d’assolir totes les atribucions que corresponien a les esmentades cambres per 

Reial ordre de 21 de juny de 1901, i assumir aquelles que amb els anys es 

poguessin anar incorporant, mantenint-se aliena a les deliberacions sobre 

assumptes que no fossin relatius al seu objecte ―el comerç, la indústria i la 

navegació. La Cambra es dividí, des de la seva fundació, en tres seccions: 

Comerç, Indústria i Navegació. Els socis s’havien d’inscriure en una o altra, i les 

seccions eren les encarregades de preparar els treballs que s’havien de 

sotmetre a la deliberació de l’assemblea general. Tots els projectes que fossin 

proposats, bé pel Govern, bé per particulars, per al seu estudi a la Cambra 

                                           
1039 CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓ. Reglamento de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Mahón. Maó: Est. Tip. de F. 
Fábregues, á cargo de M. Ribé, 1906, pàg. 3-7. 
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Oficial de Comerç, Indústria i Navegació, havien de passar a la secció 

corresponent, la qual directament o per mitjà de la Junta Directiva havia 

d’emetre’n un informe. A més, amb la finalitat de donar facilitats a les 

transaccions mercantils, el reglament preveia que es pogués crear una secció 

per a tal fi, que s’havia d’anomenar centre de contractacions. Així mateix, la 

Cambra pretenia formar una biblioteca ―amb llibres d’economia, política i 

estadística, hisenda, comerç i geografia― i un museu mercantil i industrial, 

sempre que els recursos econòmics li ho permetessin.1040 

El 27 d’abril de 1906 s’inaugurà oficialment l’esmentada Cambra a la 

sala d’actes de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic. En l’acte, hi llegí un discurs 

Bartomeu Escudero Manent, president de la nounada corporació, en què féu 

unes afirmacions que palesen la influència que exercí la creació de l’Ateneu per 

facilitar la constitució de la Cambra de Comerç a Menorca. En aquest sentit 

Escurdero afirmà: «Por una de esas anomalías que se ven muchas veces en 

los individuos y en las colectividades, Mahón no había creado hasta ahora una 

institución tan necesaria para la defensa y desarrollo de los intereses 

mercantiles é industriales como son las Cámaras de Comercio, á pesar de que 

no se ha mostrado nunca refractaria a ninguna mejora, sino que antes bien se 

ha apresurado siempre á adoptar todo cuanto representa adelanto, así en el 

orden moral como el material. Y no es que los que al comercio y á la industria 

nos dedicamos, dejáramos de conocer las ventajas inmensas que puede 

reportar este organismo, ni que á algunos nos faltara vivísimo empeño de 

establecerlo. Pero, dispersos los que tal pensábamos, no pudo convertirse 

nuestro deseo en realidad, hasta que, creado este Ateneo para honra de 

Menorca, en él hemos encontrado atmósfera propicia para que aquellos 

gérmenes vigorosos se desarrollaran».1041 

                                           
1040 Ibídem, pàg. 9-28. 
1041 ESCUDERO MANENT, B. «Discurso leído por D. Bartolomé Escuderoy Manent, Presidente 
de la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación, en la sesión inaugural celebrada el 
día 27 de Abril de 1906», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 133-134. De l’acte, també 
n’informà: El Liberal [Maó], 28 d’abril de 1906. 
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Figura 97. L’Ateneu Científic, Literari i Artístic en els seus inicis tingué la voluntat de crear i 

aglutinar en el seu si una gran varietat d’institucions que vetllessin pels interessos de l’illa i el 
progrés material i social. A la imatge, portada del reglament de la Cambra Oficial de Comerç, 

Indústria i Navegació creada l’any 1906. 
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La nounada cambra es fundà en uns moments de depressió econòmica 

per a Menorca ―car la crisi del calçat era ben present aleshores, com a 

conseqüència de la pèrdua de les colònies antillanes, principal mercat del 

calçat illenc―, amb la voluntat d’esdevenir un organisme que reunís els 

esforços i les iniciatives abans disperses entre els industrials illencs, alhora que 

estudiés els problemes i les possibles solucions per a la indústria menorquina, 

aleshores en depressió econòmica, com s’ha dit. De fet, Bartomeu Escudero, 

en el discurs en la sessió inaugural de la nounada cambra, manifestà la 

intenció de cercar nous mercats per a la indústria del calçat illenc facilitant i 

desenvolupant els medis per a l’exportació. Tanmateix, la crisi industrial no fou 

l’únic punt que preocupà els membres de la Cambra, puix que un dels seus 

objectius fou obtenir per al port de Maó la declaració de port franc, que havia 

d’ajudar a recuperar-hi el comerç i reactivar l’economia insular. Així mateix, la 

Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Maó nasqué amb la 

voluntat de crear classes o cursos de llengües, comptabilitat i càlcul mercantil, 

economia i estadística, geografia comercial i legislació mercantil 

comparada.1042 En aquest sentit, hom té constància que s’establí una càtedra 

de geografia comercial, el professor de la qual fou Jaume Pomar i Fuster, 

durant el curs de 1907-1908, gratuïta per als socis i els seus fills. Des de la 

Junta Directiva de la Cambra es recomanà als associats que: «no desperdiciéis 

la ocasión de procurar á vuestros hijos la riqueza de conocimientos que aquí 

pueden alcanzar [referint-se al curs de geografia comercial endegat], pues si 

bien estamos satisfechos de los resultados obtenidos hasta hoy, desea la Junta 

ver como aumenta de cada día el número de matriculados, lo cual ha de 

servirle de estímulo para nuevas iniciativas que tiendan á haceros provechosa 

vuestra cualidad de miembros de esta Cámara».1043 Sigui com vulgui, el curset 

de geografia comercial s’hagué de suspendre en cursos posteriors, ja que no 

es disposà de subvencions de l’Administració pública per a tal fi en els anys 

successius. No fou fins el curs de 1910-1911 en què la cambra pogué tornar a 

                                           
1042 ESCUDERO MANENT, B. «Discurso leído por D. Bartolomé Escuderoy Manent, Presidente 
de la Cámara oficial de Comercio, Industria y Navegación...», op. cit., pàg. 133-136. 
1043 TERRÉS COLL, F. «Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Memoria leída en 
la Asamblea general celebrada el día 12 de Enero de 1908, por el Srio. Gral. De dicha Cámara, 
don Francisco Terrés Coll», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 30. 
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organitzar ensenyaments de geografia comercial ―aquesta vegada a cura de 

José Pérez de Acevedo―, en forma de conferències i gràcies a la Junta Local 

d’Extensió Universitària de Maó.1044 No obstant això, l’aleshores secretari 

general de la Junta Directiva de la Cambra de Comerç, Lluc Carreras, en la 

memòria dels treballs de l’any 1910 es queixà del fet que: «Hemos de confesar, 

empero, con gran sentimiento, que los que á esta institución pertenecen no han 

correspondido á los propósitos de la Junta al establecer las citadas 

Conferencias. Nosotros hubiéramos deseado que, haciéndose cargo de la 

grandísima importancia que tienen los conocimientos mercantiles, en sus 

múltiples aspectos, y las inmensas ventajas que tales enseñanzas podrían 

reportar, especialmente á los que en esta Ciudad se dedican al comercio de 

exportación, fueran en mayor número los que acudieran á oír las sugestivas 

explicaciones del citado Maestro, fueran muchos los que vinieran á aprender 

tantas y tantas cosas que pueden serles útiles para el avance y prosperidad de 

sus negocios. Mientras persistamos en esa apatía que nos domina, no 

dediquemos á esos estudios la atención que se merecen y no nos 

preocupemos de dar calor y vida á cuantas iniciativas tiendan al fomento de 

todo lo que con el comercio y las industrias se relaciona, nuestro desarrollo 

mercantil será efímero, y los resultados que se obtengan en los negocios serán 

pobres también, cuando no estén representados por cantidades negativas. De 

ahí que la Junta os recomiende con verdadero interés que prestéis vuestro 

decidido concurso á la obra de cultura que estamos realizando por medio de 

las conferencias que en nuestra casa se celebran; que acudáis á ellas, que 

mandéis á vuestros hijos para que las oigan, que invitéis á vuestros amigos, 

pues teniendo carácter de Extensión Universitaria, la Cámara ha de ver con 

júbilo como los frutos de tales enseñanzas llegan á todos, ya que para todos, 

para Menorca entera trabajamos y para ella han de servir los éxitos que 

alcancemos».1045 

                                           
1044 CARRERAS, L. «Memoria de los trabajos realizados por la Cámara Oficial de Comercio 
durante el año 1910, leída y aprobada en la Asamblea General celebrada el 15 de enero de 
1911», Revista de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 63-64.  
1045 CARRERAS, L. «Memoria de los trabajos realizados por la Cámara Oficial de Comercio 
durante el año 1910...», op. cit., pàg. 64.  
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D’altra banda, hom té constància que una de les primeres mesures que 

s’adoptà des de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Maó fou 

elevar una exposició al ministre d’Estat del ram per tal de proposar la 

celebració de tractats amb les repúbliques hispanoamericanes (Cuba, Mèxic, 

etc.) per facilitar l’exportació de calçat, l’agost de 1906; reivindicació que dos 

anys més tard encara era reclamada.1046 Altres iniciatives i gestions portades a 

terme en aquells anys foren la demanda de la millora de les comunicacions 

marítimes amb la península ―realitzant-se gestions per obtenir una nova línia 

marítima entre Maó i Barcelona, de la mà de la Cambra anàloga d’Eivissa, que 

aspirava al mateix per al seu port―, i les gestions per tal que el port de Maó fos 

declarat franc, entre d’altres.1047 No ens detindrem a analitzar amb profunditat 

la tasca portada a terme per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 

Navegació de Maó, car ultrapassa les possibilitats i l’objectiu d’aquest estudi. 

Tan sols assenyalarem que aquesta vetlà en aquests anys de les primeries del 

nou-cents per millorar les comunicacions marítimes de l’illa amb Mallorca i la 

península, les comunicacions terrestres entre els pobles de l’illa, amb especial 

interès en la millora del funcionament del servei de correus, la implantació del 

servei telegràfic, l’elaboració de tractats comercials per facilitar l’exportació del 

calçat, el desenvolupament d’obres públiques ―carreteres, ferrocarril de Maó a 

Ciutadella, millora del port de Maó, etc.―, i la millora de la il·luminació de les 

costes ―fent gestions per a la millora del fars de Cavalleria i l’Illa de l’Aire, i la 

creació d’un al cap de Favàritx i un altre a la Punta Natí―, entre d’altres 

iniciatives que gaudiren de major o menor èxit en aquells anys.1048 

Algunes de les persones que més s’involucraren en els inicis de la 

Cambra foren el seu president Bartomeu Escudero Manent, el vicepresident 

                                           
1046 Vegeu: ESCUDERO MANENT, B. «Exposición de la Cámara de Comercio al Excmo. Sr. 
Ministro de Estado, proponiendo la celebración de tratados con las repúblicas hispano-
americanas», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 261 i CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN. «Exposición elevada al Excmo. Sr. Ministro de 
Estado», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 177-179. 
1047 Vegeu: TERRÉS COLL, F. «Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Memoria 
leída en la Asamblea general celebrada el día 12 de Enero de 1908...», op. cit., pàg. 27-32. 
1048 Vegeu: CARRERAS, L. «Memoria de los trabajos realizados por la Cámara de Comercio 
durante el año 1909, leída y aprobada en la Asamblea General celebrada el día 14 de Enero de 
1910», Revista de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. 65-77 i CARRERAS, L. «Memoria de los 
trabajos realizados por la Cámara Oficial de Comercio durante el año 1910...», op. cit., pàg. 57-
70. 
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Jordi T. Ládico, els secretaris generals Francesc Terrés Coll i Lluc Carreras 

Riera, el comptador Francesc Pons Carreras, l’arxiver i bibliotecari Llorenç 

Cloquells, i Antoni Pons Olives, Pere Pons Sitges i Cristòfol Tomàs, en les 

Secció de Comerç, Francesc F. Andreu Femenias, Joan Gomila Riudavets i 

Damià Bagur Sintes, en la d’indústria, i Antoni J. Tudurí Monjo, Guillem 

Goñalons Vidal i Miquel Estela Thomás, en la de navegació. Amb els anys 

també s’hi incorporarien i hi col·laboraren en diversos càrrecs, entre d’altres, 

Pere Ripoll Busquets (secretari general), Joan T. Vidal Palliser (tresorer) i 

Francesc Bosch Ponsetí (comptador), a més d’esdevenir presidents, en 

períodes diferents, Jordi T. Ládico Olivar i Guillem Goñalons Vidal, i 

vicepresident Francesc Terrés Coll.1049  

Finalment, cal afegir que de les paraules del que fou secretari general de 

la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca, Lluc Carreras 

―que cap al 1911 redactà per a la Revista de Menorca una ressenya de la 

situació de la indústria i del comerç menorquí a la primera dècada del segle 

passat, treball que formava part d’un conjunt d’articles sobre els principals 

avenços en diversos camps a l’illa―, hom pot entreveure que la iniciativa de la 

Cambra esmentada no havia assolit, en els seus primers anys d’existència, la 

implantació entre els comerciants i industrials illencs que els seus promotors 

haurien desitjat. «Sus iniciativas y constantes trabajos en pro de cuanto á la 

prosperidad de Menorca se refiere, le ha valido muchas muestras de simpatía, 

pero hemos de confesar, con harto sentimiento nuestro, que no ha logrado el 

apoyo que debiera merecer de todo el comercio, de todos los industriales que 

atienden con cariño á sus empresas y velan por su fomento y desarrollo», 

afirmà en aquest sentit Lluc Carreras Riera.1050 La Cambra Oficial de Comerç, 

                                           
1049 ADG-SES. Expedient 746. Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació, Maó. Diversos 
fulls que informen de les composicions de les juntes directives els anys 1906, 1909, 1912, 
1918, 1921, 1924 i 1928. 
1050 CARRERAS, L. «Menorca en la primera década del siglo XX. Industria y Comercio», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 23. D’altra banda, el president de l’Ateneu de Maó, 
en la seva conferència d’obertura del curs acadèmic de 1913-1914, en la qual tractà sobre «La 
sociedad mahonesa y sus instituciones modernas de cultura, higiene y fomento», constatà 
aquesta manca d’interès vers la Cambra de Comerç, fins i tot per part del seus propis 
associats, car, tal com afirmà, la Cambra hagué de suprimir per manca d’alumnes les classes 
gratuïtes que sobre geografia comercial s’havien creat per als fills dels associats. No obstant 
això, Victory Taltavull considerava que: «La labor de la Cámara de Comercio no ha sido, a 
pesar de todo, infecunda, gracias principalment a las condiciones de carácter de su presidente, 
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Indústria i Navegació de Maó restà domiciliada a l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic per un espai de poc més de vint anys ―tot esdevenint en un 

començament la Revista de Menorca, i a partir de 1909 el butlletí que l’Ateneu 

edità, els seus òrgans d’expressió, també, durant aquest període. L’any 1927 

acabà per independitzar-se de l’Ateneu, atès el seu creixement i la necessitat 

consegüent d’un espai més gran.1051 

 

 

5.2.4.2.  La Cambra i Sindicat Agrícoles de Menorca 
 

Hom sap que les cambres agrícoles foren associacions que tenien per 

funció reunir, elaborar i expressar les opinions de les persones lligades a 

l’agricultura, sobre qüestions públiques referides al benestar de l’interès 

agrícola. La primera coneguda fou fundada a Escòcia el 1864. En general, 

foren restringides als grans propietaris i, a diferència de les antigues societats 

d’agricultors, feren pressió sobre la política agrària governamental. A l’Estat 

espanyol el Reial decret de 14 de novembre de 1890 fou la primera disposició 

legal que regulà, d’una manera específica, la creació d’associacions agràries 

―que acabarien per agrupar-se en cinc federacions, entre les quals la 

catalanobalear i la valencianomurciana, que formaren la Unió Agrària 

Espanyola. El decret esmentat, que facultava la creació de cambres agrícoles, 

promulgat en plena crisi del final del nou-cents, pretenia impulsar el 

desenvolupament de l’agricultura i coordinar la representació dels interessos 

d’aquest sector econòmic. Encara que la resposta al decret va ser limitada i no 

es crearen un gran nombre de cambres, fou a Catalunya on adquiriren major 

relleu i importància. Així, doncs, durant els darrers anys del nou-cents sorgiren, 

en l’àmbit de parla catalana, cambres agrícoles a Barcelona, València, Palma, 

                                                                                                                            
que nos ofrece un ejemplo de actividad y constancia raro en nuestra sociedad, y tanto más de 
admirar cuanto que la apatía general basta para desalentar a la voluntad más firme y 
entusiasta». VICTORY TALTAVULL, A. «La sociedad mahonesa y sus instituciones...», op. cit., 
pàg. 334. 
1051 Així és que la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació passà a ocupar un nou local 
al carrer de Sant Ferran, pròxim a la plaça del Príncep on havia estat domiciliada fins aleshores 
en un local annex a l’Ateneu Científic, Literari Artístic. Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 6 de gener de 1927, pàg. 2. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 628 

Tarragona, Castelló de la Plana, Reus, Tortosa, el Vendrell, Vilafranca del 

Penedès, Maldà i la Cellera de Ter, sota diferents denominacions, i en els 

primers anys del segle passat se’n crearen moltes més ―tot i que en general 

prengueren el nom de cambra i sindicat agrícola, associació agrícola, sindicat 

agrícola, unió agrícola, etc. El 1919, fruit d’una nova legislació, foren creades 

les cambres agrícoles provincials, de caràcter obligatori, al costat de les de 

caràcter local.1052 

A Menorca, la creació de la Cambra Agrícola es degué a l’efímera 

Secció d’Agricultura de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic ―secció que, com 

s’ha dit, acabà per dissoldre’s quan a instància seva es creà la Cambra 

projectada.1053 Així és que a les primeries de l’any 1906 des de l’Ateneu i la 

seva Secció d’Agricultura, com s’ha dit, es començà a plantejar la necessitat 

d’endegar una cambra ―seguint l’exemple del que havia suposat la creació de 

la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació― per tal que els agricultors 

menorquins s’associessin per millorar i avançar en la seva producció. Així, 

doncs, des de l’Ateneu es volgué donar cos a la Cambra Agrícola que havia de 

representar els interessos dels agricultors i resoldre els possibles conflictes 

entre els seus components, a més d’estudiar tot allò que pogués afavorir el 

desenvolupament de l’agricultura illenca i esdevenir un òrgan administratiu, 

consultiu i professional del ram, representatiu davant l’Administració pública. De 

                                           
1052 Per a una aproximació a les cambres agrícoles a Catalunya i a la seva contribució al procés 
de canvi tècnic per mitjà de l’acció cooperativa i de la difusió agronòmica ―a través de 
publicacions, conferències, concursos, exposicions, etc.―, en què s’expliquen els límits 
d’aquest model associatiu en el desenvolupament del cooperativisme agrari durant les primeres 
dècades del segle passat vegeu: PLANAS MARESMA, J. «Cooperativismo y difusión del 
cambio técnico en la agricultura: la contribución de las cámaras agrícolas (Cataluña, 1890-
1930)», Historia agraria. Revista de agricultura e historia rural [Múrcia], núm. 30, 2003, pàg. 87-
118. 
1053 De l’activitat portada a terme per l’esmentada Secció d’Agricultura, Pere Ballester, en la 
primera memòria de secretaria de l’entitat, en féu un breu repàs esmentant que: «La Sección 
de Agricultura después de celebrar una velada, en la que se dió una conferencia sobre el 
cultivo de la zulla en Menorca, sentó las basas de fundación de la Cámara Agrícola é inmediata 
celebración en Mercadal de un concurso de ganado y productos agrícolas. Fundada la Cámara, 
esta Sección de Agricultura no tuvo ya objeto y la suprimió, en consecuencia, la Junta general 
ordinaria, pasando los asuntos de su incumbencia a la de Ciencias exactas y naturales. 
Gratitud deben el Ateneo y la Cámara Agrícola á los ateneístas que figuraron en dicha 
extinguida Sección, tan fecunda en iniciativas, como acertada en la realización de sus 
proyectos». Vegeu: BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída 
por D. Pedro Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial 
de apertura de curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 303. 
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la gestació d’aquest projecte, en tenim constància a través de diferents notes 

de premsa, aparegudes entre el febrer i l’abril de 1906, que anaren recollint les 

diverses activitats dutes a terme per tal d’arribar a fundar la Cambra esmentada 

―que finalment es denominaria Cambra i Sindicat Agrícoles de Menorca, amb 

posterioritat Cambra Oficial Agrícola de Menorca. Tenim constància que l’11 de 

febrer d’aquell any la secretaria de l’Ateneu de Maó obria les llistes d’inscripció 

per a tots els propietaris de finques rústiques i agricultors que volguessin 

associar-se al projecte de creació de la Cambra.1054 Tanmateix, no fou fins al 

30 de març d’aquell mateix any que, una vegada que ja s’havia redactat el 

projecte d’estatuts, es convocaren tots els propietaris i agricultors que s’havien 

inscrit en la llista de socis fundadors de l’entitat a una reunió, que se celebrà el 

dia 2 d’abril, per tal de sotmetre el projecte d’estatuts a aprovació, en una 

sessió en què Pere Mir i Mir, com a secretari, fou l’encarregat de llegir-los.1055 

Els estatuts foren presentats a la Delegació Especial del Govern a Menorca el 2 

d’abril de 1906 i es constituí la seva primera Junta Directiva, nomenada per 

l’assemblea general, el 12 d’abril. La primera Junta Directiva de la nounada 

Cambra i Sindicat Agrícoles de Menorca fou composta per Joan Febrer Vidal 

(president), el comte de Torre-saura (vicepresident), Francesc Soler Vinent 

(tresorer), Pascual J. Hernández Olives (comptador), Pere Mir i Mir (secretari 

general), i Josep M. de Sintas Sancho, el baró de les Arenes, Joan D. Mir 

Saura, Llorenç Pons Sancho, Guillem de Olives Soler, Joan Goñalons Pons i 

Bartomeu Pons Coll (vocals).1056 Pocs dies més tard, el 19 d’abril, fou 

declarada oficial per Reial ordre de la Direcció General d’Agricultura, Indústria i 

Comerç.1057 En opinió del seu primer secretari general, Pere Mir i Mir, la creació 

                                           
1054 El Liberal [Maó], 13 de febrer de 1906. 
1055 Vegeu: El Liberal [Maó], 31 de març de 1906 i El Liberal [Maó], 3 d’abril de 1906. 
1056 CÁMARA Y SINDICATO AGRÍCOLAS DE MENORCA. «Estatutos de la Cámara y 
Sindicato Agrícolas de Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, Apèndix núm. 2, pàg. 
15-16. Els estatuts presentats el 2 d’abril de 1906 a la Delegació del Govern foren signats per 
Joan Febrer, Josep M. de Sintas, Joan D. Mir Saura, Joan Goñalons, Guillem de Olives, Pere 
Mir i Mir, Francesc Soler Vinent, Bartomeu Pons, Pere Ballester i Joan J. Mesa. 
1057 LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Ministerio de Fomento. Dirección General de 
Agricultura, Industria y Comercio. Exposiciones y asuntos administrativos de Agricultura», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 196.  



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 630 

de la Cambra suposava: «la demostración más patente de que los agricultores 

menorquines sienten la necesidad de adelantar en su industria».1058 

La nounada associació naixia, per estatuts, amb l’objectiu de 

perfeccionar a l’illa l’agricultura i totes aquelles indústries que se’n derivessin. 

Així mateix, i des del seu començament, s’establí la necessitat de subdividir-la 

en diverses seccions, per tal d’aconseguir millor les fites proposades. En 

aquest sentit foren vuit les que es designaren: agricultura, ramaderia, indústries 

rurals, crèdit agrícola, estadística, ensenyament, legislació i propaganda.1059 

Sembla que el seu inici no fou fàcil i que no acabà d’implantar-se entre els 

agricultors i terratinents menorquins. Així es desprèn, almenys, de les opinions 

de qui fou president de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, que, en el discurs de 

la presidència de la inauguració del curs acadèmic de 1916-1917, afirmà: «La 

Cámara Agrícola, tal como vive hoy, no cumple ni puede cumplir su misión. No 

bastan para ello dos docenas de socios y la labor única de unos pocos, tan 

pocos que sobrarían dedos de una mano para contarlos. Aunque parezca 

imposible, en un país como esta isla, en que gran parte de la población ha de 

vivir de la agricultura, no quieren asociarse los agricultores para defender sus 

intereses. Existen sí en la isla siete u ocho asociaciones que llevan nombres 

agrícolas; algunas de ellas no tienen de tales más que el nombre, y ninguna 

está en condiciones de fomentar por si sola la riqueza del suelo. La Cámara 

Agrícola, reducida en la práctica a un centro burocrático, por su escasez de 

medios, vive más que nada para los intereses exteriores, que atiende con los 

informes que a menudo se le piden».1060 

Sigui com vulgui, de la tasca duta a terme per part de la Cambra i 

Sindicat Agrícoles de Menorca, hom pot fer-se’n una idea cabal a partir de les 

memòries que el secretari general redactà i que es publicaren a la Revista de 

Menorca, en les dues primeres dècades del segle passat ―car com a societat 
                                           
1058 MIR Y MIR, P. «Menorca en la primera década del siglo XX. Agricultura», op. cit., pàg. 9. 
1059 A més, s’especificà que la Cambra havia de regir-se, en primer lloc, per una Assemblea 
General, en segon lloc, per una Junta Directiva ―formada per un president, un vicepresident, 
un tresorer, un comptador, un secretari general i, finalment, per set vocals―, i en darrer lloc, 
per les juntes locals de la pròpia Cambra. Vegeu: CÁMARA Y SINDICATO AGRÍCOLAS DE 
MENORCA. «Estatutos de la Cámara y Sindicato Agrícolas de Menorca», op. cit. 
1060 VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 5 de octubre de 1916. Resumen por el Presidente del Ateneo D. Antonio Victory», op. 
cit., pàg. 380-381. 
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o associació afí a l’Ateneu també n’era el seu òrgan d’expressió. Així és que cal 

destacar, en aquests anys, l’organització d’un concurs regional pecuari, el juny 

de 1906, conjuntament amb l’Ajuntament des Mercadal ―amb un nombre gens 

menyspreable d’expositors que aportaren ramat equí i boví, entre moltes altres 

espècies. A més, a les primeries del nou-cents la Cambra Agrícola esperonà la 

introducció de maquinària i eines noves a l’illa, fomentà l’ús d’adobs minerals i 

altres pràctiques útils per la l’agricultura i la ramaderia.1061 Així mateix, la 

Cambra vetlà pels interessos dels agricultors menorquins, a la segona dècada 

del segle passat, i aconseguí que les juntes de subsistències no prohibissin 

exportar el ramat a Mallorca i Barcelona ―mesura que, d’haver prosperat, en el 

seu parer, hauria arruïnat la ramaderia menorquina. A instància seva se celebrà 

el XX Congrés de la Federació Agrícola Catalanobalear a Maó, entre els dies 

27 i 29 de maig de 1917 ―en què es desenvoluparen temes sobre la parceria i 

la ramaderia a l’illa, sobre assegurances agrícoles, i sobre l’ús de màquines 

agrícoles, a més d’organitzar-se un nou concurs de ramat en es Mercadal. En 

l’esmentat Congrés s’arribà a l’acord, entre d’altres, de sol·licitar a l’Estat la 

creació a Menorca d’una Estació d’Agricultura General, ―convençuts com 

estaven des de la Cambra de la necessitat d’ensenyaments tècnics per a 

l’avenç en l’agricultura. En aquest sentit, el dia 4 d’agost de 1918, reunits els 

ajuntaments de l’illa en assemblea general, acordaren sol·licitar al Ministeri de 

Foment que s’establís el centre esmentat, fet que, finalment, s’aconseguí per 

                                           
1061 Vegeu: MIR Y MIR, P. «Menorca en la primera década del siglo XX. Agricultura», op. cit., 
pàg. 9-12. Hom pot fer-se una idea de la tasca portada a terme en el seu inici per la Cambra 
Agrícola a partir de les memòries que se’n publicaren i de les actes de les seves assemblees. 
En aquest sentit vegeu: MIR Y MIR P. «Cámara y Sindicato Agrícolas de Menorca. Memoria 
leída por el Secretario general D. Pedro Mir y Mir en la Asamblea general ordinaria celebrada 
en Mercadal el día 9 de Junio de 1907», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 196-176; 
MIR Y MIR, P. «Sesión celebrada por la Cámara Agrícola el 3 de Mayo de 1908, para la 
solemne entrega de los diplomas á los colonos premiados por Real Orden de 13 de Noviembre 
de 1907. Memoria del Secretario D. Pedro Mir», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 
165-169; MIR Y MIR, P. «Asamblea general ordinaria de la Cámara Agrícola de Menorca, 
celebrada en Mercadal el 21 de Junio de 1908. Acta de la sesión», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1908, pàg. 225-226; MIR Y MIR, P. «Memoria leída por el Secretario general de la Cámara 
D. Pedro Mir y Mir», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 227-231; MIR Y MIR, P. 
«Cámara Agrícola de Menorca. Memoria reglamentaria leída por el Secretario general de la 
Cámara D. Pedro Mir y Mir, en la Asamblea ordinaria de la Cámara Agrícola de Menorca, 
celebrada en Mercadal el 6 de Junio de 1909», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg. 213-
217 i MIR Y MIR, P. «Memoria reglamentaria leída por el Secretario general D. Pedro Mir y Mir, 
en la Asamblea ordinaria de la Cámara Agrícola de Menorca, celebrada en Mercadal el 5 de 
Junio de 1910», Revista de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. 161-163. 
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Reial ordre del 25 d’agost de 1919 ―que s’anomenà definitivament Estació 

Agropecuària. Així mateix, el maig de 1918 la Cambra Agrícola i l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic organitzaren la «Semana Avícola», en què es féu un 

curset de sis conferències a cura de Salvador Castelló, aleshores director de la 

Reial Escola Oficial d’Avicultura, el fruit immediat de la qual fou la creació del 

Sindicat Avícola Menorquí, com a societat afiliada a la Cambra Oficial 

d’Agricultura. Un any més tard, el 1919, com a conseqüència de la 

reorganització de les cambres agrícoles, se li concedí a la Cambra Oficial 

Agrícola de Menorca el caràcter de provincial. Així mateix, deixà d’estar 

vinculada a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic també aquell any.1062 

                                           
1062 Vegeu: MIR LLAMBÍAS, A. «Menorca en la segunda década del siglo XX. Agricultura», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1921, pàg. 10-12. Hom pot fer-se una idea dels treballs i les 
gestions portades a terme per la Cambra Agrícola en aquells anys a través de les memòries i 
altres treballs que es publicaren a la Revista de Menorca. En aquest sentit vegeu: GOMILA 
JOVER, M. «Memoria reglamentaria leída por el Secretario general D. Miguel Gomila Jover, en 
la Asamblea ordinaria de la Cámara Agrícola de Menorca celebrada en Mercadal el día 2 de 
julio de 1911», Revista de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 241-243; GOMILA JOVER, M. 
«Memoria reglamentaria leída por el Secretario general don Miguel Gomila Jover en la 
Asamblea ordinaria de la Cámara oficial agrícola de Menorca, celebrada en Mercadal el día 16 
de junio de 1912», Revista de Menorca [Maó], vol. 1912, pàg. 181-182; GOMILA JOVER, M. 
«Asamblea general ordinaria de la Cámara oficial agrícola de Menorca, celebrada en Mercadal 
el 25 de mayo de 1913. Memoria reglamentaria leída por el Secretario general don Miguel 
Gomila Jover», Revista de Menorca [Maó], vol. 1913, pàg. 169-172; GOMILA JOVER, M. 
«Asamblea general ordinaria de la Cámara oficial agrícola de Menorca, celebrada en Mercadal 
el día 24 de mayo de 1914. Memoria reglamentaria leída por el Secretario general don Miguel 
Gomila Jover», Revista de Menorca [Maó], vol. 1914, pàg. 161-164; GOMILA JOVER, M. 
«Asamblea general ordinaria de la Cámara oficial agrícola de Menorca, celebrada en Mercadal 
el día 6 de junio de 1915. Memoria reglamentaria leída por el Secretario general don Miguel 
Gomila Jover», Revista de Menorca [Maó], vol. 1915, pàg. 161-164; GOMILA JOVER, M. 
«Memoria reglamentaria leída por el Secretario general don Miguel Gomila Jover en la 
Asamblea general de la Cámara agrícola de Menorca celebrada en Mercadal el día 9 de julio 
de 1916», Revista de Menorca [Maó], vol. 1916, pàg. 193-195; GOMILA JOVER, M. «Memoria 
reglamentaria leída por el Secretario general don Miguel Gomila Jover en la Asamblea general 
de la Cámara Agrícola de Menorca el día 28 de mayo de 1917», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1917, pàg. 190-191; MIR LLAMBÍAS, A. «Memoria reglamentaria leída por el Secretario 
general don Antonio Mir Llambías en la Asamblea general de la Cámara Oficial Agrícola de 
Menorca celebrada en Mercadal el día 2 de junio de 1918», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1918, pàg. 102-105; BALLESTER, P. «La Estación pecuaria en proyecto», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1918, pàg.186-192; MIR LLAMBÍAS, A. «Memoria reglamentaria leída por el 
Secretario general don Antonio Mir Llambías en la Asamblea general de la Cámara Oficial 
Agrícola de Menorca, celebrada en Mercadal el día 15 de junio de 1919», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1919, pàg. 149-150. 
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Figura 98. Primera pàgina de la reproducció a la Revista de Menorca dels Estatuts de la 

Cambra i Sindicat Agrícoles de Menorca, endegada l’any 1906 a instància de l’efímera Secció 
d’Agricultura de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic. 
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 5.2.4.3. La Junta Provincial de la Lliga Marítima Espanyola 

 
Una altra de les societats afins a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 

Maó, que hi restà domiciliada durant el període objecte d’anàlisi d’aquest 

estudi, fou la Junta Provincial de la Lliga Marítima Espanyola. Hom sap que la 

Lliga Marítima Espanyola, fundada en l’àmbit estatal per Adolfo Navarrete l’any 

1900, fou una associació que volia estimular les activitats econòmiques, 

culturals i esportives que tenien com a escenari la mar, així com reivindicar-ne 

la importància per al país.  

En aquests anys, des de la Junta Provincial de la Lliga Marítima, 

establerta a Maó, es promocionà la pràctica dels esports nàutics 

―complementant així els esports introduïts i esperonats des de la Secció 

d’Esports i Excursions de l’Ateneu―, principalment de regates al port de Maó. 

Per donar resposta als seus propòsits disposà a l’estiu d’un local a Cala 

Figuera, per a l’esbarjo dels seus associats, en què es portaren a terme les 

celebracions que aquells anys programaren ―per la festivitat de Sant Pere, el 

Carme, etc.―, amb concerts, dinars, competicions esportives nàutiques, etc. 

És sabut que el desenvolupament dels esports nàutics al voltant de clubs 

creats amb tal fi fou un fenomen associatiu classista ―car l’accés a aquests 

clubs només era possible per a persones amb un poder adquisitiu determinat, 

de manera que esdevingueren, en la majoria dels casos, associacions o 

entitats elitistes. Un exemple d’aquests clubs el trobem en els que es dedicaren 

a organitzar competicions de regates a les darreries del nou-cents a l’Estat 

espanyol endegats a ciutats portuàries com ara Cadis, Alacant, Huelva, 

Santander, Bilbao i Palma, entre d’altres.1063 La Lliga Marítima, entitat lligada 

des de la fundació de l’Ateneu a ell, al llarg d’aquests anys celebrà nombroses 
                                           
1063 Així és que l’inici de la celebració de regates com a competició esportiva cal situar-lo a les 
darreries del nou-cents ―originàriament endegades a Anglaterra, com és sabut. Fou un esport 
classista, car era un dels més cars i exclusius de l’Europa del final del segle XIX. A l’Estat 
espanyol, les classes benestants i la burgesia mercantil de les ciutats portuàries crearen clubs 
de regates principalment a la dècada dels noranta del nou-cents. Vegeu: RUEDA HERNANZ, 
G. «Formas de sociabilidad y condiciones de vida en la segunda mitad del siglo XIX», 
SÁNCHEZ MANTERO, R. (ed.). Entorno al 98. España en el tránsito del siglo XIX y XX. 
Huelva: Universitat de Huelva, Servei de Publicacions [Actes del IV Congrés de l’Associació 
d’Història Contemporània, tom I], pàg. 47-90. 
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regates, a rem i a vela, i en certa manera substituí la tasca iniciada per l’efímer 

Club de Regates de Maó, a les darreries del nou-cents, en la promoció dels 

esports nàutics a casa nostra.1064 

Tanmateix, les seves atribucions en aquest anys no sols es limitaren a 

proporcionar esbarjo i promocionar els esports nàutics entre els seus associats, 

sinó que també intervingué en els debats que sorgiren sobre el port de Maó 

―millores en les seves infraestructures, les comunicacions, possibilitats 

comercials, militars, etc. Així, doncs, l’any 1906 la Junta Provincial de la Lliga 

Marítima Espanyola elevà un informe a la Junta Central en què exposà les 

raons per les quals s’havia d’elegir el port de Maó, sota el seu parer, per 

esdevenir la posta principal que es pretenia establir a les Illes Balears.1065 

Aquell mateix any n’elevà un altre, també, sobre l’avantprojecte del Codi 

marítim civil i la Llei de pesca marítima.1066 Així mateix, un any més tard 

elaborà un informe ―aquesta vegada conjuntament amb la Cambra Oficial de 

Comerç, Indústria i Navegació i la Cambra Oficial Agrícola―, sobre la 

necessitat de millorar les línies regulars marítimes entre el port de Maó i la 

península per tal de fomentar la marina mercant.1067 Alhora, pel que fa al port 

de Maó, l’any 1916, la Junta Provincial de la Lliga Marítima i la Cambra Oficial 

de Comerç, Indústria i Navegació (aleshores ambdues presidides per Bartomeu 

Escudero), i l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, a petició del comandant de 

Marina de Menorca i capità del port de Maó, Francesc Pou, se sumaren a la 

reivindicació de la necessitat de dragar el port de Maó i de crear-hi amarradors 

                                           
1064 Sobre l’esmentat club de regates de les darreries del vuit-cents es pot consultar el seu 
reglament i alguns documents administratius a: ADG-SES. Expedient 81. Club de Regatas de 
Mahón. Reglamento. Fulls manuscrits. 
1065 ESCUDERO MANENT, B. «Informe que la Junta Provincial de la Liga Marítima Española 
en Mahón remite á la Junta Central, exponiendo las razones que demuestran la necesidad de 
que el puerto que designe el Gobierno de S. M. para capitalidad del Apostadero, que se 
proyecta establecer en las Islas Baleares, sea el de Mahón», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1906, pàg. 84-87. 
1066 ESCUDERO MANENT, B. «Informe de la Junta Provincial de la Liga Marítima sobre los 
Ante-proyectos de Código Marítimo y Ley de Pesca Marítima», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1906, pàg. 216-219. En l’esmentat informe féu de ponent, també, Joan Biale Coll, aleshores 
president de la Societat Protectora de la Pesca, associació gremial de pescadors domiciliada a 
l’Ateneu, i que havia presidit, amb anterioritat, la Junta Provincial de la Lliga Marítima. 
1067 LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Informe que las Cámaras de Comercio y Agrícola y la 
Junta provincial de la Liga Marítima han elevado á los Poderes públicos, contestando al 
Cuestionario sobre fomento de la marina mercante nacional y aumento de línieas regulares 
marítimas», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 49-52. 
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adients per a grans bucs.1068 Així mateix, l’any 1922 s’adherí a la petició de 

l’Ateneu i de diverses entitats ―l’Ajuntament de Maó, les cambres de Comerç i 

Agrícola i la Unió Comercial i Industrial―, adreçada al Ministeri de la Marina, 

per tal que es destinessin bucs de guerra al port de Maó ―en el qual s’havia 

construït una base naval.1069 

A més, a la Junta Provincial de la Lliga Marítima Espanyola es deu en 

aquests anys la refundació a Maó de la desapareguda Junta Local de la 

Societat de Salvament de Nàufrags ―que també romandria afí i domiciliada a 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic―, per a la creació de la qual la Lliga féu 

diverses gestions des del 1917 ―en què comissionà el vocal Francesc F. 

Andreu per estudiar i reunir dades sobre la dita societat― fins que aconseguí 

que es tornés a establir, definitivament, el 29 de juny de 1919.1070  

                                           
1068 Vegeu: VICTORY TALTAVULL, A. «Informes acerca del proyecto de dragado del puerto de 
Mahón formulado por el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de las Islas Baleares. Informe del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón», Revista de Menorca [Maó], vol. 1916, pàg. 
111-112; ESCUDERO MANENT, B. «Informes acerca del proyecto de dragado del puerto de 
Mahón formulado por el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de las Islas Baleares. Informe de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Menorca», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1916, pàg. 112-113; ESCUDERO MANENT, B. «Informes acerca del proyecto de dragado 
del puerto de Mahón formulado por el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de las Islas Baleares. 
Informe de la Liga Marítima Española. Junta Provincial de Mahón», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1916, pàg. 114-115; POU, F. «Informes acerca del proyecto de dragado del puerto de 
Mahón formulado por el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de las Islas Baleares. Informe del 
Comandante de Marina de Menorca y Capitán del puerto de Mahón», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1916, pàg. 115-117; TALTAVULL, A. «Informes sobre el proyecto de amarraderos 
para grandes buques en el puerto de Mahón. Informe del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico», Revista de Menorca [Maó], vol. 1916, pàg. 129-130; ESCUDERO MANENT, B. 
«Informes sobre el proyecto de amarraderos para grandes buques en el puerto de Mahón. 
Informe de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegació de Menorca», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1916, pàg. 130-131; ESCUDERO MANENT, B. «Informes sobre el 
proyecto de amarraderos para grandes buques en el puerto de Mahón. Informe de la Junta 
Provincial de la Liga Marítima Española», Revista de Menorca [Maó], vol. 1916, pàg. 131 i 
POU, F. «Informes sobre el proyecto de amarraderos para grandes buques en el puerto de 
Mahón. Informe del Comandante de Marina de Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1916, pàg. 131-132. 
1069 LA REDACCIÓN. «Petición de buques de guerra y contestación del Excelentísimo Sr. 
Ministro de Marina», Revista de Menorca [Maó], vol. 1922, pàg. 104-106. 
1070 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 24 de gener de 1917, pàg. 4 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 8 de juliol de 1919, pàg. 4. De l’acte de 
l’establiment d’una Junta Local de la Societat Espanyola de Salvament de Nàufrags a Maó l’any 
1919 a instància de la Junta Provincial de la Lliga Marítima, se’n féu ressò la Revista de 
Menorca. Vegeu: LA REDACCIÓN. «La Sociedad de Salvamento de náufragos en Mahón», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1919, pàg. 151-153 i COTRINA FERRER, J. «Memoria del 
Secretario, en la solemne declaración del establecimiento de la Sociedad Española de 
Salvamento de Náufragos», Revista de Menorca [Maó], vol. 1919, pàg. 153-156. S’hi 
inclogueren, a més de la memòria esmentada del secretari, Josep Cotrina Ferrer ―en què 
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D’altra banda, demostrant sensibilitat per tot allò que estigués relacionat 

amb els ensenyaments marítims, l’any 1906, elevà un informe a la Junta 

Central de la Lliga Marítima Espanyola sobre els mètodes d’ensenyament 

innovadors del mestre municipal Antoni Juan Alemany.1071 Així mateix, l’any 

següent, elevà un altre informe a la Junta Central sobre els ensenyaments 

relacionats amb la mar dels mestres Antoni Juan Alemany, una altra vegada, i 

Joan Socias Bennàsar ―demostració, un cop més, de l’atenció que la Junta 

Provincial de la Lliga Marítima prestava als progressos en els ensenyaments 

marítims a les primeries del nou-cents a casa nostra.1072 De fet, hom té 

constància que gràcies a les gestions de l’esmentada Junta Provincial i als 

informes que anà elevant a la Junta Central, el 1911, en l’assemblea anual 

reglamentària celebrada a Madrid el 25 de gener d’aquell any, es concedí la 

medalla d’honor al mèrit marítim als mestres esmentats, Antoni Juan Alemany i 

Joan Socias Bennàsar, aleshores mestres de les escoles públiques de Maó i 

Sant Climent, així com també a Josep Seguí Mora, mestre de l’Escola Pública 

de Llucmaçanes, pels seus treballs a favor del foment i el desenvolupament de 

l’ensenyament naval elemental i la cultura nàutica.1073 En aquest sentit, a més, 

l’any 1914, també en l’assemblea anual reglamentària, celebrada a Madrid el 

12 de febrer, es donà compte i es reconegueren els treballs sobre 

l’ensenyament naval elemental que havien portat a terme diverses juntes 

provincials, entre elles la de Maó.1074 

                                                                                                                            
donà a conèixer el desenvolupament i el funcionament d’aquest tipus de societats a l’Estat 
espanyol i a l’estranger i dels propòsits de la Junta Local de Maó―, els discursos d’Antoni 
Victory Taltavull, president de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, Pere Pons Sitges, batle de 
Maó, José de Oteyza, comandant de Marina del port de Maó, i Francisco de Salavera, general 
governador militar, en l’acte esmentat, celebrat a l’Ajuntament de Maó. 
1071 Vegeu: BALLESTER PONS, P. «Informe que la Junta Provincial de la Liga Marítima 
Española ha elevado á la Central, sobre el método de enseñanza del profesor A. Antonio Juan 
Alemany», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 169-171. L’informe annexava dos escrits 
o memòries breus sobre els passeigs escolars i els ensenyaments marítims efectuats i 
redactats pel mestre en qüestió. 
1072 Vegeu: BALLESTER PONS, P. «Informe que la Junta Provincial de la Liga Marítima 
Española eleva á la Central, sobre la ensenñanza de cosas de mar dada durante el año 1906, 
por los profesores D. Antonio Juan Alemany y D. José Socías Bennasar, en sus respectivas 
escuelas de Mahón y San Clemente», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 156-157. 
1073 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 20 de febrer de 1911, pàg. 2. 
1074 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 31 de març de 1914, pàg. 2. 
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Figura 99. Primera pàgina de l’informe que la Junta Provincial de la Lliga Marítima elevà a la 
Junta Central sobre els mètodes d’ensenyament relacionats amb la mar dels mestres Antoni 

Juan Alemany i Joan Socias Bennàsar, l’any 1907, mostra evident de l’atenció que els prohoms 
de la Lliga Marítima a casa nostra prestaren als progressos dels ensenyaments marítims a les 

primeries del nou-cents. 
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Com s’ha dit, la Lliga Marítima, a més de demostrar sensibilitat per 

l’ensenyament naval elemental, també vetlà per la promoció dels esports 

nàutics, especialment de les regates, que s’efectuaren en aquells anys al port 

de Maó. En tenim constància a través del butlletí de l’Ateneu, òrgan d’expressió 

també de la Lliga Marítima en restar-hi domiciliada, principalment a partir de 

l’any 1917, en què es llogà un local a Cala Figuera per a l’ús dels socis a l’estiu 

i s’acordà redactar un projecte de festes estiuenques, en què s’incloïen les 

regates.1075 A tall d’exemple, aquell estiu es programaren diverses regates, 

algunes per a les celebracions del dia de Sant Pere ―en què, a més, hi hagué 

una revetla, en la qual tocà la banda municipal, focs artificials al port, una 

foganya a l’Illa de les Rates, i s’organitzà una cucanya, entre d’altres 

activitats.1076 Així mateix, aquell estiu se sol·licità a la Comandància de Marina 

que els socis menors d’edat de la Lliga poguessin dirigir bots dins del port, 

sempre que demostressin coneixements suficients i tinguessin el consentiment 

patern.1077 Davant l’èxit que tingueren les organitzacions de regates l’estiu de 

1917, en què participaren també noies, s’acordà nomenar una comissió tècnica 

que havia de redactar, per a l’any següent, un reglament sobre elles.1078 L’estiu 

de 1918 es programaren diversos actes amb motiu de la visita al port de Maó, 

els dies 29 i 30 de juny, de socis de la Secció del Club de Mar del Centre 

Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria de Barcelona, per a la 

qual cosa comptaren amb el suport de l’Ajuntament de Maó, de la Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria i Navegació i de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic.1079 Al llarg d’aquests anys, especialment durant la segona dècada del 

segle passat, són diverses les informacions que sobre l’activitat de la Lliga 

Marítima s’anaren inserint al butlletí de l’entitat a la qual estava lligada 

                                           
1075 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 3 de maig de 1917, pàg. 2. 
1076 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 22 de juny de 1917, pàg. 4. 
1077 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 21 de maig de 1917, pàg. 4. 
1078 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 10 de gener de 1918, pàg. 4 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 4 de març de 1918, pàg. 4. 
1079 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 27 de juny de 1918, pàg. 2. 
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―pràctica de regates i altres esports nàutics, celebracions, concerts, adquisició 

d’embarcacions a rem, informació sobre les dates de l’obertura del local de 

Cala Figuera pels associats, etc.1080 

Entre les persones que s’involucraren a la Lliga Marítima hom ha 

d’esmentar els seus presidents Joan Biale Coll i Bartomeu Escudero Manent, 

en l’inici, i a partir de 1916, Joan F. Taltavull Galens. Altres persones que s’hi 

integraren en aquests anys foren Pere Ballester, secretari els primers anys, i, ja 

en els de la presidència de Joan F. Taltavull, Francesc Terrés Coll, Francesc 

Ponsetí Mascaró, Teodor Guarner Benedicto, Guillem Goñalons Vidal, 

Francesc F. Andreu Femenias, Pere Pons Sitges, Emilio Alonso Pérez, 

Francesc Frech Ceneréntola, Josep Riera Sampol, Amat Clar Pujol, Francesc 

Pons Villalonga, Josep Cotrina Ferrer, Llorenç Pons Conforto, Sebastià Olives 

Verger i Joan Camps Valera, entre d’altres i en diversos càrrecs.1081 La massa 

                                           
1080 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 24 de gener de 1917, pàg. 4; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 3 de maig de 1917, pàg. 2; Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 21 de 
maig de 1917, pàg. 4; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la 
«Revista de Menorca» [Maó], 22 de juny de 1917, pàg. 4; Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 11 de juny de 1918, pàg. 2; 
Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 7 de maig de 1919, pàg. 4; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 6 de gener de 1921, pàg. 2; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 21 de març de 
1921, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 2 de març de 1922, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 12 de març de 1922, pàg. 2; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 26 de març de 
1922, pàg. 4; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 11 de març de 1923, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 26 d’agost de 1925, pàg. 2; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 19 de març de 
1926, pàg. 4 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 18 d’abril de 1931, pàg. 2. 
1081 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 28 de juny de 1916, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 21 de desembre de 1916, pàg. 3; Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 27 de juny 
de 1918, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 7 de maig de 1919, pàg. 4; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 6 de gener de 1921, pàg. 2 i Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 14 de febrer de 
1921, pàg. 4. 
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social durant aquests anys fou considerable, car hi ha constància, almenys, que 

l’any 1917 el nombre ascendia a quatre-cents setanta-cinc socis.1082 

 

 

5.2.4.4. La Junta Local d’Extensió Universitària 
 

Hom sap que una de les formes més característiques que adoptà 

l’educació popular al començament del segle XX a l’Estat espanyol fou el 

moviment d’Extensió Universitària i, entre totes les seves diverses concrecions, 

l’experiència de la Universitat d’Oviedo es convertí en paradigmàtica.1083 

L’experiència consistí a facilitar un ensenyament específic adaptat a un públic 

popular, ja fos en els mateixos locals universitaris, o bé en associacions 

populars o centres obrers, utilitzant per a la seva finalitat diversos mitjans com 

foren les classes, les conferències i les excursions, entre d’altres. El propòsit 

dels seus impulsors, un grup d’intel·lectuals influenciats per la Institución Libre 

de Enseñanza, fou complir amb el que ells consideraren la missió social de la 

universitat ―en aquells moments en crisi―, car pensaven que col·laborant en 

l’educació dels grups socials dominats contribuïen a la regeneració del país, 

així com també a desactivar la lluita de classes mitjançant una solució 

reformista a la qüestió social.1084 A l’Estat espanyol el moviment d’Extensió 

Universitària visqué el seu punt àlgid entre 1898 i 1908. El regeneracionisme 

                                           
1082 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 22 de juny de 1917, pàg. 4. 
1083 Sobre el moviment d’Extensió Universitària a Oviedo vegeu els diversos treballs compilats 
a: MELÓN FERNÁNDEZ, S. Estudios sobre la Universidad de Oviedo. Oviedo: Universidad de 
Oviedo, Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 1998 i VELARDE FUERTES, J. «Primeras 
aproximaciones al estudio de la Universidad de Oviedo como enlace entre la Institución Libre 
de Enseñanza y el Instituto de Reformas Sociales», TUÑÓN DE LARA, M; BOTREL, J. F. 
(eds.). Movimiento obrero, política y literatura en la España contemporánea. Madrid: Edicusa, 
1975, pàg. 223-240. Vegeu també, de caire més general: RUÍZ SALVADOR, A. «Intelectuales y 
obreros: la extensión universitaria en España», AA. VV. Cuatro ensayos de historia de España. 
Madrid: Edicusa, 1975, pàg. 151-206 i SUREDA GARCÍA, B. «La Extensión Universitaria», 
RUIZ BERRIO, J.; TIANA FERRER, A.; NEGRÍN FAJARDO, O. (eds.). Un educador para un 
pueblo. Manuel Bartolomé Cossío y la renovación pedagógica institucionista. Madrid: UNED, 
1987, pàg. 247-261. 
1084 GUEREÑA, J. L. «La educación popular a principios del siglo XX», RUIZ, J.; BERNAT, A.; 
DOMÍNGUEZ, M. R.; JUAN, V. M. (eds.). La educación en España a examen (1898-1998). 
Saragossa: Ministerio de Educación y Cultura, Institución Fernando el Católico, Excma. 
Diputación de Zaragoza. Vol. II, 1999, pàg. 31-32. 
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provocat pel desastre del 98 propicià el desenvolupament del moviment, però 

després dels primers moments d’eufòria renovadora els ànims s’anaren 

refredant i les diverses experiències renovadores posades en marxa en 

aquests anys s’anaren abandonant.1085 Sigui com vulgui, el cert és que el 

moviment iniciat a Oviedo estigué inspirat en una certa ingenuïtat pedagògica i 

en altes dosis de fe en la cultura.1086 

A Catalunya, el moviment d’Extensió Universitària es consolidà cap a 

l’any 1902 per iniciativa del catedràtic de medicina i rector de la Universitat de 

Barcelona, Rafael Rodríguez Méndez, que va comptar amb el suport d’altres 

institucions de cultura popular, com els ateneus obrers.1087 El moviment 

d’Extensió Universitària fou presentat a Catalunya com una tasca col·lectiva de 

professors i estudiants amb la finalitat de millorar la condició laboral i social de 

l’obrer. El grup de catedràtics reunits al voltant del rector Rafael Rodríguez 

Méndez advocaren a favor d’una cultura popular des d’una actitud burgesa 

liberal, llunyana a qualsevol radicalisme més o menys socialitzant. Els 

professors de l’Extensió cercaren temes mèdics, històrics i fins i tot econòmics 

amb la voluntat de preservar l’obrer del mals socials.1088 

A Menorca es creà una delegació de l’Extensió Universitària del districte 

Universitari de Barcelona l’any 1904 amb el suport del rector Rafael Rodríguez i 

el finançament de l’Ajuntament de Maó, gràcies a la implicació de bona part del 

claustre de professors de l’Institut de la ciutat i de personalitats rellevants de la 

societat civil maonesa del començament del nou-cents. Hom sap que la Junta 

Local d’Extensió Universitària de Maó esdevindria en certa manera l’antecedent 

immediat a la fundació de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, un any més tard, 

en el qual s’acabaria integrant com a societat afiliada, com ja s’ha dit.1089  

                                           
1085 TIANA FERRER, A. Maestros, misioneros y militantes. La educación de la clase obrera 
madrileña (1898-1917). Madrid: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia; 
CIDE, 1992, pàg. 267-268. 
1086 Vegeu: SUREDA GARCÍA, B. «La Extensión Universitaria», op. cit., pàg. 247-261. 
1087 VILANOU, C. «La Extensión Universitaria en Cataluña (1902-1909)», Perspectivas 
Pedagógicas [Barcelona], 1984, pàg. 94-99. 
1088 Ibídem,  pàg. 96-97. 
1089 Sobre l’activitat portada a terme per la Junta Local d’Extensió Universitària a Maó en els 
seus primers anys en funcionament hom pot consultar: MOTILLA SALAS, X. «Burgesia liberal i 
educació popular...», op. cit., pàg. 63-76.  
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Tenim notícies de la primera Junta Local d’Extensió Universitària que es 

nomenà a Maó a través d’una nota de premsa, datada del 14 de març de 1904, 

en el diari republicà El Liberal, en la qual s’afirmava que per posar en pràctica 

l’Extensió s’havia decidit, com es feia en altres indrets com Oviedo, València i 

Barcelona, formar una Junta, els membres de la qual foren: Bonifacio Iñíguez 

─director de l’Institut─ com a president; Miquel Roura ─bibliotecari i professor 

de l’Institut─ com a vicepresident; José Pérez de Acevedo com a secretari; 

Antoni Obrador com a vicesecretari; Antoni Roca i Várez com a tresorer; i 

finalment Josep M. Mercadal i Bartomeu Escudero, com a vocals.1090  

Per acord de la Junta Local, l’Extensió Universitària inaugurà la seva 

tasca el dia 26 de març de 1904, en la qual Pérez de Acevedo fou l’encarregat 

d’exposar, en la primera conferència de la nounada institució, la finalitat i el pla 

que es proposaven desenvolupar a l’illa.1091 Pocs dies després, la premsa es 

féu ressò d’aquesta conferència ressenyant que: «Es fuerza augurar a la 

navegante y popular institución un éxito brillante y esperar de ella los más 

hermosos resultados; porque el discurso del Sr. Acevedo [...] consiguió de 

momento lo que no siempre suele conseguirse: entusiasmar al auditorio, 

convencer deleitando, infiltrar en todos los cerebros, de una manera clara y 

terminante, lo que es, lo que ha de ser, debidamente interpretada, la Extensión 

Universitaria [...]», atès que en ella: «Pintó de mano maestra el atraso de 

nuestra desgraciada patria, debido principalmente al abandono de la 

educación, de la higiene y otros capitales factores de la civilización de los 

pueblos, demostrando por medio de estados comparativos, el progreso que 

han alcanzado las naciones cuyas clases directoras han sabido imprimir a una 

sociedad un movimiento general y constante avance hacia adquisiciones 

científicas [...]. Anunció que las sucesivas conferencias versarían sobre 

educación, higiene, cuestiones sociales, agricultura, aplicaciones de las 

ciencias físicas, naturales y químicas, y demás ramas del saber humano que 

más de cerca pueden contribuir al mejoramiento de las clases obreras».1092  

                                           
1090 El Liberal [Maó], 14 de març de 1904. 
1091 El Liberal [Maó], 24 de març de 1904. 
1092 El Liberal [Maó], 28 de març de 1904. 
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Sigui com vulgui, en aquell primer curs s’arribaren a fer fins a vint 

conferències a cura majoritàriament dels membres del claustre de l’Institut de 

Maó, com ara el catedràtic José Perez de Acevedo, l’historiador i professor de 

dibuix Francesc Hernández Sanz, el director Bonifacio Iñíguez Iñíguez i els 

aleshores professors ajudants de les seccions de Ciències i de Lletres, 

respectivament, Jaume Alorda i Antoni Roca i Várez. A més, altres persones de 

la societat civil maonesa o vingudes de fora que romanien a la nostra illa, tots 

ells de prestigi professional reconegut en el seu camp, també s’implicaren en 

aquell primer curs de l’Extensió Universitària a casa nostra. Així, doncs, hi 

intervingueren també com a conferenciants en el seu primer curs els missers 

Pere Ballester Pons i Josep Riera, els apotecaris Josep Llanas i Pere Gavilán, 

l’oftalmòleg Llorenç Pons Marquès, el manescal Miquel Gomila, els mestres 

Gabriel Comas i Ribas i Elena Maneras, el militar i escriptor Llorenç Lafuente 

Vanrell i els germans Pere i Joan Mir i Mir, l’un terratinent i l’altre sindicalista i 

publicista àcrata. Les temàtiques preferides pels conferenciants foren les 

relacionades amb la medicina i la higiene, les ciències naturals, l’educació, els 

afers socials, el dret, l’art, l’escriptura, etc.  

Així fou que el 1904, des del final de març fins a mitjan juny, es 

realitzaren, per ordre de pronunciació, les conferències següents: la ja 

esmentada sobre «Objeto, importancia y conveniencia de la Extensión 

Universitaria» de José Pérez de Acevedo; «La telegrafía», de Llorenç Lafuente 

Vanrell; «La Educación», de Pere Ballester; «La lucha antituberculosa», de 

Llorenç Pons Marquès; «La tuberculosis en los animales», de Miquel Gomila; 

un altre cop «La telegrafia», també de Llorenç Lafuente Vanrell; «Principios del 

Derecho Público», de Josep Riera; «Origen de nuestro planeta», de Jaume 

Alorda; «El Progreso», de José Pérez de Acevedo; «La cuestión social», de 

Joan Mir i Mir; «La Educación Física», de Gabriel Comas i Ribas; «El arte de 

Menorca», de Francesc Hernández Sanz; «La higiene y la educación de la 

mujer», d’Elena Maneras; «La agricultura», de Pere Mir i Mir; «El alcoholismo», 

de Josep Llanas; «El agua», de Pere Gavilán; «Primeros cuidados a los 

heridos», de Llorenç Pons Marquès; «Edisson y sus inventos», d’Antoni Roca i 

Várez; «La escritura», de Bonifaci Iñíguez; i, finalment, «La telegrafía sin hilos», 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 645 

de Llorenç Lafuente Vanrell.1093 Però l’activitat de l’Extensió no es limità sols a 

organitzar conferències a Maó, sinó que també se’n feren en altres poblacions, 

com ara a Alaior, amb la intenció d’intentar establir l’Extensió en altres indrets 

de l’illa, fet aquest últim que no reeixí.1094 A més, durant les vacances d’aquest 

curs i amb motiu de la visita dels directors del laboratori biològic Arago de 

Banyuls sur Mer, el catedràtic de la Universitat de Barcelona, Odón de Buen va 

fer al Teatre Principal una conferència sobre biologia marítima.1095 

Per al curs següent, inaugurat el dia 1 d’octubre de 1904, es pretenien 

impartir els ensenyaments classificats en tres grups diferenciats: en primer lloc, 

els ensenyaments d’aplicació immediata a arts, oficis i professions, que 

comprenien l’aritmètica, la geometria, la física, la mecànica, la química i la 

topografia; en segon lloc, els que es podrien considerar d’utilitat general com la 

geografia, la història i la literatura; i en darrer lloc, els ensenyaments de les 

llengües. A més de les matèries esmentades, s’establia la possibilitat d’impartir-

ne altres que fossin sol·licitades, sempre que els mateixos sol·licitants trobessin 

algú disposat a impartir-la, ja que la institució no era considerada oficial. El nou 

curs 1904-1905 s’inaugurà amb la pretensió de fer també conferències 

                                           
1093 Del contingut de les conferències pronunciades en el primer curs de la nounada institució, 
en tenim notícies gràcies al discurs que J. Pérez de Acevedo, com a secretari de la Junta 
Local, pronuncià aquell mateix any, en el qual en féu un resum. Vegeu: PÉREZ DE ACEVEDO, 
J. Resumen de las conferencias explicadas en el curso 1903-1904... op. cit. 
1094 En aquest sentit, el dia 5 de juny, per iniciativa del mestre d’ensenyament primari Gabriel 
Comas i Ribas, assistiren a Alaior Pere Ballester i J. Pérez de Acevedo per dissertar sobre la 
conveniència d’instaurar l’Extensió Universitària a la població esmentada. Pocs dies després de 
la conferència citada, el mateix Comas ressenyà: «tuvimos el gusto y honor grande de recibir 
entre nosostros a los entusiastas propagandistas de la Extensión Universitaria señores Pérez 
de Acevedo, Ballester, Pons Marqués y Alorda, que vinieron a sembrar ideas, a intentar el 
establecimiento de tan útil institución en nuestra villa. [...] ¿De que hablaron ambos señores? 
[referint-se a Ballester i Pérez de Acevedo]. De lo único creo yo se puede hablar en estos 
casos. (Hay que tener en cuenta que no se halla aún establecido aquí la Extensión 
Universitaria). Hablar de la importancia de la Educación, de la importancia de la Ciencia, del 
deber que tenemos todos, de instruirnos, de educarnos; de instruir y educar a los que saben 
menos que nosotros. Celebramos, como dijo muy bien el señor Ballester un mitin pedagogico», 
afirmant que la satisfacció més gran fou per a ell: «el gusto de oir a una gran parte de los 
asistentes expresarme su alegría por las verdades que había escuchado, un deseo que se 
establezca pronto aquí la Extensión Universitaria, estando algunos dispuestos a contribuir al 
pago de los gastos que ocasione», per acabar concloent: «somos ya legión los que deseamos 
se establezca pronto la Extensión aquí». COMAS, G. «Extensión Universitaria en Alayor», El 
Liberal [Maó], 8 de maig de 1904. 
1095 JUNTA LOCAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA [José Pérez de Acevedo]. 
«Comunicación al Congreso de Extensión Universitaria reunido en Oviedo...», op. cit., pàg. 
323. 
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dominicals sobre qüestions agrícoles, a més de poder-se realitzar excursions 

científiques i visites a monuments megalítics, acompanyats d’un guia. Alhora, 

Bonifacio Iñíguez, president de la Junta Local de Maó, com s’ha dit, establí la 

possibilitat que qualsevol població de l’illa pogués constituir una Junta Local 

d’Extensió Universitària, rebent l’ajut de la de Maó.1096 Hi ha constància que al 

llarg del segon curs es pronunciaren fins a vint-i-cinc conferències a cura 

d’alguns professors de l’Institut, com ara José Pérez de Acevedo i Jaume 

Alorda, i de la majoria dels col·laboradors d’un any abans, com ara Pere 

Ballester, Llorenç Pons Marquès, Pere Gavilán, Gabriel Comas i Ribas i Llorenç 

Lafuente Vanrell, així com també altres conferenciants que s’incorporaven per 

primera vegada a les campanyes d’educació popular de la Junta Local 

d’Extensió Universitària de Maó com ara Francesc F. Andreu, Enric Alabern i 

Martin Schyrgens. En concret les conferències fetes, per ordre de pronunciació, 

foren: «La electricidad y sus aplicaciones», de Francesc F. Andreu; «Concepto 

de la Ley», de Pere Ballester; «La Leche y sus derivados», de Pere Gavilán; 

«La vacuna», de Llorenç Pons Marquès; «Misión social de la escuela», de 

Gabriel Comas; «Leyes de la Historia», de J. Pérez de Acevedo; «Orígen de las 

especies», de Jaume Alorda; «Cultivo de la inteligencia», de Gabriel Comas; 

«Derecho de familia», de Pere Ballester; «Radiografía», de Llorenç Lafuente 

Vanrell; «Importancia de la agricultura», de Jaume Alorda; «Modos de adquirir 

la propiedad», de Pere Ballester; «La lengua francesa. Ventajas de su estudio» 

i «Lamartine», de Martin Schyrgens; «Reconocimiento de tierras de labor», de 

Jaume Alorda; «Chateaubriand y El Cid de Corneille», de Martin Schyrgens; 

«Abonos», de Jaume Alorda; «Enseñanza obligatoria», de Gabriel Comas; 

«Molière», de Martin Schyrgens; «La lucha en pro de la infancia», d’Enric 

Alabern; «Abonos nitrogenados», de Jaume Alorda; «Racine», de Martin 

Schyrgens; «La puericultura y los consultorios de pecho» i «Funciones de la 

Gota de leche en Menorca», d’Enric Alabern.1097 A més de les conferències, 

s’impartiren a les dependències de l’Institut classes nocturnes sobre aritmètica, 

                                           
1096 El Liberal [Maó], 3 d’octubre de 1904. 
1097 Vegeu: JUNTA LOCAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA [José Pérez de Acevedo]. 
«Comunicación al Congreso de Extensión Universitaria reunido en Oviedo...», op. cit., pàg. 
323-325.  
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comptabilitat mercantil, física i mecànica, llengua francesa, llengua anglesa, 

geometria, geografia i història, literatura, topografia, química, teoria i història de 

l’art i també de gimnàstica.1098 

En aquest dos primers anys de funcionament de l’Extensió Universitària 

a Maó, previs a la fundació de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, fou quan més 

conferències es programaren per part de la seva Junta Local. Ara bé, la manca 

d’assistència de les classes populars a les conferències, a qui en principi 

anaven destinades, i no així a les classes nocturnes, especialment les de 

gimnàstica, féu que els seus organitzadors progressivament anessin reduint el 

nombre de conferències. Així, doncs, un cop la Junta Local d’Extensió 

Universitària s’integrà al nounat Ateneu de Maó, ja en el curs 1905-1906, com a 

societat domiciliada o federada en ell, no es pronunciaren conferències i tan 

sols es feren els cursos sobre aritmètica, geometria aplicada al dibuix, francès, 

comptabilitat mercantil, llengua anglesa i gimnàstica.1099  

                                           
1098 La decisió d’instaurar aquests cursos, a més de les conferències, estigué motivada pel fet 
que els impulsors de l’Extensió Universitària de Maó s’adonaren que l’assistència a les 
conferències anava minvant i que, per tant, calia intentar arribar a les classes populars 
mitjançant altres recursos que no fossin tan sols les conferències, atès que aquestes sovint 
requerien certs coneixements previs per part dels assistents sobre la matèria de què tractaven. 
D’aquí que es resolgués establir ensenyaments nocturns en què es desenvolupessin cursos 
elementals de les assignatures que es consideraven de major aplicació a la vida. En aquest 
sentit, la idea original dels seus fundadors de fer una universitat popular s’acabà reduint a una 
mena d’institut popular, que intentà pal·liar la manca d’una escola d’arts i oficis a Maó. Aquell 
curs, el nombre total d’alumnes matriculats als diversos ensenyaments nocturns impartits fou 
de quatre-cents cinquanta-nou, i les classes de llengua francesa, aritmètica i gimnàstica foren 
les més nombroses ―en concret el nombre d’alumnes matriculats per assignatures fou: 
vuitanta a aritmètica, cinquanta-vuit a comptabilitat mercantil, vint a física i mecànica, noranta-
nou a llengua francesa, quaranta-set a llengua anglesa, vint-i-nou a geometria, setze a 
geografia i historia, disset a literatura, sis a topografia, deu a química, nou a teoria i historia de 
l’art i seixanta-vuit a gimnàstica. Vegeu: Ibídem, pàg. 318-319 i 326. 
1099 El nombre total de matriculats durant el curs fou de cent cinquanta-cinc ―vint-i-quatre a 
aritmètica, divuit a geometria aplicada al dibuix, quaranta-dos als dos cursos de francès, vint-i-
quatre a comptabilitat mercantil, catorze a llengua anglesa i trenta-tres a gimnàstica. Observem 
que respecte del curs anterior minven tant el nombre d’alumnes matriculats com els 
ensenyaments impartits, però tot i això les classes d’aritmètica, francès i gimnàstica seguiren 
sent les més nombroses pel que fa als alumnes matriculats. Vegeu: Ibídem, pàg. 327. 
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Figura 100. En crear-se l’Ateneu Científic, Literari i Artístic l’aleshores existent Junta Local 
d’Extensió Universitària, a la qual en gran manera devia la seva creació, s’hi integrà. A la 

imatge portada del fullet en què es resumiren les conferències pronunciades en el primer curs 
acadèmic de l’Extensió Universitària a Maó per José Pérez de Acevedo, secretari de la Junta 

Local. 
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Per al curs següent, 1906-1907, tan sols es realitzaren dues 

conferències per part d’Enric Alabern Sáez al local de l’Ateneu Científic, Literari 

i Artístic de Maó ―sobre «Desarrollo actual de la higiene infantil» i «Concepto 

y funciones de la Gota de Leche»―, a més de tres conferències de mitja hora a 

proposta dels mestres Antoni Juan Alemany i Antoni Obrador i a cura d’Enric 

Alabern, José Pérez de Acevedo i Francesc Hernández Sanz ―que versaren 

sobre «El conocimiento somero del organismo humano», «La noción del 

progreso y la solidaridad» i «La habitación humana», respectivament.1100 Els 

cursos o classes que s’impartiren aquell any programats per la Junta Local 

d’Extensió Universitària, a les dependències de l’Institut de Maó, com fins 

aleshores s’havia fet, foren d’aritmètica, geometria aplicada al dibuix, francès, 

anglès i gimnàstica, com en el curs anterior, a les quals s’afegiren els de 

geografia comercial i literatura castellana.1101  

Així mateix, durant el curs 1907-1908 es tornaren a fer dues 

conferències a les dependències de l’Ateneu de Maó ―sobre «Comedores 

económicos», de Bonifacio Iñíguez, i «Instituciones sociales convenientes a 

Menorca», per José Pérez de Acevedo―,1102 així com també diverses 

conferències a la societat obrera Unió d’Obrers Agrícoles que tractaren sobre 

temes agrícoles i ramaders ―en concret sobre «Reconocimiento de tierras y 

aplicación de abonos», per Germán Martínez; «Silvicultura», per Antoni Roca i 

Várez; «Fisiologia vegetal», per Jaume Ferrer Hernández; «Ganadería i Cultivo 

de los frutales», per Pere Mir i Mir; «Sindicatos agrícolas», per José Pérez de 

Acevedo; «El cultivo del Almendro» i «Cultivo del albaricoque», per Antoni Juan 

Alemany; i finalment, «Preceptos de higiene en los animales domésticos», per 

                                           
1100 Vegeu: Ibídem, pàg. 325. Per a les conferències esmentades d’Enric Alabern, a les quals 
ens tornarem a referir més extensament en apartats ulteriors, vegeu: ALABERN, E. «Desarrollo 
actual de la higiene infantil», op. cit., pàg. 161-168 i ALABERN, E. «Concepto y funciones de la 
Gota de Leche», op. cit., pàg. 257-264. 
1101 El nombre total d’alumnes matriculats fou de cent trenta ―vint-i-quatre a aritmètica, nou a 
geometria aplicada al dibuix, trenta-tres a francès, vuit a anglès, quatre a geografia comercial, 
nou a literatura castellana i quaranta-tres a gimnàstica―, sent, un altre cop els ensenyaments 
de gimnàstica, francès i aritmètica els més concorreguts. JUNTA LOCAL DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA [José Pérez de Acevedo]. «Comunicación al Congreso de Extensión 
Universitaria reunido en Oviedo...», op. cit., pàg. 327. 
1102 Vegeu: IÑÍGUEZ, B. «Comedores Económicos», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 
369-378 i PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Instituciones sociales convenientes a Menorca», op. cit., 
pàg. 118-133 i 189-206. 
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Cirilio J. Abadia.1103 A més, durant el curs de 1907-1908 se seguiren impartint 

les classes d’aritmètica, geometria aplicada al dibuix, comptabilitat mercantil, 

literatura castellana, francès i gimnàstica, i també se n’impartiren de química 

aplicada a la indústria, física experimental i esperanto ―aquesta última per 

primera vegada i gràcies a l’embranzida que l’ensenyament de l’idioma 

internacional auxiliar havia pres a Maó amb la creació del Grup Esperantista en 

el si de l’Ateneu.1104 

Durant els primers anys de funcionament les classes nocturnes 

endegades per la Junta Local sempre s’impartiren a les dependències de 

l’Institut de Maó i en horari i dies alterns, de dilluns a dissabte, des de les vuit 

fins a les deu de la tarda.1105 Tanmateix, al llarg d’aquests primers anys els 

ensenyaments nocturns establerts no pogueren donar-se de manera fixa i igual 

en tots els cursos, a causa principalment de la manca de professorat. En la 

comunicació que la Junta Local de Maó adreçà al Congrés Universitari, que es 

reuní a Oviedo l’any 1908, i en la qual es féu un repàs de les vivències de la 

institució des de la seva fundació fins al moment de la comunicació, es destacà 

que: «Los resultados que pudiéramos llamar inmediatos y directos de nuestra 

institución, no llenan ni con mucho los deseos de la Junta. El público que 

asistía á las primeras conferencias, y que llegó en algunas a 400 personas, se 

                                           
1103 JUNTA LOCAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA [José Pérez de Acevedo]. 
«Comunicación al Congreso de Extensión Universitaria reunido en Oviedo...», op. cit., pàg. 
326. 
1104 El nombre total d’alumnes matriculats fou de dos-cents quinze, nombre major respecte del 
curs anterior tant pel que fa al nombre d’assignatures com d’alumnes matriculats. 
Concretament els alumnes matriculats es repartiren de la manera següent: quaranta-cinc a 
aritmètica, vint-i-sis a geometria aplicada al dibuix, setze a comptabilitat mercantil, nou a física 
experimental, també nou a química aplicada a la indústria, dotze a literatura castellana, vint-i-un 
a francès, disset a esperanto i seixanta a gimnàstica. Vegeu: Ibídem, pàg. 327. 
1105 En alguns casos l’horari es veié ampliat des de les set de la tarda fins a les deu del vespre. 
Entre el professorat implicat en les diverses assignatures cal destacar José Pérez de Acevedo, 
Enric Alabern, Francesc Hernández Sanz, Llorenç Pons Marquès, Llorenç Lafuente Vanrell i 
Francesc Seguí Coll, entre d’altres. Vegeu: LA REDACCIÓN. «Sección Oficial y de Noticias. 
Extensión Universitaria. Enseñanzas nocturnas, públicas y gratuitas que se dan en el local del 
Instituto general y técnico de esta ciudad», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 56 i 329; 
LA REDACCIÓN. «Sección Oficial y de Noticias. Extensión Universitaria. Enseñanzas 
nocturnas, públicas y gratuitas que se dan en el local del Instituto general y técnico de esta 
ciudad», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 362. Alguns d’ells, com ara Pérez de 
Acevedo, Hernández Sanz i Seguí Coll, foren premiats per la Junta Central de l’Extensió 
Universitària, amb la concessió de la seva medalla, per la constància en la tasca cultural i 
educativa popular en aquells anys a Maó. Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 2 de desembre de 1909, pàg. 2. 
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redujo en las explicaciones en 1905 á unas 50 por término medio. En lo que 

respecta a los cursos es enorme, reduciéndose á cinco ó seis alumnos clases 

que comenzaron con 25 ó 30, salvo las de Gimnasia y Dibujo en las que hay 

más constancia».1106 De fet, la constància dels alumnes en les classes 

d’educació física o gimnàstica, a la qual fa esment J. Pérez de Acevedo en les 

afirmacions precedents, féu plantejar-se als membres de la Junta Local 

d’Extensió Universitària la necessitat d’endegar un gimnàs aquell any de 1908. 

Així, doncs, la Junta Local de Maó elevà a l’Ajuntament els plànols i el 

pressupost del gimnàs que es pretenia construir, obra de l’aleshores arquitecte 

municipal Francesc Femenias Fàbregues, que cap a l’octubre de 1910 encara 

no s’havia realitzat.1107 

A partir del curs 1908-1909 el volum de conferències programades des 

de la Junta Local d’Extensió Universitària de les quals hom té constància 

disminuí dràsticament, no així l’oferta dels cursos, que s’amplià a altres entitats 

culturals i educatives, com veurem. Així és que, pel que fa als ensenyaments 

programats per la Junta Local d’Extensió Universitària en aquells anys, hom té 

constància que el curs 1908-1909 s’oferiren classes d’aritmètica, francès, 

geometria aplicada al dibuix i gimnàstica a l’Institut de Maó en horari 

nocturn.1108 El curs següent s’oferiren ensenyaments d’aritmètica, geografia, 

literatura castellana, física i química aplicada a les arts, francès, dibuix, 

                                           
1106 JUNTA LOCAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA [José Pérez de Acevedo]. 
«Comunicación al Congreso de Extensión Universitaria reunido en Oviedo...», op. cit., pàg. 
319. 
1107 Vegeu: LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, 
pàg. 108 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 15 d’octubre de 1910, pàg. 2. En aquest últim s’afirmà: «También aumenta el 
número de matriculados á las clases nocturnas de la Extensión Universitaria, siendo 
extraordinario el de los que concurren á la Gimnasia. Mucha falta hace el proyectado edificio 
para Gimnasio popular, y siendo notorio el celo del Ilustre Ayuntamiento en pro de cuanto 
tienda á la cultura, en todos sus órdenes y manifestaciones, confiamos que en breve se 
orillarán las dificultades que puedan mediar y será un hecho la construcción de dicho 
Gimnasio». 
1108 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 20 de març de 1909, pàg. 2. Hi apareix l’anunci d’ensenyaments nocturns a l’Institut de 
Maó per part de la Junta Local d’Extensió Universitària d’aritmètica, a cura de Miquel Sintes, els 
dilluns, dimecres i divendres, de vuit a nou del vespre; de francès, a cura de Llorenç Lafuente 
Vanrell, els dimarts i dijous, de set i mitja a vuit i mitja de la tarda; de geometria aplicada al 
dibuix, a cura de Francesc Hernández Sanz, els dilluns i dijous, de nou a deu del vespre; i, 
finalment, de gimnàstica, a cura de Francesc Seguí, tots els dies menys els dissabtes i 
diumenges, de vuit a nou del vespre. 
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geometria aplicada al dibuix i gimnàstica. A més, aquell any, la Junta Local 

d’Extensió Universitària s’oferí a cooperar amb els ateneus Obrer i Popular de 

Maó, així com també amb altres associacions de tarannà semblant, bé amb 

classes, bé amb conferències aïllades o en cursos curts.1109 Els ensenyaments 

per al curs 1910-1911 de l’Extensió Universitària a l’Institut foren els 

d’aritmètica, dibuix geomètric, dibuix, comptabilitat mercantil i gimnàstica. A 

més, s’oferí una càtedra de geografia comercial a la Cambra Oficial de Comerç, 

Indústria i Navegació per als seus socis i oberta als alumnes de l’Extensió 

Universitària, així com també la possibilitat de fer un curs de mecànica, si hi 

havia matriculats ―del qual hom no té constància que s’endegués.1110 Així 

mateix, en aquest curs, probablement, es reprengué la programació de 

conferències per part de la Junta Local d’Extensió Universitària, o si més no 

hom en torna a tenir constància a partir de les informacions localitzades a hores 

d’ara. Així fou que el curs de 1910-1911 Llorenç Pons Marquès pronuncià una 

conferència sobre «La Tuberculosis en la isla de Menorca», a la sala d’actes de 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, a instància de la Junta Local d’Extensió 

Universitària, en què donà compte tant del treball que presentà sota el mateix 

                                           
1109 Així fou que aquell curs s’inaugurà el 7 d’octubre de 1909 a la sala d’actes de l’Ajuntament 
de Maó, presidit pel batle i el president de la Junta Local, hi assistiren els vocals de la Junta, 
diversos regidors, professors, etc. El president i directors de l’Institut, així com els catedràtics 
José Pérez de Acevedo i Jaume Pomar i Fuster pronunciaren discursos en què lloaren 
l’educació popular, i el batle declarà obert el curs, una vegada que es repartiren els premis del 
curs anterior. Els ensenyaments i professors per aquell any, per als quals la matrícula encara 
era oberta, foren: aritmètica, Francesc Cardona Carreras; geografia, Jaume Pomar i Fuster; 
literatura castellana, José Pérez de Acevedo; física i química aplicada a les arts, Diego Jiménez 
de Cisneros; francès, Daniel Ferbal Campo; dibuix, Eduardo Castelo Rivero; geometria 
aplicada al dibuix, Francesc Hernández Sanz; gimnàstica, Francesc Seguí Coll. Vegeu: Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 23 de 
octubre de 1909, pàg. 2-3.  
1110 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 7 d’octubre de 1910, pàg. 2. En concret, els cursos, els professors i els horaris oferts a 
l’Institut de Maó foren: aritmètica, Francesc Cardona Carreras, dilluns, dimecres i divendres, de 
nou a deu del vespre; dibuix geomètric, Francesc Hernández Sanz, dimarts, dijous i dissabtes, 
de nou a deu del vespre; dibuix, Eduardo Castelo Ribero, dilluns, dimecres i divendres, de nou 
a deu del vespre; comptabilitat mercantil, Ramon Lafuente Vidal, dimarts, dijous i dissabtes, de 
nou a deu del vespre; i gimnàstica, Francesc Seguí Coll, de dilluns a divendres, de vuit a nou 
del vespre. A més, s’hauria d’afegir la càtedra de geografia comercial a la Cambra Oficial de 
Comerç els dilluns, dimecres i divendres de set a vuit de la tarda, a cura de J. Pérez de 
Acevedo. De fet, d’aquesta última s’informà que: «Aumenta de cada día el número de 
asistentes á las conferencias sobre Geografía Comercial que en el local de la Cámara de 
Comercio da el ilustrado Catedrático D. José Pérez de Acevedo los lunes, miércoles y viernes 
de siete á ocho de la noche». Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 15 d’octubre de 1910, pàg. 2.  
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títol al Primer Congrés Espanyol Internacional de la Tuberculosi, com del 

congrés esmentat.1111 Així mateix, en aquell curs, la Junta Directiva de l’Ateneu 

de Maó acordà fer, amb la col·laboració de l’Institut i la Junta Local d’Extensió 

Universitària, un cicle de conferències dedicat al període històric de les Corts 

de Cadis, inspirant-se en la Reial Ordre del Ministeri d’Instrucció Pública i 

Belles Arts de 6 de setembre de 1910 ―en què intervingueren Josep Roca de 

Togores, José Pérez de Acevedo i Antonio Álvarez Novoa.1112 Finalment, en 

aquell mateix curs, el 8 i el 10 de març, Antoni Juan Alemany pronuncià dues 

conferències d’Extensió Universitària, a petició de la Secció de Ciències Morals 

i Polítiques, presidida aleshores, com la Junta Local d’Extensió Universitària, 

per Bonifacio Iñíguez sobre «La educación» amb motiu de la publicació de 

l’obra de Bunge del mateix títol.1113 Sembla que en cursos posteriors l’activitat 

de la Junta Local d’Extensió Universitària es paralitzà i no tornem a tenir 

notícies de la seva activitat educativa fins al curs de 1913-1914 ―últim curs 

acadèmic del qual hom té constància que oferí classes, en concret de francès i 

aritmètica a l’Ateneu Obrer, de dibuix i història de la cultura a l’Ateneu Popular, i 

de mecànica a la Societat Ibèria.1114 

                                           
1111 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 1 de desembre de 1910, pàg. 1. 
1112 Així fou que el 16 desembre de 1910, s’endegà el cicle esmentat sobre el període històric 
de les Corts de Cadis amb una primera conferència a l’Ateneu a cura de Josep de Togores, 
aleshores delegat del Govern a Menorca. Així mateix, la segona, tercera i quarta conferències, 
foren a càrrec de J. Pérez de Acevedo, entre el 13 de gener i el 20 de febrer de 1911. 
Finalment, la cinquena i sisena conferències, sobre «La Constitución de Cadiz y la 
Tradicional», a cura d’Antonio Álvarez Novoa, se celebraren el 15 i 17 de març de 1911, 
respectivament. Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la 
«Revista de Menorca» [Maó], 15 d’octubre de 1910, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 15 de desembre de 1910, 
pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 12 de gener de 1911, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 20 de febrer de 1911, pàg. 1 i Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 14 de 
març de 1911, pàg. 1. 
1113 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 8 de març de 1911, pàg. 1. 
1114 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 4 de novembre de 1913, pàg. 2. Així fou que s’oferiren cursos a l’Ateneu Obrer de 
francès, a cura de Francesc Bals, els dimarts i dijous, de vuit a nou del vespre, i d’aritmètica, a 
cura de Ramon Ulldemolins, els dimecres i divendres, de vuit a nou del vespre. D’altra banda, a 
l’Ateneu Popular se n’oferiren de dibuix, a cura de Francesc Hernández Sanz, els dilluns i 
dijous de vuit a nou del vespre, i d’història de la cultura, a cura de J. Pérez de Acevedo, els 
dilluns i divendres de nou a deu del vespre. Finalment, a la societat de classes anomenada 
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En definitiva, quant a les campanyes educatives populars de la Junta 

Local d’Extensió Universitària, hom pot constatar, si prenem com a referència 

els primers anys de funcionament ―els més ben documentats de la seva 

activitat a casa nostra, val a dir-ho, gràcies a la comunicació adreçada per la 

Junta Local de Maó al Congrés d’Extensió Universitària de 1908 celebrat a 

Oviedo―, la preocupació i predilecció que tingueren els seus organitzadors per 

propagar coneixements sobre higiene, educació, lleis i agricultura, a través de 

les conferències programades, tot i que en els primers cursos, sobretot els de 

1903-1904 i 1904-1905, també s’impartiren lliçons de tema científic que en 

anys posteriors s’anaren suprimint, car no atreien al públic al qual 

suposadament anaven destinades ―les classes populars. Pel que fa al nombre 

de conferències pronunciades, fou durant els dos primers cursos quan més 

se’n realitzaren ―quaranta-cinc enfront de les quinze fetes entre els anys 1905 

i 1908; és a dir, una mitjana de poc més de vint-i-dues conferències en els dos 

primers anys enfront d’una mitjana de tan sols cinc per a la resta d’anys. A 

partir de llavors hom només té constància de les conferències celebrades en el 

curs de 1910-1911, com s’ha vist. Aquest fet, el declivi en la programació de 

conferències, es deu al fet que la manca d’assistència per part de les classes 

populars provocà que la Junta Local d’Extensió Universitària les reduís 

dràsticament. En el seu lloc es potenciaren més els diversos cursos instaurats 

per tal d’intentar fer arribar la instrucció a les classes obreres i populars, 

objectiu principal de l’Extensió Universitària.1115 A més, cal tenir en compte que 

l’Ateneu programava ja en aquests anys cicles de conferències i que, malgrat 

que els destinataris de les conferències programades per la Junta Local 

                                                                                                                            
Ibèria se n’oferiren de mecànica, a cura de Rafael Escriche, els dimarts i divendres, de set a 
vuit de la tarda. 
1115 J. Pérez de Acevedo, secretari de la Junta Local d’Extensió Universitària, considerava 
sobre aquest fet i sobre l’Extensió Universitària de Maó en general: «la universidad del pueblo 
entre nosotros ha tomado la forma de una escuela de arte y oficios, sin dejar por ello de 
fomentar la cultura superior por medio de variadas conferencias. No alcanzan los resultados la 
extensión de nuestros deseos y lo que merecen las molestias de los profesores; pero no dejan 
de ser provechosos [...]. Los medios de que disponemos no son suficientes para una acción 
como apetecemos; pero convencidos de que en España el problema capital, el que encierra 
todos los otros, es un problema pedagógico, no hemos de cejar en nuestro empeño cumpliendo 
aquella ley que el gran Costa quería poner á la cabeza de nuestra constitución: “Todo español 
defenderá la patria con los libros en la mano”». Vegeu: PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Instituciones 
sociales convenientes a Menorca», op. cit., pàg. 190. 
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d’Extensió Universitària de Maó eren inicialment les classes populars, qui 

realment hi assistia eren els mateixos organitzadors de l’Extensió Universitària, 

propers al claustre de professors de l’Institut, a l’Ateneu i a la societat civil 

maonesa en general, no així les classes populars, d’aquí que se cerquessin 

altres entitats on programar les conferències i els cursos específics de caire 

més obrerista ―com ara el sindicat Unió d’Obrers Agrícoles, com s’ha vist. De 

fet, a partir del curs 1907-1908, la Junta Local d’Extensió Universitària de Maó 

s’oferí per programar en anys successius conferències i cursos en altres 

societats ―a més de l’Institut i l’Ateneu de Maó, com fins aleshores havia estat 

habitual―, de caire popular fundades en aquests anys, com ara els ateneus 

des Castell i el Popular o l’Obrer de Maó, així com també en altres entitats 

destinades a col·lectius específics, com la Societat Ibèria, en un període 

d’aparent revifament abans de la seva desaparició definitiva, probablement a 

les darreries del 1916 ―car fins aleshores aparegué com a entitat domiciliada o 

federada a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic a la capçalera del seu butlletí 

informatiu. 

Sigui com vulgui, més enllà de l’activitat educativa duta a terme des de la 

Junta Local d’Extensió Universitària de Maó, majoritàriament a través de 

conferències ―d’escàs èxit i implantació― i cursos per a les classes populars a 

les primeres dècades del nou-cents, cal atribuir-hi com a mèrits principals el fet 

que fos capaç de reunir un determinat col·lectiu de persones de la societat civil 

maonesa o provinents de fora de l’illa que impulsaren, a través de les 

conferències fetes sota el seu esperonament, la creació de determinades 

institucions com el propi Ateneu Científic, Literari i Artístic, en el qual s’acabà 

per integrar, la Lliga Antituberculosa i el consultori maternològic anomenat Gota 

de Llet de Menorca, entre d’altres.1116 En definitiva, les activitats educatives 

                                           
1116 Així, doncs, segons el parer de José Pérez de Acevedo, tot i que la Lliga Antituberculosa de 
Menorca nasqué per iniciativa del Govern, aquesta no hagués estat possible sense l’impuls que 
li donaren les conferències pronunciades pel metge Llorenç Pons Marquès i el manescal Miquel 
Gomila sobre «La lucha antituberculosa» i «La tuberculosis en los animales», respectivament, 
en el curs 1903-1904. D’altra banda, tampoc no hagués pogut prosperar la creació, l’any 1906, 
de la Gota de Llet de Menorca sense les conferències pronunciades pel metge i administrador 
de la duana de Maó Enric Alabern intitulades «La lucha en pro de la infancia», «La puericultura 
y los consultorios de niños de pecho» i «Fundación de la Gota de Leche en Menorca», que 
propiciaren la formació d’un grup de propagandistes que promogueren una subscripció popular 
per tal de constituir l’esmentada institució. A més, el caliu intel·lectual creat per l’Extensió 
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populars dutes a terme a Maó a les primeries del nou-cents des de l’Extensió 

Universitària evidencien la importància que aquesta institució tingué entre la 

societat civil més que no pas entre els sectors populars (que, com s’ha dit, no 

assistiren a les conferències programades), no debades com acabem de dir 

foren diverses institucions culturals i higièniques les que trobaren en les 

conferències promogudes pel moviment el caliu necessari per fundar-se. Així 

és que el declivi de la institució a Maó, com en altres indrets, vingué determinat 

per la seva concepció paternalista i, fins i tot, ingènua de l’educació popular, a 

més de la proliferació d’altres iniciatives d’aquest caire sorgides durant aquests 

anys des de sectors burgesos, obreristes i social catòlics. En el fons el 

moviment tingué un marcat caràcter reformista, sempre des d’una perspectiva 

liberal burgesa, en la qual se cercava la profilaxi i propedèutica de les classes 

populars i treballadores. A Menorca, l’Extensió Universitària fou assumida com 

una aventura intel·lectual per una sèrie d’homes altruistes, generalment d’idees 

republicanes i laiques, que per sobre de tot confiaven en la reforma de la 

societat a partir de l’educació de l’ésser humà i que es veieren implicats en 

altres empreses culturals i educatives de major arrelament entre la societat 

maonesa com el mateix Ateneu. 

 

 

5.2.4.5. La Comissió de la Creu Roja 
 

Hom sap que la Creu Roja, organització internacional de caràcter 

humanitari, fou fundada a Ginebra l’any 1863 per Jean-Henri Dunant ―amb la 

col·laboració del general Guillaume Dufour, els metges Théodore Mannoir i 

Luigi Appia, i el misser Gustave Mognier― amb l’objectiu d’ajudar les víctimes 

de la guerra. Els principis bàsics de l’organització foren formulats en una 

                                                                                                                            
Universitària propicià durant aquests anys la fundació de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 
Maó. De la mateixa manera les classes populars respongueren a la propaganda de l’Extensió 
Universitària amb la fundació de l’Ateneu Obrer i l’Ateneu Popular, amb el propòsit de substituir 
els casinos polítics i d’esbarjo per societats educatives. Vegeu: PÉREZ DE ACEVEDO, J. 
Resumen de las conferencias explicadas en el curso 1903-1904... op. cit., pàg. 7-8; JUNTA 
LOCAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA [José Pérez de Acevedo]. «Comunicación al 
Congreso de Extensión Universitaria reunido en Oviedo...», op. cit., pàg. 320-321; i PÉREZ DE 
ACEVEDO, J. «Instituciones sociales convenientes a Menorca», op. cit., pàg. 190-192. 
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convenció convocada a Ginebra, entre els dies 26 i 29 d’octubre d’aquell any, 

pel comitè fundador, a la qual assistiren delegats de catorze estats, entre ells 

de l’espanyol.1117 Sigui com vulgui, en temps de pau també participà en un gran 

nombre d’accions humanitàries ―creació d’hospitals, colònies de vacances per 

a infants, dispensaris de profilaxis i de medicina preventiva i social (lactants, 

consultes prenatals), intercanvi de presoners, recerca de desapareguts, 

assistència sanitària en les catàstrofes, etc. A l’Estat espanyol, l’any 1868, es 

creà la Creu Roja Espanyola, que s’organitzà en assemblees locals i 

provincials. Als països de llengua catalana fou introduïda el 1872, amb la 

creació del Comitè Local de Barcelona, el qual impulsà, posteriorment, la 

construcció de l’Hospital de la Creu Roja en aquesta ciutat. 

A Menorca, l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, des de la seva 

fundació fins a la Guerra Civil, almenys, donà cabuda en el seu local social a 

una Comissió de la Creu Roja ―que amb posterioritat s’anomenà Assemblea 

Local de la Creu Roja, des del 1926, i Comitè Local de la Creu Roja, a partir del 

1933― motiu pel qual, l’any 1910, rebé un diploma de la Creu Roja Espanyola 

―en reconeixement al suport que donava a la delegació de Maó.1118  

Són minses les informacions que a hores d’ara disposem de la delegació 

de la Creu Roja a Maó, en aquells anys vinculada a l’Ateneu, en el qual tingué 

el seu domicili social. Tanmateix, de les poques informacions que s’anaren 

inserint a la Revista de Menorca i en el butlletí de l’entitat, òrgans d’expressió 

també de les societats afins, hom té constància que en el seu inici demostrà 

interès per proporcionar coneixements d’esperanto al socis ―gràcies a l’ajut 

dels membres del Grup Esperantista de Maó, domiciliat aleshores també a 

                                           
1117 Els acords de la primera convenció han estat revisats i ampliats en el sentit de 
responsabilitzar la Creu Roja de la protecció de les víctimes de guerra i dels nàufrags (1907), 
dels presoners de guerra (1929) i dels civils en temps de guerra (1949), i també de la 
condemna de crims, tortures, deportacions, etc. 
1118 Així és que Miguel Moreno, aleshores secretari de la Junta Directiva de l’Ateneu, informà 
els socis que: «El mes de mayo [de 1910] se recibió un diploma de la Asamblea Suprema de la 
Cruz Roja Española, como reconocimiento al Ateneo por el concurso y apoyo que presta a la 
institución, dándole alojamiento gratuitamente en su domicilio, y por haber cooperado á la 
suscripción abierta á favor de las víctimas de la campaña de Melilla». Vegeu: MORENO 
ÁLVAREZ, M. A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 17 de 
Octubre de 1910. Memoria leída por el secretario de la Junta Directiva D. Miguel A. Moreno 
Álvarez», op. cit., pàg. 322. 
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l’Ateneu, que s’oferiren a fer-los un curs.1119 Així mateix, se sap que els 

associats pagaven, l’any 1933, un mínim de vint-i-cinc cèntims per ser-ho, i que 

els ingressos no eren suficients per atendre els serveis que oferien.1120 

També disposem d’informacions ―parcials― d’algunes de les persones 

que s’hi implicaren entre els anys 1910 i 1926 ―en què esdevingué Assemblea 

Local d’acord amb l’estatut nacional. Hom ha d’esmentar, en aquest sentit, 

Joan F. Taltavull Galens, que la presidí alguns anys, i Miquel Taltavull, Joan T. 

Vidal, Lluís J. de Uhler, Lorenzo Fernández Montalvo, Joan. A. Taltavull, 

Ramon Bordàs Gimbau, Francesc Vidal Sintas, Diego Botella Navarro, Gabriel 

Conforto, Eudald Codina Cortada, Martí Gornés Catchot, Francesc Terrés Coll, 

Guillem Pons Fargas, Bernardino Coll, Juan Ramírez, Lleonard Gomila, Josep 

Orfila Sintes, Magdalena Cheli de Febrer, Lluïsa Mir de Pons, Martina Moysi de 

Fernández, Rosario Colorado de Cotrina i Adela Fernández Luanco de 

Guerrero.1121 

 

 

5.2.4.6. La Gota de Llet de Menorca 
 

Al llarg de l’època contemporània i especialment al segle XIX i primeres 

dècades del XX, el discurs pedagògic es desenvolupà en estreta relació amb el 

pensament higienista. El canvi radical en les teories educatives que s’inicià a la 

fi del segle XVIII i que marcà tot el pensament pedagògic contemporani no fou 

aliè als avenços sanitaris que repercutiren en un increment de l’esperança de 

                                           
1119 FAKO DE MAHONA GRUPO ESPERANTISTA [Secció del Grup Esperantista Maonès]. 
«Sección Esperantista. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. XI. 
1120 Aquell any es concedí a l’aleshores Comitè Local de la Creu Roja de Maó una subvenció de 
1.000 pessetes ―atesos els minvats ingressos de què gaudien― des del Comitè Central de la 
Creu Roja Espanyola. Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la 
«Revista de Menorca» [Maó], 8 de maig de 1933, pàg. 2. 
1121 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 14 d’abril de 1910, pàg. 3; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 26 de gener de 1915, pàg. 2; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 16 de març de 
1918, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 16 de març de 1918, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 16 de març de 1918, pàg. 2; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 22 de gener de 
1920, pàg. 4 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 8 d’abril de 1926, pàg. 2. 
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vida i especialment en la possibilitat de reduir les elevades taxes de mortalitat 

infantil aplicant els coneixements científics i mèdics. Així, doncs, a les acaballes 

del segle XIX i començament del XX es produïren una sèrie de factors que 

atragueren l’atenció cap a la necessitat de millorar les condicions de vida dels 

infants i disminuir la seva mortalitat tot garantint-ne la supervivència en les 

millors condicions possibles. La infància esdevingué un sector social del qual 

era necessari tenir cura. La medicina, i especialment la medicina infantil, cada 

cop donaren més importància a la higiene i a les mesures preventives. La 

prevenció i l’aplicació generalitzada dels principis higiènics implicà formació i 

divulgació. La medicina infantil assolí la dimensió d’un projecte socioeducatiu 

dirigit especialment a les mares que eren considerades les responsables més 

directes del món de la llar i de l’atenció als fills. Els consultoris maternoinfantils, 

com les gotes de llet ―així com també les mesures legals a favor de la infància 

i la creació de les juntes locals de protecció a la infància, la creació i la millora 

de les escoles d’educació infantil, la difusió de les colònies escolars i d’altres 

activitats a l’aire lliure― formaven part d’un projecte global en el qual 

higienisme i educació es combinaren com a instruments de regeneració social. 

Foren els doctors francesos Pierre Budin, Gaston Variot i Léon Dufour, 

tots ells especialistes en medicina infantil, els que, amb matisos diferents, 

impulsaren els consultoris maternoinfantils que també reberen el nom de Gota 

de Llet. Pierre Budin, considerat el pare de la neonatologia, creà una consulta 

de maternitat a l’hospital de la Charité a París l’any 1892, on examinava i 

pesava els lactants i donava suport a la creació d’una escola de mares. Al 

mateix temps, Gaston Variot creà una consulta per a lactants en el dispensari 

d’infants pobres de Belleville. León Dufour, poc després, el 1894, obrí una 

institució similar a la població de Fécamp que anomenà la Goutte de Lait. 

Aquest tipus d’institucions despertaren l’interès dels especialistes i es 

divulgaren molt ràpidament per moltes ciutats franceses i per altres països. A la 

popularització d’aquestes institucions hi va contribuir molt la realització d’una 

sèrie de congressos internacionals dedicats al tema que tingueren un gran 

seguiment.1122  

                                           
1122 Vegeu: ROLLET, C. «La santé et la protection de l'enfant vues à travers les congrès 
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L’organització de la Goutte de Lait del Dr. Léon Dufour, juntament amb el 

consultori del Dr. Pierre Budin, serví de model a molts d’altres. De la primera 

d’elles en tenim notícia per un obra que publicà el mateix Dufour el 1902 i que 

fou reeditada l’any 1921, intitulada Comment on crée une «Goutte de lait».1123 

L. Dufour, inicialment, intentà lluitar contra les elevades taxes de mortalitat 

infantil a Fécamp a través del seu consultori maternoinfantil aconsellant les 

mares, però s’adonà que poc es podia fer sense controlar directament tot el 

procés. L’objectiu fonamental de la Goutte de Lait del Dr. Léon Dufour era la de 

reduir la mortalitat infantil proporcionant llet de vaca tractada i higienitzada a les 

mares que no podien alletar els seus fills. Al mateix temps el Dr. Dufour 

controlava setmanalment el creixement dels nadons i donava consells a les 

mares.1124 

Els consultoris maternoinfantils i les gotes de llet ben aviat es varen 

divulgar per l’Estat espanyol.1125 En aquest sentit, la institució que més 

                                                                                                                            
Internationaux (1880-1920)», Annales de démographie historique [París], núm. 1, 2001, pàg. 
97-116.  
1123 Vegeu: DUFOUR, L. Comment on crée une «Goutte de lait». Faute de mieux! Oeuvre 
fécampoise de la Goutte de lait, créée en 1894. Fécamp: Impr. de M.-L. Durand, 1902 (2a ed., 
1921). Léon Dufour va néixer a Saint-Lô el 1856 i estudià medicina a Rouen. S’establí a 
Fécamp, a la Normandia, el 1881. En aquesta població s’enfrontà amb uns elevats índexs de 
mortalitat infantil que ell atribuïa, entre altres factors, a les pràctiques tradicionals en 
l’alimentació dels infants i a la falta d’higiene. Vegeu: SAUTEREAU, M. «Aux origines de la 
pediatrie moderne: le Docteur Dufour et l'Oeuvre de la Goutte de lait (1894-1928)», Annales de 
Normandie. Revue trimestrielle d’etudes regionales [Caen] 41 (3), 1991, pàg. 221. 
1124 En el llibre citat es descriu el model en l’organització, la distribució del local, els instruments 
que es feien servir, el tractament de la llet, l’atenció a la neteja, etc., que Dufour seguia i que 
fou copiat per moltes de les institucions similars que es crearen arreu del món. En aquest 
sentit, quant al local, aquest havia d’incloure el laboratori on es feien les anàlisis de la llet que 
es rebia, la preparació i esterilització d’aquesta i el seu envasament posterior. Un altre espai es 
dedicava a la neteja dels envasos. Les sales de consulta incloïen una sala per desvestir els 
infants i el despatx del metge on els nens eren pesats i revisats. A la institució s’hi admetien 
tots els infants de menys d’un any fos quina fos la salut i classe social. Els serveis que s’oferien 
podien ser gratuïts, semigratuïts o de pagament segons les possibilitats de cada família. Les 
mares rebien, cada dia, una cistella amb els biberons necessaris per alimentar els nadons les 
vint-i-quatre hores. Un cop a la setmana, o amb més freqüència si calia, les mares havien de 
dur els fills a pesar i a un reconeixement mèdic per comprovar si era atès correctament. Dufour 
descriví, també, els procediments per comprovar la qualitat de la llet de vaca de la qual es 
proveïen, el tractament que aquesta rebia per fer-la adequada per a l’alimentació humana i les 
acurades mesures d’higiene que es prenien en el tractament de la llet i en la neteja dels 
biberons i de les tetines. La llet de vaca era modificada, per fer-la més semblant a la de les 
mares, en un procediment, que Dufour anomenà maternització o humanització, mitjançant la 
centrifugació per variar la proporció de greixos i afegint-hi altres substàncies com aigua, lactosa 
o sal a la llet original. Vegeu: DUFOUR, L. Comment on crée une «Goutte de lait»... op. cit. 
1125 Un dels seus precedents ―reconegut al Congrés Internacional de la Gota de Llet de 
Brussel·les el 1907― cal cercar-lo en el consultori per a nadons, amb objectius molt similars a 
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influència tingué en aquest moviment higienista i de protecció a la infància a 

l’Estat espanyol fou la que creà Rafael Ulecia y Cardona a Madrid el 1904, amb 

el suport de l’Ajuntament i de la Diputació, que serví de model a altres que es 

crearien a tot l’Estat.1126 Rafael Ulecia y Cardona defensà que la finalitat més 

important dels consultoris de nens de pit, com a ell li agradava anomenar-los, 

no era tant el fet de proporcionar llet com el de formar i educar les mares i 

controlar el procés de creixement dels infants. Aquestes idees les defensà als 

congressos internacionals de les gotes de llet, dels quals fou un dels 

organitzadors. Un altre dels espanyols que participà en els congressos 

internacionals de les gotes de llet fou Andrés Martínez Vargas, que divulgà 

àmpliament les conclusions d’aquestes trobades a través de la revista La 

Medicina de los Niños i defensà, en el Primer Congrés Espanyol de Pediatria 

de 1914, els avantatges d’aquests establiments. Com Ulecia y Cardona, 

Martínez Vargas es decantava per evitar que les gotes de llet fossin tan sols 

llocs d’expedició de llet i declarava la importància que fossin centres integrals 

d’atenció i de formació de les mares.1127 

                                                                                                                            
les gotes de llet, del pediatre Francesc Vidal Solares, creat l’any 1892 a l’Hospital de Nens 
Pobres de Barcelona. El 1903 l'Ajuntament de Barcelona posà en marxa una institució 
anomenada La Lactància Municipal que començà a funcionar l’agost d’aquell any i que repartia 
llet esterilitzada en biberons. Vegeu: CASSASAS, O.; RAMIS, J. Metges de nens. Cent anys de 
pediatria a Catalunya. Barcelona: La Magrana, 1993, pàg. 27. 
1126 Rafael Ulecia, d’origen cubà, estudià medicina a Madrid i es dedicà a l’obstetrícia, la 
ginecologia i la pediatria, desenvolupant al llarg de la seva vida una important tasca de 
divulgació. Vegeu: RODRÍGUEZ GARCÍA, A. R. «Aproximación a la obra pedriatica del cubano 
Rafael Ulecia y Cardona (1850-1912)», Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Cadiz [Hispanoamerica y las academias de medicina españolas, Jornadas de Historia de la 
Medicina Hispanoamericana, III] [Cadis], 28 (1), 1991, pàg. 193-205. La darrera etapa de la 
seva vida la dedicà a lluitar contra la mortalitat infantil i a difondre els principis higiènics que 
calia seguir en l’atenció dels nadons. Entre altres obres va publicar: ULECIA Y CARDONA, R. 
Los consultorios de niños de pecho (gotas de leche): impresiones de viaje. Madrid: Nicolás 
Moya, 1903; ULECIA Y CARDONA, R. Mortalidad de la primera infancia. Madrid: Nicolás Moya 
[Congreso de Deontología Médica], 1903; ULECIA Y CARDONA, R. Arte de criar a los niños 
(nociones de higiene infantil). Madrid: Admon. de la Revista de Medicina y Cirugía, 1904; 
ULECIA Y CARDONA, R. Los consultorios de niños de pecho (gotas de leche): su origen é 
importancia, necesidad de su propagación en España. Conferencias dadas en el Ateneo de 
Madrid. Madrid: Nicolás Moya, 1905. 
1127 AA. VV. Primer congreso español de pediatria de Palma de Mallorca celebrado del 19 al 25 
abril de 1914. Palma: Escuela Tipográfica Provincial, 1917, pàg. 70-71. 
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Sembla que entre 1902 i 1912 es van obrir a tot l’Estat espanyol una 

trentena de consultoris maternoinfantils o gotes de llet.1128 A Menorca, l’any 

1906, es creà una Gota de Llet a Maó ―la primera que es creà a les Illes 

Balears, el primer director i fundador de la qual fou Enric Alabern Sáez―, sota 

el caliu de la Junta Local d’Extensió Universitària i de l’Ateneu Científic, Literari 

i Artístic.1129 

Així és que cal cercar l’origen de la Gota de Llet de Menorca en una 

sèrie de conferències que el metge i administrador de duanes Enric Alabern 

Sáez impartí entre els mesos de maig i juliol de 1905, en el marc de la 

campanya educativa popular de la Junta Local d’Extensió Universitària a Maó, 

que foren capaces d’incitar la societat civil maonesa a fundar una institució de 

les seves característiques per tal de combatre l’elevada taxa de mortalitat 

infantil. E. Alabern, que havia conegut a Portbou l’experiència francesa de les 

gotes de llet, pronuncià els dies 13 de maig i 10 de juny, dues conferències 

intitulades «La lucha en pro de la infancia» i «La puericultura y los consultorios 

de niños de pecho», així com també una altra el dia 19 de juliol sota el títol de 

«Fundación de la Gota de Leche en Menorca», aquest cop davant els 

presidents de diverses societats convocades per portar a terme el projecte de 

fundar una gota de llet a l’illa.  

                                           
1128 COHEN AMSELEM, A. «La mortalidad de los niños», BORRÁS LLOP, J. M. (dir.). Historia 
de la infancia en España contemporánea (1834-1936), Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1996, pàg. 109-148. 
1129 Poc temps després se’n creà una altra a Palma, inaugurada al començament de gener de 
l’any següent, amb el finançament de l’Ajuntament, la Diputació i la contribució de particulars, el 
director de la qual fou el metge Josep Mir i Mir. No disposem de gaires informacions sobre 
l’esdevenir de la Gota de Llet de Palma. Està documentat que l’any 1923 la Gota de Llet de 
Palma respongué a un qüestionari a la Direcció General d’Estadística que estava formant un 
cens d’associacions. D’acord amb aquesta informació avui sabem que la institució seguia 
funcionant en un local del carrer del Call de Palma i que a l’hora de definir els seus objectius es 
destacava: «Dirigir la lactancia de los niños para disminuir la excesiva mortalidad infantil». Per 
la mateixa informació sabem que aleshores tenia trenta-set socis. El 1945, ja sota el 
franquisme, la Gota de Llet de Palma encara figurava entre les associacions benèfiques que 
funcionaven a la ciutat. Vegeu: MIR Y MIR, J. Los consultorios de niños de pecho y la Gota de 
leche. Objeto de la fundación. Necesidad de su establecimiento. Conferencia dada en el 
Círculo de Obreros Católicos de Palma el dia 20 de junio de 1906. Palma: Tipografía de las 
hijas de Juan Colomar, 1906 i ARXIU HISTÒRIC DEL REGNE DE MALLORCA. SECCIÓ 
INSTITUT NACIONAL D’ESTADÍSTICA [AHRM-INE]. Caixa núm. 102, Expedients de la 
Direcció General d’Estadística: «Cuestionario para el Censo de Asociaciones que se forma con 
arreglo al Real decreto de 3 de noviembre de 1922. Gota de Leche. Palma, 5 de noviembre de 
1923» i Caixa núm. 2, Lligall «Beneficencia, higiene y sanidad (1941-1949)». 
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A la primera d’elles ―«La lucha en pro de la infancia»― E. Alabern 

estructurà la seva ponència en tres parts per tal de donar resposta a per què 

era necessari lluitar en benefici de la infància, com i qui havia de fer-ho i contra 

qui s’havia de lluitar. En aquesta Alabern constatà que la causa fonamental 

dels elevats índexs de mortalitat infantil calia cercar-la en la incultura de la 

població. D’aquesta manera la lluita contra aquest fet havia de partir, en un 

principi, amb la proporció, especialment a les mares, de la cultura i dels 

coneixements necessaris per fer front a aquesta problemàtica.1130 Així mateix, a 

la segona de les conferències ―«La puericultura y los consultorios de niños de 

pecho»― Enric Alabern explicà el concepte, els principis i la finalitat de la 

puericultura, per a tot seguit repassar la història del consultori i la Gota de Llet 

creades, respectivament, pels doctors Budin i Dufour, a més de finalitzar 

oferint-se per crear una Gota de Llet a Maó sempre que tingués el suport del 

recentment nounat Ateneu Científic, Literari i Artístic.1131  

El cert és que la proposta i l’oferiment d’Enric Alabern de crear una Gota 

de Llet a les seves conferències d’Extensió Universitària trobà, ben aviat, 

resposta entre la societat civil maonesa. De manera que Bartomeu Briones 

―tan sols un dia després de la segona de les conferències que Alabern 

pronuncià a l’Escola Pública de nenes del carrer de Sant Josep, núm. 5, de 

Maó el dissabte 13 de juny― sol·licità al conferenciant en nom seu i de 

diversos veïns de la població que endegués un consulta per a infants de pit o 

lactants mentre s’estudiava la millor manera de fundar una Gota de Llet a la 

ciutat. De fet, dies més tard, aquesta vegada per escrit, B. Briones s’adreçà a 

E. Alabern sol·licitant, en nom seu i dels promotors de la creació d’una Gota de 

Llet, un breu informe, de caràcter tècnic, en què es fessin constar totes 

aquelles consideracions que recomanaven de fundar l’esmentada institució al 

municipi maonès, tot justificant, en la mesura del que fos possible, en dades 

estadístiques que les anomenades gotes de llet contribuïen a disminuir la 

mortalitat infantil en les poblacions en què funcionaven.1132 Tan sols dos dies 

                                           
1130 El Liberal [Maó], 15 de maig de 1905 i HERNÁNDEZ SANZ, F. Historial de la “Gota de 
Leche” de Mahón... op. cit., pàg. 2. 
1131 El Liberal [Maó], 14 de juny de 1905. 
1132 HERNÁNDEZ SANZ, F. Historial de la “Gota de Leche” de Mahón... op. cit., pàg. 29. 
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més tard, el 19 de juny, E. Alabern féu arribar l’informe sol·licitat a B. Briones i, 

per extensió, a la resta de promotors de la institució. Aquest informe, que fou 

dut a una impremta per part dels promotors per tal de donar-hi difusió entre la 

societat civil maonesa, fou publicat també dies més tard pel diari republicà 

menorquí El Liberal i per l’òrgan d’expressió de l’Extensió Universitària de 

Barcelona La cultura Popular. En aquest, E. Alabern féu constar que el major 

perill per a la primera infància era la diarrea, car les estadístiques de mortalitat 

infantil conegudes de Madrid així ho corroboraven, puix que la diarrea figurava 

entre les primeres, juntament amb la bronquitis aguda.1133 Així és que Enric 

Alabern, com la majoria dels metges higienistes d’aquesta època, insistí en la 

influència dels hàbits alimentaris en la salut dels infants, car considerà com una 

de les causes evitable més freqüent de la mortalitat infantil els trastorns 

gastrointestinals, que, fins i tot, podien estar en la base d’altres defuncions que 

a les estadístiques podien ser atribuïdes a altres factors. Precisament, segons 

Alabern, corregir o rectificar sota els preceptes higiènics la lactància era l’origen 

que s’haguessin creat consultoris de nens de pit o lactants, escoles de 

maternologia, etc. Quant als resultats positius en el descens de la mortalitat 

infantil en les localitats en què funcionaven gotes de llet, E. Alabern posà com a 

exemples les estadístiques publicades de la Goutte de Lait del Dr. Dufour a la 

població francesa de Fécamp per part del doctor Rafael Ulecia, fundador del 

Consultorio de Niños de Pecho y Gota de Leche de Madrid.1134 

                                           
1133 Així és que Alabern donava unes dades extretes del Boletín Demográfico del Ayuntamiento 
de Madrid, en què es constatava que entre els anys 1900 i 1902 les causes entre la mortalitat 
infantil més comuns eren: bronquitis aguda (3.500 infants), diarrea (2.814 infants), meningitis 
(2.344 infants), xarampió (1.859 infants), tuberculosi (1.229 infants), convulsions (1.155 infants) 
i, finalment, la verola (1.111 infants). De fet, E. Alabern considerava que la diarrea era la major 
causa de mortalitat en la primera infància, atès que per a ell en molts casos tant les morts 
atribuïdes a la bronquitis o a la meningitis tenien com a origen la diarrea ―fet que 
lamentablement, al seu parer, no recollien les estadístiques. Vegeu: Carta del Dr. Alabern 
contestando á otra que le han dirigido algunos elementos de esta población, al objeto de 
cooperar á la propaganda para la instalación de la GOTA DE LECHE. Maó: Imp. De F. 
Fábregues, á cargo de M. Ribé, 1905 i El Liberal [Maó], 21 de juny de 1905. 
1134 A Fécamp, sempre segons les dades aportades pel Dr. Ulecia i recollides per E. Alabern, la 
mortalitat general per diarrea descendí del 18,18% de les dades dels anys 1895-1896 al 9,67% 
dels anys 1898-1899 respecte de la població total i del 6,80% al 1,28% en el mateix període en 
relació amb els infants atesos al consultori maternològic. Xifres aquestes, en opinió seva, que 
demostraven les bondats per a la protecció a la infància d’institucions com les que es pretenia 
fundar a Maó. Vegeu: Carta del Dr. Alabern contestando á otra que le han dirigido algunos 
elementos de esta población... op. cit., i El Liberal [Maó], 21 de juny de 1905. 
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El cert és que no fou fins el dia 19 de juliol d’aquell any, en què es produí 

una reunió al Centre Ciclista Maonès per tal d’estudiar la possibilitat i els 

mitjans amb què es comptava per dur a la pràctica la instal·lació de 

l’esmentada institució, que la fundació d’una Gota de Llet a Maó no tingué 

l’embranzida definitiva per a la seva creació. El mateix F. Hernández Sanz, que 

historià els primers anys de l’entitat, considerà aquesta reunió, celebrada sota 

la presidència del batle accidental Pere Pons Sitges, com a fonamental, ja que 

en aquesta les diferents entitats científiques, benèfiques, obreres, polítiques i 

recreatives de la ciutat, representades pels seus presidents, es van 

comprometre a treballar amb vertader deler fins arribar a la realització del seu 

objectiu, que no era altre que instaurar un consultori maternològic a la ciutat de 

Maó.1135 Fou precisament en aquesta reunió al Centre Ciclista Maonès i davant 

els presidents de les diverses entitats i associacions maoneses quan E. 

Alabern pronuncià la tercera de les seves conferències d’Extensió Universitària 

sota el lema de «Fundación de la Gota de Leche en Menorca», en què tractà 

de les excel·lències de les gotes de llet, com ja havia fet amb anterioritat, i 

s’oferí a dirigir el consultori, en cas de crear-se a Maó, de manera totalment 

desinteressada.1136 Tal com recollí la premsa del moment, a la citada 

conferència d’Extensió Universitària, la darrera realitzada per Alabern abans de 

la definitiva fundació de la Gota de Llet de Menorca, hi assistiren representants 

de les societats de socors obreres Humanitat, Mutualitat, La Amistat Maonesa, 

El Porvenir del Obrero i El Recreo, de la Federació d’Obrers de Menorca, del 

Gremi de Pescadors, de la Societat d’Obrers Fusters i Agrícoles, del Centre 

Ciclista Maonès, del Casino d’Unió Republicana, de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic, de la Junta Local d’Extensió Universitària, de la societat maçònica 

Germans de la Humanitat, del diari El Liberal i del consistori maonès. A la 

reunió s’acordà repartir un full, juntament amb un butlletí de subscripció, per 

totes les cases de la ciutat amb la intenció de conscienciar la població de la 

necessitat i importància de fundar una Gota de Llet a Maó.1137 El full, signat per 

                                           
1135 HERNÁNDEZ SANZ, F. Historial de la “Gota de Leche” de Mahón... op. cit., pàg. 4.  
1136 Ibídem, pàg. 4. 
1137 El Liberal [Maó], 20 de juliol de 1905. L’Ajuntament de Maó, poc després d’assistir a la 
reunió celebrada al Centre Ciclista Maonès, en la sessió de la Comissió d’Hisenda celebrada el 
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Pere Pons Sitges, Francesc Cardona Torres, Llorenç Camps, José López 

Aragonés, Francesc Morro, Antoni Pons Cánovas i Pere Roselló, distribuït en 

forma de manifest, juntament amb una butlleta d’inscripció, fou repartit el dia 22 

d’aquell mateix mes i any. El cert fou que, si hem de fer cas de les dades 

aportades per F. Hernández Sanz, en l’obra ja citada intitulada Historial de la 

Gota de Leche de Mahón, ben aviat s’adheriren a la iniciativa societats 

benèfiques i obreres que recomanaren entre els seus afiliats d’inscriure’s a les 

butlletes que acompanyaven el manifest repartit per les cases de la ciutat. De 

fet, la majoria de les persones que s’adheriren a la iniciativa pertanyien a les 

classes populars. Cal dir que entre les professions dels més de quatre-cents 

protectors amb què comptà en els primers anys de funcionament es destaquen 

especialment les de sabaters, empleats, fusters, comerciants, així com també, 

en menor grau, la de propietaris i militars. Mentrestant, Alabern obrí en el seu 

domicili una consulta particular i gratuïta de maternologia i puericultura. 

Així mateix, una Comissió de Propaganda i Organització de la Gota de 

Llet composta per una Junta Directiva interina, per representants de societats 

culturals, científiques, benèfiques, polítiques, d’esbarjo i esports, per la premsa 

diària i periòdica, redactà una circular adreçada, juntament amb el manifest 

citat suara, als menorquins més adinerats tant si residien a l’illa com a fora per 

animar-los a adherir-se a la institució projectada. La Comissió quedà composta 

per: Joan Victory, batle constitucional, com a president honorari; Pere Pons 

Sitges, primer tinent de batle, com a president; José Pérez de Acevedo, 

representant l’Extensió Universitària, com a secretari; Antoni Tudurí Ponsetí, 

per l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, com a vicesecretari; Bartomeu Allès 

Pons, per les Conferències de Sant Vicenç de Paül, com a tresorer; i finalment, 

com a vocals, Llorenç Camps, Francesc Cardona Torres, Antoni Pons 

Cànovas, Francesc Morro, Pere Roselló i José López Aragonés. A més, 

diverses corporacions i societats hi estaven també representades, com ara: les 

ja esmentades Junta Local de l’Extensió Universitària, l’Ateneu Científic, Literari 

                                                                                                                            
24 de juliol d’aquell any, decidí fer efectiva una quota inicial de vint-i-cinc pessetes mensuals 
per a la instal·lació de la Gota de Llet a la ciutat, atès l’interès que per a ella tenia la fundació 
d’un consultori per a nens de pit o lactants. Vegeu: AMM. Lligall Beneficència, sanitat, 
cementiris, 1905. Expedient 12 «Se invita al Ayuntamiento de Mahón á una reunión para fundar 
en esta ciudad la Gota de Leche».  
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i Artístic i les Conferències de Sant Vicenç de Paül, el Casino Maonès per 

Antonio Gómez, el Casino d’Unió Republicana per Josep Castelló, el Cercle 

Monàrquic per Francesc Mercadal, el Casino Consey per Rafel Olives, el 

Centre Ciclista Maonès per Francesc Frech, la Creu Roja per Vicenç Gascó, la 

societat cooperativa coneguda amb el nom d’El Porvenir del Obrero per Joan 

Robert, l’Associació de Beneficència Domiciliària per Joan Sitges, la Societat 

Espanyola de Salvament de Nàufrags per Antoni Roca, la societat benèfica El 

Recreo per Vicenç Andreu, la Societat d’Obrers Fusters per Miquel Seguí, el 

Gremi de Pescadors i Mariners per Pere Riudavets i la Unió d’Obrers Agrícoles 

per Bartomeu Briones, a més de la societat maçònica Germans de la Humanitat 

per Llorenç Barber i la societat benèfica Humanitat per Enric Sanz. A la 

Comissió de Propaganda, també hi figuraren representants de la premsa local 

com el diari republicà El Liberal (Martí Gornés), el monàrquic El Bien Público 

(Jeroni Massanet), el conservador El Grano de Arena (Gabriel Coll) i 

l’anarcosindicalista El Porvenir del Obrero (Joan Mir i Mir), així com també la 

Revista de Menorca (Francesc Hernández Sanz).1138 La gran diversitat de 

societats i corporacions, a més de la premsa de diferent ideologia, que 

estigueren representades en la Comissió de Propaganda de la Gota de Llet ens 

dóna una idea de la importància que tenia per a la societat civil maonesa del 

començament del nou-cents la creació de l’esmentada institució per tal de 

combatre la mortalitat infantil i de la manera com la iniciativa era vista amb 

bons ulls per diverses classes, sectors i espectres de la societat. 

El dia 1 de gener de 1906 la Gota de Llet comptà amb domicili propi, ja 

que fins aleshores la seva Junta havia celebrat les reunions a les dependències 

de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic.1139 Però la institució no disposava de les 

instal·lacions adients i, des de la premsa, s’anà incidint en la necessitat que 

una institució tan important en aquells anys per tal de combatre la mortalitat 

infantil fos una realitat.1140 Una vegada es disposà d’un nou local, moblat i 

                                           
1138 HERNÁNDEZ SANZ, F. Historial de la “Gota de Leche” de Mahón... op. cit., pàg. 39-40. 
1139 Ibídem, pàg. 5-6. 
1140 En aquest sentit destacà la nota de premsa escrita pel diari republicà El Liberal el dia 18 de 
gener de 1906, en la qual s’afirmava: «Si las razones expuestas hasta la fecha en la prensa de 
esta localidad [...] no han sido suficientes para llevar el convencimiento a los ánimos de los 
menorquines, vamos a exponer hoy un dato que no puede dar lugar a dudas. Durante el año 
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habilitat per a la consulta des del principi de gener de 1906, el dia 10 d’abril es 

redactà el reglament pel qual s’havia de regir.1141 El local habilitat era a la plaça 

del Príncep, núm. 3, cantonada amb el carrer de la Miranda, i ocupava una part 

de l’edifici en què es trobava instal·lat l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 

Maó.1142 
 

 
Figura 101. L’Ateneu Científic, Literari i Artístic demostrà sensibilitat per la protecció a la 

infància i l’educació de les mares amb la creació i el sosteniment d’un consultori de 
maternologia i nens de pit. A la imatge, detall de la cantonada de part de l’edifici de l’Ateneu en 

què s’ubicà la Gota de Llet de Menorca, entre el carrer de la Miranda i la plaça del Príncep. 
 

                                                                                                                            
que acaba de expirar se han registrado en Mahón 296 defunciones [...] corresponden 43 a los 
niños de pecho ó sea un 14 por ciento [...]. ¿No es este dato elocuente, elocuentísimo? ¿No 
dice esta cifra exorbitante algo que exija la necesaria intervención de las autoridades todas, 
encargadas de velar por la salud pública y evitar la menor mortaldad posible [...]? ¿Es que no 
valían acaso las vidas de esas criaturas, unos cuantos miles de pesetas? [...]. Sólo faltan unas 
míseras pesetas para que la instalación de la “Gota de Leche” en Mahón sea un hecho. Solo 
faltan unas míseras pesetas para que cuente esta población con el medio que la ciencia 
aconseja ser necesario para evitar la mortalidad excesiva de las tiernas criaturas. Solo, por no 
disponer de esas míseras pesetas, tendremos que lamentar este año y en los sucesivos esa 
excesiva mortalidad. ¿Es esto justo? ¿Es esto Humano?». Vegeu: El Liberal [Maó], 18 de 
gener de 1906.  
1141 HERNÁNDEZ SANZ, F. Historial de la “Gota de Leche” de Mahón... op. cit., pàg. 6. 
1142 Ibídem, pàg. 10. 
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Dies més tard, el 16 d’abril de 1906, la Comissió de Propaganda de la 

Gota de Llet presentà a la Delegació Especial del Govern a Menorca el 

reglament de la nounada institució amb el nom de Gota de Llet de Menorca, 

institució que, tal com s’hi especificava, nasqué a l’empara de l’Extensió 

Universitària i sota la direcció facultativa del metge Enric Alabern Sáez. 

Domiciliada interinament a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, la Gota 

de Llet naixia, segons el que determinava el reglament, amb dos objectius 

concrets: vulgaritzar entre les mares els ensenyaments de la higiene infantil i 

facilitar els mitjans necessaris i adequats per practicar-los. Es pretenia assolir el 

primer dels objectius amb l’establiment d’un consultori de nens de pit que fos 

una vertadera escola de maternologia, per tal de fer front a l’excessiva 

mortalitat infantil; en relació amb el segon, es volia aconseguir facilitant llet 

esterilitzada, pasteuritzada o maternitzada, segons les necessitats dels infants, 

a les mares que no els poguessin alletar.1143 Al final d’abril d’aquell any, el dia 

28, es constituí definitivament la Gota de Llet de Menorca i es remeté a la 

Delegació Especial del Govern l’acta de constitució dos dies més tard, en què 

s’informava de la primera Junta Delegada elegida composta per: Antoni Victory 

Taltavull (president), José Pérez de Acevedo (vicepresident), Joan Sitges 

Rosselló (tresorer), Antoni Tutzó Julià (secretari) i Pere Mir i Mir, Enric 

Femenias Pons, Bartomeu Briones Mesa, Llorenç Camps Triay, Antoni Tudurí 

Ponsetí i Joan Hernández Sanz (vocals).1144 

Amb posterioritat a l’obertura del local destinat a la Gota de Llet, i al seu 

reconeixement per part de la Delegació Especial del Govern a Menorca, Enric 

Alabern encara realitzà dues conferències més en el marc de l’Extensió 

Universitària, els dies 14 de gener i 26 de març de 1907, per tal de continuar la 

tasca de propaganda a favor de la higiene infantil. Les conferències 

esmentades tractaren del «Desarrollo actual de la Higiene infantil» i del 

«Concepto y funciones de la Gota de Leche», i hi remarcà la importància de la 

                                           
1143 ADG-SES. Expedient 690. Reglament de la Gota de Llet de Menorca. Maó, 10 d’abril de 
1906 (6 fulls manuscrits). N’existeix una edició impresa que es publicà a la Revista de Menorca. 
Vegeu: GOTA DE LECHE DE MENORCA. «Reglamento de la Gota de Leche de Menorca», 
Revista de Menorca [Maó], 1906, apèndix núm. 1, pàg. I-VIII. 
1144 ADG-SES. Expedient 690. Acta de constitució de la Gota de Llet de Menorca. Maó, 30 
d’abril de 1906. 
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higiene en els infants i de l’aplicació dels avenços de la puericultura per tal de 

disminuir la mortalitat infantil, a més d’analitzar les funcions de les diverses 

gotes de llet establertes a l’estranger i a l’Estat espanyol.1145 En una d’aquestes 

conferències, pronunciades a l’Ateneu, Alabern analitzà les dades de mortalitat 

general i infantil de l’Estat espanyol i les comparà amb les de les Illes Balears i 

amb les de la ciutat de Maó. Constatà que la mortalitat infantil a les Illes, i més 

encara a Maó, era baixa comparada amb altres províncies espanyoles. Tot i 

això, la majoria de les defuncions d’infants menors de cinc anys, concretament 

el 83,56%, es corresponien a menors de dos anys. Aquestes dades li serviren 

per reforçar els arguments a favor de l’actuació sanitària, higiènica i educativa 

vers les mares en l’etapa de lactància. 

Sigui com vulgui, més enllà de la tasca publicista d’Enric Alabern abans i 

després d’endegar-se definitivament a Maó la Gota de Llet, que es domicilià en 

les dependències de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, tenim constància de la 

manera com s’organitzà en els seus primers anys gràcies a la descripció que 

en féu F. Hernández Sanz al seu ja citat Historial de la “Gota de leche” de 

Mahón; obra premiada en el moment per la Junta Central de Protecció a la 

Infància.1146 Així és que, seguint l’historiador i arxiver maonès, la Gota de Llet 

de Menorca disposava, pel que fa a l’espai ocupat a la planta baixa de l’edifici 

de l’Ateneu, fent cantonada entre la plaça del Príncep i el carrer de la Miranda, 

d’una sala d’espera, d’una sala per a la direcció i consulta, d’un laboratori 

d’anàlisis i d’una sala per a les bateries esterilitzadores de la llet, principalment. 

De fet, tot just s’entrava a les dependències hom es trobava amb un llarg 

passadís, d’uns set metres de llarg, habilitat per a sala d’espera amb bancs i 

amb calefacció de gas i dues àmplies finestres que donaven a l’exterior. A 

l’esquerra, s’hi trobava el despatx de direcció i sala de consulta alhora on E. 

Alabern rebia els diumenges els infants i les mares per tal de fer-los el 

reconeixement pertinent. Guillem Orfila, que aleshores exercia d’auxiliar del 

consultori, registrava als llibres específicament preparats per a això el pes de 

                                           
1145 Vegeu: ALABERN, E. «Desarrollo actual de la higiene infantil», op. cit., pàg. 161-168 i 
també ALABERN, E. «Concepto y funciones de la Gota de Leche», op. cit., pàg. 257-264. 
1146 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento de la «Revista de Menorca» 
[Maó],17 de març de 1912. 
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cada nen amb una gràfica que permetés d’un cop d’ull fer-se una idea de les 

variacions produïdes. S’ha de tenir present que a més d’Alabern, director 

facultatiu, i d’Orfila, auxiliar de la Gota de Llet, també es comptava amb dues 

infermeres i el conserge, els quals representaven tot el personal disponible. La 

cambra disposava de cadires baixes, de seient ample i espatllera alta per tal de 

facilitar la lactància materna després d’haver mesurat els infants. A l’habitació 

contigua a la de direcció i consulta, a la qual es podia entrar tant des d’aquesta 

com des de la sala d’espera, hi era ubicada la sala destinada a la lactància 

artificial on es distribuïen al llarg de la setmana de set a nou del matí els 

biberons que prèviament Alabern, en la consulta dels diumenges, havia indicat 

per a cada infant. Al fons del llarg passadís s’accedia d’una banda al bany i a 

les escales que pujaven a les dependències del conserge de la institució i de 

l’altra a una cambra destinada al laboratori d’anàlisis. Des d’aquesta última 

s’accedia a una escala que anava al soterrani de l’edifici, on hi eren instal·lats 

els departaments de neteja de biberons, manipulació de la llet i la cambra 

d’esterilització. En totes les dependències i cambres de les diverses plantes i 

soterrani es disposava d’aigua, de gas i d’electricitat. D’altra banda, pel que fa 

al quefer quotidià i funcionament, s’ha de dir que E. Alabern passava consulta 

els diumenges al matí a partir de les deu, amb l’ajuda de l’auxiliar G. Orfila, i 

que al llarg de la setmana les mares anaven a cercar els biberons de llet 

prescrits per a cada infant entre les set i les nou del matí, com s’ha dit. La llet 

que s’acabava donant per al consum dels infants havia passat, lògicament, per 

diversos controls i processos. Així és que, primerament, Alabern l’analitzava al 

laboratori per indicar-ne la idoneïtat; després es destinava al departament de 

manipulació on era o bé maternitzada i diluïda, o bé descremada ―amb una 

descremadora centrífuga―, segons les necessitats del moment; finalment la 

llet era filtrada a través d’un aparell amb cotó hidròfil i envasada en els biberons 

automàticament. Una vegada que els biberons eren plens, es deixaven en unes 

safates de fusta ideades per Alabern i es traslladaven a les estufes de la 

cambra d’esterilització. Aquesta cambra, si hem de fer cas de la descripció 

d’Hernández Sanz, ben ventilada i il·luminada tot i ser al soterrani, constava de 

tres bateries del sistema Hignette escalfades per gas que s’havien anat 
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adquirint entre els anys 1907 i 1909. Finalment, els biberons repartits entre les 

mares en cistells de filferro galvanitzat, un cop es retornaven a la institució, es 

feien nets i s’esterilitzaven en una sala espaiosa i ventilada amb bugaderia, 

sirena, escuradors, etc., destinada a aquest fi. D’altra banda, la institució, tot i 

que no disposés de l’espai més idoni i suficient, també oferí des de l’any 1909 

un servei de consulta per a infants malalts, car s’ha de tenir present que el fins 

ara descrit fa referència sols al seguiment dels nens sans. Així és que des 

d’aquell any s’oferí a la Gota de Llet de Menorca unes consultes gratuïtes, per 

als infants inscrits de menys capacitat adquisitiva que poguessin emmalaltir, de 

medicina general i d’otorinolaringologia, que desenvoluparen, respectivament, 

Alabern i el Dr. Bouthelier als seus domicilis o gabinets particulars mentre no es 

disposava de prou espai a la institució.1147 
 

 
Figura 102. Imatge del passadís habilitat com a sala d’espera de la Gota de Llet de Menorca en 

les dependències que ocupà a l’edifici de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic. 

                                           
1147 Vegeu: HERNÁNDEZ SANZ, F. Historial de la “Gota de Leche” de Mahón... op. cit., pàg. 9-
18. 
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Figura 103. Despatx de direcció i consultori d’Enric Alabern a la plaça del Príncep núm. 3 on 

passava consultes els diumenges al matí. 
 

Més enllà de la descripció feta suara de les dependències que ocupava 

la Gota de Llet de Menorca fins aleshores, el cert és que, davant la necessitat 

de millorar les instal·lacions, cap a l’any 1910, l’arquitecte municipal maonès 

Francesc Femenias i Enric Alabern presentaren en el Primer Congrés Espanyol 

Internacional de la Tuberculosi, celebrat a Barcelona entre els dies 16 i 22 

d’octubre, un projecte que no reeixí per a la construcció d’un nou edifici per a la 

institució que li permetés ampliar els serveis oferts fins aleshores amb d’altres 

propis de la puericultura que no oferia.1148 D’altra banda, fruit del seu quefer 

quotidià al capdavant de la Gota de Llet i davant la necessitat d’amidar els 

infants de manera més còmode que no pas amb els estris dels quals es 

disposava habitualment en una consulta d’aleshores, Enric Alabern ideà un 

aparell, un pedòmetre, del qual donà coneixença a l’Ateneu de Maó el 4 de 

                                           
1148 FEMENÍAS, F.; ALABERN, E. Noticia sobre el plan y condiciones de un edificio de planta... 
op. cit. En el mateix Congrés sobre la tuberculosi celebrat dels dies 16 a 22 d’octubre de 1910 
a Barcelona en què F. Femenias i Alabern presentaren el projecte d’un nou edifici per a la Gota 
de Llet de Menorca, aquest últim encara hi presentà dues ponències intitulades «La 
tuberculosis infantil desde las “Gotas de Leche» i «¿Debemos prescribir cruda ó cocida la leche 
de vacas?». Vegeu: ALABERN, E. La tuberculosis infantil desde las «Gotas de Leche»... op. 
cit., i ALABERN, E. ¿Debemos prescribir cruda ó cocida la leche de vaca?... op. cit. 
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maig de 1912 i, posteriorment, en un fullet a instància d’algunes de les 

persones que assistiren a la presentació de l’instrument.1149 

Sigui com vulgui, Enric Alabern, abans d’abandonar Maó per ocupar 

plaça a la duana d’Alacant, i per tant deixar la direcció de la Gota de Llet de 

Menorca, redactà una memòria intitulada «Memoria sobre la marcha, progreso 

y resultados de la Gota de Leche de Mahón» que fou llegida dia 2 de desembre 

de 1912 davant l’Assemblea de Protectors de la institució i publicada amb 

posterioritat, tant a la Revista de Menorca com en un fullet.1150 A partir de les 

dades estadístiques que Alabern recollí i publicà a la memòria, hom pot 

comprovar com en aquells anys la institució havia contribuït a incrementar 

lleugerament la lactància natural entre els seus assistents assidus, així com 

també a conscienciar les mares de la importància d’assistir a la consulta, per tal 

de fer un seguiment del creixement i desenvolupament dels nadons. Així 

mateix, quant a les dades de mortalitat infantil Alabern assenyalà en la seva 

memòria, a partir de les dades de les quals disposava, que aquesta era menor 

en els infants que assistien a la Gota de Llet que en la de la totalitat d’infants de 

la ciutat de Maó. Sigui com vulgui, Enric Alabern insistí que tot i que es 

considerés que la institució era una realitat a l’illa, hi feia falta un nou edifici, 

que fos propi i amb la instal·lació dels serveis dels quals no podien disposar en 

aquell moment, idea aquesta que, com s’ha dit, ja havia presentat anteriorment 

amb la col·laboració de l’arquitecte municipal maonès Francesc Femenias al 

Primer Congrés Espanyol Internacional de la Tuberculosi. Així mateix, Alabern 

destacà la importància que havia tingut la Gota de Llet de Menorca, per a ell 

escola d’higiene infantil i de maternologia, més que no pas cap altra cosa, en la 

conscienciació ciutadana vers la higiene infantil i la protecció a la infància a 

Maó, alhora que demandà un major desenvolupament i protecció de la 

                                           
1149 Al Butlletí de l’Ateneu s’anuncià l’acte de presentació del pedòmetre: Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento de la «Revista de Menorca» [Maó], 3 de maig de 
1912, pàg. 1. D’altra banda, per a la publicació que en posterioritat féu Enric Alabern per a 
presentar el seu pedòmetre com a fruit de l’acta abans esmentat hom pot consultar: ALABERN, 
E. Sobre un Paidómetro... op. cit. 
1150 Vegeu: ALABERN, E. Memoria sobre la marcha, progreso y resultados... op. cit., i 
ALABERN, E. «Memoria sobre la marcha, progreso y resultados de la Gota de Leche de 
Mahón», Revista de Menorca [Maó], 1913, pàg. 7-28.  
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institució en particular per tal d’anar avançant en la protecció a la infància a 

l’illa. 

Pocs mesos després de l’eixida definitiva d’Enric Alabern de l’illa de 

Menorca, el metge Josep Andreu Orfila fou nomenat per la Junta Delegada de 

l’Assemblea de Protectors subdirector i director interí, en una reunió datada el 

17 juny de 1913.1151 Andreu Orfila, que exercí en diversos anys com a metge 

titular del municipi maonès i inspector de sanitat de la vila, formava part de la 

Junta de Sanitat Municipal de Maó i de la Comissió d’Higiene Social, formada a 

instància de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, com s’ha vist, com a 

tresorer.1152 Malauradament no disposem, gairebé, de dades dels anys en què 

la Gota de Llet de Menorca romangué sota la direcció interina del metge Josep 

Andreu Orfila, llevat de la sol·licitud que adreçà al municipi maonès de poder 

assistir al Congrés de Pediatria celebrat a Palma l’any 1914. L’Ajuntament de 

Maó, davant la sol·licitud rebuda d’adherir-se a la Comissió Organitzadora del 

Primer Congrés Espanyol de Pediatria, que s’havia de celebrar a Palma entre 

els dies 19 i 25 d’abril de 1914, com a soci protector, i d’enviar-hi un 

representant, formulada amb data de 30 de març de 1914 per la pròpia 

Comissió, decidí enviar-hi Josep Andreu Orfila, aleshores metge titular de Maó i 

director interí de la Gota de Llet de Menorca, el dia 16 d’abril de 1914 a petició 

pròpia.1153 De fet, del Congrés ─en què es parà atenció al desenvolupament 

dels consultoris maternoinfantils─ al qual assistí J. Andreu, se’n féu ressò la 

premsa menorquina del moment publicant un extracte de les conclusions a les 

quals s’havien arribat, que preveien aspectes relacionats amb la divulgació dels 

                                           
1151 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento de la «Revista de Menorca» 
[Maó], 25 de juny de 1913, pàg. 2. 
1152 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento de la «Revista de Menorca» 
[Maó], 21 de novembre de 1910, pàg.1-2. 
1153 AMM. Lligall Beneficència, reformes socials, protecció a la infància, 1914. Expedient 
«Protección a la infancia: sobre que se nombre un representante de este Ayuntamiento para 
que asista al 1er Congreso Español de Pediatria que ha de celebrarse en Palma». El lligall 
conté la correspondència creuada entre el consistori maonès i la Comissió Organitzadora del 
Primer Congrés Espanyol de Pediatria, així com també les cartes que Josep Andreu Orfila 
adreçà a l’Ajuntament sol·licitant un permís per poder assistir al congrés de pediatria. A la 
carta, que és escrita en un paper oficial de la Gota de Llet, amb data de 15 d’abril de 1914, hi 
consta l’acceptació per part de l’Ajuntament a la sol·licitud feta per J. Andreu Orfila. Així mateix, 
el lligall també conté una carta de Josep Andreu Orfila, amb data 17 d’abril de 1914, en què 
proposà Mateu Seguí com a substitut en el càrrec de metge titular de la ciutat mentre ell fos al 
Congrés Espanyol de Pediatria. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 676 

principis higiènics o amb la protecció de la infància, com ara: la distribució del 

codi de la mare en els registres civils, la creació de cursos de maternologia a 

les escoles de formació de mestres i en els instituts d’ensenyament secundari, 

la creació d’establiments com la Gota de Llet, la distribució de llet i d’aigua 

esterilitzada, la creació de sanatoris, l’organització de colònies escolars, 

l’habilitació d’espais per a joc, el control dels espectacles o de protecció a les 

mares lactants, etc.1154 

Ara bé, de les afirmacions que anys més tard, cap al 1916, féu el metge 

militar Jeroni Forteza, successor d’Enric Alabern i Josep Andreu al capdavant 

de la institució, que exercí primer com a subdirector i després com a director, 

es pot deduir que la Gota de Llet de Menorca patí un cert declivi amb la marxa 

del seu fundador i primer director E. Alabern. Així és que J. Forteza Martí, que 

a València havia exercit a la Gota de Llet de la capital del Túria, en una 

memòria de la institució editada l’any 1916 intitulada El espejo de la madre 

mahonesa, atribuí la manca d’assistència a l’establiment maternològic maonès 

en aquells anys al fet que el seu fundador havia partit.1155 Sigui com vulgui, el 

cert és que ens manquen dades sobre els anys en què la institució romangué 

sota la direcció interina de Josep Andreu Orfila; ara bé, dels anys en què Jeroni 

Forteza Martí en prengué el relleu, sí que se’n conserva més documentació, 

sobretot gràcies a la voluntat del metge militar de continuar amb la tasca 

divulgadora i publicista iniciada per Enric Alabern. En efecte, Forteza Martí, 

fecund publicista en els pocs anys en què romangué al capdavant de la 

institució, arribà a editar diversos treballs que féu com a articulista i 

conferenciant. Ultra la seva tasca de direcció del consultori maternoinfantil, 

Jeroni Forteza pronuncià algunes conferències i publicà diverses obres, entre 

les quals cal destacar especialment l’obra Higiene de los niños (Consejos a los 

padres), recull d’articles d’higiene infantil, les conferències pronunciades a 
                                           
1154 ANÒNIM. «Congreso de Pediatría. Conclusiones», La Voz de Menorca [Maó], 6 de maig de 
1914. 
1155 En concret, Jeroni Forteza digué: «me explico lo ocurrido tan sólo por una especie de 
colapso, digámoslo así, del espíritu popular violentamente traumatizado por la inesperada 
marcha del fundador de la “Gota de Leche”. Este señor se creó aquí una personalidad tan 
simpática, tan atractiva [...] que no era posible que el pueblo lo viera marchar sin que se 
disiparan algunas de sus ilusiones más queridas. Y así fue, el entusiasmo por la Gota decreció 
sin que nadie haya tenido la culpa. Ha ocurrido un luto, hasta cierto punto no censurable». 
FORTEZA MARTÍ, J. El Espejo de la Madre Mahonesa... op. cit., pàg. 7-8.  
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l’Ateneu de Maó intitulades «Concepto de las gotas de leche como 

establecimientos de puericultura y maternología» i «Tendencia de la niñez 

hacia los goces del espíritu. Su valor higiénico», la Libreta del desarrollo y 

alimentación de los niños, ideada per seguir els progressos físics en els infants 

que assistien a la Gota de Llet, i la memòria El espejo de la madre mahonesa 

que sobre la Gota de Llet de Menorca deixà redactada l’any 1916, com s’ha 

dit.1156 Cal dir que J. Forteza en els anys en què romangué a casa nostra a més 

de dirigir la Gota de Llet també obrí un consultori mèdic infantil particular a casa 

seva. A més, tot i la curta estada de Jeroni Forteza a l’illa, ben aviat comptà 

amb l’estima i el reconeixement de la societat civil maonesa com a 

conseqüència de la seva labor altruista al capdavant de la Gota de Llet de 

Menorca, com es palesa en el fet que fos proposat per a una recompensa al 

Consell Superior de Protecció a la Infància per la Junta Local de Maó, 

aleshores presidida per Joan de Vidal i Olivar.1157 De fet, a la primeria de 1916 

rebé un diploma de mèrit atorgat pel Consell Superior de Protecció a la Infància 

en el concurs celebrat aquell any a Madrid.1158 

En abandonar Jeroni Forteza definitivament l’illa a mitjan de 1917 i per 

tant la direcció de la Gota de Llet de Menorca, per retornar al País Valencià, el 

substituí al seu capdavant, primer interinament i després de manera definitiva, 

el metge Mateu Seguí Federich.1159 No sabem exactament fins quan Mateu 

Seguí degué dirigir l’entitat, però cap a l’any 1924 des del Butlletí de l’Ateneu 

s’agraïa la tasca portada a terme pel metge Josep Andreu Orfila al capdavant 

                                           
1156 Vegeu: FORTEZA MARTÍ, J. Higiene de los niños (Consejos a los padres). Colección de 
artículos de vulgarización científica. Maó: Imprenta de Sucesores de Parpal, 1915; FORTEZA 
MARTÍ, J. Concepto moderno de las gotas de leche... op. cit.;  FORTEZA MARTÍ, J. Colección 
de trabajos de Pediatría del Dr. Jeronimo Forteza. Libreta del desarrollo y alimentación de los 
niños. Maó: Est. Tip. de M. Sintes, á cargo de F. Fábregues, 1915 i FORTEZA MARTÍ, J. El 
Espejo de la Madre Mahonesa... op. cit. Així mateix, també edità un Programa abreviado de los 
estudios que corresponden al médico-director de «La Gota de Leche» (s/d). 
1157 AMM. Lligall Beneficència, reformes socials, protecció a la infància, 1915. Expedient 
«Protección a la infancia: Proponiendo al Consejo Superior de Protección a la Infancia al 
médico director de la Gota de Leche para una recompensa».  
1158 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento de la «Revista de Menorca» 
[Maó], 18 de febrer de 1916, pàg. 1. 
1159 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 3 de maig de 1917, pàg. 2 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 22 de juny de 1917, pàg. 4. 
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de la direcció facultativa de la Gota de Llet de Menorca.1160 És difícil especificar 

en quines dates exactament Josep Andreu es tornà a fer càrrec de la direcció 

de la Gota de Llet ―recordem que ja n’havia estat el director anys abans en 

marxar Enric Alabern―, ara bé, és molt probable que n’ocupés de bell nou la 

direcció des de mitjan dels anys vint del segle passat fins a la seva dissolució i 

la posterior integració en el Dispensari d’Higiene Infantil l’any 1939, car està 

documentat que n’era el director en el moment de dissoldre’s.1161 Entre les 

poques informacions o notícies que aparegueren en aquests anys sobre la 

Gota de Llet de Menorca al butlletí de l’Ateneu, les mostres d’agraïments cap a 

la seva persona en foren unes.1162 Sigui com vulgui, la documentació 

localitzada sobre la Gota de Llet de Menorca pel que fa al seu esdevenir al llarg 

de les dècades dels anys vint i trenta del segle XX és més aviat minsa. Sembla 

que l’interès o la voluntat de deixar constància ―ja fos en publicacions 

periòdiques ja fos en opuscles o llibrets― dels seus resultats per part dels 

directors o de les juntes delegades de la institució en aquests anys minvà 

respecte del que s’havia fet en anys anteriors i així és que no hi ha constància 

de cap altra memòria publicada. Cal tenir present, a tall d’exemple, que tant a la 

Revista de Menorca com al seu suplement, en format de butlletí, a les dues 

primeres dècades del segle XX hi proliferaren notícies relacionades amb la 

Gota de Llet de Menorca ―anuncis o reproduccions íntegres de conferències i 

memòries de resultats, espectacles artístics en benefici de l’entitat, actes 

d’homenatge, etc.―; no així en les dècades posteriors en què el volum de 

notícies pel que fa a la Gota de Llet decaigué considerablement. És de 

suposar, pel que fa als directors facultatius d’aquests anys, que tant Mateu 

Seguí com Josep Andreu no foren tant fecunds com a publicistes 

―conferències, articles, fulletons, etc.― com els seus predecessors Enric 

Alabern i Jeroni Forteza. De fet, la documentació localitzada i consultada sobre 

aquests anys és de caire administratiu ―relleus en les juntes delegades, 
                                           
1160 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 17 de gener de 1924, pàg. 1. 
1161 ADG–SES. Expedient 690. Còpia de l’acta de dissolució de la Gota de Llet de Menorca, 28 
de setembre de 1939. 
1162 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 29 de gener de 1928, pàg. 2 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 24 de gener de 1929, pàg. 2. 
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balanços econòmics, sol·licituds de subvencions, etc.― o d’actes organitzats 

en el seu benefici. 

Sigui com vulgui, més enllà de la manca de dades relatives a la institució 

al llarg dels anys vint i trenta del nou-cents, el 29 de setembre de 1939 la Gota 

de Llet de Menorca es dissolgué definitivament, sense solució de continuïtat 

com a tal, tot i que s’ha de tenir present que la seva tasca principalment es 

perllongaria en el si del ja aleshores existent Dispensari d’Higiene Infantil a la 

ciutat de Maó.1163 

Entre les persones que al llarg del període analitzat s’implicaren en 

l’esdevenir de la Gota de Llet de Menorca, a més dels directors mèdics als 

quals ja hem fet referència, hom ha d’esmentar els membres de les juntes 

delegades que regiren la institució, entre els quals, provinents del món de 

l’educació i la cultura, hi figuraren els professors de l’Institut de Maó José Pérez 

de Acevedo, Emiliano Castaños Fernández i Francesc Hernández Sanz o el 

mestre Antoni Juan Alemany, a banda d’altres persones com ara Antoni Victory 

                                           
1163 Josep Andreu Orfila, aleshores director facultatiu de la institució, adreçà un escrit al delegat 
del Govern a Menorca en el qual l’informava de la dissolució de l’entitat d’acord amb el que la 
Delegació del Govern havia establert per a les associacions i atesa la manca de socis 
protectors i l’absència del membres de la Junta Delegada de la institució. A més, l’informà que li 
remetia una còpia de l’acta de dissolució que figurava en el llibre d’actes de l’associació 
benèfica i un extracte dels ingressos i les despeses en aquell darrer any. No obstant això, 
Andreu Orfila considerava que la dissolució de la Gota de Llet sols tenia efectes administratius, 
car les seves funcions les seguiria portant a terme l’aleshores existent Dispensari d’Higiene 
Infantil. L’acta de dissolució de l’entitat especificava que en el moment de dissoldre-la ja feia 
diversos mesos que no es cobraven les quotes per manca de socis protectors i que, a més, en 
els darrers anys, no s’havia pogut reunir la Junta Delegada de Protectors de la institució atès 
que molts es trobaven fora de l’illa. Fets aquests, una vegada que es donà compte de la 
situació econòmica del centre durant els anys en guerra, que motivaren acordar-ne la 
dissolució en una reunió celebrada dia vint-i-vuit de setembre de 1939 al local de l’entitat, entre 
Josep Andreu Orfila, aleshores director facultatiu de la Gota de Llet, Bartomeu Briones Pons, 
tresorer de la Junta Delegada de la institució, i Francesc Aristoy Santo, aleshores director de 
sanitat exterior i delegat de l’inspector provincial de sanitat de Balears. S’acordà que tot el 
material inventariable de la Gota de Llet fos lliurat al Dispensari d’Higiene Infantil en el qual 
s’inseria, en el benentès que si l’esmentat dispensari deixava de funcionar, tot el material de la 
institució passaria a mans de l’Ajuntament de Maó i, en el cas concret de la biblioteca formada, 
que es destinessin els llibres al Museu Municipal, tal com originàriament s’havia previst al 
reglament. D’altra banda, una vegada que s’aprovaren els comptes de la institució, es decidí 
destinar el romanent de diners sobrant a l’Associació de Beneficència Domiciliària de la ciutat 
tal com s’especificava al reglament. Nogensmenys, es recomanava que es destinés l’esmentat 
sobrant de diners, que ascendia a mil cent cinquanta-quatre pessetes i tretze cèntims, a 
l’esmentat Dispensari d’Higiene Infantil, car vindria a desenvolupar la seva tasca a partir de 
llavors. Vegeu: ADG–SES. Expedient 690. Còpia de l’acta de dissolució de la Gota de Llet de 
Menorca (28 de setembre de 1939) i Carta de dissolució de la Gota de Llet de Menorca, (29 de 
setembre de 1939).  
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Taltavull, Pere Mir i Mir, Joan F. Taltavull, etc. A més, és remarcable el fet que 

la implicació i presència en les juntes de les dones no és gens menyspreable. 

De fet, una constant al llarg dels anys fou que la presidència recaigués en 

mans de diverses senyores, com ara Catalina Vinent, Concepció Monjo i 

Magdalena Albertí.1164 

 

 

5.2.4.7. La Societat Protectora de la Pesca 
 

 En fundar-se l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, la Societat 

Protectora de la Pesca, associació gremial de pescadors, creada tan sols un 

any abans, s’hi domicilià i fins a l’any 1924, en què es dissolgué definitivament 

la Societat, hi restà vinculada.1165 No disposem de gaires informacions 

d’aquesta societat, nogensmenys, a partir de les notícies parcials que 

s’inclogueren en aquests anys a la Revista de Menorca i al butlletí de l’Ateneu, 

hom pot entreveure que entre les seves atribucions principals hi figuraren vetlar 

pels interessos dels pescadors, en general, i l’estudi d’assumptes d’interès per 

a la indústria pesquera, així com també, si era el cas, arbitrar en els possibles 

conflictes entre els pescadors. 

Així, doncs, hi ha constància que, l’any 1906, Joan Biale Coll, com a 

president de la Societat Protectora de la Pesca, col·laborà en un informe que la 

Junta Provincial de la Lliga Marítima elevà a la Junta Central, sobre la Llei de 

pesca marítima ―en què es tractà, també, de l’avantprojecte del Codi marítim 

                                           
1164 Per a una aproximació més extensa que la suara realitzada a les persones implicades en la 
Gota de Llet de Menorca, els discursos i les pràctiques higienicoeducatives d’aquells anys a 
través de l’entitat, així com la seva importància en el desenvolupament de la protecció a la 
infància i l’higienisme a l’illa vegeu: MOTILLA SALAS, X.; SUREDA GARCIA, B. La Gota de 
Llet. Protecció a la infància i educació social... op. cit. 
1165 Tant el butlletí de l’Ateneu com la memòria del secretari de la Junta Directiva d’aquell any 
informaren de la dissolució, al final d’octubre de 1924, de la Societat Protectora de la Pesca. 
Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 9 de novembre de 1924, pàg. 2 i CARDONA CARRERAS, F. «Sesión de 
apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 19 de Octubre de 1925. Memoria 
redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Francisco Cardona Carreras», op. cit., 
pàg. 325. 
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civil.1166 Així mateix, el 1908, se celebrà una reunió, a l’Ateneu Científic, Literari 

i Artístic, de patrons de Maó i es Castell, sota la presidència de Joan Biale Coll, 

en qualitat de president de la Societat Protectora de la Pesca, per estudiar els 

mitjans per evitar la crisi que patien els que es dedicaven a la pesca amb 

palangres. En ella s’acordà nomenar una comissió composta de dos patrons 

sardiners, dos patrons palangrers i dos d’art de deriva, que havia de redactar 

un projecte ―sota el vist-i-plau de la Societat Protectora de la Pesca― per 

sol·licitar l’autorització necessària, a l’autoritat competent, per a 

l’arrossegament de bolig en una zona limitada del port ―per tal de proporcionar 

carnada als palangrers, sense perjudicar la cria i assegurant els mitjans 

necessaris per poder atendre la subsistència dels pescadors palangrers―; 

tasca per a la qual s’acordà sol·licitar el suport de la Junta Provincial de la Lliga 

Marítima.1167 

 Entre les persones que formaren part de la Societat Protectora de la 

Pesca aquell any de 1908 hom hi pot trobar, a més de l’esmentat president 

Joan Biale Coll, Benet Roig Gutiérrez (tresorer), Joan Perchés Piris (secretari), i 

Mateu Ponsetí Sintes, Joan Perchés Donjo, Pedro Cervantes Pérez, Joan Pons 

Humbert, Lluís Mus Pons i Antoni Llabrés Barber (vocals).1168 Dos anys més 

tard, tenim constància que la societat era presidida per Pere Pons Sitges, a qui 

l’acompanyà Josep Llabrés Roig (tresorer), Benet Roig Gutiérrez (secretari), i 

Mateu Ponsetí Sintes, Lluís Mus Pons, Santiago Maspoch, Antoni Llabrés 

Capdevila, Benjamí Sintes i Joan Sans Orfila (vocals).1169 

Hom pot fer-se una idea cabal de la poca implantació i èxit de la Societat 

Protectora de la Pesca si fa cas de les manifestacions que el misser maonès 

Pere Ballester Pons féu referint-se a les associacions de pescadors a l’illa, en 

                                           
1166 En l’informe esmentat, signat per Bartomeu Escudero Manent, aleshores president de la 
Junta Provincial de la Lliga Marítima, es féu constar que Joan Biale Coll, en qualitat de 
president de la Societat Protectora de la Pesca, hi havia col·laborat. Vegeu: ESCUDERO 
MANENT, B. «Informe de la Junta Provincial de la Liga Marítima sobre los Ante-proyectos de 
Código Marítimo y Ley de Pesca Marítima», op. cit., pàg. 216-219.  
1167 LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 
144. 
1168 LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 
40. 
1169 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 7 d’octubre de 1910, pàg. 3. 
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un informe ―intitulat «Pesca Marítima. Costums i tractes més usuals a 

Menorca»― que remeté, el setembre de 1919, a l’Arxiu d’Etnografia i Folklore 

de Catalunya de la Universitat de Barcelona. «No’n existeix cap d’associació, 

ni’n pot existir per ara, dins d’aquest ofici», afirmà Pere Ballester referint-se a 

les associacions de pescadors a Menorca, com s’ha dit, car segons ell: «Els 

interessos son massa antagònics entre uns i altres arts i massa encontrats per 

se competencia dins cada un dels arts. Els fundadors de se Protectora de la 

pesca creguéren que serviría de qualque cosa. Era l’any 1904; a n’es principi 

s’observá un pòc d’entusiasme; però no’s podia donar gust a uns sense 

disgustar els altres, i se primera encontrada se donaren de baixa uns per ja 

disgustats i els altres perque judicaren que de pòc o rès los serviría pagar se 

quòta de soci. Avui d’ella no’s conserva més que’s nom en es registre 

governatiu d’associacions. Tampoc sa Junta provincial de se Lliga Marítima 

Espanyola se pòt dir que hagi servit, fins ara, per associar els pescadors. Hi 

acudeixen quan necessiten d’influencia oficial pels seus assumptos, i rès 

més».1170 

 

 

5.2.4.8. El Club Maonès de Futbol 
 

Hom ha convingut que l’esport del futbol s’inicià al set-cents a les 

escoles angleses, sembla que cap a l’any 1710. De ben aviat la pràctica de 

l’esport es dividí entre els col·legis que sols autoritzaven a utilitzar els peus 

―fins el 1883 els porters eren un jugador més que sols feia servir els peus 

també―, d’aquí que s’anomenés foot-ball, i els que, seguint l’exemple del 

col·legi de Rugby, utilitzaren els peus i les mans ―la qual cosa donà origen a 

un altre esport que agafà el nom del col·legi esmentat. Sigui com vulgui, el 

primer intent ordenador de la pràctica del futbol modern cal situar-lo en la 

reunió que mantingueren els aleshores clubs londinencs de futbol a la 

Freemason’s Tavern, a Londres, l’any 1863, en què se’n fixaren les normes 

                                           
1170 Vegeu: BALLESTER PONS, P. «Pesca marítima. Costums i tractes més usuals a 
Menorca», op. cit., pàg. 272. 
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bàsiques i es creà la Football Association ―que de llavors ençà agafà una gran 

embranzida.1171 L’esport arribaria a altres països europeus de la mà dels 

anglesos ―el primer club continental fou fundat per residents anglesos a 

l’Havre (França), l’any 1872. A l’Estat espanyol, el 1878 es fundà l’Huelva 

Recreation Club, primer club espanyol del qual hom té constància ―sembla 

que la pràctica de l’esport havia estat introduïda per funcionaris anglesos de les 

mines de Riotinto (Huelva) aquell any.1172 Als països de llengua catalana 

l’esport fou introduït, cap el 1895, per membres de colònies estrangeres, 

principalment anglesos ―o per persones que havien residit a l’estranger. Ben 

aviat es crearien els primers clubs: el Palamós Club de Futbol (1898), endegat 

per Gaspar Matas i Danés, que havia tornat feia poc d’Anglaterra; el Català 

Futbol Club (1899), fundat per Jaume Vilà i Capdevila, a Barcelona, amb 

alumnes del Gimnàs Tolosa; el Futbol Club Barcelona (1899), fundat per 

l’esportista suís Joan Gamper; la Societat Espanyola de Futbol (1900), que 

amb posterioritat prengué el nom de Club Esportiu Espanyol, etc.1173 L’any 

1900 es fundà la Federació Catalana de Futbol, associació presidida pel seu 

creador, Eduard Alesson, i convertida el 1907 en la Federació Catalana de 

Clubs de Futbol.1174 

                                           
1171 El 1866 fou celebrat a Battersea Park de Londres el primer partit de futbol entre els equips 
de Sheffield i Londres, ja amb regles pròpies de futbol. El maig del 1872 fou celebrada a 
Kenington Oval (Londres), davant dues mil persones, la primera final de la copa d’Anglaterra, 
entre el Wanderers i el Royal Engineers. El 1872 Escòcia i Anglaterra jugaren a Glasgow el 
primer partit internacional, davant quatre mil espectadors, al Patrick Cricket Club, i s’organitzà 
una mena de torneig o lliga que denominaren Challenge Cup. L’any 1882 existien al Regne Unit 
quatre federacions ―Anglaterra, País de Gales, Escòcia i Irlanda. 
1172 Sigui com vulgui, alguns historiadors han assenyalat que el primer partit de futbol es jugà a 
Lamiako, organitzat pels bilbaïns Juan de Astorkia, Enrique Goiri i Alejandro Acha, seguint les 
indicacions de Carlos Castellanos, aleshores resident a Anglaterra. Un any més tard es creà el 
Bilbao Futbol Club, i posteriorment, l’any 1898, Astorkia creà l’Atlètic Club bilbaí. MERCADAL 
BAGUR, D. El juego del fútbol en Menorca, op. cit., pàg. 23-27. 
1173 Uns altres equips de primera hora foren l'Hispània, el Catalònia, el Catalunya i l'Irish, entre 
d’altres. Els anys immediats següents aparegueren clubs que han assolit un gran prestigi dins 
el futbol català, com el Centre d'Esports Sabadell FC (1901), el Club Esportiu Europa (1907), el 
Youngs-Club (1907), convertit més tard en el Terrassa FC, el FC Badalona (1908), el Club 
Esportiu Júpiter (1912), el Club de Futbol Junior (1917), que ha combinat l’activitat esportiva 
amb la cultural, la Unió Esportiva de Sants (1922), el Club Gimnàstic de Tarragona (1923), la 
Unió Esportiva de Lleida (1923), el Girona CF (1930), etc. 
1174 Així mateix, al País Valencià, els primers equips foren l'Hispània, el Rat Penat, l'Atlètic, el 
Cabanyal, etc. El 1904 fou fundat un València Club de Futbol actiu fins el 1914 i que amb 
posterioritat, el 1919, fou reconstituït amb elements d’altres equips. Uns altres equips destacats 
del País Valencià són l’Hèrcules Club de Futbol, d’Alacant (1920), el Club Esportiu Castelló 
(1922), el Club de Futbol Elx (1923), la Unió Esportiva Llevant, de València, derivada de l’antic 
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A Menorca, com a la resta del país, majoritàriament, l’esport fou introduït 

pels anglesos. Hom té constància que els marins del vaixell Calliope, entre 

1897 i 1903, s’entrenaren i disputaren partits tant a Maó com as Castell. Per 

aquells anys, un grup de joves amics ―entre els quals hom pot trobar Jaume 

Ferrer Aledo, Llorenç Miquel Preto, Francesc Seguí Coll, Francesc F. Andreu, i 

els germans Pere i Joan Mir i Mir, alguns d’ells destacats socis fundadors de 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic amb posterioritat, com s’ha vist―, 

engrescats per l’exemple des marins anglesos, ben aviat practicaren el nou 

esport en els mateixos terrenys en què s’exercitaven aquells, a Sant Antoni, al 

port de Maó.1175 

Sigui com vulgui, no fou fins a la creació de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic de Maó, que, a través de la Secció d’Esports i Excursions, es creà el 

primer club de futbol a l’illa ―cal tenir present que alguns dels joves esportistes 

que començaren a practicar-lo, uns anys abans, de manera informal, foren 

socis fundadors de l’entitat. Així fou que, amb la voluntat de promocionar els 

esports des de l’Ateneu, en el seu inici, a més del tennis i l’hípica, es prestà una 

atenció especial al futbol, esport popular que ràpidament agafà una forta 

embranzida. L’esport esmentat fou destacat, en aquells anys, des de l’entitat, 

tant per allò que tenia de bo l’exercici físic a l’aire lliure com pel seu vessant 

formatiu.1176  

                                                                                                                            
Llevant Futbol Club (1917) i del Gimnàstic FC (1909), el Club Esportiu Alcoià, el Club Esportiu 
Mestalla, etc. A les Illes Balears, el primer club fou el Veloç Sport Balear, creat el 1902. Així 
mateix, el març del 1916 fou creat l’anomenat Alfons XIII, convertit el 1931 en Club Esportiu 
Mallorca, i el 1922, el Club Esportiu Constància d’Inca, entre d’altres clubs de l’illa major de 
l’arxipèlag balear. A les Pitiüses destacà la Societat Esportiva Eivissa. 
1175 MERCADAL BAGUR, D. El juego del fútbol en Menorca, op. cit., pàg. 29-32. 
1176 En aquest sentit, Antoni Victory Taltavull, en una conferència a l’Ateneu que presidia sobre 
les institucions de cultura, higiene i foment maoneses, afirmà: «En cuanto a la cultura física, tan 
relacionada con la Higiene, además de las excursiones, gimnasia i picadero a que hemos 
aludido y que han ido desapareciendo, dió origen el Ateneo al juego del foot-ball. Este es el 
único deporte moderno que ha adquirido algún arrigo en el pueblo. Del Ateneo nació el Club 
Mahonés de Foot-Ball, que, aunque ha descendido mucho del apogeo a que llegó al ganar el 
campeonato de Baleares y luchar con equipos catalanes y extranjeros, no deja de tener sus 
partidos semanalmente en invierno, y el juego se ha extendido desde Villa-Carlos hasta 
Ciudadela. Conviene proteger-lo, porqué además de las ventajas de todo ejercicio al aire libre, 
fomenta el compañerismo, acostumbra a la obediencia, ya que los jugadores han de respetar 
sin apelación las decisiones del juez de campo, y enseña a contener los impulsos naturales con 
la prohibición de hacer uso de las manos que instintivamente tienden a rechazar la pelota, 
reservando únicamente este derecho al portero, es decir, al que tiene mayor responsabilidad». 
VICTORY TALTAVULL, A. «La sociedad mahonesa y sus instituciones...», op. cit., pàg. 329-
330. 
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Hom sap que el primer partit de futbol organitzat des de la Secció 

d’Esports i Excursions fou acordat a l’acta del dia 17 de desembre de 1905 amb 

la finalitat d’entretenir els associats de l’entitat. Així mateix, hi ha constància de 

la disputa de diversos partits entre els dies 21 i 26 de desembre d’aquell any. 

En un començament s’organitzaren partits cada diumenge i alguns dijous a 

l’Esplanada de Maó ―cedida per a la pràctica del futbol per les autoritats 

militars―, entre diferents equips de l’entitat, atès que el nombre de socis i 

simpatitzants del nou esport era molt elevat, la qual cosa possibilità la formació 

de diversos equips en el si del mateix Club endegat per la Secció d’Esports i 

Excursions. El dia 18 de març de 1906 la Junta Directiva de l’Ateneu autoritzà 

la Secció d’Esports i Excursions a jugar un partit a Ciutadella, que es disputà a 

la plaça del Born: era el primer cop que un equip maonès es traslladava a la 

població esmentada per disputar un partit de futbol. Amb posterioritat, i amb 

motiu dels actes festius organitzats a la població des Mercadal, per tal de 

celebrar un concurs de ramaderia i productes agrícoles, es tornà a organitzar 

un partit de futbol entre l’equip ciutadellenc, l’All-right, i el maonès. Atès l’interès 

que el futbol despertà aleshores entre els associats del Club i la societat 

menorquina, el dia 15 d’abril de 1906 la Secció d’Esports i Excursions de 

l’Ateneu organitzà el Primer Campionat de Futbol de Menorca, en el qual es 

convidava a participar tots els equips de l’illa, tot especificant-se que els partits 

es disputarien en els terrenys de l’Esplanada des Castell. En aquell primer 

campionat hi participaren, a més de l’equip de la Secció d’Esports i Excursions, 

sota el nom genèric de l’Ateneu, que en fou el vencedor, el Club Maonès de 

Jocs i Excursions i el Bólido des Castell.1177 

Ara bé, no fou fins el juny de 1907 que la Secció d’Esports i Excursions 

no constituí legalment l’associació esportiva dedicada al futbol de l’entitat, que 

                                           
1177 Vegeu: LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, 
pàg. 168; LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, 
pàg. 200 i BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. 
Pedro Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial de 
apertura de curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 304. Sobre l’activitat de 
la Secció d’Esports i Excursions en el primer curs acadèmic de l’entitat Ballester afirmà: «formó 
un partido de foot-ball, que se ejercita con frecuencia, y obtuvo el campeonato de Menorca 
para 1906, luchando con el Club mahonés de juegos y excursiones y el Bólido de Villa-Carlos, 
y el campeonato de Mercadal, en competencia con el club All-right de Ciudadela, cuando la 
celebración del Concurso de ganado y productos agrícolas». 
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adoptà el nom definitiu de Club Maonès de Futbol. La seva primera Junta 

Directiva quedà composta per Antoni Victory Taltavull (president honorari), 

Francesc F. Andreu (president) ―tot i que, poc després, el substituí Ramon 

Ballester―, Gabriel Terrés Coll (tresorer), Josep Sintes Vidal (secretari), i els 

capitans dels equips Ateneu i Menorca, Lluís Uhler Carmona i Ramon Sintes 

Vidal, respectivament. De fet, tot i que inicialment el Club Maonès de Futbol 

comptà amb dos equips ―els esmentats Ateneu i Menorca―, aviat se n’hi 

sumaren alguns més, car el nombre d’afiliats del Club augmentà 

considerablement. Sembla que en aquell any s’arribà a la xifra de cent vint 

socis, motiu pel qual es constituïren vuit equips en el si del Club Maonès de 

Futbol ―el primer equip del Club, i el Tramuntana, el Friesland, el Caliope, el 

Balear, l’X, el Biscaia i el Llevant.1178 De l’embranzida que prengué el futbol 

com a esdeveniment social i popular, n’és una mostra evident el fet que més de 

quatre mil persones s’aplegaren a l’Esplanada de Maó per veure l’any 1908 dos 

partits disputats entre el primer equip del Club Maonès de Futbol i un equip dels 

marins del creuer holandès Friesland ―al qual ja s’havien enfrontat els anys 

1905 i 1906.1179 No fou l’únic partit que disputà contra equips forans, car hi ha 

constància que se n’organitzà un, amb finalitats benèfiques, contra un equip 

d’Alger ―l’Arlequin― l’any següent, així com també un altre contra els marins 

del Friesland, com un any abans.1180 Així mateix, l’any 1910, es rebé la invitació 

                                           
1178 LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 
192 i LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 
402. La creació del Club Maonès de Futbol aquell any fou un fet destacat en la memòria del 
secretari de la Junta Directiva de l’entitat, Llorenç Lafuente Vanrell, que afirmà: «Aquella 
fecundidad generadora de entidades autónomas dentro del Ateneo, no se ha agotado. A las 
Corporaciones Oficiales y Sociedades que aquí han recibido el impulso iniciador de sus 
existencias hay que sumar el “Club Mahonés de foot-ball”, y el “Grupo esperantista de Mahón”, 
creados en fechas recientes y que en sus distintas esferas viven con desahogo y funcionan con 
entusiasmo». LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en 
el Ateneo el día 18 de Octubre de 1907. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, 
secretario de la Junta Directiva», op. cit., pàg. 292-293. 
1179 LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 
142-143. Els marins dels vaixell holandès Friesland jugaren partits contra l’equip de l’Ateneu els 
anys 1905, 1906, i, amb posterioritat, una vegada que es creà el Club Maonès de Futbol, els 
anys 1908 i 1909, durant les seves escales al port de Maó. Fins i tot un dels equips formats en 
el si del Club Maonès prengué el nom del vaixell esmentat, així com un altre agafà el del vaixell 
anglès, els marins dels quals introduïren la pràctica de l’esport a casa nostra. Vegeu: 
MERCADAL BAGUR, D. El juego del fútbol en Menorca, op. cit., pàg. 29-38. 
1180 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 20 de març de 1909, pàg. 2 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 19 de juny de 1909, pàg. 3. 
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de la Federació Catalana de Clubs de Futbol per organitzar un partit, bé fos a 

Barcelona, bé fos a Maó, que finalment se celebrà a casa nostra.1181 Aquell 

any, a més, dos equips del Club Maonès de Futbol ―el Friesland, que havia 

agafat el nom del creuer holandès contra els marins dels quals jugaren alguns 

partits en aquells anys, com s’ha vist, i l’Atlètic Maonès― disputaren dos partits 

al Born de Ciutadella contra l’equip dels salesians, el Robur.1182 

 Com a conseqüència de l’auge de l’esport i de la gran proliferació 

d’equips durant aquests anys en el si del Club Maonès de Futbol, i atès que 

sols es disposava de l’espai habilitat a l’Esplanada de Maó per jugar ―que era 

provisional―, els directius del Club ateneista iniciaren, cap al 1909, les 

gestions pertinents per adquirir un terreny per destinar-lo a la pràctica del 

futbol, tot i que finalment el projecte no es pogué dur a terme.1183 Anys més 

tard, el 1917, el Club de futbol de l’entitat encara tenia la intenció d’adquirir un 

terreny per poder-hi jugar.1184 

 El primer campionat de futbol de Menorca, organitzat per l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic, tingué continuïtat en altres convocatòries els anys 

1908 i 1909. En aquests primers campionats de futbol de l’illa es proclamà 

campió el primer equip del Club Maonès de Futbol, que s’enfrontà als equips: 

Club Maonès de Jocs i Excursions i al Bólido des Castell, el 1905, com s’ha dit; 

al Robur de Ciutadella, equip del col·legi dels salesians, i una altra vegada al 

Bólido, el 1908; i al Robur, el 1909.1185 Tot i que l’esport gaudí d’un auge 

                                           
1181 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 6 de gener de 1910, pàg. 2 i MERCADAL BAGUR, D. El juego del fútbol en 
Menorca, op. cit., pàg. 45-46. 
1182 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 21 de juny de 1910, pàg. 2 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 31 de juliol de 1910, pàg. 2. 
1183 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 30 de setembre de 1909, pàg. 2. 
1184 Així és que Antoni Victory Taltavull, en la sessió d’inauguració del curs acadèmic de 1917-
1918, afirmà: «Nuestro Club de foot-ball está gestionando la adquisición de un campo para sus 
juegos; si llega a conseguirlo, podría servir el mismo para otros deportes, que organizaría la 
Sección si hubiera aficionados y éstos tuvieran constancia». VICTORY TALTAVULL, A. 
«Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 8 de octubre de 1917. 
Resumen por el Presidente del Ateneo D. Antonio Victory», op. cit., pàg. 350. 
1185 Vegeu: LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, 
pàg. 168; LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, 
pàg. 200; LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, 
pàg. 142-143 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 19 de juny de 1909, pàg. 3. 
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espectacular en un començament, que portà l’entitat a organitzar tres 

campionats de futbol entre els anys 1906 i 1909, sembla que els ànims es 

refredaren progressivament, atès que l’any 1916, des del butlletí s’informà que 

s’organitzava un altre campionat ―set anys després del darrer―, car aleshores 

havia revifat l’interès per l’esport.1186 L’activitat del Club Maonès de Futbol 

aquell any tornà a ser considerable i hi ha constància que jugà un partit contra 

un equip format pel regiment d’infanteria de Maó ―com a part de les festes de 

Gràcia d’aquell any―, intentà organitzar alguns partits contra un club de la 

capital del Principat i es desplaçà a Palma per jugar contra l’Alfons XIII, el Veloç 

Sport Balear, el Manresa i l’equip de reserves del Futbol Club Barcelona, en 

una roda de partits amistosos al març ―fins a cinc en vuit dies contra els 

equips esmentats―, a més de proclamar-se campió de Menorca i disputar 

partits d’entrenament entre els diversos equips del Club els diumenges a 

l’Esplanada de Maó, per tal de preparar-se per al Campionat de Balears, que 

finalment no jugaren.1187 Cap a l’abril de 1917 es convocà un altre campionat 

de Menorca, el darrer del qual hom té constància que s’organitzà des de 

l’Ateneu, que enfrontà el primer equip del Club Maonès i el Cabo Noval, sense 

arribar a acabar-se i amb la suspensió del campionat.1188 En aquells anys la 

Junta Directiva del Club Maonès de Futbol era composta per Manel Obrador 

(president), Vicenç Pons (tresorer), Rafel Bals (secretari), i Lorenzo López, 

Emili Orfila, Josep Portella i Casimiro Rodrigo (vocals).1189  

Els campionats en què participà el Club Maonès de Futbol mentre restà 

domiciliat a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, en aquells anys, no sols es 

limitaren als de Menorca organitzats per l’entitat, car hi ha constància que en 

                                           
1186 Així, al butlletí s’afirmà: «Reanimado este deporte que como institución mahonesa organizó 
el Ateneo, anuncia el campeonato de Menorca para 1916 y se ha dirigido al de Palma para 
tomar parte en el de Baleares. Los clubs y equipos de esta isla pueden inscribirse para jugar el 
primero de dichos campeonatos has el 9 del corriente». Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 6 de gener de 1916, pàg. 2. 
1187 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 10 de març de 1916, pag. 3; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 13 de juny de 1916, pàg. 4; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 22 de setembre 
de 1916, pàg. 3. 
1188 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 3 de maig de 1917, pàg. 2. 
1189 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 13 de febrer de 1918, pàg. 2. 
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tres ocasions, els anys 1909, 1916 i 1919, es desplaçà a Palma per jugar el 

Campionat de Balears, contra el Veloç Sport Balear les dues primeres vegades 

―si bé el de 1916 no s’arribà a disputar― i contra l’Alfons XIII la darrera, tot 

proclamant-se campió en el campionat de l’any 1909.1190 
 

 
Figura 104. Primer equip del Club Maonès de Futbol, endegat per la Secció d’Esports i 

Excursions de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, amb la copa del Campionat de Balears de 
l’any 1909. 

                                           
1190 Del campionat guanyat, se’n publicà una extensa ressenyà a la Revista de Menorca. 
Vegeu: LA REDACCIÓN. «Campeonato de Foot-ball de Baleares», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1909, pàg. 57-59. Així mateix, aquell any, s’informà als socis, en la memòria del secretari 
de la Junta Directiva de l’entitat, que: «En el mes de Febrero el team «Primero» del Club 
Mahonés de Foot-ball concurrió al Campeonato de Baleares que tuvo lugar en la capital de la 
provincia, saliendo vencedor. En nuestro salón de actos se celebró el solemne de depositar en 
el Ateneo la copa ganada definitivamente por dicho team». Vegeu: PONS ZABALA, H. «Sesión 
de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el día 2 de Octubre de 1909. Memoria 
leída por el secretario de la Junta Directiva D. Honorio Pons Zabala», op. cit., pàg. 295. De la 
celebració del campionat de 1919 hom n’informà al butlletí de l’entitat: Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 4 de juny de 
1919, pàg. 2. En el de 1916 no s’arribà a disputar el partit que havia d’enfrontar el Veloç Sport 
Balear i el Club Maonès de Futbol, car aquest últim no s’hi presentà com a mesura de protesta 
pel fet que l’equip palmesà contractà jugadors forans únicament i exclusiva per enfrontar-se al 
maonès, que uns mesos abans en una roda de partits amistosos contra equips mallorquins i 
catalans ―entre ells el Futbol Club Barcelona―, celebrats tant al camp del Veloç Sport Balear 
com en el de l’Alfons XIII, l’havia guanyat fàcilment. Vegeu: MERCADAL BAGUR, D. El juego 
del fútbol en Menorca, op. cit., pàg. 46-52. 
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El Club Maonès de Futbol ―que com hom ha vist disposà de diversos 

equips a les primeries del nou-cents― restà vinculat i domiciliat a l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic de Maó com a filial ―o, com es deia a l’època, com a 

«hijuela»―, fins l’any 1922. Amb posterioritat, el Club es reorganitzà en el si de 

l’entitat, el gener de 1923, com a Maó Futbol Club, la primera directiva del qual 

fou composta per Francesc Catchot Carreras (president), Francesc Catchot 

Sintes (vicepresident), Josep Llambias (secretari), Sebastià Fàbregues 

(tresorer), i Vicenç Ametller, Josep Riudavets i Manuel Poza (vocals).1191 El 

Maó Futbol Club acabà per independitzar-se definitivament de l’Ateneu que vint 

anys abans l’havia creat a les darreries de l’any 1925. Així és que, de la seva 

desvinculació definitiva, hom n’informà al butlletí de l’entitat afirmant: «Se ha 

establecido en domicilio propio este Club [referint-se al Maó Futbol Club], que 

desde su creación, hace veinte años, por la Sección de Deportes del Ateneo, 

había figurado como hijuela del mismo. Con tal motivo se han cruzado escritos 

de mutua consideración y aprecio entre el más antiguo de los Clubs de Foot-

ball de esta isla y la sociedad que le dió origen e introdujo este deporte en 

Menorca».1192 

Hom pot convenir que l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, a 

través de la Secció d’Esports i Excursions, a les primeries del nou-cents, prestà 

especial atenció al foment dels esports entre els seus associats ―el futbol, 

l’hípica, el tennis, etc.―, per a la qual cosa creà associacions esportives 

específiques. El Club Maonès de Futbol, i posteriorment el Maó Futbol Club, 

                                           
1191 De la reorganització l’any 1923, en donà compte el secretari de la Junta Directiva, Llorenç 
Lafuente Vanrell, en la memòria de les activitats del curs acadèmic de 1922-1923 de l’entitat, 
en què es pot llegir: «Hijuela del Ateneo. En 4 de enero se reorganizó la llamada Mahón-Foot-
Ball Club, que continúa su afición deportiva». Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de 
apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 9 de octubre de 1923. Memoria leída 
por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 293. Pel 
que fa a la nova Junta Directiva, hom n’informà a: Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 9 de gener de 1923, pàg. 1. Així 
mateix, un any més tard la Junta era presidida per Joan Mora, a qui acompanyaren Enric 
Limosner (vicepresident), Josep Llambias (secretari), Jacint Carreras (vicesecretari), Antoni 
Pons Triay (tresorer), Miquel Calafat (vicetresorer), i Manuel Plaza, Llorenç Barber, Anempodist 
Jener, Alfons Tudurí, Joan Carretero, Eduard Terrés, Antoni Mercadal i Josep de Sintas 
(vocals). Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 17 de maig de 1924, pàg. 4. 
1192 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 11 de desembre de 1925, pàg. 2. 
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romangueren lligats a l’entitat per un espai de vint anys, organitzant durant 

aquells anys nombrosos partits entre els diversos equips del Club i amb equips 

de la resta de Menorca o de fora. Des de l’Ateneu se’n volgué protegir la 

pràctica i fins i tot s’intentà adquirir terrenys adients per a tal fi. Tot i que, 

inicialment, el Club tingué una forta implantació, progressivament anà perdent 

força, fins que l’any 1923 es tornà a organitzar, per a poc després desvincular-

se de l’entitat, en uns anys en què el futbol eclosionà definitivament com esport 

de masses durant la Dictadura primoriverista i en què es començaren a 

organitzar els clubs de l’illa. Així fou que l’any 1924 es creà el Subcomitè de 

Futbol de Menorca, el qual depenia del Comitè Provincial de Balears de la 

Federació Catalana de Clubs de Futbol. 
 

  
Figura 105. Perspectiva de l’Esplanada de Maó en la celebració d’un partit de futbol a les 

primeries del nou-cents en què hom pot constatar el nombrós públic assistent. 
 

 

5.2.4.9. El Grup Esperantista de Maó 
 

Hom sap que el moviment esperantista s’inicià a l’Europa Oriental, dins 

el territori controlat pel tsar de Rússia, a les darreries del vuit-cents. Ludwik 

Lejzer Zamenhof, filantrop i lingüista jueu polonès, doctor en medicina per la 

Universitat de Moscou i especialista en oftalmologia, edità l’any 1887 a 
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Varsòvia, en rus, la primera gramàtica i un vocabulari bàsic d’una llengua 

planificada composta només per setze regles regulars ―posteriorment donà a 

conèixer les bases estructurals de la llengua en francès, polonès, alemany i 

anglès. La gramàtica de la llengua esmentada ―que ell anomenà senzillament 

llengua internacional, tot i que aviat prengué el nom del pseudònim que utilitzà 

Zamenhof en els seus escrits, Esperanto, és a dir, «el qui té esperança»―, era 

el fruit de la tasca de recerca d’una llengua neutral de comunicació, de 

comprensió internacional, per part de Zamenhof ―l’experiència de la seva 

ciutat natal, Bialystok (Polònia), on convivien en un ambient conflictiu russos, 

polonesos, alemanys, lituans, bielorussos i jueus de llengua jiddisch, el marcà 

profundament. Així fou que una vegada que descartà les opcions de llengües 

antigues, com ara el grec o el llatí, i algunes llengües modernes d’àmplia difusió 

—per les arbitrarietats gramaticals pròpies de les llengües naturals, les 

dificultats d’aprenentatge i la identificació amb un determinat poble o cultura 

dominant—, emprengué la tasca d’elaborar, a partir bàsicament de les llengües 

romàniques i germàniques, una llengua artificial que complís amb els requisits 

de lògica, precisió i facilitat d’aprenentatge i d’ús. L’obra de Zamenhof tingué un 

gran ressò i impulsà un moviment internacional tant per a la propagació de la 

llengua com dels ideals de fraternitat que el seu autor hi associava 

―Homaranismo. En el moviment esperantista, hi convergiren tres aspectes: la 

llengua com a eina de comunicació; l’ideal ―Interna ideo― com a punt d’unió 

de creences, sentiments, objectius individuals i col·lectius que superessin límits 

ètnics, religiosos i culturals; i el moviment social, o poble esperantista, compost 

pels qui utilitzaven la llengua. En el moviment aviat sorgiren dues mentalitats, 

sovint contraposades: l’una idealista, que trobava en l’esperanto un camí per 

canviar la societat, i l’altra pragmàtica, que veia en l’esperanto una eina de 

comunicació eficaç per resoldre la incomunicació lingüística en situacions 

puntuals ―com ara la globalització del comerç, els processos d’emigració, 

colonització, etc. Tot i que inicialment el centre neuràlgic del moviment es trobà 

a l’imperi rus, aviat es desplaçà a França on l’any 1898 es fundà l’Associació 

per a la Propaganda de l’Esperanto. Aquest fet beneficià i influí sobre les 

activitats esperantistes en la nostra àrea geogràfica més propera. A València, 
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l’any 1903, es fundà la Societat Espanyola per a la Propagació de l’Esperanto, 

que edità la revista La Suno Hispania ―que igual que la seva homòloga 

francesa era bilingüe, en aquest cas castellà i esperanto. Aviat hi hagué 

associacions esperantistes per tot el Principat i les Illes Balears, que formaren 

l’any 1910 la Kataluna Esperantista Federacio, l’òrgan d’expressió oficial de la 

qual fou la revista Kataluna Esperantisto. El moviment fou seguit per liberals i 

lliurepensadors, científics, burgesos i comerciants, elements de les classes 

populars, que veieren en l’esperanto l’eina capaç de resoldre el problema de la 

comunicació.1193 

 A Menorca, cal cercar les primeres manifestacions del moviment 

esperantista en la persona del prevere Josep Juaneda Calleja, que l’any 1904 

ja apareixia adherit al Tutmonda Jarlibro Esperantista ―anuari que contenia 

adreces d’esperantistes d’arreu del món, editat a París aquell any. Josep 

Juaneda fou un dels impulsors de l’esperantisme a casa nostra, juntament amb 

alguns oficials de l’exèrcit, com ara Vicenç Inglada Ors i Juli Morató Gil 

―ambdós autors de literatura esperantista―, destinats a l’illa a les primeries 

del nou-cents.1194 

L’interès per la llengua internacional esperanto es manifestà ben aviat en 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic. Hom té constància que el prevere abans 

esmentat, Josep Juaneda, pronuncià una conferència sobre l’esperanto en el 

                                           
1193 Vegeu: MARGAIS, X. El moviment esperantista a Mallorca (1898-1938). Palma: Edicions 
Documenta Balear [Arbre de Mar, 6], 2002, pàg. 17-46. La primera associació esperantista 
catalana fou l’Aplec Esperantista de Catalunya (1904), amb membres del Rosselló i de la resta 
del Principat, que publicà el butlletí Espero de Katalunjo. Així mateix, el 1905 sorgí la societat 
Espero Kataluna, que donà un impuls decisiu a l’esperantisme als països de llengua catalana 
―car publicà la revista mensual Tutmonda Espero i organitzà el V Congrés Internacional 
d’Esperanto, a Barcelona, al setembre del 1909. Aviat hi hagué associacions esperantistes per 
tot el Principat i a les Illes Balears, que formaren l’any 1910 la Kataluna Esperantista Federacio, 
desapareguda el 1939. La Federació, entre els anys 1910 i 1936, celebrà fins a divuit 
congressos, que incloïen sempre uns jocs florals internacionals ―Internaciaj Floraj Ludoj. 
1194 Així, Vicenç Inglada deixà una vasta obra escrita en esperanto en camps diversos, de 
literatura, ciència, lingüística, etc., i esdevingué membre de l’Acadèmia de la Llengua 
Esperantista. D’altra banda, Juli Morató escriví prosa i sobretot poesia en esperanto i arribà a 
ser distingit, com a literat en la llengua internacional, amb un accèssit en els Primers Jocs 
Florals Esperantistes, celebrats a Barcelona, el setembre de 1909, en ocasió del V Congrés 
Internacional d’Esperanto. Vegeu: MARGAIS, X. El moviment esperantista a Mallorca (1898-
1938), op. cit., pàg. 41-42. 
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seu primer curs acadèmic, el de 1905-1906.1195 A més, també féu diverses 

col·laboracions a la Revista de Menorca per tal de donar a conèixer la llengua 

internacional auxiliar i els mètodes d’ensenyament que s’utilitzaven entre la 

comunitat esperantista. Així, doncs, el gener de 1906 donà compte de la 

iniciativa de la revista manuscrita esperantista Rodiranto, ―que vindria a 

significar «allò que va donant voltes». Es tractava de petites comunitats de 

persones de diversos països, interessades en l’aprenentatge de la llengua 

internacional esperanto, que compartien articles i escrits propis o traduccions 

de textos a l’esperanto i es corregien entre ells per tal d’aprendre’n, en una 

mena de mètode lúdic de correcció gramatical a escala internacional.1196 Així 

mateix, el novembre d’aquell any féu una petita ressenya ―en dues columnes, 

en castellà i esperanto― sobre el Segon Congrés Internacional d’Esperanto, 

celebrat a Ginebra, al qual ell assistí, entre el 28 d’agost i el 6 de setembre 

―en el qual Vicenç Inglada Ors, militar aleshores destinat a Maó, havia 

presentat un treball sobre el vertader significat d’alguns vocables del nou 

idioma.1197 En el Congrés esmentat es prengué la resolució de fomentar l’ús de 

la llengua internacional auxiliar entre la comunitat científica, amb l’objectiu que 

les revistes científiques publiquessin els seus articles en esperanto o, si no era 

possible, amb un ampli resum en la llengua internacional; mesures que foren 

donades a conèixer a la Revista de Menorca per Vicenç Inglada i per l’actiu 

prevere Josep Juaneda, que en féu la traducció al castellà.1198 De fet, la tasca 

divulgativa de Josep Juaneda no acabà aquí, ans hom té constància que al 

llarg de l’any 1907 oferí als lectors de la Revista de Menorca petites ressenyes 

                                           
1195 BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. Pedro 
Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial de apertura de 
curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 306. 
1196 Vegeu: JUANEDA CALLEJAS, J. «Rodiranto», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 
26-27. La revista Rodiranto aparegué a França el 1902 amb la finalitat de perfeccionar la 
llengua. Funcionava a partir d’una llista d’adherits de països diversos. Els articles eren 
redactats pels subscriptors, que havien de deixar en blanc la pàgina del costat on havien 
redactat el seu treball, per tal de facilitar les correccions dels companys. La revista, manuscrita, 
era reenviada d’uns membres a altres fins retornar al «rondestro» ―el cap―, que a més era 
qui determinava els temes a tractar. MARGAIS, X. El moviment esperantista a Mallorca (1898-
1938), op. cit., pàg. 42. 
1197 JUANEDA CALLEJAS, J. «El País del Esperanto – La Esperantujo», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1906, pàg. 391-392. 
1198 INGLADA ORS, V. [trad. de J. Juaneda]. «Esperanto inter scienculoj – El esperanto entre 
los hombres de ciencia», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 147-148- i 180-183. 
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bibliogràfiques de diccionaris o llibres en esperanto, la majoria editats per la 

Presa Esperantista Societo de París, com ara un diccionari esperanto-francès, 

un llibre de traduccions de les arrels de l’idioma internacional en diverses 

llengües ―llatí, francès, italià, castellà, portuguès, alemany, anglès i rus―, una 

guia d’expressions o frases útils per als membres de la Creu Roja, un conte per 

a nens i una poesia, amb la intenció d’estendre l’idioma internacional, etc.1199 

Tanmateix, el prevere maonès no es trobà sol en la seva tasca divulgativa i 

propagandista, car aquell any, Josep M. Domènech donà a conèixer, també a 

la Revista de Menorca, diverses publicacions en esperanto ―una memòria 

sobre les necessitats d’incloure la llengua internacional en l’educació pública a 

França, un vocabulari esperanto-francès i un aplec de poemes hongaresos 

traduït a l’esperanto, primer número de la col·lecció Esperanto Universala 

Biblioteko―, i Pablo Kugelmann hi publicà un breu treball sobre «El esperanto 

en el mundo militar».1200 

Sigui com vulgui, aquell any de 1907, l’actiu propagandista de 

l’esperanto, Josep Juaneda, organitzà una càtedra o curs d’esperanto en el si 

de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic. Aviat, des de l’òrgan d’expressió de 

l’entitat, s’informà que els ateneistes de la càtedra d’esperanto, per iniciativa del 

seu professor Josep Juaneda, intentaven constituir-se en grup esperantista, 

amb el doble propòsit de relacionar-se amb els organismes anàlegs que 

aleshores s’estaven fundant en altres països i de propagar a Menorca l’idioma 

internacional auxiliar.1201 Les gestions fructificaren en la creació aquell any, el 

18 de juliol, del Mahona Grupo Esperantista ―Grup Esperantista de Maó―, la 

primera Junta Directiva del qual fou composta per Josep Maria Domènech 

                                           
1199 Vegeu: JUANEDA CALLEJAS, J. «Bibliografía. Gran Dictionaire Français Esperanto», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 124-125; JUANEDA CALLEJAS, J. «Bibliografía. 
Guide Esperanto de la Croix Rouge – Sinjoro Vento kaj Sinjorino Pluvo – Mocart kaj Saljeri», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 186-187; JUANEDA CALLEJAS, J. «Bibliografía. 
Naulingva Etimología Leksikono de la lingvo Esperanto», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, 
pàg. 284 i JUANEDA CALLEJAS, J. «Bibliografía. Rakontoj al mia Belulino», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 285. 
1200 Ens referim a: DOMÈNECH, J. M. «Bibliografía. Esperanta Radikaro», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1907, pàg. 154; DOMÉNECH, J. M. «Bibliografía. Rapport sur l’Esperanto – 
Hungara Poemaro», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 225 i KUGELMANN, P. «El 
esperanto en el mundo militar», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 113-114. 
1201 LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 
62. 
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Puigjaner i comptà amb Manel Sintes Rotger (tresorer), Bartomeu Pons 

Aragonés (secretari), i Antoni Tudurí Ponsetí, Pere Ripoll Busquets i Llorenç 

Lafuente Vanrell (vocals). A més, el nounat Grup nomenà presidents honoraris 

a Ludwik L. Zamenhof, el president de la Societat Espanyola per a la 

Propaganda de l’Esperanto, Josep Juaneda, i Antoni Victory Taltavull, car 

presidia l’entitat en la qual s’havia format el Grup Esperantista i de la qual era 

filial. El Grup nasqué, bàsicament, amb la pretensió d’oferir ensenyaments de la 

llengua internacional auxiliar per als seus socis.1202 En el seu inici, davant la 

notícia que es podria celebrar un congrés d’esperantistes de països de llengües 

llatines a Palma ―que finalment no reeixí― el Grup Esperantista de Maó 

expressà la intenció d’assistir-hi.1203 

Uns dels actes que es programaren amb motiu de la fundació del Grup, 

aquell any, fou la celebració d’una vetlada literariomusical per part de la Secció 

de Literatura i Música de l’entitat, com s’ha vist, sota el tema «La Musa del 

Progreso», en què es llegiren poesies en castellà i esperanto ―aquestes 

últimes a cura de Josep Juaneda, fundador del Grup i president honorari, i 

Josep M. Domènech, president efectiu, com s’ha dit―, a més d’interpretar-se 

diverses peces musicals.1204 La tasca ingent portada a terme pel Grup 

Esperantista en aquell curs no s’aturà ni tan sols els mesos d’estiu.1205 

En la primera Junta General ordinària del Grup Esperantista de l’any 

1908 es decidí, a proposta de Pere Ripoll Busquets, aleshores vocal de la 

                                           
1202 LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 
228. 
1203 LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 
400. La iniciativa de celebrar un congrés d’esperanto a Palma fou plantejada per Maurice 
Aubert, esperantista francès amb residència a l’Alger, que pretenia organitzar una trobada dels 
esperantistes de països de l’àrea llatina ―similar a la que havien celebrat els esperantistes 
germànics a Dresden els dies 8 a 12 de maig de 1907, amb l’assistència d’austríacs, alemanys 
i suïssos. El lloc proposat per Aubert per celebrar el congrés havia de ser Palma. 
Nogensmenys, la iniciativa no acabà de reixir i el congrés no se celebrà. MARGAIS, X. El 
moviment esperantista a Mallorca (1898-1938), op. cit., pàg. 176. 
1204 LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Noticias», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 
366. 
1205 Així és que en la memòria d’activitats de l’entitat del curs 1906-1907 es féu saber que: «El 
Grupo esperantista, bajo la dirección de su Presidente Honorario y Profesor D. José Juaneda 
Calleja Pbro., ha seguido durante todo el verano los estudios del lenguaje universal y 
continuará en la misma forma durante el curso que principia». LAFUENTE VANRELL, L. 
«Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo el día 18 de Octubre de 1907. 
Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, secretario de la Junta Directiva», op. cit., pàg. 
295. 
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Junta Directiva del Grup, incloure en els quaderns mensuals de la Revista de 

Menorca un petit suplement de quatre pàgines del Grup Esperantista, en què 

s’havien de publicar notícies del moviment esperantista universal, articles breus 

originals o traduïts, treballs d’altres revistes esperantistes, informacions de 

llibres en esperanto, etc., amb el propòsit de difondre més l’idioma internacional 

auxiliar a casa nostra.1206 Si bé aquell any aparegueren les pàgines 

esmentades al darrere de la secció oficial i de notícies de l’Ateneu, repartides 

per tant al llarg del volum anual en què es compilaren els diversos quaderns 

mensuals de la Revista de Menorca, a partir del tom següent, el que es 

correspon al 1909, la secció dedicada a l’esmentat Grup Esperantista 

s’enquadernà com un annex al final ―fet que es tornaria a produir, per darrera 

vegada, en el volum de 1910.1207 Tanmateix, el Grup Esperantista decidí deixar 

de publicar a la Revista de Menorca la secció mensual a partir del gener de 

1911, car pretenia, des de llavors, seguir amb la seva tasca de propaganda de 

la llengua internacional a través de treballs solts tant a la revista esmentada 

com en altres publicacions ―tot i que cal dir que el volum de publicacions en 

esperanto a la Revista de Menorca a partir de llavors fou, pràcticament, 

inexistent.1208 

L’activitat del Grup Esperantista no es limità sols al sosteniment de 

classes o cursos de l’idioma, a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, i a l’edició de 

treballs per tal de difondre aquesta llengua a casa nostra. Hi ha constància, 

també, de l’organització de conferències sobre la llengua internacional auxiliar. 

Així és que, almenys, hom té constància que en el curs 1908-1909 

s’organitzaren dues conferències. La primera, a cura de Josep Juaneda, 

aleshores president honorari del Grup Esperantista Maonès i cònsol 

                                           
1206 GRUP ESPERANTISTA DE MAÓ. «Sekcio de Mahona Grupo Esperantista (Sección del 
Grupo Esperantista Mahonés)», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 73. Hom pot 
consultar les diverses informacions, treballs, ressenyes de llibres, etc., que el Grup Esperatista 
de Maó publicà mensualment aquell any a: Ibídem, pàg. 73-76, 109-112, 145-148, 185-188, 
221-224, 293-296, 365-368, 409-412, 431-434 i 257-260 (aquest últim íntegrament dedicat a 
reproduir l’article «Idioma internacional», de Josep Juaneda). 
1207 Vegeu: GRUP ESPERANTISTA DE MAÓ. «Sekcio de Mahona Grupo Esperantista 
(Sección del Grupo Esperantista Mahonés)», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg. I-
XLVIII i GRUP ESPERANTISTA DE MAÓ. «Sekcio de Mahona Grupo Esperantista (Sección 
del Grupo Esperantista Mahonés)», Revista de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. I-XLVIII. 
1208 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 12 de gener de 1911, pàg. 2. 
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esperantista a Maó, la seu del qual era l’Ateneu, tractà dels «Progresos del 

Esperanto», el 14 de febrer de 1909. En aquesta donà compte dels avenços 

que la llengua internacional havia fet introduint-se en nacions diverses, en les 

ciències i les arts, i dedicà una atenció especial als aleshores quatre 

congressos internacionals celebrats ―a Boulogne sur Mer, Ginebra, 

Cambridge i Dresden―, a les revistes i als llibres editats, i a la comunitat 

esperantista mundial, en general.1209 Així mateix, el 3 de juny de 1909, el Grup 

organitzà una conferència, intitulada «Utilidad de una lengua internacional: su 

resolución por medio del esperanto», d’Alfons Sabadell, aleshores president del 

Grup Esperantista de Barcelona i vicepresident del Comitè Organitzador del V 

Congrés Internacional d’Esperanto, que s’havia de celebrar el setembre 

d’aquell any a Barcelona. El Grup Esperantista de Maó convidava tots els socis 

de l’entitat i de les corporacions i societats federades aleshores, especialment 

als de la Comissió de la Creu Roja, a assistir a la conferència esmentada 

―hom sap, car ja s’ha dit en aquest estudi, que el Grup Esperantista organitzà 

classes de la llengua internacional per als membres de la Creu Roja a Maó. A 

més, per tal de preparar el congrés internacional, que s’havia de celebrar a 

Barcelona, el Grup obrí un curs gratuït, aquell any, de conversa d’esperanto, a 

cura del tinent d’artilleria Juli Morató, de dilluns a divendres de set a vuit de la 

tarda.1210 S’ha de dir que l’ensenyament de l’idioma internacional auxiliar per 

part dels membres del Grup Esperantista no es limità únicament a les classes 

impartides a l’entitat, hi ha constància que Josep Juaneda fou nomenat, a 

proposta de la Societat Espanyola per a la Propaganda de l’Esperanto, 

professor d’esperanto de l’Institut de Maó, per tal de donar resposta a la Reial 

ordre de 27 de juliol de 1911, en què s’autoritzà els centres docents a impartir 

cursos d’esperanto per professors nomenats per les societats esperantistes.1211 

                                           
1209 JUANEDA CALLEJAS, J. «Progresos del Esperanto. Conferencia dada en el salón de actos 
del Ateneo el 14 de Febrero de 1909, por D. José Juaneda y Calleja, Pbro., Presidente 
honorario del Grupo Esperantista Mahonés y Cónsul esperantista en Mahón», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1907, Apendix núm. 1, pàg. I-XVI. 
1210 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 3 de juny de 1909, pàg. 1. 
1211 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 27 d’octubre de 1911, pàg. 3. 
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Sigui com vulgui, tot i l’embranzida inicial que l’esperanto tingué en el si 

de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, que possibilità la creació d’un Grup 

Esperantista com a filial, sembla que la càtedra d’esperanto cap a l’any 1913 ja 

havia desaparegut.1212 Nogensmenys, el Grup restà afí a l’Ateneu fins a les 

primeries de 1920, en què molt probablement es degué dissoldre definitivament 

i sense solució de continuïtat. 

 
Figura 106. Senyera del Mahona Grupo Esperantista ―Grup Esperantista de Maó―, endegat 

pel prevere maonès Josep Juaneda Callejas, reproduïda a la Revista de Menorca l’any 1907. El 
Grup restà domiciliat a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic fins l’any 1920 com a filial. 

 

                                           
1212 Així es desprèn, almenys, de les afirmacions d’Antoni Victory Taltavull en la conferència 
inaugural del curs acadèmic de 1913-1914, en què tractà sobre les institucions modernes de 
cultura, higiene i foment de Maó, en què afirmà: «Del Ateneo nació el Grupo Esperantista de 
Mahón, con su cátedra de Esperanto, una de las que han desaparecido por nuestra crónica 
inconstancia». VICTORY TALTAVULL, A. «La sociedad mahonesa y sus instituciones...», op. 
cit., pàg. 330. 
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5.2.4.10. La Comissió d’Higiene Social 
 

A les primeries del nou-cents, com s’ha dit, a instància de la Secció de 

Ciències Exactes i Naturals de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, es creà en el 

seu si una Comissió d’Higiene Social, fruit de la preocupació existent aleshores 

per la propagació de malalties entre les classes populars, a les quals contribuïa 

especialment la manca d’higiene. Tenia per objectiu, tal com s’especificà en el 

seu reglament, fomentar la higiene pública i privada, augmentar el nivell de 

cultura higiènica i combatre els errors i les pràctiques vicioses que perjudicaven 

la moral i la salut del poble mitjançant conferències, fulls de propaganda 

higiènica, aplicacions de mesures preventives d’acord amb les autoritats, i, en 

general, totes les mesures legals que es consideressin oportunes. En el 

reglament de la Comissió d’Higiene Social, a més, s’hi especificava la 

composició de la Comissió en un president, un secretari, un tresorer i quatre 

vocals nomenats per la Junta Directiva de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 

Maó, així com també per aquelles persones que hi volguessin col·laborar. Es 

preveia que els fons econòmics de la Comissió es recaptarien a través de 

quotes voluntàries entre les persones adherides, donatius, subscripcions o 

recaptacions d’espectacles públics. A més, es pretenia mantenir relacions amb 

congressos, lligues, associacions o altres institucions que perseguissin finalitats 

comunes en altres indrets tant de l’illa com de fora, així com també amb les 

institucions illenques que poguessin col·laborar en la seva tasca. Finalment es 

pretenia que la Comissió es reunís un cop a la setmana.1213 

La Comissió d’Higiene Social esmentada, creada el 13 de novembre de 

1910, fou presidida, originàriament, per Llorenç Pons Marquès i comptà amb 

Josep Andreu Orfila (tresorer), Joan Mir i Mir (secretari), i Antoni Cardona 

                                           
1213 El reglament de la nounada Comissió d’Higiene Social fou reproduït en un dels dos òrgans 
d’expressió de l’Ateneu. En aquest sentit vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 21 de novembre de 1910, pàg. 1-2. 
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Cardona, Honori Pons Zabala, Cirilio Abadía Llorent i Bernat Bustamante Orfila 

(vocals).1214  

Entre les primeres mesures que acordà la Comissió, hom té constància 

que tingueren la intenció de promoure la celebració de conferències, per tal de 

donar a conèixer els seus objectius, en diverses societats maoneses, així com 

també en altres poblacions. A més, tenia previst fer propaganda en contra de 

l’assistència dels infants a les funcions teatrals. Així mateix, acordà mantenir 

relacions amb la Societat Espanyola d’Higiene, alhora que també pretenia 

sol·licitar a l’Ajuntament de Maó la reforma de les ordenances municipals per 

tal d’adequar-les a les mesures higièniques considerades més necessàries.1215 

El gener de 1911 la Comissió féu saber que havia acordat adreçar-se a 

l’Ajuntament de Maó, amb motiu dels casos de diftèria infantil, aleshores 

produïts amb certa freqüència, per tal que es tanquessin les aleshores vigents 

costures o guarderies de pàrvuls, que eren considerades el principal focus 

d’infecció.1216  

Tanmateix, el creixement dels casos féu que la Comissió d’Higiene 

Social en una reunió, el 26 de novembre d’aquell any, presidida per Llorenç 

Pons Marquès, que comptà amb l’assistència d’Antoni Cardona, Bernat 

Bustamante, Josep Andreu Orfila, Honori Pons Zabala i Cirilio Abadía, redactés 

una moció adreçada a l’Ajuntament de Maó, dos dies més tard, per tal d’aturar 

la plaga de diftèria existent, en què s’instà l’Ajuntament a prendre una sèrie de 

mesures ―l’aïllament dels malalts, l’adequació d’un carruatge per al seu trasllat 

a l’hospital de malalties contagioses, desinfectant-lo un cop s’hagués utilitzat, la 

clausura i desinfecció efectiva de les costures i guarderies de pàrvuls, i 

                                           
1214 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de 
Menorca» [Maó], 21 de novembre de 1910, pàg. 1-2. De la seva creació, n’informà també la 
memòria d’activitats del curs de 1910-1911 de l’Ateneu. Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. 
«Sesión de apertura del curso académico celebraba en el Ateneo el 12 de Octubre de 1911. 
Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., 
pàg. 325. 
1215 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 1 de desembre de 1910, pàg. 2 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 15 de desembre de 1910, pàg. 2. 
1216 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 2 de gener de 1911, pàg. 2. 
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l’organització d’una brigada sanitària per dur a terme les tasques de 

desinfecció.1217  

A més, el desembre d’aquell any, la Comissió redactà i edità, amb l’ajut 

de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, uns fullets de vulgarització higiènica per a 

les classes populars, per tal de donar instruccions per evitar la propagació de la 

diftèria ―en què es descriví la malaltia, les precaucions que s’havien de 

                                           
1217 La moció adreçada a l’Ajuntament de Maó, signada per Llorenç Pons Marquès i Josep 
Andreu Orfila, l’un com a president i l’altre com a secretari de la Comissió, amb data del 28 de 
novembre de 1911, diu així: «Convencida esta Comisión de la excepcional importancia de la 
epidemia de difteria de que es actualmente víctima nuestra población infantil, y conocedora 
asimismo de los buenos deseos que animan á esa Ilustre Corporación en cuanto con la higiene 
se relaciona, faltaría al más elemental de sus deberes si no denunciara ante la misma algunas 
de las lamentables deficiencias que son causa de la extensión, cada día creciente, de la 
expresada epidemia, y no expusiera, como consecuencia, las medidas que cuanto antes deben 
ponerse en práctica para extinguirla. En cumplimiento, pues, de ese deber, ha acordado esta 
Comisión, en sesión celebrada el día de la fecha, dirigirse respetuosamente á esa Ilustre 
Corporación, manifestándole con sentimiento firme convicción de que, para dominar la 
epidemia reinante, apenas se ha hecho oficialmente hasta la fecha cosa alguna que haya 
podido dar otro resultado que mantener á las familias en una confianza engañosa y perjudicial. 
Cónstale á esta Comisión que el aislamiento de los atacados ha sido y es puramente ilusorio; 
cónstale que en algún caso, debidamente declarado á la Autoridad competente, se ha 
prescindido hasta del rótulo “Difteria”; cónstale que los enfermitos que, por no poder ser 
cuidados en su domicilio, ingresan en el Hospital de enfermedades contagiosas, son 
trasladados á él en brazos de sus madres, diseminando unos y otras la infección, cuando el 
traslado no se verifica en carruajes de alquiler, que nadie cuida luego de desinfectar; cónstale 
que la clausura de costuras y escuelas de párvulos se ha realizado de una manera incompleta, 
que de algunas de ellas, en plena epidemia, han salido varios casos de la terrible infección; y 
cónstale, por último, que los domicilios, ropas y objetos contaminados sufren sólo una irrisoria 
desinfección, verdadero escarnio de la Higiene profiláctica, pues queda reducido cuanto se 
hace á una imperfecta é insuficiente fumigación con gas sulfuro, practicada por persona 
incompetente, sin previa cubicación de los aposentos, empleando una cantidad de azufre 
inferior en mucho á la que señalan las disposiciones vigentes y dando por terminada la 
operación en un tiempo tan corto (una ó dos horas) que en ningún caso sería suficiente. A 
estas deficiencias, incomprensibles en una población que se precia de culta, es preciso atribuir 
al desarrollo alarmante de una epidemia que pudo y debió ser evitada. Pero, ya que abandonos 
incalificables nos han llevado á la situación que lamentamos, entiende esta Comisión que urge 
adoptar medidas radicales, que aseguren la sesaparición de la enfermedad y pongan á nuestra 
población á la altura que le corresponde. Legislado está cuanto puede hacerse y por quien 
debe hacerse; pero séale permitido á esta Comisión, en gracia del humanitario propósito que la 
anima, indicar la necesidad de que sean aislados en absoluto los enfermos, de que se habilite 
un carruaje para el traslado de los atacados, cuidando en cada caso de su perfecta 
desinfección, de que se haga efectiva de una vez la clausura de costuras y escuelas de 
párvulos y se proceda á la desinfección verdadera de las mismas y, por último, de que se 
organice rápidamente una brigada sanitaria, dotada del material necesario y dirigida por 
persona comptente, brigada que se encargue no sólo de las antedichas desinfecciones, sino de 
las de los locales, ropas y objetos contaminados. Entiende esta Comisión que con la adopción 
de tales medidas, que exigen de consumo la ciencia y el amor á la infancia, se evitaría el 
oprobio de ver á nuestros hijos constantemente amenazados por la terrible enfermedad que 
hoy reina en nuestra población con grave carácter epidémico, y espera del celo de esa Ilustre 
Corporación se servirá adoptar las resoluciones que crea conducentes al fin de que se trata». 
Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 29 de novembre de 1911, pàg. 2-3. 
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prendre i les regles que s’havien de seguir per evitar-ne la propagació. Les 

instruccions esmentades, primer i únic número del que hom té constància de 

les Hojas de Vulgarización Higiénica editades per la Comissió esmentada i 

l’Ateneu, tingueren una tirada inicial de dos mil exemplars.1218  

Tanmateix, el març de 1912, la Comissió es lamentava que no se’ls 

hagués fet cas per part de la corporació municipal en les recomanacions 

sanitàries proposades, fet que comportava, al seu parer, que l’epidèmia de 

diftèria amenacés amb esdevenir endèmica.1219 

Sigui com vulgui, sembla que la Comissió d’Higiene Social, endegada a 

instància de la Secció de Ciències Exactes i Naturals de l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic, tingué una vida efímera, si hem de fer cas de les afirmacions 

que, l’octubre de 1913, féu Antoni Victory Taltavull, en una conferència sobre 

les institucions maoneses de cultura, higiene i foment, en què considerà un 

fracàs: «la creación de la Comisión de Higiene Social y los diferentes intentos 

de hacer en este ramo una activa propaganda, tan necesaria en esta ciudad, 

por medio de conferencias y por la publicación de hojas higiénicas. Sólo se ha 

repartido una de éstas, redactada por la referida Comisión, y los interesantes 

folletos que nos envía la Sociedad de Higiene Española, con la que estamos en 

correspondencia».1220 

                                           
1218 ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MAHÓN. COMISIÓN DE HIGIENE 
SOCIAL. Instrucciones populares para evitar la propagación de la difteria. Hojas de 
vulgarización higiénica, nº 1. Maó: Imp. de M. Sintes, á cargo de F. Fábregues Pons, desembre 
1911, 4 pàg. 
1219 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» 
[Maó], 2 de març de 1912, pàg. 3-4. 
1220 De fet, Antoni Victory considerava que les seccions de l’Ateneu que presidia havien 
d’assumir, a petita escala, les funcions de les reials acadèmies i societats d’higiene. «Creo que 
la difusión de la Higiene y la de la enseñanza elemental deben ser los objetivos principales a 
que han de dirigir sus esfuerzos las personas y entidades que se preocupan por la cultura y 
progreso del pueblo. En ambas cosas es bien poco lo que ha hecho el Ateneo, que, en mi 
concepto, debe asumir, en pequeña escala, la misión que en las grandes capitales está 
encomendada a Academias, Sociedades de amigos del país y otras análogas. Por eso en sus 
primeros tiempos, y con arreglo a sus estatutos, se avocó, algunas de las funciones de la 
Cámara de Comercio, hasta haber creado ésta; por eso, al dividirse el Ateneo en secciones, 
organizó la de Agricultura, que dió origen a la Cámara Oficial Agrícola; y por eso sus secciones 
de Ciencias deben reemplazar a las Reales Academias y a las sociedades de Higiene», afirmà 
en la conferència esmentada. VICTORY TALTAVULL, A. «La sociedad mahonesa y sus 
instituciones...», op. cit., pàg. 328-329. 
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Figura 107. Primer número ―i únic― dels fullets de vulgarització higiènica que la Comissió 

d’Higiene Social tenia previst editar, en aquest cas dedicat a evitar la propagació de la diftèria. 
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5.2.4.11. La Junta Local de Salvament de Nàufrags 
 

Les societats de salvament de nàufrags nasqueren entre els segles XVIII 

i XIX en diferents indrets d’Europa i dels Estats Units. Entre aquestes, les més 

antigues i conegudes a hores d’ara són les britàniques, que donaren peu a la 

creació de la Royal National Lifeboat Institution (1854) i que marcaren les 

pautes del que havien de ser aquestes associacions d’iniciativa privada i de 

caire humanitari i filantròpic ―dedicades a la salvaguarda de vides humanes 

únicament i exclusiva, al marge, doncs, del salvament marítim entès com a 

rescat i recuperació d’embarcacions i llur mercaderies. A l’Estat espanyol, 

després de diverses iniciatives a les acaballes del set-cents i durant el vuit-

cents, s’acabà per crear, l’any 1880, a instància de Martín Ferreiro Peralta, 

funcionari de la Direcció d’Hidrografia, la Societat Espanyola de Salvament de 

Nàufrags, el primer president de la qual fou l’almirall Joaquín Gutiérrez de 

Rubalcava. La Societat Espanyola de Salvament de Nàufrags s’estructurava en 

una Junta Central, a Madrid, i tot un conjunt de juntes locals que funcionaven 

segons el reglament de l’associació. La major part de les juntes locals foren 

creades a les acaballes del nou-cents i a les primeries del segle passat, i 

visqueren el seu millor moment entre els anys 1880 i 1930 ―a partir de llavors 

patiren la decadència de les activitats marítimes amb els consegüents 

tancaments de drassanes, disminució de la flota pesquera, etc., i entraren en 

franca decadència als anys trenta del segle passat, per acabar esdevenint 

després de la Guerra Civil pràcticament testimonials.1221 

Hom té constància de la creació, el 12 de setembre de 1904, d’una Junta 

Local de Salvament de Nàufrags a Maó a iniciativa d’Antoni Roca i Várez, 

aleshores vinculat a la Junta Provincial de la Lliga Marítima ―projecte que uns 

dies abans ell mateix havia defensat a la premsa local maonesa.1222 La seva 

primera Junta Directiva era composta per Antoni Roca i Várez (president), Joan 

                                           
1221 GARCIA DOMINGO, E. L’Estació de salvament de nàufrags de Fornells i el salvament 
marítim a l’illa de Menorca. Maó: Institut Menorquí d’Estudis, Ajuntament des Mercadal [Cova 
de Pala, 13], 2000, pàg. 11-17. 
1222 Vegeu: El Bien Público [Maó], 6 de setembre de 1904 i El Bien Público [Maó], 7 de 
setembre de 1904. 
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Braté Coll (vicepresident), Manel Bertran Pujol (tresorer), Francesc Ponsetí 

Vicent (secretari), i Bartomeu Escudero Manent, Francesc F. Andreu, Vicente 

Gascó Casares, Marcelino Longo i Bernat Fàbregues Sintes (vocals). Sembla 

que la Junta Local esmentada elaborà un projecte per a la construcció d’una 

estació de salvament al port de Maó, que finalment no reeixí.1223 Les 

informacions localitzades a hores d’ara del funcionament de la Junta Local de 

Salvament de Nàufrags endegada el 1904 són escasses. Tanmateix, hom sap 

que restà domiciliada i afí a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó fins al 

1916, en què, probablement, deixà de funcionar definitivament ―si bé la seva 

activitat des de feia anys devia ser testimonial.1224 

Sigui com vulgui, el 29 de juny de 1919 es refundà, en certa manera, la 

Junta Local de la Societat de Salvament de Nàufrags, que com s’ha vist tingué 

com a precedent la creada l’any 1904 i domiciliada a l’Ateneu fins a les 

darreries de 1916. Així és que gràcies a les gestions de la Junta Provincial de 

la Lliga Marítima, aleshores presidida per Joan F. Taltavull Galens ―que també 

presidia aquell any la Comissió de la Creu Roja―, s’acabà per fundar una nova 

Junta Local de Salvament de Nàufrags.1225 La primera Junta Directiva 

                                           
1223 GARCIA DOMINGO, E. L’Estació de salvament de nàufrags de Fornells... op. cit., pàg. 17-
18. 
1224 Així, en reorganitzar-se o refundar-se a Maó la Junta Local de Salvament de Nàufrags, 
l’any 1919, Pere Maria Cardona, en una memòria que havia de guiar les passes de la nounada 
Junta afirmà: «Es el segundo intento, que yo conozca, éste que se acaba de inaugurar 
literariamente (discursos, memorias, poesías, narraciones, coros de orfeón, etc., etc.) para 
arraigar en Menorca la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos. Cuando se constituyó 
esta actual Junta en Mahón, existía otra, según mis noticias, la que merecía ser sustituida, 
pues ni funcionaba ni funcionó nunca, al menos de modo ostensible». CARDONA, P. M. La 
Sociedad Española de Salvamento de Náufragos en Menorca. Maó: Est. Tip. de M. Sintes 
Rotger, sucesor de B. Fábregues y de M. Parpal, 1920, pàg. 3. 
1225 En aquest sentit, hi ha constància, com s’ha dit, que l’any 1917 la Junta Provincial de la 
Lliga Marítima comissionà Francesc F. Andreu, vocal de la Junta Directiva, per estudiar i reunir 
dades sobre la Societat de Salvament de Nàufrags ―en la primera experiència de la qual havia 
col·laborat a casa nostra. Sigui com vulgui, fins a un any i mig més tard, el 29 de juny de 1919, 
no s’establí definitivament una nova Junta Local de la societat esmentada. Vegeu: Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 24 de 
gener de 1917, pàg. 4, Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la 
«Revista de Menorca» [Maó], 8 de juliol de 1919, pàg. 4. De l’acte de l’establiment d’una Junta 
Local de la Societat Espanyola de Salvament de Nàufrags a Maó l’any 1919 a instància de la 
Junta Provincial de la Lliga Marítima, se’n feu ressò, també, la Revista de Menorca. Vegeu: LA 
REDACCIÓN. «La Sociedad de Salvamento de náufragos en Mahón», op. cit., pàg. 151-153 i 
COTRINA FERRER, J. «Memoria del Secretario, en la solemne declaración del establecimiento 
de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos», op. cit., pàg. 153-156. S’hi 
inclogueren, a més de la memòria citada del secretari, Josep Cotrina Ferrer ―en què donà a 
conèixer el desenvolupament i el funcionament d’aquest tipus de societats a l’Estat espanyol i a 
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d’aquesta nova Junta Local fou presidida per Joan F. Taltavull Galens i comptà 

amb Josep Riera Sampol (vicepresident), Francesc B. Ponsetí Vicent (tresorer), 

Josep Cotrina Ferrer (secretari), Amat Clar Pujol (vicesecretari), i Pere Pons 

Sitges, Francesc French Ceneréntola, Llorenç Comforto i Sebastià Olives 

Verger (vocals). L’1 de maig de 1920 la Junta Local de Salvament de Nàufrags 

de Maó, domiciliada a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic i molt estretament 

unida a la Junta Provincial de la Lliga Marítima, a la qual devia la refundació, 

rebé l’aprovació del seu reglament per part de la Junta Central. Durant aquesta 

segona època, des del 1919 fins a la Guerra Civil, la Junta Local celebrà les 

reunions als locals de l’Ateneu a l’hivern i de la Lliga Marítima a l’estiu.1226 Uns 

mesos més tard de la fundació, el setembre de 1919, el capità de corbeta Pere 

M. Cardona Prieto, aleshores cap de la base naval del port de Maó, redactà 

una memòria o informe sobre les necessitats de l’illa quant al salvament de 

nàufrags amb l’objectiu d’orientar la tasca de la nounada Junta Local.1227 

                                                                                                                            
l’estranger i dels propòsits de la Junta Local de Maó―, els discursos d’Antoni Victory Taltavull, 
president de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, Pere Pons Sitges, batle de Maó, José de 
Oteyza, comandant de Marina del port de Maó, i Francisco de Salavera, General Governador 
militar, en l’acte esmentat, celebrat a l’Ajuntament de Maó. 
1226 GARCIA DOMINGO, E. L’Estació de salvament de nàufrags de Fornells... op. cit., pàg. 21. 
1227 Ens referim a: CARDONA, P. M. La Sociedad Española de Salvamento de Náufragos en 
Menorca, op. cit. En ell, el cap de la Base Naval del port de Maó, considerà que l’illa 
necessitava d’un pla general d’actuació que disposés del mitjans materials òptims amb la 
màxima mobilitat, car no era possible establir estacions de salvament en punts estratègics, 
després d’estudiar el règim general de vents del lloc, com es feia en altres indrets de la 
península, ja que el litoral de l’illa era orientat en totes direccions. A més, considerà cabdal que 
la Junta Local de Salvament de Nàufrags a Maó fomentés l’establiment d’una bona xarxa 
telefònica o telegràfica entre els fars de l’illa i la resta d’ella, a més d’alguns telèfons en cases 
particulars o predis amb bones vistes al mar ―els propietaris dels quals havien d’esdevenir 
col·laboradors actius de la Junta Local― i propers a les casetes de refugi que els pescadors 
tenien repartides per tota l’illa. Així mateix, proposà la ubicació de canons llançacaps als ports 
de Maó, Fornells i Ciutadella, en principi els mínims, que s’havien d’ampliar quan fos possible 
en tres més ―a l’Albufera del Grau, la Falconera i Sant Llorenç. Demandà la necessitat 
d’ubicar també bots de salvament insubmergibles, preferiblement a rem ―car els mecànics 
eren difícils de trobar aleshores segons el capità de corbeta―, a cala Pudenta (a prop de 
Fornells), a Cala Morell (pròxima a Ciutadella) i un altre as Castell (a l’entrada del port de Maó). 
Així mateix, Pere M. Cardona insistí molt en la tasca de conscienciació que la Junta Local de 
Salvament de Nàufrags havia de portar a terme entre els pescadors de l’illa per tal que aquests 
adoptessin i fessin ús de mesures de seguretat passiva en el seu dia a dia ―com ara armilles, 
cinturons, guindoles o qualsevol altre mitjà individual de salvament. Finalment, considerà 
necessari, per tal de poder fer front a salvaments en cas de naufragi de grans vapors, 
especialment els de gran passatge, que els vaixells esmentats instal·lessin la telegrafia sense 
fils i es creés una estació radiogoniomètrica al Toro ―a més de fomentar i assegurar la 
disponibilitat de mesures preventives, com ara bots salvavides suficients, armilles salvavides 
per a totes les persones embarcades, etc. 
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Durant els primers anys de funcionament de la Junta Local de Salvament 

de Nàufrags s’inseriren algunes notícies al butlletí de l’Ateneu, principalment 

informacions sobre els dies que s’havien de celebrar les juntes generals i la 

renovació dels càrrecs directius, reconeixements públics a persones que havien 

fet rescats ―principalment l’any 1920 i al port de Maó―, celebracions de festes 

del salvament ―n’hi ha constància d’almenys dues―, amb l’objectiu de 

recaptar fons per a la Junta Local, etc.1228  

Els lligams amb la Junta Provincial de la Lliga Marítima foren evidents en 

aquests anys, i no sols perquè a ella devia la seva refundació, sinó perquè 

sovint els membres de les juntes directives d’una i de l’altra eren coincidents, 

de manera que es realitzaren les juntes generals d’ambdues associacions el 

mateix dia. A tall d’exemple, a la Junta General convocada el dia 16 de juny de 

1925 d’ambdues associacions ―la de la Lliga Marítima i la de Salvament de 

Nàufrags―, s’elegí una composició idèntica de les juntes directives ―Joan F. 

Taltavull (president), Pere Pons Sitges (vicepresident), Joan Camps Valera 

(tresorer), Sebastià Rodrigo Vinent (secretari); Amat Clar Pujol (vicesecretari), i 

Josep Cotrina, Manuel Jerez, Francesc Frech Ceneréntola i Sebastià Olives 

Verger (vocals).1229 

Una de les primeres mesures que es prengueren des de la Junta Local 

de Salvament de Nàufrags féu referència a la creació d’una estació de 

                                           
1228 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 18 de febrer de 1920, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 2 de març de 1920, pàg. 4; Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 3 de juny 
de 1920; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 28 de novembre de 1920, pàg. 4; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 6 de gener de 1921, pàg. 3-4; Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 30 
d’abril de 1921, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la 
«Revista de Menorca» [Maó], 24 de maig de 1921, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 28 de juny de 1921, pàg. 2; 
Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 29 d’octubre de 1921, pàg. 3-4; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 28 de juny de 1923, pàg. 4; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 31 de maig de 
1924, pàg. 1-2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 27 de juny de 1925, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 26 d’agost de 1925, pàg. 2. 
1229 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 27 de juny de 1925, pàg. 2. 
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salvament a Fornells, idea endegada a les darreries de 1921, per a la caseta de 

la qual l’arquitecte municipal de Maó, Francesc Femenias, projectà els plànols, i 

s’obrí un concurs públic per a la seva construcció a l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic de Maó ―sigui com vulgui, cap al juny de 1923 encara no s’havia portat 

a terme, car mancava l’autorització del Ministeri de Foment.1230 Tanmateix, 

finalment el 28 de maig de 1924 el Ministeri n’autoritzà la construcció, i es 

començaren les obres dos mesos més tard. S’ha de tenir present que 

aleshores la Junta Local de Salvament de Nàufrags era constituïda sòlidament i 

estable ―cal recordar que l’entitat estigué estretament vinculada a la Junta 

Provincial de la Lliga Marítima― i era força activa ―en són una mostra les 

diverses notícies de salvaments efectuats al port de Maó, principalment. 

Disposava d’un bot de salvament, d’un aparell llançacaps i d’un canó de tipus 

Lyle, provisionalment amarrat, l’un, i guardats, els altres, a la base naval del 

port de Maó, mentre la construcció d’una estació ―que era prioritària― no es 

portés a terme. El projecte i l’execució de l’estació de salvament, per a la qual 

s’elegí el port de Fornells, tingué una gestació lenta. A banda del retard per part 

del Ministeri de Foment d’autoritzar-ne les obres, com s’ha dit, aquestes 

s’allargaren per problemes estructurals de la caseta, que no s’arribà a acabar i 

fou finalment venuda al Ministeri de la Marina, l’any 1929, car era inservible 

com a estació de salvament. Sigui com vulgui, gairebé onze anys més tard de 

la refundació de la Junta Local de Salvament de Nàufrags, amb seu a Maó, 

aquesta disposà d’una veritable estació de salvament, amb un bot automòbil i 

un canó llançacaps, a més d’un bot de rems.1231 

 

                                           
1230 De la iniciativa, en donà compte el butlletí de l’Ateneu, tant de l’elaboració dels plànols per 
part de l’arquitecte municipal, el febrer de 1922, com del concurs públic per efectuar les obres, 
el maig d’aquell any; així com també del fet que encara no s’havia pogut portar a terme dos 
anys més tard d’haver realitzat les primeres passes per construir-la, en una Junta General 
celebrada el dia 13 de juny de 1923 se n’informà als socis. Vegeu: Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 2 de febrer de 
1922, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 11 de maig de 1922, pàg. 1-2 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 28 de juny de 1923, pàg. 4. 
1231 Hom trobarà historiat l’esdevenir de l’estació de salvament de nàufrags de Fornells, des de 
la gestació de la primera caseta fins a l’activitat portada a terme fins a la Guerra Civil, a: 
GARCIA DOMINGO, E. L’Estació de salvament de nàufrags de Fornells... op. cit., pàg. 25-52. 
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Figura 108. Edició de l’informe elaborat per Pere M. Cardona Prieto, capità de corbeta i cap de 

la base naval del port de Maó, uns mesos més tard de la fundació de la Junta Local de 
Salvament de Nàufrags de Maó, que havia d’orientar la seva tasca en el salvament a l’illa. 
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5.2.4.12. L’Orfeó Maonès 
 

Les societats o agrupacions corals anomenades orfeons aparegueren a 

l’Estat espanyol al darrer terç del vuit-cents, inspirades en les corals fundades a 

França poc abans, i en certa manera continuaren amb la tasca endegada per 

les societats corals claverianes. El paper d’aquestes organitzacions en el 

renaixement coral i en la vida musical fou decisiu. Quasi totes les poblacions 

del Principat i un gran nombre de les del País Valencià i de les Illes Balears 

endegaren un orfeó. A la resta de l’Estat espanyol l’impacte del moviment 

orfeonista de les darreries del vuit-cents fou menor i afectà principalment el 

nord, sent els grups més importants, aleshores, l’Orfeón Pamplonés (1891) i 

l’Orfeón Donostiarra (1897). Els precedents en el nostre àmbit cultural més 

proper foren l’Orfeó Lleidatà (1861) i l’Orfeó Barcelonès (1862). Posteriorment, 

aparegueren, entre d’altres, l’Orfeó Català (1891) ―que esdevingué la societat 

capdavantera del moviment orfeonístic català i contribuí a unificar les forces 

musicals del Principat―, l’Orfeó Mallorquí (1899), i, ja al nou-cents, l’Orfeó de 

Sants (1900), l’Orfeó Gracienc (1903), i tot un seguit d’agrupacions similars. 

A Menorca, l’any 1890 es fundà l’orfeó maonès Lo Progrés, tot i que no 

es legalitzà fins a l’any 1896 ―els antecedents del qual cal cercar-los en la 

coral claveriana La Fraternitat (1856) i les agrupacions corals anomenades El 

Progrés i Republicana, a la dècada dels vuitanta del segle XIX.1232 L’entitat, 

fundada per pescadors, sabaters i empleats, en el seu inici passà per diverses 

dificultats econòmiques que la feren cercar el suport d’institucions diverses. Així 

fou que en la dècada dels anys noranta del vuit-cents aquest orfeó es domicilià 

a les dependències del Cercle Republicà Industrial i del Casino Isleño, a més 

de passar per diversos locals de lloguer.1233 No fou fins l’any 1912, en què els 

directius de l’Orfeó Lo Progrés acceptaren vincular-se a l’Ateneu Científic, 

                                           
1232 ADG-SES. Expedients 390 i 162. La documentació dipositada, de caire administratiu, es 
correspon al període de 1896 a 1906. 
1233 Sobre l’orfeó Lo Progrés i la seva activitat inicial vegeu: MERCADAL BAGUR, D. El Orfeón 
Mahonés... op. cit., pàg. 15-24. 
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Literari i Artístic, com a societat filial, que l’entitat trobaria l’estabilitat 

necessària. Així fou que aquell any, a partir de l’aleshores Orfeó Lo Progrés i 

l’Orfeó de l’Ateneu ―endegat l’any 1907, un dels directors del qual fou el 

mestre Ferrer Clavé, descendent de Josep A. Clavé― es creà, o si es vol es 

refundaren fusionant-se les agrupacions corals esmentades sota la 

denominació d’Orfeó Maonès, que esdevingué la nova societat coral de 

l’entitat.1234  

Així, doncs, el 19 de maig de 1912 nasqué l’Orfeó Maonès, pròpiament 

dit, creat per l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, com a filial seva, amb la 

pretensió de fomentar a Maó l’educació musical, tal com s’especificà a l’article 

primer del reglament de la nounada societat coral ―aprovat per la Junta 

Directiva de l’Ateneu. El reglament esmentat, a més, estipulà que l’Orfeó tindria 

el seu domicili social a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, que es regiria pels 

seus estatuts, i que els seus afiliats haurien de ser ateneistes adscrits a la 

Secció de Literatura i Música. Es preveia la possibilitat d’organitzar una 

acadèmia de cant tant per als orfeonistes com per als infants ―a la qual 

podrien accedir els nens i joves de manera gratuïta, una vegada que haguessin 

superat la prova d’ingrés. Alhora, tant l’Orfeó Maonès com els alumnes de 

l’Acadèmia de Cant haurien de prendre part en els actes musicals celebrats per 

l’Ateneu. Per poder-se afiliar a l’Orfeó els aspirants havien de ser, forçosament, 

majors de divuit anys i haver estat presentats per dos orfeonistes, així com 

també haver superat l’examen d’afinació i cant corresponent. A més, 

s’especificà que l’Orfeó ingressava a l’Associació dels Cors de Clavé, amb la 

qual cosa els socis tenien dret a participar en les expedicions anuals que 

                                           
1234 VICTORY TALTAVULL, A. «La sociedad mahonesa y sus instituciones...», op. cit., pàg. 
331. Antoni Victory Taltavull, a la conferència esmentada, que inaugurà el curs de 1913-1914, 
féu referència, en relació amb les entitats i agrupacions corals d’aleshores, al fet que l’Orfeó de 
l’Ateneu es reorganitzà sobre la base de l’antic orfeó Lo Progrés, que dóna lloc a l’Orfeó 
Maonès. D’altra banda, de la creació de l’Orfeó Maonès també se n’informà a la memòria del 
secretari de la Junta Directiva de l’Ateneu en què es repassava l’activitat portada a terme per 
l’entitat en el curs de 1911-1912: «Dos instituciones se han sumado a las varias ya nacidas de 
este Ateneo: el “Grupo Beethoveniano” y el “Orfeón Mahonés”, que se constituyeron, 
respectivamente, en noviembre del año último y mayo del presente». RIPOLL BUSQUETS, P. 
«Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 14 de octubre de 1912. 
Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 
300.  
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l’associació coral esmentada duia a terme.1235 Hom pot albirar que amb la 

creació de l’Orfeó Maonès, i amb la seva afiliació als cors de Clavé, que quedà 

fins i tot especificat al reglament, com s’ha vist, l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic proporcionà, a través de l’agrupació coral, en aquells anys, educació 

musical alhora que oferí un espai de sociabilitat. Tanmateix, hom sap que per a 

molts ateneus la constitució de masses corals, a imitació dels cors de Clavé, 

fou una de les activitats predilectes per promocionar la vida societària, ja que 

mitjançant els assaigs i els viatges per anar a actuar en altres localitats es 

reforçava el sentiment de germanor i solidaritat entre els seus integrants.1236 

L’Orfeó Maonès restà com a filial de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic 

fins l’any 1921, en què es transformà en societat independent.1237 Tanmateix, 

fins l’any 1926, tot i tenir l’estatus d’entitat independent, no federada o afiliada a 

cap altra, no aconseguí establir-se en un local propi ―així fou que des que 

deixà de ser una coral filial de l’Ateneu i fins que pogué llogar un local propi 

l’abril de 1926 l’Orfeó Maonès féu ús de les dependències de la Casa del Poble 

de Maó, ofertes gratuïtament per l’aleshores president del Casino d’Obrers 

d’Unió Republicana, Guillem Coda.1238 

La primera Junta Directiva de l’Orfeó Maonès fou presidida per Joan 

Pons Mesquida, i comptà, a més, amb Andreu Pons Capella (tresorer), Pere 

Borràs Pons (arxiver), Joan J. Cursach Buils (secretari), i Sebastià Truyol Pons, 

Josep del Río Pons, Llorenç Barber Mus i Diumenge Barber Sans (vocals).1239 

En els anys en què l’Orfeó restà vinculat a l’Ateneu alguns dels seus directors 

                                           
1235 Del reglament, compost de 19 articles, en donà compte l’òrgan d’expressió de l’Ateneu. 
Vegeu: LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Reglamento del Orfeón Mahonés», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1912, pàg. 162-164. Així mateix, també se n’edità una còpia independent: 
ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO. Reglamento del Orfeón Mahonés. Maó: Est. 
Tip. de M. Sintes Rotger, á cargo de F. Fábregues Pons, 1912. Hom trobarà reproduït el 
reglament esmentat a l’annex documental d’aquest estudi, apartat 8.2.3. 
1236 Vegeu: SOLÀ, P. Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya... op. cit., pàg. 41-43 i 
ANGUERA, P. «Ateneus», op. cit., pàg. 220. 
1237 VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico...», op. cit., pàg. 318. 
1238 MERCADAL BAGUR, D. El Orfeón Mahonés... op. cit., pàg. 25-26. 
1239 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 9 de juny de 1912, pàg. 1-2. 
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musicals, dels quals hom té constància, foren el mestre Domenico Bellissimo i 

Joan Cursach.1240 

En aquest estudi ens centrarem, tan sols, en l’activitat portada a terme 

per l’Orfeó Maonès en els gairebé nou anys en què fou la societat coral filial de 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, lògicament. Com no podia ser d’altra 

manera durant aquells anys, l’Orfeó Maonès prestà el seu suport a les vetlades 

musicals i els concerts organitzats per la Secció de Literatura i Música. Així és 

que la primera vetlada en què actuà fou l’11 de juny de 1912, per tal de 

celebrar tant la seva creació com el setè aniversari de l’Ateneu.1241 Aquell curs 

acadèmic, a més, entre els mesos de juny i juliol, també intervingué en un 

concert a la sala d’actes de l’Ateneu ―en què interpretaren fragments corals de 

les òperes Il Trovatore, de Giuseppe Verdi, Norma, de Vincenzo Bellini, La 

fidanzata corsa, del compositor maonès Benet Andreu, i Der fliegende 

Holländer, (coneguda tant per L’holandès errant com per El vaixell fastasma), 

de Richard Wagner―, i en una actuació as Castell, amb motiu de les festes 

patronals de la població ―en què interpretaren, en aquella ocasió, la serenata 

còmica de l’opereta La pérfida Pepita, d’Adolf Müller, el cor «El amanecer», 

d’Hilarión Eslava, i «Nocturno en el bosque», de Franz Schubert.1242  

Durant el curs acadèmic de 1912-1913 intervingué en diverses vetlades 

de la Secció de Literatura i Música, interpretant «El amanecer» i La pèrfida 

Pepita, el 21 d’octubre, el primer cor de la cantata bíblica de Wagner La cena 

degli Apostoli, a més de tornar a interpretar el cor de La pérfida Pepita, el 10 de 

novembre, i «Nocturno en el bosque» i «El amanecer», ambdues amb 

acompanyament de piano, el 23 de desembre.1243 A més, l’estiu de 1913 

                                           
1240 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 27 de juny de 1913, pàg. 1-2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 14 de juliol de 1916, pàg. 4 i Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 30 de 
març de 1919, pàg. 3. 
1241 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 9 de juny de 1912, pàg. 1-2. 
1242 Aquell estiu, a més, a l’agost, també actuaren en les festes patronals de Llucmaçanes, Sant 
Climent i Sant Lluís. MERCADAL BAGUR, D. El Orfeón Mahonés... op. cit., pàg. 39. 
1243 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 20 d’octubre de 1912, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 9 de novembre de 1912, pàg. 1; 
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l’Orfeó Maonès fou contractat per actuar a les festes patronals des Castell, 

Llucmaçanes, Sant Climent i Sant Lluís. Així mateix, el setembre feren una 

serenata al predi de Sant Antoni, en honor de Camil·la Fabra, i un concert a la 

Casa del Poble, amb motiu de la inauguració de l’entitat esmentada.1244  

En el curs següent, 1913-1914, intervingueren en diverses vetlades 

musicals o concerts organitzats per la Secció de Literatura i Música de l’Ateneu, 

que se celebraren a la sala d’actes, en què cantaren, el 5 de novembre de 

1913, una serenata de Pere Tintorer i Sagarra, el 20 de desembre d’aquell any, 

«La doncella de la costa», de Bartomeus, el 22 d’abril de 1914, el «Gloria a 

España», de Joan Goula i Soley, i el 14 i el 26 de maig, «Invocación a 

Euterpe», de Josep A. Clavé, i «L’Empordà», sardana per a cor masculí amb 

text de Joan Maragall i música d’Enric Morera, entre d’altres.1245 A més, el juny 

d’aquell any els orfeonistes i els socis protectors de l’Orfeó Maonès anaren a 

Lió a visitar l’Exposició Internacional i prengueren part en el seu festival 

artístic.1246 Així mateix, el curs següent, l’abril de 1915, amb motiu de la visita 

del comte de Romanones a l’illa, l’Orfeó Maonès l’obsequià amb una serenata 

al domicili de Guillem de Olives.1247 A més, per setmana santa d’aquell any 

realitzaren diverses serenates ―en què s’interpretaren, entre altres peces, «El 

Trono», del maonès Jaume Calafat, i «A unos ojos», del seu fill i orfeonista 

Miquel Calafat.1248 Així mateix, el 20 de maig intervingueren en la vetlada 

organitzada per l’Ateneu Científic, Literari i Artístic al Teatre Principal en 

benefici de l’Asil de Nenes Orfes ―amb la introducció coral del Stabat Mater, 

                                                                                                                            
Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 22 de desembre de 1913, pàg. 1. 
1244 MERCADAL BAGUR, D. El Orfeón Mahonés... op. cit., pàg. 40. 
1245 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 4 de novembre de 1913, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 20 de desembre de 1913, pàg. 1; 
Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 21 d’abril de 1914, pàg. 1 i MERCADAL BAGUR, D. El Orfeón Mahonés... op. cit., pàg. 
40. 
1246 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 11 de juny de 1914, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 23 de juny de 1914, pàg. 4. 
1247 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 27 d’abril de 1915, pàg. 3. 
1248 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 11 d’abril de 1915, pàg. 4. 
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musicat per G. Rossini, i la marxa del torneig de Tannhäuser, de R. Wagner.1249 

D’altra banda, en el curs següent actuaren, una altra vegada, al Teatre 

Principal, el 31 de gener de 1916, aquest cop en benefici dels nàufrags 

espanyols, cantant fragments d’Ernani, de G. Verdi. Així mateix, tant aquell any 

de 1916 com el següent, l’Orfeó prengué part en les temporades d’òpera del 

teatre maonès. Durant el curs de 1916-1917 realitzaren un concert coral al Saló 

Modern ―que amb posterioritat s’anomenaria Trianón―, el 3 de maig de 1917, 

en què cantaren, sota la direcció del mestre Domenico Bellissimo, «Lo cantor 

del poble», de Joan Goula i Soley, i «Patria Nova», d’Edvard Grieg, així com 

també altres peces aleshores habituals del seu repertori, com ara «Invocación 

a Euterpe» o els cors de l’òpera Ernani.1250 D’altra banda, el curs següent, el 23 

de novembre de 1917, intervingueren en una vetlada a l’Ateneu, en què 

interpretaren «L’Empordà», d’Enric Morera, i el concertant de La Forza del 

Destino, de Giuseppe Verdi, amb Maria Mercadal de Aguinaga, com a 

solista.1251 

Sembla que a les primeries de 1918 l’Orfeó Maonès es desplaçà a 

Bilbao i Sant Sebastià per prendre part en diverses representacions d’òpera 

―en què estrenaren La Llama, de José María Usandizaga.1252 Així mateix, en 

el curs de 1918-1919 participaren en un concert al Teatre Principal, en honor 

de la recentment creada Federació Obrera de Menorca, el 2 de desembre de 

1918.1253 Aquell curs l’Orfeó també participà en una vetlada a l’Ateneu, el 4 de 

juny de 1919, en què cantaren fragments d’òperes que ja havien format part del 

seu repertori anys abans, com ara els cors d’Ernani i de La fidanzata corsa.1254 

A més, per tal de celebrar el centenari de la inauguració de l’òpera italiana a 

                                           
1249 Vetlada en el transcurs de la qual també col·laboraren en un fragment de La Gallia, de 
Gounod, acompanyant, amb els cors, Maria Mercadal de Aguinaga, i en l’«Imflammatus» del 
Stabat Mater, de Rossini, amb Concepció Merino com a solista. Vegeu: Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 15 de maig de 
1915, pàg. 1-2. 
1250 MERCADAL BAGUR, D. El Orfeón Mahonés... op. cit., pàg. 39-41. 
1251 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 22 de novembre de 1917, pàg. 1. 
1252 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 13 de febrer de 1918, pàg. 2. 
1253 MERCADAL BAGUR, D. El Orfeón Mahonés... op. cit., pàg. 41. 
1254 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 4 de juny de 1919, pàg. 1. 
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Maó, l’Ateneu organitzà una vetlada al Teatre Principal, que se celebrà el 30 de 

juny de 1919, en què prengué part l’Orfeó Maonès cantant una selecció de 

l’òpera La fidanzata corsa, així com també el cor de la introducció de Norma, 

algunes peces d’Il Trovatore, en què acompanyà la solista Maria Mercadal de 

Aguinaga, i el cor de les filadores de Der fliegende Holländer ―peces habituals 

del repertori orfeonista, com s’ha vist, en aquells anys.1255 Així mateix, tant 

aquell any com el següent, l’Orfeó participà activament, com ja ho havia fet uns 

anys abans, en les temporades d’òpera del Teatre Principal.1256 D’altra banda, 

durant el curs de 1919-1920 l’Orfeó Maonès realitzà un viatge a Barcelona en 

què aprofitaren per fer diverses actuacions.1257 Aquell curs també participà en 

la representació de l’òpera Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, celebrada 

el 12 de gener de 1920 a la sala Trianón i organitzada per la Casa Coda amb 

motiu de la seva diada, en què prengueren part, com a solistes, Maria Mercadal 

de Aguinaga, Francesc Pons Moll i Antoni Mercadal, sota la direcció musical de 

Domenico Bellissimo. Així mateix, el dies 12, 13 i 28 de juny d’aquell any també 

intervingueren en les successives representacions de l’òpera Marina, de 

Pascual Arrieta, al Cinema Espanya, sota la direcció del mestre Villalonga. El 

curs següent, 1920-1921, el darrer abans no s’independitzà de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic, els dies 20 i 23 d’octubre de 1920, intervingué en les 

funcions de l’òpera de Giuseppe Verdi Aida, organitzades per l’Ateneu ―en 

què actuaren com a solistes Maria Mercadal de Aguinaga, Graziella de 

Vergara, Llorenç Pons, Antoni Mercadal, Vicente Lliñá, Alexandre Tudurí i 

Bartomeu Mercadal, sota la direcció de Bellissimo.1258 

Sigui com vulgui, l’activitat de l’Orfeó Maonès, mentre fou filial de 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, no es limità sols a realitzar actuacions 

musicals, car, tal com s’especificava al seu reglament, també prengué part i 

col·laborà amb l’educació musical dels infants i joves. Així és que en els seus 

inicis col·laborà amb l’Acadèmica de Solfeig i Cant ―endegada també des de 

                                           
1255 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 26 de juny de 1919, pàg. 1-3. 
1256 MERCADAL BAGUR, D. El Orfeón Mahonés... op. cit., pàg. 41. 
1257 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 11 d’octubre de 1919, pàg. 4. 
1258 MERCADAL BAGUR, D. El Orfeón Mahonés... op. cit., pàg. 42. 
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la Secció de Literatura i Música―, de l’Ateneu, el director de la qual fou Pere 

Riudavets Vatllori, i en què podien ser admesos els infants i joves que la Junta 

Directiva de l’Orfeó acceptés.1259 D’altra banda, a més de les sortides i 

excursions fora de l’illa ja esmentades ―Lió, Sant Sebastià i Bilbao, 

Barcelona― per participar en esdeveniments culturals i musicals, els membres 

de l’Orfeó Maonès, en aquells anys, també realitzaren excursions a paratges de 

l’illa ―com ara una el setembre de 1913 al barranc d’Algendar i a la cala de 

Santa Galdana, en què aprofitaren per cantar alguns dels cors del seu repertori 

a les poblacions de Ferreries, es Mercadal i Alaior de tornada.1260 

Amb la creació de l’Orfeó Maonès l’any 1912, per part de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic, a partir de la base de l’antic Orfeó Lo Progrés i del 

propi Orfeó de l’Ateneu, hom pot constatar la voluntat de l’entitat d’endegar una 

agrupació coral com a espai de sociabilitat musical i educatiu. Ja s’ha dit que 

per a molts ateneus la constitució de masses corals, a imitació dels cors de 

Clavé, fou una de les activitats predilectes per promocionar la vida societària, i 

en aquest sentit l’Ateneu de Maó no en fou una excepció. Durant el període que 

l’Orfeó Maonès estigué vinculat a l’Ateneu que l’havia creat, com a filial, la seva 

activitat estigué fonamentalment centrada a donar suport als concerts, vetlades, 

representacions operístiques, etc., endegades des de la Secció de Literatura i 

Música i des de l’Ateneu en general, tot i que no es limità sols a aquestes, atès 

que fou contractat per a recitals aliens a la institució que li donà seu social. En 

aquest estudi tan sols hem assenyalat, a tall d’exemple, algunes de les 

representacions, actuacions, audicions, viatges i excursions, etc., de les quals 

hom té constància, en què participaren en aquells anys, car representen una 

mostra de l’activitat que portaren a terme. Sigui com vulgui, el creixement de la 

massa social de l’Orfeó Maonès féu possible que cap a l’any 1921 es 

plantegessin la conveniència d’independitzar-se i desvincular-se legalment de 

l’entitat que nou anys abans n’havia facilitat la creació i consolidació definitiva. 
 

                                           
1259 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 23 de setembre de 1913, pàg. 2. 
1260 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 23 de setembre de 1913, pàg. 2. 
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Figura 109. Per a molts ateneus la constitució de masses corals, a imitació dels cors de Clavé, 

fou una de les activitats predilectes per promocionar la vida societària, ja que mitjançant els 
assaigs i els viatges per anar a actuar a altres localitats es reforçava el sentiment de germanor i 

solidaritat entre els seus integrants. A la imatge, grup de membres de l’Orfeó Maonès de 
l’Ateneu Científic, Literari i Artístic en una excursió l’any 1919. 

 

 

5.2.4.13. El Comitè Local dels Exploradors d’Espanya 
 

Hom sap que en l’educació dels joves en el temps lliure i en el medi 

natural hi jugà un paper fonamental el moviment creat l’any 1907 pel militar 

anglès Robert Baden-Powell. Aquest fenomen tingué diferents noms i 

orientacions en l’àmbit d’influència catalana, tot i que genèricament se’l coneix 

pel mot escoltisme. No és ni ara, ni aquí, el moment oportú per estendre’ns en 

la història de l’escoltisme en general, tan sols remarcarem que Baden-Powell, 

convençut de la necessitat d’una regeneració moral de la societat anglesa, creà 

un moviment per fer dels joves anglesos uns bons ciutadans, persones de 

caràcter i útils al seu país. Ben aviat aquest moviment es difongué fora 

d’Anglaterra. Així, per exemple, i pel que fa al nostre àmbit territorial més 

proper, la tardor de l’any 1912 es crearen els dos primers grups escoltes de 

Catalunya, amb els noms de Jovestels i d’Exploradors Barcelonesos. Ambdós 
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representen les primeres manifestacions de l’obra de Baden-Powell al 

Principat, tot i que des de diferents caires. Així, doncs, els Jovestels tingueren 

un marcat signe catalanista i federalista, mentre que els Exploradors 

Barcelonesos foren més espanyolistes i militaristes. Tan sols un any més tard 

els Exploradors també s’introduïren a Menorca de la mà del militar, escriptor i 

folklorista maonès Llorenç Lafuente Vanrell i sota l’empara de l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic –en què es domiciliaria un Comitè Local dels Exploradors 

d’Espanya.1261  

Així és que fou precisament des d’aquesta entitat cultural, davant la 

necessitat d’incidir educativament en la joventut més enllà de l’àmbit 

estrictament escolar, que es plantejà un programa d’educació en el temps lliure 

i en l’àmbit natural a través de la introducció de l’escoltisme a l’illa amb la 

creació l’any 1913 dels Exploradors Maonesos, dependents del Comitè Local 

dels Exploradors d’Espanya. En aquest sentit, i a tall d’exemple, són prou 

significatives les afirmacions que aquell any, en la sessió d’obertura del curs 

acadèmic de l’Ateneu, realitzà Llorenç Lafuente Vanrell, prohom de l’escoltisme 

a Menorca, una vegada que els Exploradors Maonesos eren una realitat, sobre 

el que significaven per a l’Ateneu i les motivacions que havien dut l’entitat a 

introduir l’escoltisme en el seu projecte cultural i educatiu. «Al resumir nuestra 

existencia social durante el curso anterior y recordar todas las vicisitudes que 

hemos pasado desde 1904, fecha de la fundación de la Extensión Universitaria, 

y 1905, en que se fundó el Ateneo, observamos que hemos ido mucho más 

lejos de lo que esperábamos al iniciar un movimiento que logró agrupar en esta 

casa la mayor parte de las fuerzas vivas, de las energías que en todos los 

órdenes van dando cuerpo a las aspiraciones y necesidades de un pueblo. En 

estas modestas habitaciones se cruzan y conviven para el trabajo los 

                                           
1261 Sobre la introducció i el desenvolupament de l’escoltisme a casa nostra vegeu: SEGURA 
SALADO, J. «Els exploradors de Menorca», op.cit., pàg. 236-263 i MOTILLA SALAS, X. 
«L'Ateneu de Maó i l'educació no formal dels joves...» op. cit., pàg. 267-286. Pel que fa als 
orígens i el desenvolupament de l’escoltisme al nostre entorn geogràfic i cultural més proper no 
podem deixar d’esmentar algunes obres de referència, com, entre d’altres: BALCELLS, A.; 
SAMPER, G. L’escoltisme català (1911-1978). Barcelona: Editorial Barcanova, 1993; CRUZ 
OROZCO, J. I. Escultismo, Educación y Tiempo Libre. Historia del asociacionismo scout en 
Valencia. València: Generalitat Valenciana, Institut de la Joventut, 1995 i CERDÀ, M. 
L’escoltisme a Mallorca (1907-1995). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999. 
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comerciantes e industriales con los orfeonistas, los agricultores con los 

alumnos de lenguas, de música y de canto, los propagandistas de la Liga 

Marítima con los socios de la Cruz Roja, los individuos de la Sociedad 

protectora de la pesca con los del Club de Foot-Ball», afirmà Lafuente sobre el 

que s’havia aconseguit aplegar a l’Ateneu, abans de prosseguir fent referència 

al fet que: «algo nos decía que el ciclo de nuestra actividad no estaba 

completa, que tal vez en nuestras ansias de renovación y de regeneración no 

habíamos acertado con el verdadero camino al dedicar todos nuestros 

cuidados a los ciudadanos de hoy sin pensar en los que han de substituirnos 

mañana. Y he aquí que una nueva institución viene a completar nuestra obra, a 

satisfacer nuestros deseos, empezando la tarea más abajo, en la infancia 

misma, para encauzarla, para robustecerla, para hacerla capaz de sus futuros 

destinos y apta para la compleja ciudadanía moderna. No todo había de ser 

gravedad y tesitura en esta casa. También habían de entrar en ella las risas 

infantiles para, burla burlando, participar en nuestros trabajos y estimularlos 

con el ejemplo de su inquieta juventud. El lema de los Exploradores de España 

es, desde hace diez años, nuestro lema. Por esto os rogamos que, si alguna 

vez esa infancia bulliciosa interrumpe vuestras lecturas o turba vuestros 

estudios con su revolotear de pájaros alborozados, si invaden ruidosamente 

esta casa alterando su habitual reposo, tengáis para ellos una mirada o una 

sonrisa de cariño y de indulgencia. Son nuestros hijos, hermanos, sobrinos o 

amiguitos que van al campo a ejercitar sus músculos, a respirar aire puro y a 

escuchar ideas sanas, o vuelven de aprender cosas útiles que les hagan 

apreciar los beneficios del trabajo. Hagamos por ellos lo que por nosotros no 

hizo nadie, y preparemos así una evolución que anule las crisis perturbadoras. 

Esos muchachos son una organización social que avanza para sanear los 

cuerpos y almas. ¿No creéis que podemos hacerles sitio a nuestro lado y 

decirles que están en casa?».1262 

Així es que la idea d’implementar l’escoltisme a Menorca es començà a 

gestar des de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, a través d’alguns dels 
                                           
1262 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 14 de octubre de 1913. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 308-309. 
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seus afiliats, majoritàriament pertanyents als cossos militars. De fet, la primera 

espurna del moviment cal cercar-la forçosament en la figura del militar i 

escriptor maonès Llorenç Lafuente Vanrell, que el mes de febrer de 1913 ja 

demandà la creació dels Exploradors d’Espanya des de la tribuna de l’Ateneu 

en una conferència intitulada «Los exploradores de España (Boy scouts)».1263 

Pocs dies desprès el diari republicà La Voz de Menorca n’inserí a les seves 

columnes una ressenya, gràcies a la qual tenim coneixença dels aspectes de 

què tractà, com ara els orígens i objectius de l’escoltisme en el camp de la 

formació integral dels joves: «El señor Capitán de Infantería don Lorenzo 

Lafuente trató de la institución de los “Boy scouts” recientemente implantada en 

nuestra nación con el nombre de Exploradores de España. Comenzó el 

conferenciante explicando como los ingleses, con envidiable espíritu práctico, 

se ocupan más que nosotros en la educación integral del hombre, es decir, en 

fortalecer su cuerpo al mismo tiempo que se templa el carácter», de fet, per a 

Lafuente, l’objecte de la institució no era altra que «enseñar a los muchachos 

cosas prácticas que puedan serles de gran utilidad en la vida para valerse por 

sí solos; despertar en ellos nobles sentimientos y anhelos de ser hombres de 

provecho para la patria, para la sociedad y para sí mismos; inculcarles hábitos 

de orden, de disciplina, de compañerismo, de altruismo y de limpieza; hacerles 

valientes, sufridos, leales, honrados, fieles al cumplimiento del deber y de su 

palabra; en suma: formar su carácter en la edad en que más fácilmente se 

puede amoldar, a fin de que, por su propio impulso, sean buenos hijos, buenos 

hermanos, buenos amigos y buenos ciudadanos».1264 En finalitzar la 

conferència, Lafuente, que comptava amb el suport de l’Ateneu, instà els 

assistents per tal que sorgís la iniciativa d’organitzar a Maó una secció dels 

Exploradors d’Espanya. 

Poc temps després d’aquesta conferència, el butlletí de l’Ateneu es féu 

ressò que la crida realitzada des de la seva tribuna no havia estat en va, car a 

més de mantenir-se el contacte amb Teodor de Iradier per crear els 

Exploradors a Maó diversos oficials de l’exèrcit s’oferiren com a instructors, en 
                                           
1263 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 21 de febrer de 1913, pàg. 1. 
1264 La Voz de Menorca [Maó], 25 de febrer de 1913, pàg. 1.  
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unes afirmacions, per part dels editors del butlletí, que evidenciaven la 

importància del vessant educatiu no formal del moviment que se li atorgava des 

de l’Ateneu.1265 Així, doncs, un mes després de la conferència de Lafuente 

Vanrell, es constituí un Comitè Local dels Exploradors d’Espanya a Maó, amb 

seu a les dependències de l’Ateneu, com s’ha dit, en el qual s’integraren 

personalitats tant civils com militars, amb una major proporció, lògicament, 

d’aquestes últimes.1266 Hi ha constància que a mitjan abril d’aquell any el 

Comitè Directiu Nacional dels Exploradors d’Espanya féu una tramesa de 

cinquanta exemplars dels estatuts i reglaments definitius de la institució, així 

com també de cinc-cents exemplars abreujats —amb butlletes d’inscripció—, 

per tal que fossin repartits entres els centres educatius de l’illa, a través del 

capità d’Estat Major Julio Guerra. De fet, els dos primers centres escolars de 

Menorca que integraren l’escoltisme foren els regentats pels mestres 

mallorquins establerts a Maó Antoni Juan Alemany i Mateu Fontirroig Jordà.1267 

                                           
1265 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 14 de març de 1913, pàg. 2. Hom pot llegir-hi que: «Nos consta que en esta ciudad se 
han iniciado algunos trabajos para el establecimiento de los Exploradores mahoneses, y que, al 
efecto, se está en correspondencia con don Teodoro de Iradier, fundador de los Exploradores 
de España. A raíz de la conferencia del señor Lafuente en el Ateneo acerca de esta institución, 
se ofrecieron varios oficiales del Ejército para desempeñar el cargo de instructores. 
Celebraríamos que este patriótico intento se llevara a feliz término. Lo creemos 
convenientísimo, sobre todo para los muchachos de las familias de la clase media, que pasan 
buena parte del día en el Instituto o en colegios y escuelas, y para los que es indispensable 
dedicar, siquiera un día a la semana, a la vida de campo, ejercitándose en los trabajos y 
adquiriendo los hábitos morales que prescribe el reglamento de los Exploradores». 
1266 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 27 de març de 1913, pàg. 2-3. Concretament, la ressenya afirmava que: «Prosiguiendo 
los trabajos iniciados para establecer en esta ciudad los Exploradores de España, se reunieron 
hace pocos días en el Ateneo algunos entusiastas de esta idea, constituyendo el Comité local, 
formado por personas de clases civiles y militares, que están en relación con el Comité 
nacional, y con sujeción al reglamento provisional por que se rige la asociación. Estando 
actualmente en prensa el reglamento definitivo, que en breve se espera recibir de Madrid, se 
dará estado legal al Comité de esta ciudad cuando se conozca aquél, y entonces publicaremos 
la composición de dicho Comité. Por de pronto se adoptó el acuerdo de domiciliar el Comité 
local en el Ateneo y utilizar, para las reuniones de los exploradores, el salón-teatro de la 
Academia Mariana de San Estanislao. Se cuenta ya con la adhesión de las autoridades y la 
probable cooperación de importantes elementos de esta ciudad. Esperamos que todos los 
buenos ciudadanos apoyarán esta patriótica institución, contribuyendo a hacer que nuestros 
hijos sean, el día de mañana, hombres fuertes, inteligentes y escrupulosos en el cumplimiento 
de los deberes sociales». 
1267 A la notícia recollida al butlletí de l’Ateneu podem llegir: «El Comité directivo nacional de 
esta Institución ha remitido al Capitán de E. M. don Julio Guerra 50 ejemplares de los Estatutos 
y Reglamentos definitivos y 500 de un extracto de los mismos con boletines de inscripción, los 
cuales han sido distribuidos entre los Colegios y Escuelas de esta ciudad, después de remitir 
algunos a las demás poblaciones de la Isla, con objeto de que en ellas se constituyan también 
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Aquest dos primers grups formats a les escoles d’Antoni Juan i Mateu 

Fontirroig ben aviat començaren a desenvolupar activitats a l’aire lliure. El 24 

d’abril de 1913 el butlletí es feia ressò de les primeres activitats d’ambdós 

grups, que ja comptaven amb una norantena d’infants.1268 Tan sols cinc dies 

abans havia quedat constituïda legalment la institució a Maó, alhora que 

s’intentaven constituir també comitès locals a les poblacions des Mercadal i es 

Migjorn Gran. Les primeres passes del Comitè Local dels Exploradors 

d’Espanya format a Maó anaren encaminades a establir vincles amb el Comitè 

Local de Barcelona.1269 Els Exploradors Barcelonesos, creats la tardor del 1912 

                                                                                                                            
Comités locales. Buen número de jovencitos han sido reconocidos estos días en el Ateneo por 
varios señores facultativos, como requisito previo para su inscripción. En cada uno de los 
Colegios de don Antonio Juan y don Mateo Fontirroig se ha constituido ya un grupo de 
Exploradores, compuesto de varias patrullas. El Ateneo se ha inscrito en la nueva asociación 
como miembro fundador». Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 17 d’abril de 1913, pàg. 4. Sobre els mestres 
esmentats s’ha de dir que ambdós representen un clar exponent de la renovació educativa a 
casa nostra, tot i que malauradament són pocs els estudis actuals que sobre aquestes dues 
figures s’han fet en la nostra malmesa història educativa. Les informacions bibliogràfiques que 
actualment hi ha sobre el mestre Antoni Juan Alemany són escasses, no obstant això, ja s’hi 
pot entreveure el paper rellevant que tingué en la renovació pedagògica a Menorca. Fou mestre 
de la segona Escola Pública de nens de Maó, a més de ser un punt de referència per als 
mestres del seu temps. Antoni Juan Alemany introduí els passeigs escolars en la seva pràctica 
educativa i es dedicà de manera especial als ensenyaments marítims, en un intent de 
connectar amb la realitat de l’entorn més proper dels seus alumnes. La seva docència, 
centrada en l’activitat, es fonamentava en la capacitat d’observació i la creativitat de l’alumnat. 
Com a president de l’associació de mestres de Menorca, l’any 1903 organitzà una trobada dels 
mestres menorquins amb la finalitat d’intercanviar experiències i potenciar aspectes de la 
pràctica educativa, com per exemple l’ensenyament globalitzat, actiu i significatiu i la necessitat 
d’una educació integral. D’altra banda, Mateu Fontirroig arribà a Menorca per fer el servei 
militar l’any 1886. En acabar els seus estudis de magisteri obrí un col·legi privat 
d’ensenyament, on aplicà la graduació escolar al principi de segle XX a Maó. Al seu centre, a 
més d’una escola de pàrvuls i l’ensenyament primari, hi establí classes complementàries dels 
cursos de batxillerat i preparava els alumnes que així ho desitgessin per ingressar a la carrera 
militar o en altres branques de l’Administració pública. Fontirroig fou un mestre preocupat per 
les noves tendències pedagògiques del seu temps; per exemple, el seu centre fou pioner en la 
introducció l’any 1914 del mètode Montessori a Menorca i, també, hi integrà l’escoltisme, com 
ja s’ha dit. En el seu pensament comencem a trobar certs lligams amb el noucentisme 
pedagògic català, a més d’una integració del treball manual i de l’autoaprenentatge. Vegeu: 
MARTÍN JIMÉNEZ, I. El sistema educatiu a Menorca... op. cit., pàg. 297-299 i 300-305, 
MOTILLA SALAS, X. «Educació i família en el mestre Mateu Fontirroig Jordà (1866-1931)», op. 
cit., pàg. 15-29 i MOTILLA SALAS, X. «Antoni Juan Alemany i la renovació pedagògica a 
Menorca...», op. cit., pàg. 99-111. 
1268 Així fou que s’informà que: «Los dos grupos ya constituidos de Exploradores Mahoneses 
salieron al campo el domingo último, en número de unos noventa muchachos, con sus 
instructores, de quienes recibieron las primeras explicaciones. Efectuaron marchas y ejercicios 
físicos en los predios de San Antonio y Binisermeña». Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 24 d’abril de 1913, pàg. 2. 
1269 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 24 d’abril de 1913, pàg. 2. 
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sota la direcció del capità de cavalleria Pere Rosselló, foren l’opció espanyolista 

i militarista del desenvolupament de l’escoltisme a Catalunya enfront dels 

Jovestels, de caire catalanista i federalista, guiats i dirigits pel periodista i polític 

català Ignasi Riera, en el que cal considerar com les primeres referències 

històriques del moviment en l’àmbit català. Els Exploradors s’expandiren per 

Barcelona i altres indrets de la geografia catalana dependents dels Exploradors 

d’Espanya.1270  

D’altra banda, una altra de les primeres resolucions del Comitè Local de 

Maó fou adoptar els òrgans d’expressió de l’Ateneu, la Revista de Menorca i el 

seu suplement, el Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico, per tal de 

donar compte de les seves activitats, alhora que hi inseriren diverses notícies 

relacionades amb l’escoltisme en general, per tal de difondre’l entre els afiliats 

de l’entitat.1271 Des del seu inici el Comitè Local dels Exploradors d’Espanya de 

Maó pretengué mantenir una extreta relació amb les autoritats, l’Institut, els 

diversos ateneus, les cambres oficials de Comerç i Agrícola, la Creu Roja i 

l’Acadèmia de Sant Estanislau, fet que quedà reflectit amb el nomenament dels 

socis d’honor.1272 

 Una de les activitats que més es potenciaren des de la nounada 

institució a Maó, com no podia ser d’una altra manera atesa la filosofia del 

moviment escolta, foren les excursions o activitats a l’aire lliure en general. Són 

nombroses les referències que hom pot trobar en el butlletí de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic de Maó sobre les diverses sortides que els 

Exploradors Maonesos feren en la seva primera època, com ara excursions a 

cala sa Mesquida, Calascoves, ses Canessies, Biniaixa i a poblacions veïnes 

                                           
1270 Tal com han assenyalat els professors Josep González-Agápito, Salomó Marquès, 
Alejandro Mayordomo i Bernat Sureda: «Els Exploradors seran un escoltisme espanyol pel que 
fa a orientació i formació. Dirigit majoritàriament per militars que, a més, els proporcionaran 
material, i estimulats per algunes autoritats provincials i locals, inculcaran els valors patriòtics 
espanyols entre sectors minoritaris de la joventut». Vegeu: GONZÁLEZ-AGÁPITO, J.; 
MARQUÈS, S.; MAYORDOMO, A.; SUREDA, B. Tradició i renovació pedagógica. 1898-1939. 
Història de l’educació. Catalunya, Illes Balears, País Valencià. Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, pàg. 340. 
1271 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 27 de juny de 1913, pàg. 2. 
1272 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 10 de juliol de 1913, pàg. 2. 
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com les viles d’Alaior i es Mercadal.1273 Així, per exemple, tenim constància que 

el 19 d’agost de 1913 un grup d’escoltes dels Exploradors Maonesos visitaren 

la colònia escolar que el mestre Antoni Juan Alemany —personalitat, com ja 

s’ha dit, estretament lligada a aquest moviment a casa nostra— dirigia al port 

d’Addaia.1274 Tanmateix, en les freqüents sortides dels Exploradors Maonesos 

a l’aire lliure —com ara la que feren a Calascoves el febrer de 1914— es duien 

a terme activitats pròpies de la institució o, si més no, molt comunes en el 

moviment escolta, com ara l’alpinisme, la cuina i la recollida de fusta i 

d’aigua.1275 Aquell primer any foren freqüents les sortides al camp els 

                                           
1273 A tall d’exemple vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la 
«Revista de Menorca» [Maó], 17 de març de 1914, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 21 d’abril de 1914, pàg. 4; 
Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 11 de juny de 1914, pàg. 4; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 27 d’abril de 1915, pàg. 3; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 15 de maig de 
1915, pàg. 4; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 24 de maig de 1915, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 10 de març de 1916, pàg. 3; Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 28 de març de 
1916, pàg. 2. 
1274 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca», 
núm. 96. Maó, 12 de setembre de 1913, pàg. 2. De la visita, n’informà més extensament Julio 
Guerra en un article a la Revista de Menorca: GUERRA, J. «Exploradores de España. Tropa de 
Mahón. Excursión al puerto de Addaya», op. cit., pàg. 282-290. Hom sap que les colònies 
escolars es perfilaren com un moviment de pedagogia del temps lliure a la darreria del segle 
XIX. La primera que es coneix és la de Zuric (1876), de la mà del clergue M. W. Bion. Anys 
després es va estendre per altres indrets de la geografia europea com Alemanya (1878), per 
iniciativa del Dr. Varrentrap a Frankfurt, Rússia (1882) i França (1883), impulsades per M. 
Cottinet. A l’Estat espanyol les colònies foren introduïdes pel Museu Pedagògic Nacional de la 
mà de l’institucionista Manuel Bartolomé Cossío i les primeres tingueren lloc l’any 1887 a San 
Vicente de la Barquera. A Mallorca, la primera colònia escolar tingué lloc l’any 1893 al Port de 
Sóller i el seu director fou Miquel Porcel i Riera. A Menorca, anys més tard, l’Ajuntament de 
Maó organitzà la primera colònia escolar que fou dirigida pel mestre Antoni Juan Alemany l’any 
1909; gràcies al fet que tingueren un gran èxit, aquestes colònies es mantingueren 
pràcticament durant trenta anys a casa nostra. Vegeu: OLIVER JAUME, J. L’higienisme escolar 
a Mallorca. Aportacions a la sistematització del seu estudi (1880-1936). Palma: Direcció 
General d’Educació, Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear, 1992; COLOM, 
A. J. D. Miquel Porcel i Riera i els inicis de l’activisme escolar a Mallorca. Palma: Centre 
d’Estudis Gabriel Alomar, 1984, pàg. 51-63 i MOTILLA SALAS, X. «Higienisme i educació en el 
temps de lleure a la Menorca contemporània...», op. cit., pàg. 33-56. 
1275 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 27 de febrer de 1914, pàg. 2. En ell es ressenyà, pel que fa a l’esmentada 
excursió, que: «El lunes 23, a las doce, los Exploradores de más resistencia, dirigidos por el 
jefe de tropa señor Lafuente y acompañados de algunos señores asociados, emprendieron una 
excursión a Cala’s Covas, donde pernoctaron en una de las cuevas de aquella población 
troglodita, regresando el martes 24, a las diez y siete, muy satisfechos de su paseo y sin haber 
sufrido molestias, no obstante lo desapacible del tiempo. Además de la marcha y de la detenida 
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diumenges. Ara bé, les excursions no sols es limitaren a sortides d’un dia, com 

les esmentades fins ara, car hi ha constància que en els seus inicis feren una 

excursió a Alaior celebrada els dies 31 de maig i 1 de juny de 1914, població en 

la qual dormiren els Exploradors, que comptà amb la participació d’Antoni Juan 

Alemany, aleshores vicepresicent del Comitè Local dels Exploradors d’Espanya 

i Llorenç Lafuente Vanrell, cap de la tropa de Maó.1276 
 

 
Figura 110. Una de les activitats que més es potenciaren des del moviment escolta, com hom 

sap, atesa la seva filosofia, foren les excursions o activitats a l’aire lliure en general. A la 
imatge, els Exploradors Maonesos en una de les seves freqüents excursions, en aquest cas a 

la cala sa Mesquida. 
 

                                                                                                                            
visita a uno de los más curiosos y bellos parajes de la Isla, hicieron prácticas de alpinismo, 
cocina, acopio de leña y agua y otros servicios propios del Explorador». 
1276 En donà compte, extensament, Julio Guerra, aleshores secretari del Comitè Local de Maó, 
a la Revista de Menorca. Vegeu, en aquest sentit, la crònica: GUERRA, J. «Los Exploradores 
de España. Excursión de los Exploradores Mahoneses a Alayor...», op. cit., pàg. 177-181. 
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Sigui com vulgui, una de les activitats que amb més cura es 

programaren durant aquests anys, i sobre la qual ha quedat evidència a les 

pàgines del butlletí de l’Ateneu, foren els actes que amb motiu de la celebració 

del segon aniversari de la institució es realitzaren i perllongaren al llarg de 

diversos dies, amb diferents activitats com ara recitals de poesia per part dels 

Exploradors, una excursió a sa Mesquida, concursos de salts, carreres, 

rastreigs, telegrafia i nusos.1277 

Així mateix, una menció a part es mereix la implicació dels Exploradors 

Maonesos en la celebració de la Festa de l’Arbre a casa nostra. Són 

nombroses les referències que es poden consultar al butlletí de l’Ateneu sobre 

la implicació dels Exploradors Maonesos en la celebració d’aquesta festa a l’illa 

al llarg dels anys historiats. Sabem que el gener de l’any 1914 els Exploradors 

Maonesos feren diverses excursions a la serra de Biniaixa per tal de preparar el 

terreny per a la celebració de la Festa de l’Arbre, amb la intenció futura d’anar 

canviant els llocs o predis on celebrar-la successivament: «En las excursiones 

efectuadas últimamente a la sierra de Biniaxa, procedieron los exploradores a 

preparar el terreno y abrir los hoyos necesarios para plantar pinos silvestres 

(pinus halepensis), que es la especie más apropiada y que adquiere más 

rápido desarrollo en esta Isla. De ellos se ha hecho un pedido a la “Jefatura del 

Distrito Forestal de Barcelona, Gerona y Baleares”, para celebrar oficialmente y 

de una manera práctica la fiesta del árbol, en armonía con el reglamento de 

                                           
1277 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 27 d’abril de 1915, pàg. 3. La nota es fa ressò de les activitats programades 
pels Exploradors Maonesos en el seu segon aniversari amb el calendari següent: «Para 
celebrar el segundo aniversario de la primera excursión, se organizaron los siguientes festejos: 
Sabado 24. Función ofrecida por la sociedad Iberia, destinando generosamente el producto de 
la taquilla a los fondos de la Institución. En la velada tomaron parte los exploradores, recitando 
poesías de circunstancias y cantando su himno. La Junta directiva de la Iberia entregó a los 
instructores una artística placa de cincelada plata sobre peluche rojo con expresiva dedicatoria, 
y con este motivo se cruzaron frases de recíproco afecto el Presidente de aquella sociedad 
señor Quijano y el jefe de los exploradores señor Lafuente. Domingo 25. Estaba preparado el 
programa siguiente, que hubo de suspenderse por el mal estado del tiempo: Excursión a Cala 
Mesquida, lugar de la primera. Concursos de saltos, carreras, rastros, telegrafía y nudos, con 
premios de don Antonio Victory, don Francisco G. del Valle, don José Mª Doménech, don 
Domingo Colorado, don Luís Belda, don Manuel Lafuente, don Lorenzo Lafuente y don Pedro 
Sintes. Sorteo de veinte libretas de la Caja de Ahorros, donativo del Presidente del Comité local 
don Luis R. Moncada, entre los exploradores más asiduos, para premiar su constancia y 
fomentar el ahorro. Imposición de estrellas de antigüedad a los exploradores que lleven dos 
años y un año en la Asociación. Este programa se efectuará el domingo próximo, 2 de mayo, 
presidiendo los concursos el Comité». 
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esta institución nacional. El Comité local ha acordado que se efectúen 

anualmente las plantaciones sucesivas en diferentes fincas, previo acuerdo con 

sus propietarios, a fin de dar cumplimiento al Código del Explorador, que 

recomienda amor a los árboles y a las plantas, dejando al propio tiempo en 

torno de esta ciudad una positiva huella de la labor constante de nuestros boy 

scouts. Para apoyar su acción en la del Estado, el Comité reproducirá y 

divulgará oportunamente la última Circular de la Dirección general, por medio 

de la cual el Ministerio de Fomento atiende al de la arboricultura, tan 

descuidada en este país. Juzga el Comité de los Exploradores que al seguir la 

norma establecida por todos los Comités de España, enseñando prácticamente 

a la infancia el modo de aumentar la riqueza agrícola, cumple uno de sus 

múltiples deberes y por esto le dedica particular atención».1278 Aquell any la 

festa fou patrocinada per la Cambra Oficial Agrícola i comptà amb la 

participació de les autoritats i les escoles, a més de corporacions i diverses 

entitats.1279 L’acte, programat per a l’1 de març, fou retardat amb motiu de la 

festa de la jura de bandera, a la qual foren convidats els Exploradors, fet aquest 

bastant significatiu de la forta presència i influència dels cossos militars en 

l’escoltisme menorquí a l’època historiada suara.1280 De fet, Llorenç Lafuente 

Vanrell fou l’encarregat de fer una conferència, a les dependències de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic, als Exploradors Maonesos sobre el significat i la 

transcendència de la cerimònia de la jura de bandera a la qual havien estat 

convidats amb anterioritat.1281 Aquest primer any s’arribaren a plantar fins a 

cent pins en diumenges successius del mes de març.1282 Per a l’any següent es 

tornà a repetir l’acte a Biniaixa amb la plantació de vuitanta arbres més.1283 

                                           
1278 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 30 de gener de 1914, pàg. 2. 
1279 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 16 de febrer de 1914, pàg. 2. 
1280 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 27 de febrer de 1914, pàg. 1. 
1281 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 21 de març de 1915, pàg. 1. 
1282 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 6 de març de 1914, pàg. 1; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 14 de març de 1914, pàg. 1 i 4 i, també, Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 17 de 
març de 1914, pàg. 2. A més, tant de la Festa de l’Arbre d’aquell any com dels preparatius 
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Altres activitats destacades dels Exploradors Maonesos en aquests anys 

foren les pràctiques agrícoles i els esports. Així, per exemple, i pel que fa als 

esports, sabem que cap al març de l’any 1917 un equip dels Exploradors 

Maonesos es traslladà a Alaior per disputar un partit de futbol: «El domingo 

último un equipo de nuestros Exploradores pasó a Alayor, donde jugó un 

partido de foot-ball con otro equipo de aquella población, ganando este último 

por dos goals contra uno».1284 A Menorca, la creació del primer equip de futbol 

es degué a la Secció d’Esports i Excursions de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic, com s’ha dit, fet que fou rellevant no sols per a la introducció de l’esport 

esmentat a l’illa, sinó sobretot per la seva importància formativa, vessant 

aquest que es destacava des de l’Ateneu i que volgueren desenvolupar els 

Exploradors Maonesos amb la pràctica també d’aquest esport. A més, cal dir 

que el Comitè Local dels Exploradors llogà un local al moll de Cala Figuera per 

fer reunions l’estiu de l’any 1914, en què es pretenien portar a terme esports 

marítims, per a la qual cosa s’havien llogat també embarcacions.1285 

D’altra banda, i en relació amb les tasques agrícoles, hi ha constància 

que els anys compresos entre 1914 i 1916 els Exploradors Maonesos pogueren 

disposar de l’usdefruit de dues tanques del predi de Binifadet a Sant Lluís per 

desenvolupar-hi activitats agrícoles.1286 

                                                                                                                            
previs, en donà compte a la Revista de l’Ateneu, més extensament, en una crònica específica, 
Julio Guerra, secretari del Comitè Local dels Exploradors d’Espanya de Maó. Vegeu: GUERRA, 
J. «Exploradores de España», op. cit., pàg. 62-63 i GUERRA, J. «Exploradores mahoneses. La 
Fiesta del Arbol», op. cit., pàg. 84-88. 
1283 Tot i que abans els Exploradors es dirigiren a la vila d’Alaior: «El último domingo de febrero 
los Exploradores Mahoneses efectuaron un recorrido de 30 kilómetros, asistiendo a la fiesta del 
árbol celebrada en Alayor, donde fueron muy agasajados, y marchando luego a Biniaxa para 
plantar ochenta pinos regalados por el Excmo. Señor General don Germán Brandeis». Boletín 
del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 10 de 
març de 1916, pàg. 3. 
1284 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 23 de març de 1917, pàg. 2.  
1285 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 17 de març de 1914, pàg. 2. 
1286 En aquest sentit vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la 
«Revista de Menorca» [Maó], 21 d’octubre de 1914, pàg. 4. S’hi informà que: «El distinguido 
propietario don Antonio Prieto de Odiaga, entusiasta protector de esta institución, cedió el mes 
pasado a los exploradores el usufructo de dos cercados del predio de Benifadet (San Luis) para 
que durante dos años puedan dedicar el terreno a prácticas agrícolas; también les ha 
autorizado para utilizar un frondoso bosquecillo y un pozo inmediatos a dichos cercados. El 
Comité local agradeció la generosidad del señor Prieto confiriéndole el título de Socio de 
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Finalment, com ja s’ha dit, els trets distintius dels Exploradors d’Espanya 

en general, i els maonesos no en foren una excepció, foren el seu 

espanyolisme i militarisme. Hom sap que Robert Baden-Powell incorporà 

elements cerimonials a l’escoltisme provinents del món militar, com per 

exemple els uniformes, les formacions, les hissades de bandera, etc. De fet, 

Baden-Powell fou un militar i s’ha de tenir en compte que l’exèrcit comporta una 

ritualització essencial —l’uniforme, la bandera, el canvi de guàrdia, etc.— i que 

per tant una part del ritual escolta tingué aquest tarannà. Ara bé, el que el pare 

de l’escoltisme volgué transmetre amb el seu moviment no coincidia del tot amb 

els valors militars, ja que hem de tenir en compte que Baden-Powell visqué 

experiències com la defensa de l’assetjament de la petita ciutat de Mafeking, a 

les planures d’Àfrica, durant dos-cents disset dies, i per a la qual hagué de 

recórrer a l’organització dels infants perquè ajudessin en totes les tasques 

possibles. Experiències com aquestes el feren descobrir altres línies d’acció 

com que la capacitat d’iniciativa havia d’estar per sobre de la disciplina.1287 És 

possible que el moviment dels Exploradors d’Espanya en general fessin una 

interpretació encara més militarista del mètode de R. Baden-Powell, no obstant 

això, creiem que cal interpretar la introducció de l’escoltisme a Menorca, tot i 

que s’optés des d’un principi per la modalitat dels Exploradors, en el marc 

d’unes idees pedagògicament progressistes. La implicació en el projecte a Maó 

de mestres renovadors —com ara els esmentats Antoni Juan Alemany i Mateu 

Fontirroig Jordà— ens fa pensar que els valors educatius en l’escoltisme 

menorquí dominaren per sobre dels valors de disciplina i subordinació. En 

aquest sentit, la cerimònia militarista esdevingué un instrument al servei del 

caràcter més que una finalitat per ella mateixa o un instrument per aconseguir 

la subordinació i l’obediència. 

Sigui com vulgui, sobre aquests punts, la cerimoniositat i la militarització 

del moviment, són nombroses les referències que hom pot trobar al butlletí de 

l’Ateneu al llarg dels anys objecte de la nostra anàlisi. De fet, actes com la 

                                                                                                                            
Honor. Los instructores preparan el plan de trabajos agrícolas que los exploradores 
desarrollarán simultáneamente con sus restantes ocupaciones». 
1287 Vegeu: FONT I PLANA, J. Del joc a la festa. Escoltisme catòlic català (1930-1980). 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002, pàg. 26. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 732 

promesa de l’explorador i les donacions per part de famílies benestants 

d’equipament per als exploradors menys afavorits socioeconòmicament —amb 

la càrrega simbòlica consegüent— hi representen un bon nombre de notícies. 

En aquest sentit, el butlletí es féu ressò de la donació per part de Camil·la 

Fabra de la bandera als Exploradors Maonesos, la qual fou bordada per 

Catalina Narváez.1288 El lliurament de la bandera es realitzà en un acte públic al 

predi de Sant Antoni, propietat de la donant, amb la presència de la banda de 

música del regiment d’infanteria de Maó, les autoritats, els socis d’honor, 

etc.1289 D’altra banda, una altra donació que se’ls féu, prou significativa de 

l’elevat grau de militarització del moviment a casa nostra, i que fou recollida a 

les pàgines del butlletí de l’Ateneu, consistí en una escopeta de saló per tal que 

els Exploradors poguessin dur a terme exercicis de tir.1290 Dintre d’aquest 

elevat component cerimoniós, també hi jugaren un paper molt important la 

simbologia dels vestits i l’equipament en general com a tret distintiu del 

moviment. Així, doncs, al butlletí també hi aparegué la donació d’un capot 

d’explorador per part d’Aurèlia Baster de Rodríguez per a un explorador la 

família del qual no es pogués permetre de comprar-lo. Així mateix, Martina 

Landino de Domènech i Júlia Bermán de Landino, dames protectores dels 

Exploradors Maonesos, feren donació d’un vestit complet d’explorador per tal 

que fos adjudicat a qui es considerés oportú.1291 D’altra banda, les senyores 

Manella de Victory i Llambias de Mir obsequiaren el Comitè Local de Maó amb 

un escut per a la façana del seu domicili social.1292 

Pel que fa als actes de promesa dels Exploradors —entesos aquests 

com un element motivador del progrés personal i del compromís, més que no 

pas com un acte de subordinació—, el butlletí de l’Ateneu també es féu ressò 

                                           
1288 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 12 de setembre de 1913, pàg. 2. 
1289 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 23 de setembre de 1913, pàg. 2. 
1290 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 4 de gener de 1914, pàg. 2. 
1291 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 9 de febrer de 1915, pàg. 2. 
1292 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 21 d’octubre de 1914, pàg. 4 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 24 de novembre de 1914, pàg. 2. 
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de la iniciativa de tres exploradors que, davant el fet d’haver d’abandonar l’illa 

l’octubre de 1913, no volgueren partir sense abans fer la promesa davant la 

resta de companys d’instrucció, tot i avançar-se a l’acte de la promesa 

col·lectiva programat per al desembre d’aquell any.1293 A aquest acte, la 

realització de la promesa col·lectiva, se li atorgava per part del Comitè Local 

dels Exploradors d’Espanya de Maó una gran importància i transcendència i, 

per tant, se li volia donar la major solemnitat possible.1294 El diumenge 21 de 

desembre de 1913 es féu a l’Explanada de Maó la primera promesa col·lectiva 

reglamentària, acte en el qual foren convidades les autoritats, els socis d’honor 

i els familiars en una cerimònia pública amb l’assistència també de la música 

del regiment d’infanteria de Menorca, en el qual els Exploradors Maonesos 

realitzaren diversos treballs davant del públic assistent.1295 L’estiu de 1914 es 

programaren exàmens d’aspirants a exploradors de tercera, així com la 

promesa dels nous exploradors que durant el mes d’agost romangueren a la 

colònia del Port d’Addaia sota la direcció del mestre mallorquí Antoni Juan 

Alemany.1296 A l’acte de promesa d’aquell any els Exploradors Maonesos 

obsequiaren el cap de tropa, Llorenç Lafuente Vanrell, amb un bastó de camp 

amb la insígnia dels Exploradors d’Espanya.1297 De fet, Lafuente, personalitat 

                                           
1293 Així fou que s’hi informà que: «El domingo 5 del actual, en la Explanada de esta ciudad, 
prestaron la promesa de explorador tres muchachos que, teniendo que ausentarse 
definitivamente de esta Isla, quisieron cumplir esta formalidad ante sus compañeros de 
instrucción. La promesa colectiva se efectuará probablemente en diciembre próximo, ya que el 
Comité desea que puedan prestar el mayor número de exploradores, para lo que, dada la 
importancia que el acto ha de tener, no están aún en condiciones gran parte de aquellos, tanto 
más cuanto que recientemente se han inscrito muchos muchachos». Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 13 d’octubre de 
1913, pàg. 2. 
1294 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 12 de desembre de 1913, pàg. 2. La nota informativa publicada al butlletí sobre l’acte de 
promesa programat aquell any diu: «El Comité local de esta Asociación en nuestra ciudad, se 
propone celebrar, el domingo 21 del corriente mes, la promesa reglamentaria, precisa para 
poder ostentar la insignia de explorador de tercera. Dicho acto habrá de ser una fiesta, a la que 
se piensa dar la mayor solemnidad posible, dada su importancia y trascendencia». 
1295 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 20 de desembre de 1913, pàg. 2. 
1296 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 24 de juliol de 1914, pàg. 2. 
1297 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 29 de novembre de 1914, pàg. 2. També se’n féu ressò la Revista de Menorca, en una 
crònica signada per Julio Guerra. Vegeu: GUERRA, J. «Exploradores de España. Promesa 
colectiva», op. cit., pàg. 17-20. 
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destacada dins del moviment escolta a casa nostra, com ja s’ha dit, fou objecte 

d’un altre homenatge dos anys més tard, quan li fou concedida a proposta del 

Consell Nacional dels Exploradors d’Espanya la creu de l’Ordre Civil d’Alfons 

XII, per la seva tasca com a cap de la tropa dels Exploradors Maonesos.1298 

L’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó allotjà a les seves 

dependències el Comitè Local dels Exploradors d’Espanya fins a l’any 1915, en 

què aquest passà a denominar-se Consell Local. Sigui com vulgui, el Consell 

Local dels Exploradors d’Espanya de Maó suspengué les seves activitats, i els 

grups o tropes d’exploradors que en depenien, a les primeries de la dècada 

dels anys vint del segle passat. Aquest primer període o època del moviment 

escolta a casa nostra cal considerar-lo, possiblement, com el més fructífer i 

interessant des d’un punt de vista educatiu. No seria fins uns anys més tard, 

cap el maig de 1925, que el Consell Local dels Exploradors d’Espanya de Maó 

es reorganitzà de bell nou i reprengué la seva activitat, una altra vegada, com 

en la primera època, estretament lligat a l’Ateneu al qual devia la introducció a 

l’illa ―etapa que es perllongà fins a l’esclat de la Guerra Civil.1299 Així és que el 

5 de maig de 1925, a instància de l’aleshores delegat del Govern a Menorca, el 

comandant Lluís de Uhler i Taltavull, es reuniren al seu domicili Joan F. 

Taltavull i Galens, els militars Vicenç Rodrigo Vinent, Llorenç Lafuente Vanrell, 

Julio Garrido Ramos i Josep Cotrina Ferrer, els mestres i professors Mateu 

Fontirroig Jordà, Francesc Cardona Carreras, Emiliano Castaños Fernández, 

Joan Hernández Mora i Francesc Seguí Coll, a més de Jenaro Vives 

                                           
1298 La notícia diu: «Ateneísta condecorado. Por R. O. de 16 de junio último, y a propuesta del 
Consejo Nacional de los Exploradores de España, se ha concedido la cruz de la Orden civil de 
Alfonso XII a don Lorenzo Lafuente Vanrell, Jefe de tropa de los Exploradores Mahoneses». 
Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca», núm. 155. Maó, 14 de juliol de 1916, pàg. 4. L’esmentada insígnia li fou imposada 
pel governador de l’illa en l’acte de promesa col·lectiva d’aquell mateix any: «En el acto de la 
promesa el Excmo. Señor General Gobernador impuso al Jefe de la tropa don Lorenzo 
Lafuente Vanrell la cruz de Alfonso XII, que le fue concedida recientemente y le regalan el 
Consejo local, socios protectores y exploradores». Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 22 de setembre de 1916, 
pàg. 4. 
1299 Així fou que en el butlletí de l’entitat el 27 de juny de 1925 s’informà que s’hi domicilià el 
Consell Local dels Exploradors d’Espanya ―com ja ho estigué a la primera etapa. Vegeu: 
Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 27 de juny de 1925, pàg. 2. El Consell Local dels Exploradors d’Espanya aparegué a la 
capçalera del butlletí de l’entitat, com a entitat o societat domiciliada o federada a l’Ateneu, 
entre el juny de 1925 i l’abril de 1936. 
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Montserrat, Frederic Pons Fargas, Pere Sintes Rotger i Antoni Pons Mercadal, 

constituïnt el Consell de l’Alt Patronat i el Consell Tècnic que havien de formar 

el Consell Local dels Exploradors d’Espanya de Maó.1300  

Una vegada que el Consell Local de Maó es formà i es tornà a domiciliar 

a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, des del Consell dels Exploradors 

d’Espanya volgueren agrair públicament a l’entitat esmentada la concessió de 

dependències per al seu local social.1301 Sembla que la represa de les activitats 

en aquesta segona època no fructificà de tot d’una. Des del butlletí de l’Ateneu 

s’informà a l’agost de 1925 que: «El nuevo Consejo de Alto Patronato continua 

su labor de reconstituir en nuestra ciudad la patriótica como útil institución para 

nuestra juventud [referint-se als Exploradors d’Espanya]», alhora que es 

recordava que: «Ya quedan inscritos buen número de muchachos, que muy en 

breve completarán el grupo 1º y es de esperar que con la entrada del otoño 

veamos de nuevo como la simpática Tropa cruza nuestras calles. Fíjense los 

padres de familia en las grandes ventajas que hoy ofrecen los exploradores, 

perfectamente reglamentados en toda España».1302 Tanmateix, no fou fins el 

30 de gener de 1926 que se celebraren a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic els 

exàmens per als aspirants a exploradors de tercera classe, davant el Consell 

Tècnic de Maó i sota la presidència del president del Consell de l’Alt Patronat. 

Una vegada que acabaren els exàmens els Exploradors cantaren l’himne oficial 

de la institució, alhora que foren felicitats per Antoni Victory Taltavull com a 

                                           
1300 ADG-SES. Expedient 688. Certificació de la constitució del Consell Local dels Exploradors 
d’Espanya de Maó, 9 de maig de 1925. El Consell de l’Alt Patronat quedà compost per Joan F. 
Taltavull (president), Vicenç Rodrigo Vinent (tresorer), Llorenç Lafuente Vanrell (secretari), 
Mateu Fontirroig Jordà, Julio Garrido Ramos i Francesc Cardona Carreras (vocals). A més, 
Josep Cotrina Ferrer fou nomenat delegat pel Ministeri de Guerra, Emiliano Castaños 
Fernández pel d’Instrucció Pública, i Jenaro Vives Montserrat pel de Governació. Així mateix, 
Frederic Pons Fargas fou nomenat metge de la institució. D’altra banda, el Consell Tècnic 
quedà format per Pere Sintes Rotger (cap de la tropa), i Francesc Seguí Coll, Joan Hernández 
Mora i Antoni Pons Mercadal (instructors). Altres persones de les quals hom té constància que 
s’implicarien en el Consell Local dels Exploradors d’Espanya, en aquesta segona època a casa 
nostra i en anys posteriors, a través de la documentació existent a l’Arxiu de la Delegació del 
Govern a Menorca, foren, Diego Botella Navarro (vocal els anys 1927 a 1929) i Ferran Jansà 
Guardiola (secretari en el mateix període). 
1301 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 7 d’agost de 1925, pàg. 2. 
1302 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 26 d’agost de 1925, pàg. 2. 
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batle de Maó i president de l’Ateneu.1303 En els mesos posteriors la represa de 

les activitats dels Exploradors Maonesos era una evidència, car el 28 de febrer, 

a la terrassa de la Lliga Marítima, havien fet la promesa vint-i-dos exploradors 

de tercera classe, que efectuaren alguns exercicis, i el Consell Local dels 

Exploradors d’Espanya obsequià tots els participants amb una bereneta; així 

mateix, l’1 de març el grup d’Exploradors endegat féu un passeig d’anada i 

tornada a Alaior. Per aquelles dates el nombre d’aspirants inscrits ascendia ja a 

setanta. A més, fruit dels lligams restablerts amb el Comitè dels Exploradors 

d’Espanya de Barcelona, es preveia que els Exploradors Barcelonesos 

visitarien els de Maó el maig o el juny d’aquell any. Fets tots ells que feren que, 

el març de 1926, des del butlletí es congratulessin que: «Esta patriótica 

institución, que hace pocos meses fué restaurada en nuestra ciudad, parece 

que va felizmente tomando incremento de día a día. Los esfuerzos de los 

Consejos de Alto Patronato y Técnico se traducen en resultados prácticos».1304 

Així mateix, el 22 de març de 1926 s’examinaren a l’Ateneu, per tercera vegada 

en poc més de dos mesos en aquell any, vint-i-nou nous aspirants a 

exploradors de tercera classe; assistiren a l’acte el cap accidental de la tropa i 

una representació del Consell de l’Alt Patronat. Els aspirants foren aprovats i es 

preveia fer-los la imposició dels distintius i celebrar l’acte de la promesa el 23 

d’abril, festa de Sant Jordi, patró dels Exploradors. Aleshores el nombre 

d’exploradors inscrits ascendia a vuitanta. Per aquelles dates els Exploradors 

Maonesos havien realitzat diverses excursions ―el 20 de març en feren una as 

Castell i el 4 i 5 d’abril una altra as Mercadal.1305  

                                           
1303 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 19 de febrer de 1926, pàg. 2. 
1304 Alhora, es recordava que: «No deben olvidar los padres de familia las grandes ventajas que 
para la juventud reporta su ingreso en la Institución, incluso el ahorro de seis meses de servicio 
militar, para aquellos que perseveren en las filas de los Exploradores». Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 19 de març de 
1926, pàg. 3-4. La visita dels Exploradors Barcelonesos finalment es concertà pels dies 24 i 25 
de maig d’aquell any, i s’esperava que n’acudissin un centenar. Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 9 de maig de 1926, pàg. 2. 
1305 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 8 d’abril de 1926, pàg. 2. De fet, el 23 d’abril d’aquell any es realitzà l’acte de la promesa 
i la imposició de distintius als exploradors aprovats el 22 de març a la sala d’actes de 
l’Ajuntament. Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la 
«Revista de Menorca» [Maó], 23 d’abril de 1926, pàg. 2. 
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L’octubre de 1926 el Consell Local dels Exploradors d’Espanya, tot i 

continuar domiciliat legalment a l’Ateneu, llogà un local al carrer d’Alfons III, que 

havia d’esdevenir el «quarter de la tropa».1306 Aquell any, el 12 d’octubre, els 

Exploradors i els infants de les escoles públiques i els col·legis privats 

participaren en la celebració de la Festa de la Raça, patrocinada per 

l’Ajuntament ―fet que es tornaria a repetir en la celebració de l’esmentada 

festa l’any següent.1307  

Les informacions localitzades en els òrgans d’expressió de l’Ateneu 

―tant a la Revista de Menorca com en el seu butlletí― en aquesta segona 

època dels Exploradors a casa nostra són menors a les de la seva primera 

època, abans comentada, especialment pel que fa a les sortides, excursions i 

activitats en general del moviment. Nogensmenys, no ens atreviríem a atribuir-

ho a una manca d’arrelament o activitat per part seva, sinó més aviat a una 

manca d’interès en publicitar-ho, com en anys precedents, en les publicacions 

de l’entitat en la qual restaven federats o domiciliats.  

Tanmateix, cal tenir en compte, a més, que a les acaballes de la 

Dictadura primoriverista i en els primers anys de la Segona República la 

patrulla Lleó, probablement la més important d’aquesta segona època de 

l’escoltisme a Maó, edità un full intitulat El Scout, en què s’inseriren 

informacions de les activitats portades a terme per aquest grup escolta 

maonès, en el seu inici, i que amb el temps esdevindria el butlletí oficial de 

l’escoltisme maonès.1308 

                                           
1306 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 10 d’octubre de 1926, pàg. 4. 
1307 Pel programa publicat d’ambdues celebracions hom té constància que els Exploradors i els 
infants de les escoles havien de cantar l’himne a la bandera, acompanyats de la banda 
municipal Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista 
de Menorca» [Maó], 10 d’octubre de 1926, pàg. 1 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 10 d’octubre de 1927, pàg. 1-2. 
1308 Així és que hom té constància que entre l’abril de 1929 i l’octubre de 1933, es publicà, a la 
impremta de M. Sintes Rotger de Maó, El Scout. Portavoz de la patrulla del León, del qual se 
sap que se n’editaren fins a 38 números. De periodicitat variable, l’any 1929 s’editen els 
números 1 al 12, el 1930 del 14 al 25, el 1931 del 26 al 30, el 1932 del 31 al 37 i el 1933 el 38. 
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Figura 111. L’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó es plantejà un programa d’educació en 
el temps lliure i en l’àmbit natural a través de la introducció del moviment escolta a l’illa amb la 
creació l’any 1913 del Comitè Local dels Exploradors d’Espanya. A la imatge, els Exploradors 

Maonesos en una de les seves activitats. 
 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 739 

Sigui com vulgui, a través de les poques informacions inserides en el 

butlletí de l’Ateneu, hom sap que per aquelles dates a la sala de lectura de 

l’Ateneu es rebia El Explorador (Madrid), òrgan de la institució nacional dels 

Exploradors d’Espanya, així com també Exploradores de España, butlletí 

mensual dels Exploradors de la província d’Alacant.1309 Així mateix, l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic rebé la visita, l’abril de 1928, de Carlos de Cifuentes, 

comandant d’artilleria i cap de la tropa dels Exploradors de Barcelona, Ernest 

George, instructor escolta del comtat de Kent (Anglaterra), i Carles Künhn, 

Albert Herret i Manuel Sabugo, instructors dels Exploradors Barcelonesos 

―mostra evident dels lligams que amb els Exploradors Barcelonesos s’havien 

establert.1310  

Sigui com vulgui, l’última notícia que es publicà al butlletí de l’Ateneu 

sobre els Exploradors Maonesos feia referència al fet que l’1 de juny de 1935 

s’instal·laren al local de la Representació del Tir Nacional de Maó ―entitat 

també federada a l’Ateneu i en què participaren alguns dels militars que 

formaven part del Consell de l’Alt Patronat dels Exploradors d’Espanya de 

Maó.1311 Tanmateix, hom sap que el moviment escolta a Menorca desaparegué 

amb l’esclat de la Guerra Civil ―car s’ha de tenir present que molts dels seus 

caps i dirigents aleshores eren militars lligats al conservadorisme maonès, fet 

que motivà que el moviment no comptés amb el vist-i-plau de les autoritats 

d’aleshores.  

Hom pot comprovar, per tant, a tall de síntesi, que a Menorca, 

l’escoltisme tant en la seva primera època ―compresa entre els anys 1913 i 

1921― com en la segona ―que anà des del 1925 al 1936―, tingué uns lligams 

                                           
1309 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 25 de març de 1927, pàg. 2 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 4 de març de 1928, pàg. 2. 
1310 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 20 d’abril de 1928, pàg. 3. 
1311 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 19 de juny de 1935, pàg. 2. En ell es donà compte que: «Desde 1 del presente mes la 
agrupación ha quedado instalada en el local del “Tiro Nacional”, calle de Santa Ana, núm. 4, 
donde dispone de mejor alojamiento que el que ocupó hasta dicha fecha. El dia 7 fué visitada la 
Agrupación por el excelentísimo señor don José Miaja, General de Brigada, perteneciente a la 
Comisaría Nacional residente en Madrid. El señor Miaja recorrió los locales, celebró su 
instalación y dirigió la palabra a la Junta, Instructores y Exploradores, que se hallaban en el 
local por razón de sus respectivas funciones, manifestándoles la complacencia con que la 
Comisaria sigue su presistente labor y alentándoles a continuarla». 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 740 

estrets amb l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, entitat des de la qual 

s’introduí a l’illa i en la qual es domicilià el Comitè o Consell Local de Maó dels 

Exploradors d’Espanya. Així fou que, amb la voluntat d’incidir educativament en 

la joventut més enllà de l’àmbit estrictament escolar, des de l’Ateneu es 

plantejà un programa d’educació en el temps lliure i en l’àmbit natural a través 

de la introducció del moviment escolta a l’illa amb la creació l’any 1913 del 

Comitè Local dels Exploradors d’Espanya ―a instància del militar Llorenç 

Lafuente Vanrell. Ben aviat personalitats lligades a l’Ateneu de Maó i 

pertanyents als cossos militars de Menorca feren seu el moviment tot 

militaritzant-lo ostensiblement, fet més que evident si ens atenem a la modalitat 

d’escoltisme adoptada, que no fou altre que la dels Exploradors d’Espanya, que 

com hom sap foren l’opció militarista i espanyolista del moviment escolta arreu 

de l’Estat. No obstant això, el seu desenvolupament a Menorca ha de ser entès 

en el marc d’unes idees pedagògicament renovadores, car altres personalitats 

lligades al moviment, i provinents del món de l’educació, com ara Antoni Juan 

Alemany i Mateu Fontirroig Jordà, integraren l’escoltisme en els seus centres 

educatius. De fet, els dos primers grups d’Exploradors creats a Maó foren 

precisament els dels mestres pedagògicament renovadors citats, en el que 

caldria considerar ―juntament amb les colònies escolars― com les primeres 

espurnes, fora de l’àmbit estrictament escolar, de pràctiques educatives del 

moviment de l’escola nova a casa nostra. Tanmateix, el moviment entrà en 

declivi fins a desaparèixer l’any 1921 i no es tornaren a reprendre les seves 

activitats fins a l’any 1925, en una segona època del moviment escolta a casa 

nostra possiblement menys interessant des d’un punt de vista estrictament 

educatiu. 

 

 

5.2.4.14. El Grup Filharmònic i l’Agrupació Radiofilharmònica 
 

L’any 1916, el 4 de maig, es constituí, a instància de la Secció de 

Literatura i Música de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, el Grup Filharmònic 

―com a filial seva o «hijuela»―, amb la finalitat d’interpretar i donar a conèixer 
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obres musicals, tant clàssiques com modernes, entre els socis, per a la qual 

cosa es volia endegar inicialment un quintet.1312  

El Grup Filharmònic, al capdavant dels afiliats i organitzadors del qual hi 

trobem inicialment Jaume Albertí Moncada, fou molt actiu en la seva primera 

època. En el curs acadèmic de 1916-1917, el primer des de la seva creació, féu 

fins a catorze concerts entre el 14 de novembre de 1916 i el 30 de maig de 

1917 ―en què s’interpretaren sis trios per a piano, violí i violoncel, vuit quartets 

de corda, divuit obres de caràcter simfònic, i una gran diversitat de fragments 

de trios, quartets, etc., a cura de Domenico Bellissimo, Pere Seguí, Francesc 

Arguimbau, Antoni Soler, Sebastià Orfila, Bartomeu Palliser, Mercadal, 

Mascaró i Estela. En els concerts esmentats d’aquell curs s’executaren peces 

musicals, la majoria de les quals aleshores desconegudes a Maó, de Ludwig 

van Beethoven, Wolfgang A. Mozart, Richard Wagner, Jules Massenet, Franz 

J. Haydn, Piotr Ílitx Txaikovski, Robert Schumann, Johann S. Bach, Franz 

Schubert, César-Auguste Franck, Aleksandr P. Borodin, Felix Mendelssohn-

Bartholdy, Anton Rubinstein, Edvard Grieg, Ruperto Chapí, Camille Saint-

Saëns, Luigi Boccherini, Bolzoni, Lenormand, Gretchaninov i Scharwenka. Així 

mateix, a banda dels concerts esmentats, que eren sols per als afiliats al Grup 

Filharmònic, aquest també participà en el seu primer curs en altres concerts de 

divulgació musical, de caràcter popular, que foren públics: dos al Saló Modern 

―un d’ells amb la col·laboració de l’Orfeó Maonès― i un altre a l’Acadèmia de 

Sant Estanislau de Kostka.1313 En el curs següent es realitzaren setze concerts 

més, en què es donaren a conèixer tant peces musicals d’autors interpretats en 

el curs precedent ―com ara Mozart, Beethoven, Lenormand, Mendelssohn, 

                                           
1312 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 5 de octubre de 1916. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll 
Busquets», op. cit., pàg. 294. Així és que Pere Ripoll, en la memòria de secretaria de l’entitat 
d’aquell any, afirmà: «Al objeto de dar a conocer las mejores obras del repertorio clásico y 
moderno se ha constituido un Grupo filarmónico, quedando abierta matrícula entre los señores 
socios, para sufragar los gastos que origine la formación de un quinteto». 
1313 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 8 de octubre de 1917. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 299-300. La ingent activitat portada en aquell curs pel Grup 
Filharmònic dugué a afirmar a Llorenç Lafuente Vanrell, aleshores secretari de la Junta 
Directiva de l’Ateneu, en la seva memòria d’activitats d’aquell curs, que: «El brillante programa 
del curso anterior tendrá sin duda una feliz continuación en el presente y la obra de alta 
educación musical seguirá su curso, como corresponde a la tradición artística de esta ciudad. 
Así lo deseamos los aficionados al arte puro y noble».  
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Wagner, Rubinstein, Haydn, Gretchaninow, Grieg, Schubert, Txaikovski, 

Bolzoni, Massenet, Scharwenka, Bach, Saint-Saëns, Franck i Boccherini― com 

de nous ―Charles A. de Bériot, Fryderyk F. Chopin, Jean-Philippe Rameau, 

Goltermann, Karl Ditters von Dittersdorf, Tomás Bretón, Pere M. Marquès, De 

Giovanni, Joseph J. Raff, Mikhail I. Glinka, i Georg F. Händel―, així com també 

algunes peces d’ateneistes i membres del Grup Filharmònic, com era el cas del 

mestre Domenico Bellissimo. Entre els intèrprets que col·laboraren aquell any 

en les audicions, hi trobem, a més de l’esmentat Domenico Bellissimo, Pere 

Seguí, Francesc Arguimbau, Antoni Soler, Sebastià Orfila, Bartomeu Palliser i 

Mario Hernández, entre d’altres.1314 La ingent tasca portada a terme en els 

primers anys féu que des de l’entitat es volgués destacar, en la memòria de 

secretaria del curs de 1919-1920, que el Grup Filharmònic havia complert fins 

aleshores amb escreix el primigeni programa que s’imposà en constituir-se, que 

no era altre que fomentar el desenvolupament del sentiment artístic musical 

entre els associats i donar a conèixer una gran quantitat d’obres clàssiques i 

modernes d’autors diversos ―que anaven des de l’escola clàssica alemanya a 

la nacional russa, sense deixar de banda la moderna francesa, i l’espanyola―, 

a través de, fins aleshores i en els poc més de quatre anys de la seva fundació, 

cinquanta-sis concerts efectuats, en què s’havien interpretat més de tres-centes 

obres.1315 

                                           
1314 FORNALS BORT, V. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
19 de Noviembre de 1918. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva Don 
Vicente Fornals Bort», op. cit., pàg. 199. 
1315 Vicenç Fornals, aleshores secretari de la Junta Directiva, afirmà en l’esmentada memòria, 
referint-se al Grup Filharmònic, que: «Esta agrupación se constituyó el 4 de mayo de 1916. 
Cuenta por consiguiente más de cuatro años de vida, que si bien no puede calificarse de 
próspera y desahogada (económicamente hablando) como cumpliría en una población como 
Mahón, de rancio abolengo musical, cabe afirmar, en cambio, que ha cumplido brillantemente 
hasta ahora, todo el programa que se impuso al constituirse, fomentando el desarrollo del 
sentimiento artístico-musical entre sus asociados y dando a conocer enorme número de obras 
clásicas y modernas de los grandes autores, tanto nacionales como extranjeros, desde la 
antigua escuela clásica alemana a la novísima nacional rusa, concediendo la debida 
importancia de la moderna francesa y a la española, de la que en el pasado curso se han dado 
a conocer diversas obras, entre ellas algunas del malogrado maestro Granados, que han tenido 
todo el éxito que era de esperar. En el curso 1919-1920 se han dado 14 conciertos, 
alternadamente de música de cámara y sinfónica. De la primera se han ejecutado tres trios y 
cinco cuartetos con piano y cinco cuartetos de cuerda; y de la segunda, ocho grandes sinfonías 
y quince obras de carácter sinfónico, figurando además en todos los programas muchos 
fragmentos de trios, cuartetos, etc. Todas estas obras eran en su casi totalidad desconocidas 
en Mahón y algunas de ellas hasta en España. De la ejecución estuvieron encargados los ya 
conocidos y beneméritos profesores de este Grupo Filarmónico, Maestros: D. Domenico 
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Sigui com vulgui, el Grup Filharmònic continuà oferint una gran quantitat 

de concerts en els cursos posteriors ―així, per exemple, en el curs de 1920-

1921 els concerts eren quinzenals― fins el 25 de juny de 1923, en què féu el 

darrer concert del que hom ha de considerar la seva primera època ―en què 

se’n realitzaren un centenar. El motiu de la dissolució del Grup vingué motivat 

per la defunció de dos dels membres del seu sextet, Pere Seguí i Antoni Soler, 

així com per l’edat avançada d’un altre dels membres ―per als quals no era 

possible trobar substituts aleshores.1316  

La formació original, en aquesta primera època, del sextet del Grup 

Filharmònic fou composta per Domenico Bellissimo (piano), Francesc 

                                                                                                                            
Bellissimo (piano), D. Pedro Seguí y D. Francisco Seguí (violines), D. Francisco Arguimbau 
(viola), D. Antonio Soler (violoncello) y D. Sebastián Orfila (contrabajo), quienes han realizado 
una labor ímproba y meritoria en alto grado obteniendo verdaderos éxitos y cosechando 
muchos aplausos. Como obras culminantes en estas audiciones se pueden citar: el ya 
indispensable trio de César Franck, las colosales 2ª y 5ª Sinfonías de Beethoven, el precioso 
poema sinfónico “En las Estepas del Asia Central” del ruso Borodine y las lindísimas “Danzas 
Españolas” de Granados. Debemos especial gratitud al maestro Bellissimo por habernos dado 
a gustar las primicias de su Trio en sol menor para piano, violín y violoncello, del que se han 
ejecutado dos tiempos y cuya audición le valió muchas felicitaciones. Como datos curiosos 
podemos citar: que desde la fundación de este Grupo, se han dado cincuenta y seis conciertos, 
ejecutándose en ellos más de trescientas obras, quedando patentizada con estas cifras la 
enorme labor cultural llevada a cabo por esta agrupación, digna por todos conceptos de 
nuestro apoyo y de que fomentemos la noble afición a la buena música, procurando por todos 
los medios a nuestro alcance que aumente el número de socios afiliados a este Grupo 
Filarmónico». FORNALS BORT, V. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 16 de octubre de 1920. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don 
Vicente Fornals», op. cit., pàg. 298-299. 
1316 A tall d’exemple, en les memòries d’aquells anys s’afirmà que, en relació amb el curs de 
1920-1921: «El Grupo Filarmónico continuó sus conciertos quincenales durante todo el curso, 
habiendo aumentado el número de asociados y de concurrentes a esta amena cátedra de 
educación del gusto musical». Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 4 de noviembre de 1921. Memoria leída por el Secretario 
de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 323. Així mateix, del curs 
1921-1922 s’informà que: «El Grupo Filarmónico dió durante el curso 16 conciertos 
instrumentales, de música escogida, dando a conocer obras nuevas de diversos autores y 
ejecutando las mejores del repertorio clásico. De año en año es mayor el entusiasmo por estas 
audiciones selectas, entre los afiliados a dicha agrupación artística». VICÉN VILA, A. «Sesión 
de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 16 de octubre de 1922. Memoria 
leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Aurelio Vicén Vila», op. cit., pàg. 291. Finalment, 
en la memòria que repassà l’activitat del curs de 1922-1923, darrer de la primera època del 
Grup Filharmònic, l’aleshores secretari de la Junta Directiva recordà que: «Con el concierto de 
25 de junio último, se terminó la serie de sesiones musicales organizadas por esta Sociedad, 
que lleva ya siete años de fecunda existencia habiendo dado más de cien audiciones. Es de 
lamentar que por defunción de dos profesores [referint-se als esmentats Pere Segui i Antoni 
Soler] y por avanzada edad de otro, por hoy sin sustitución posible, no podamos proseguir en la 
misma forma la obra de cultura musical que esta agrupación venía realizando». LAFUENTE 
VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 9 de octubre 
de 1923. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», 
op. cit., pàg. 290. 
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Arguimbau (viola), Antoni Soler (violoncel), Sebastià Orfila (contrabaix), i Pere 

Seguí i Bartomeu Palliser (violí) ―el qual, aquest últim, fou substituït l’any 1918 

per Francesc Seguí.1317 

Sigui com vulgui, el fet que el Grup Filharmònic s’hagués dissolt, per la 

manca d’alguns dels seus instrumentistes, afectà en gran manera l’activitat 

musical de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, que en anys successius minvà 

considerablement, fet del qual es lamentaven des de l’entitat.1318 Així fou que 

l’any 1925, des de la Secció de Literatura i Música, es pretengué transformar 

l’aleshores desaparegut Grup Filharmònic en una Agrupació Radiofilharmònica, 

els associats de la qual podien assistir a les audicions radiotelefòniques que es 

programessin per tal de continuar amb la tasca de difusió de compositors i 

peces musicals poc conegudes a l’illa.1319 Tanmateix, la iniciativa no degué 

gaudir de gaire èxit, car al butlletí de l’entitat poc més d’un any després de la 

creació de l’Agrupació Radiofilharmònica s’informà de la seva dissolució.1320 

                                           
1317 MERCADAL BAGUR, D. «La música. Su evolución y desarrollo en Menorca», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1982, pàg. 352 i CARDONA MERCADAL, J. M. «El cuarteto de cuerda de 
la primera época (1916-1923) del Grupo Filarmónico del Ateneo», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1962, pàg. 378-382. 
1318 Fet del qual es lamentaven des de la Junta Directiva de l’entitat l’any 1924, i que els dugué 
a afirmar en la memòria d’activitats del curs 1923-1924 que: «Al acervo cuantioso y de 
resultados eficaces de esta sección [referintse a la Secció de Literatura i Música a la qual el 
Grup Filharmònic estava extretament lligada i de la qual havia sorgit] hay que restar, por 
circunstancias ineluctables, en que la pérdida de varios profesores insustituibles dejaron 
incompleto su elenco, la labor eficaz y meritoria del Grupo Filarmónico. Con tristeza, con la 
nostalgia de los momentos aquellos —momentos bellos y buenos, que lo armónico es bello y lo 
bello bueno— pasados en la intimidad de este mismo salón, hubo de acordarse la suspensión 
indefinida de sus conciertos, rindiendo a la par recuerdo piadoso a los profesores extintos, don 
Pedro Seguí y don Antonio Soler». RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1924. Memoria redactada por el 
Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 321-322. 
1319 Així es desprèn de les afirmacions de l’aleshores secretari de la Junta Directiva de l’Ateneu 
en la memòria d’activitats del curs de 1924-1925, en què informà que: ««El 7 de marzo se dió 
una audición fonográfica y radio-telefónica y el 16 de abril otra fonográfica. El antiguo “Grupo 
Filarmónico” se transformó en una “Agrupación Radio-filarmónica, cuyos afiliados, mediante 
una pequeña cuota mensual, pueden asistir a todas las audiciones radio-telefónicas, las cuales 
se han dado siempre que el estado atmosférico lo ha permitido». CARDONA CARRERAS, F.  
«Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 19 de Octubre de 1925. 
Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Francisco Cardona Carreras», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1925, pàg. 324. 
1320Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 10 d’octubre de 1926, pàg. 4. D’aquesta, també se n’informà a la memòria de secretaria 
corresponent: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada 
en el Ateneo el 17 de octubre de 1927. Memoria redactada por el Secretario de la Junta 
Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 293. 
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No fou fins a les primeries de 1929 en què es reorganitzà de bell nou el 

Grup Filharmònic. Així és que el 4 de febrer d’aquell any s’organitzà una 

vetlada per tal d’impulsar la reorganització del dissolt Grup, a instància de 

l’aleshores presidenta de la Secció de Literatura i Música, Maria Mercadal de 

Aguinaga, que féu lectura de la conferència «Consideraciones sobre la 

conveniencia, para la educación musical, de restablecer el Grupo Filarmónico», 

vetlada en què, a més, s’hi interpretaren peces de Ludwig van Beethoven i 

Antonín Dvořák.1321 En el curs de 1929-1930 el reorganitzat Grup Filharmònic 

celebrà nou concerts, en els quals es donaren a conèixer obres diverses, les 

interpretacions de més èxit de les quals es correspongueren a peces d’autors 

russos.1322 L’activitat del Grup, des de la reorganització de l’any 1929, tornà a 

ser intensa, com en anys anteriors, car hi ha constància que en el curs de 

1931-1932 el nombre de concerts oferts pel Grup Filharmònic, en aquesta 

segona època, ja ascendia a vint-i-set.1323 El curs següent se’n celebraren 

dotze més, un dels quals fou per commemorar el cinquantenari de la defunció 

de Wagner, així com també dos de dedicats a donar a conèixer cançons 

noruegues, holandeses i alemanyes.1324 Així mateix, en aquells anys, que cal 

considerar com una segona època de l’activitat del Grup Filharmònic, es 

continuà, com s’havia fet anys abans, interpretant peces d’autors diversos com 

Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Nikolaj A. Rimskij-

Korsakov, Johann S. Bach, Franz Schubert, Eduard Toldrà i Soler, Enric 

Morera i Viura, Isaac Albéniz, Manuel de Falla, José M. Usandizaga, Manuel 

                                           
1321 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 8 de noviembre de 1929. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don 
Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 321. Hom pot consultar el contingut de l’esmentada 
conferència a la Revista de Menorca. En aquest sentit vegeu: MERCADAL DE AGUINAGA, M. 
«Consideraciones sobre la conveniencia, para la educación musical, de restablecer el Grupo 
Filarmónico», op. cit., pàg. 41-48. 
1322 ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 20 de octubre de 1930. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro 
Alejandre Monjo», op. cit., pàg. 291. 
1323 ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 17 de octubre de 1932. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro 
Alejandre Monjo», op. cit., pàg. 287. 
1324 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el día 27 de octubre de 1933. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don 
Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 310. 
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Penella, Antonio J. Manjón, etc., així com d’alguns dels ateneistes com 

Domenico Bellissimo i Fernando Díaz Giles.1325 

És difícil precisar exactament en quines dates el Grup Filharmònic degué 

deixar de funcionar per segona vegada. Hom sap que el 12 de juny de 1936 

realitzà el seu concert número cent setanta-nou, comptabilitzant ambdues 

èpoques, el darrer del quan es té constància abans de l’esclat de la Guerra 

Civil. Sembla que l’activitat es paralitzà durant els anys en guerra, car afectà en 

gran manera la vida interna de l’entitat, en general, i la de les seves filials. Sigui 

com vulgui, hom té constància que, un cop finalitzà la guerra, des de l’Ateneu 

es pretenia reorganitzar en el seu si el Grup Filharmònic, mostra evident que en 

aquells anys s’havia dissolt una altra vegada.1326 

Entre els instrumentistes que col·laboraren en els setanta-sis concerts 

del Grup Filharmònic en la seva segona època (1929-1936), hi figuren Llorenç 

Galmés, Joan Tudurí, Maria Lluïsa Mas i Maria Teresa Manjón (pianistes), 

Josep Cardona Mercadal, Joan R. Coll, Joan Fortuny, Anselm Ibáñez, Marcel·lí 

Pujol, Jaume Calafat, Joan Pons i Evarist Cardona (violinistes), Francesc Seguí 

i Joan Fortuny (violes), Damià Borràs, Robert Soler i B. Gálvez Bellido 

(violoncel·listes), Antoni Pons i Jordi Petrus (contrabaixistes), i Agustí 

Rodríguez (clarinetista).1327 

                                           
1325 En el curs de 1933-1934, a més de dotze concerts en què s’interpretaren peces dels autors 
esmentats, també s’interpretaren cançons holandeses i catalanes. ALEJANDRE MONJO, P. 
«Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el día 29 de octubre de 1934. 
Memoria redactada y leída por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro Alejandre Monjo», 
op. cit., pàg. 302-303.  
1326 Pere Alejandre, en la primera memòria en qualitat de secretari de l’entitat després de la 
Guerra Civil afirmà que: «En cuanto a la Hijuela de este Ateneo, el Grupo Filarmónico, vamos a 
intentar reconstruirlo para que pueda desenvolver su apreciable labor cultural, con sus 
conciertos mensuales, en pro de la música clásica española y extranjera». Vegeu: 
ALEJANDRE MONJO, P. «Memoria redactada por el Secretario del Ateneo Científico, Literario 
y Artístico de Mahón, Don Pedro Alejandre Monjo, y aprobada en Sesión de la Junta Directiva, 
el día 15 de octubre de 1939. A.V.», op. cit., pàg. 7. 
1327 MERCADAL BAGUR, D. «La música. Su evolución y desarrollo en Menorca», op. cit., pàg. 
353-354. 
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Figura 112. L’Ateneu Científic, Literari i Artístic, a través de la Secció de Literatura i Música, 
endegà o donà cabuda a diverses formacions musicals, entre les quals sobresortí l’activitat 
portada terme pel Grup Filharmònic, en les seves dues etapes. A la imatge, membres del 

quartet maonès, base del primigeni Grup Filharmònic que acabà per esdevenir sextet amb la 
incorporació de nous elements. 
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En general hom pot constatar, a partir de l’activitat concertística portada 

a terme pel Grup Filharmònic endegat a l’Ateneu, que aquí tot just hem 

començat a esbossar, la voluntat de donar a conèixer peces musicals poc 

conegudes aleshores entre els seus associats, amb predilecció per obres 

d’autors del classicisme alemany, de l’escola nacional russa, i d’autors moderns 

francesos i espanyols, molts d’ells d’entre els segles XIX i XX. Amb la gran 

quantitat de concerts que el Grup Filharmònic oferí en ambdues èpoques en 

què funcionà, al llarg del període objecte d’anàlisi en aquest estudi ―cent-tres 

entre 1916 i 1923 i setanta-sis entre 1929 i 1936―, als quals s’haurien d’afegir 

les audicions programades per l’efímera Agrupació Radiofilharmònica, es fa 

palesa la voluntat i la pretensió de cultivar el gust i l’educació musical entre els 

associats per part de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic.1328 

 

 

5.2.4.15. L’Agrupació d’Amics de l’Arbre 
 

Una altra de les associacions filials de l’Ateneu que es crearen al llarg 

del període analitzat fou l’Agrupació d’Amics de l’Arbre. Hom té constància que 

el mes de març de 1924 l’agrupació esmentada ja figurava entre les «hijuelas» 

de l’Ateneu. L’Agrupació es constituí amb l’objectiu de defensar i fomentar els 

arbres i boscos a l’illa, així, doncs, una de les primeres activitats que es 

                                           
1328 A tall d’exemple de la importància que des de l’Ateneu se li atorgava al Grup Filharmònic 
per tal de promoure l’afecció a la música són interessants les manifestacions de Josep Cotrina 
Ferrer, aleshores president de l’entitat, en el discurs de la presidència en la sessió inaugural del 
curs 1932-1933, en què, davant l’auge aleshores existent a Maó del cinema, volgué deixar clar 
que: «También forma parte de nuestros propósitos la protección al arte musical, en peligro hoy 
en nuestra ciudad por la extensión que ha adquirido el cine sonoro. Es este último un arte 
mixto, avasallador, a cuyo empuje peligran el teatro y el pequeño arte musical, llamando así al 
que no es objeto de grandes empresas. Pero ni uno ni otro deben desaparecer porque llenan 
en la vida una misión que no corresponde al cine sonoro. El Ateneo procurará que no muera en 
Mahón la afición a la música empleando para ello, desde luego, el medio más a su alcance, 
que es la conservación del Grupo Filarmónico, en el que unos profesionales entusiastas velan 
por el buen gusto artístico manteniendo la afición a la música clásica. Y ello sin perjuicio de 
continuar las veladas que tanto favor merecen de los socios y sus familias poniendo de relieve 
los valores artísticos de nuestra localidad que forman parte de nuestra institución». COTRINA 
FERRER. J. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 17 de octubre 
de 1932. Discurso del señor Presidente don José Cotrina Ferrer», op. cit., pàg. 311-312. 
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portaren a terme fou la celebració de la Festa de l’Arbre, amb el suport de 

l’Ajuntament de Maó.1329  

Hom sap que la Festa de l’Arbre fou una activitat destinada a inculcar en 

els infants el respecte als arbres. Generalment, era subvencionada pels 

organismes oficials i públics, els quals, juntament amb les escoles, hi donaren 

un sentit cívic i educatiu. Sembla que se celebrà per primera vegada a 

Nebraska, als Estats Units, el 1872. A l’Estat Espanyol, aquesta festa fou el 

màxim exponent del particularisme localista que potenciaren les autoritats 

locals i els mestres regeneracionistes de caire conservador arreu de l’Estat 

espanyol. Fou la festa escolar regeneracionista per excel·lència, puix que amb 

ella es pretenia —a més d’introduir valors ecològics entre la joventut— 

l’exaltació del particularisme; era, doncs, una festa eminentment local que 

contribuïa a millorar la riquesa forestal de l’Estat espanyol i representava, en 

definitiva, la manera com les regions podien regenerar el conjunt de l’Estat. A 

més, era alhora un model d’educació integral, ja que desenvolupava aspectes 

físics, estètics, morals, intel·lectuals i religiosos.1330 

A Menorca, com s’ha dit, la Festa de l’Arbre fou organitzada per primera 

vegada a Maó l’any 1909, el 17 de gener, a iniciativa de l’Ateneu Obrer, per a la 

qual cosa creà una Comissió Organitzadora, presidida pel catedràtic d’institut 

Jaume Pomar i Fuster ―aleshores president de la Secció de Ciències Morals i 

Polítiques de l’Ateneu Obrer i de la de Literatura i Música de l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic―, de la iniciativa del qual es féu ressò, àmpliament, la premsa 

monàrquica i conservadora maonesa.1331 Tot i l’èxit organitzatiu d’aquesta 

                                           
1329 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 17 de octubre de 1924. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro 
Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 323-324. En la memòria del secretari de la Junta Directiva de 
l’Ateneu d’aquell any s’informà als socis que al llarg del curs 1923-1924: «Para la defensa y 
fomento de los árboles y bosques se constituyó en este Ateneo una nueva agrupación, 
quedando seguidamente designada su Junta Directiva y organizando al poco tiempo de su 
Constitución, con la ayuda de Nuestro Excmo. Ayuntamiento y con toda solemnidad, la Fiesta 
del Árbol». 
1330 Vegeu: POZO ANDRÉS, M. M. del. Currículum e identidad nacional... op. cit., pàg. 219-
224. 
1331 El diari conservador El Bien Público, durant el mes de desembre de 1908, anà publicant 
successivament els fulls que havien de formar un àlbum de record de la Festa de l’Arbre que 
s’havia de celebrar el mes següent per part de l’Ateneu Obrer de Maó a iniciativa del catedràtic 
d’institut Jaume Pomar i Fuster, president de la seva Secció de Ciències Morals i Polítiques. 
Vegeu: El Bien Público [Maó], 15, 16, 17, 19, 21, 28 i 30 de desembre de 1908. 
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primera celebració a casa nostra, hom no té constància que es tornés a repetir 

fins al 15 de març de 1914, en què se celebrà una nova Festa de l’Arbre 

―aquesta vegada a instància del Comitè Local dels Exploradors d’Espanya, 

amb la cooperació de la Cambra Oficial Agrícola i el suport de l’Ateneu 

Científic, Literari i Artístic―, en què participaren els Exploradors Maonesos 

plantant cent pins a la serra de Biniaixa ―acte en el decurs del qual 

pronunciaren discursos el president de l’Ateneu, el de la Cambra i el mestre 

Antoni Juan Alemany.1332 

Sigui com vulgui, en aquests anys des de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic l’interès per aquesta festa i tot allò que estigués relacionat amb la 

defensa i la promoció de la reforestació dels boscos hi era ben present. Així és 

que, a tall d’exemple, a més de l’organització de la segona festa a instància del 

Exploradors Maonesos, hom té constància que en aquells anys es rebia el 

Boletín de la Sociedad Española de los Amigos del Arbol ―mostra evident de 

l’interès amb què es veia el moviment esmentat des de l’Ateneu.1333 

Nogensmenys, no seria fins l’any 1924, en què es crearia una Agrupació 

d’Amics de l’Arbre en el si de l’entitat, com s’ha dit, que es reprendria 

l’organització de les festes de l’arbre a casa nostra. Així, el 26 d’abril de 1925 

se celebrà la quarta Festa de l’Arbre a Maó ―un any abans s’havia celebrat la 

tercera, una de les primeres iniciatives portada a terme per l’Agrupació, com 

s’ha vist―, en què se sembraren cent pins als terrenys del Llatzeret del port de 

Maó. De l’acte, se’n féu ressò àmpliament la Revista de Menorca, en què es 

publicaren els discursos d’Emiliano Castaños Fernández, aleshores president 

de l’Agrupació d’Amics de l’Arbre, i del prevere Francesc Pons, aleshores 

capellà del sanatori del Llatzeret.1334  

Així mateix, l’Agrupació d’Amics de l’Arbre acordà, en una reunió l’estiu 

de 1925, de fer arribar una proposta a l’Ajuntament de Maó en relació amb els 
                                           
1332 GUERRA, J. «Exploradores mahoneses. La Fiesta del Árbol», op. cit., pàg. 84-88 i GOMILA 
JOVER, M. «Memoria reglamentaria leída por el Secretario general don Miguel Gomila Jover, 
en la Asamblea de la Cámara oficial agrícola de Menorca, celebrada en Mercadal el día 24 de 
mayo de 1914», op. cit., pàg. 163. 
1333 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 19 d’abril de 1911, pàg. 2. 
1334 Vegeu: CASTAÑOS FERNÁNDEZ, E. «La Fiesta del Árbol. Discurso del señor Castaños», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1925, pàg. 158-161 i PONS, F. «La Fiesta del Árbol. Discurso 
del señor Pons, Pbro.», Revista de Menorca [Maó], vol. 1925, pàg. 161-163.  
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jardins i l’arbrat de la ciutat, car l’Agrupació era formada per persones enteses 

en el ram. Així mateix, sol·licità a l’Ajuntament que s’iniciessin els treballs 

necessaris per construir un parc infantil en el camp de Bellavista ―aleshores 

tant aquest com els seus voltants convertits en dipòsits de runes i 

escombraries.1335  

L’any següent la celebració de la Festa de l’Arbre es realitzà a la 

carretera de Maó al port de Fornells, el 31 de gener, celebració a la qual 

l’Ajuntament convidà l’Agrupació d’Amics de l’Arbre a assistir-hi.1336 Així mateix, 

el 27 de març de 1927, l’Agrupació prengué part en la Festa de l’Arbre 

organitzada per l’Ajuntament al parc de Bellavista.1337 El 14 d’abril de 1929, per 

iniciativa de l’Agrupació d’Amics de l’Arbre, a la Festa de l’Arbre d’aquell any es 

plantà a Bellavista ―on un any abans havien plantat pins els escoltes i els 

alumnes de les escoles públiques del municipi― un ullastre, car fou escollit per 

l’Agrupació com l’arbre simbòlic de la ciutat de Maó ―els ullastres, forts, 

resistents i de llarga vida, eren els arbres que més abundaven a l’illa, i per això 

se’ls considerà els més representatius.1338 Per a la celebració de la Festa de 

l’any següent ―que es preveia realitzar a l’avinguda Josep M. Quadrado de 

Maó―, l’Agrupació recomanà al municipi plantar-hi troanes a la segona 

quinzena del febrer.1339 

Hom sap que la celebració de festes de l’arbre s’intensificaren durant els 

anys de la Dictadura primoriverista, i Menorca no en fou una excepció. 

Tanmateix, la Festa se celebrà per part de l’Ajuntament de Maó, durant aquells 

anys, com s’ha vist, a instància o amb la col·laboració de l’Agrupació d’Amics 

de l’Arbre, creada en el si de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic. Ara bé, les 

ocupacions de l’Agrupació no es limitaren sols a contribuir a la Festa de l’Arbre, 

                                           
1335 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 4 de juny de 1925, pàg. 4. 
1336 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 29 de gener de 1926, pàg. 2. 
1337 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 25 de maig de 1927, pàg. 4. 
1338 Vegeu: VICTORY TALTAVULL, A. «Fiesta del Árbol en Mahón, 14 de Abril de 1929. 
plantación del árbol representativo de la Ciudad. Discurso del Alcalde, Ilmo. Sr. D. Antoni 
Victory», Revista de Menorca [Maó], vol. 1929, pàg. 104-106.  
1339 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 4 de febrer de 1930, pàg. 2.  
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sinó que en les reunions efectuades en aquells anys també tractaren 

d’assumptes diversos relatius als arbres i jardins de la ciutat ―plagues, 

conveniència de plantar unes espècies o altres als parcs i jardins de la ciutat, 

poda, etc.1340 

Durant els anys en què l’Agrupació d’Amics de l’Arbre funcionà ―hom té 

constància que fou entre el març de 1924 i el juliol de 1931― algunes de les 

persones que s’involucraren foren el catedràtic d’institut d’història natural i 

president de la Secció de Ciències Exactes i Naturals de l’Ateneu, Emiliano 

Castaños Fernández, com a president, a més de Vicente Rodrigo, Florián Ruiz 

Cuevas i Pere Ripoll Busquets, entre d’altres.1341 

 

 

5.2.4.16. El Maó Lawn-Tennis 
 

És sabut que el tennis fou un esport aparegut a les darreres dècades del 

vuit-cents a Anglaterra, si més no, de manera reglamentària ―el primer 

reglament del joc fou establert pel capità Wingfield, el 1877, en disputar-se el 

primer torneig de Wimbledon. Pel que fa al nostre entorn més proper, començà 

a ser practicat a les darreries del vuit-cents per la colònia anglesa establerta al 

Principat i els catalans que s’hi relacionaven. Així fou que el 1899 es fundà per 

part d’aquesta colònia anglesa de la capital del Principat el Barcelona Lawn-

Tennis, primera associació esportiva destinada a la pràctica del tennis a l’Estat 

espanyol, el primer president de la qual fou el cònsol anglès J. F. Rocaberts, 

club al qual, de ben aviat, el seguiren d’altres en iniciar-se el nou-cents.1342
 El 

                                           
1340 Així és que, a tall d’exemple, en una reunió del desembre de 1927, es tractà de: «la plaga 
Icaria purchasi, que ha atacado el arbolado de esta Ciudad; de la plantación obligatoria de 
moreras; de la conveniencia de plantar en algunas plazas y paseos las especies Melia 
Azedarach (cinamomo) y phitolaca dioca (bella sombra); de la Fiesta del Arbol; y de la manera 
de podar los sophora japónica y los plátanos orientales». Boletín del Ateneo Científico, Literario 
y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 15 de desembre de 1927, pàg. 2.  
1341 Hom té constància que el 26 de gener de 1930 se celebrà una reunió de l’Agrupació en què 
Emiliano Castaños dimití com a president, i fou nomennat Florián Ruiz Cuevas. A més, Pere 
Ripoll Busquets substituí Vicente Rodrigo com a vicesecretari. Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 4 de febrer de 1930, pàg. 2.  
1342 Com ara el Club de Tennis La Salut (1902), el Club de Tennis del Turó (1905), el Sporting 
Club de València (1905, amb posterioritat Club de Tennis València), la Reial Societat Esportiva 
Pompeia, de Barcelona (1905, actualment Reial Societat de Tennis Pompeia), el Club de 
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1903 es fundà l’Associació Lawn-Tennis de Barcelona, a la qual s’afiliaren 

inicialment la gran majoria de clubs de Catalunya, València i les Illes Balears, 

així com també alguns d’altres regions de l’Estat. Nogensmenys, en establir-se 

un organisme d’abast estatal a Madrid, el 1909, l’Associació restà reduïda a 

l’àmbit del Principat, amb el nom d'Associació Lawn-Tennis de Catalunya. 

A Menorca, com ja s’ha dit en aquest treball, l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic promocionà diversos esports en el seu començament ―futbol, esports 

nàutics, hípica, etc.―, a través de la Secció d’Esports i Excursions, 

principalment, i de les societats que endegà en el seu si. Un dels esports pels 

quals es manifestà un cert interès des de les primeries del nou-cents fou el 

tennis, si bé aquest no arrelà de tot d’una.1343 Després d’alguns tímids intents 

d’implantar aquest esport per part de la Secció d’Esports i Excursions, sense 

massa èxit, val a dir-ho, l’empresa es reprengué als anys vint del segle passat. 

Hom té constància que el desembre de 1923, amb la intenció d’implantar, de 

bell nou, i promocionar el tennis es plantejaren des de la secció ―i l’Ateneu en 

general― llogar una finca adequada per a tal fi.1344 

Tanmateix, no fou fins a la creació del Maó Lawn-Tennis, societat que es 

domicilià a l’Ateneu el 1924, que aquest començà a penetrar i interessar els 

                                                                                                                            
Tennis Mallorca i el Club de Tennis Barcino, de Barcelona, sorgit el 1917 com a entitat 
esportiva del CADCI, entre d’altres. 
1343 Ja s’ha vist en apartats citeriors d’aquest estudi com, en el primer curs acadèmic de 
l’Ateneu de Maó, els prohoms de la institució ja parlaven de la conveniència d’implementar-lo a 
l’illa, i s’instava la Secció d’Esports i Excursions per tal que hi treballés, sembla que l’esport no 
acabà d’arrelar. Així, doncs, des de l’entitat, Pere Ballester, aleshores secretari de la Junta 
Directiva, en repassar l’activitat portada a terme en el seu primer curs acadèmic, donà compte 
de la necessitat de crear diverses instal·lacions per tal de promoure la pràctica d’esports, entre 
ells el tennis: «La Sección de Deportes y Excursiones ha de poner, pues, á prueba su inventiva 
é implantar en Menorca, como instituciones de primera necesidad, hasta los juegos en 
apariencia más pueriles. Varios son los proyectos: gimnasio, picadero, lawn-tenis, velódromo, 
frontón, y algún otro de tanta magnitud, para nuestra pequeñez, como el hipódromo». 
BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. Pedro 
Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial de apertura de 
curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 305. D’altra banda, Enrique 
Fernández Sardina, que alguns anys presidí la Secció d’Esports i Excursions de l’Ateneu, com 
s’ha vist, en repassar els principals esdeveniments i fites quant als esports a l’illa, en un article 
que formava part d’un conjunt de treballs sobre els avenços a Menorca en la segona dècada 
del segle passat, afirmà: «Citaremos también la tímida aparición del tennis, que no llegó a 
aclimatarse». FERNÁNDEZ SARDINA, E. «Menorca en la segunda década del siglo XX. 
Deportes», Revista de Menorca [Maó], vol. 1921, pàg. 57. 
1344 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 8 de desembre de 1923, pàg. 2 i Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 16 de desembre de 1923, pàg. 2. 
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associats de l’entitat.1345 El Maó Lawn-Tennis, en els anys en què romangué afí 

a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic ―hom té constància que el club funcionà 

entre els anys 1924 i 1936―, organitzà partits, concursos, campionats de 

Menorca i de Balears, etc., per tal de promocionar l’esport. En aquest sentit, a 

tall d’exemple, l’any 1932 el butlletí de l’entitat informà de la celebració d’un 

concurs regional de tennis endegat pel Maó Lawn-Tennis amb el suport de 

l’Ateneu.1346 Així mateix, el juny de 1935 organitzà diversos partits per als quals 

es desplaçaren a l’illa alguns tennistes del Barcelona Lawn-Tennis Club 

―Carlés i Montegut. A més, el club maonès de tennis tenia la intenció de portar 

dos dels seus millors jugadors als concursos internacionals que s’havien de 

celebrar a Sitges i s’Agaró.1347 Hom pot fer-se una idea de l’embranzida que 

l’esport prengué en aquells anys si ens atenem al fet que a la Junta General de 

l’associació celebrada el 25 de març de 1929 s’acordà renovar el lloguer dels 

terrenys de què disposaven, amb la intenció de construir una segona pista, car 

el nombre de socis en un mes havia augmentat en més del doble.1348 

Tot plegat féu que l’ateneista Enrique Fernández Sardina, durant alguns 

anys president la Secció d’Esports i Excursions, afirmés, en repassar els 

principals esdeveniments i avenços en relació amb el tennis a l’illa al llarg de la 

tercera dècada del nou-cents que: «Finalmente, el tennis, que en diferentes 

                                           
1345 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 17 de octubre de 1924. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro 
Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 323-324. L’aleshores secretari de la Junta Directiva de l’Ateneu, 
Pere Ripoll, en repassar l’activitat del curs acadèmic a la memòria de l’entitat del curs 1923-
1924, afirmà, referint-se a les noves associacions, entitats, societats, etc., endegades o 
domiciliades aquell any: «Y para dedicarse al higiénico y distinguido deporte Lawn-tennis se 
domicilió también en nuestro Ateneo otra nueva sociedad con el nombre Mahón Lawn-tennis, 
que desarrolla sus juegos en las pistas del Stadium Mahonés». 
1346 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 20 de juny de 1932, pàg. 2. 
1347 Així es féu saber als socis de l’Ateneu a través del seu butlletí, en què s’informà del 
següent: «Esta veterana sociedad, además de los campeonatos de Menorca i de Baleares que 
viene celebrando con regularidad desde hace unos años, ha organizado, últimamente, en los 
días 13, 14 y 15 del corriente un match contra los notables jugadores del “Barcelona L. T. C.” J. 
Carlés i C. Montegut que ha resultado muy del agrado de la afición mahonesa. Han salido 
vencedores los simpáticos jugadores catalanes por cuatro victorias a una. Es de esperar que el 
esfuerzo que representan estas organizaciones se verá recompensado con el aumento de 
afición. Por otra parte la Directiva, con el fin de mejorar la clase de sus jugadores, tiene el 
propósito de desplazar a dos de sus mejores elementos a los Concursos Internacionales de 
Sitges y S’Agaró en el próximo Septiembre». Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 19 de juny de 1935, pàg. 2. 
1348 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 21 d’abril de 1929, pàg. 2. 
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ocasiones intentó aclimatarse en Menorca, parece ir ya tomando carta de 

naturaleza, pues aumenta, sobre todo en Mahón y Ciudadela, el número de 

aficionados y jugadores, algunos de estos muy estimables, campeones que 

han sido de Baleares, y se verifican partidos que son seguidos con viva 

atención por un público numeroso y entendido».1349 

Durant aquests anys es té constància d’algunes de les persones que 

s’involucraren en la gestió del Maó Lawn-Tennis, com ara els membres que 

formaren la Junta Directiva del club a les darreries dels anys vint del segle 

passat ―Simó de Vidal i de Sintas (president), Gabriel Tutzó Coll (tresorer), 

Joan Victory Manella (secretari), Catalina de Vidal i de Sintas, Maria Luisa 

Garay i Francesc Tutzó Coll (vocals).1350 

 

 

5.2.4.17. La Representació del Tir Nacional 
 

A Menorca, a la dècada dels anys trenta del segle passat s’introduí, si 

més no associativament, la pràctica del tir com a esport amb la creació de 

delegacions a Maó i Ciutadella del Tir Nacional. La primera d’aquestes, creada 

a Maó, es domicilià a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic el novembre de 1930, 

pocs dies després d’haver-se endegat. La Representació del Tir Nacional de 

Maó pretenia promoure la pràctica i l’exercici del tir entre els seus afiliats, 

majoritàriament pertanyents als cossos de l’exèrcit.1351 Hom sap que, entre la 

massa social de l’Ateneu, hi figuraren un percentatge elevat de militars ―de fet, 

i pel que fa al Tir Nacional, s’ha de dir que l’Ateneu rebia, des de molt abans de 

la creació de la Representació a Maó, la revista El Tiro Nacional de España 

(editada a Madrid).1352  

 

                                           
1349 FERNÁNDEZ SARDINA, E. «Menorca en la tercera década del siglo XX. Deportes», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1931, pàg. 32. 
1350 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 21 d’abril de 1929, pàg. 2. 
1351 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 13 de novembre de 1930, pàg. 2. 
1352 Així és que està documentat a través del seu butlletí que cap a l’any 1914 la rebia. Vegeu 
en aquest sentit: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 27 de febrer de 1914, pàg. 1. 
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Figura 113. La Representació del Tir Nacional de Maó publicà, per bé que efímerament, el 

butlletí Tiro Nacional de España. Representación de Mahón. A la imatge, segon número dels 
nou que s’arribaren a editar. 
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El primer president de la Representació del Tir Nacional de Maó fou 

Antoni Victory Taltavull, per bé que per poc temps, car, com s’ha dit, morí a les 

primeries de 1931. Així fou que el 24 d’abril de 1931 se celebrà una assemblea 

extraordinària per cobrir la vacant deixada per A. Taltavull en la presidència del 

Tir Nacional de Maó, en què s’elegí Joan F. Taltavull Galens ―que aleshores 

n’era el vicepresident. En ella foren anomenats, també, Josep Cotrina Ferrer i 

Federico Añezes (vicepresidents), Francesc Vidal Sintes (vocal), i Vicenç Sanz 

(delegat a la Junta Central).1353 En el seu inici l’autoritat militar concedí 

l’autorització als afiliats de la Representació del Tir Nacional de Maó perquè 

utilitzessin el camp de tir dels Freus, a prop de la Fortalesa d’Isabel II, fins que 

la Representació no disposés d’un camp de tir propi. A més, la Junta Central 

concedí a la Representació de Maó quatre fusells màuser i 5.000 cartutxos, tal 

com s’informà a les primeries de 1931 en el butlletí de l’Ateneu, per tal que 

poguessin exercitar-se. Així mateix, per aquelles dates la Representació del Tir 

Nacional de Maó proposà com a professors de tir i de gimnàstica Pedro Pérez 

Melenchón i Leopoldo Canut Costa, respectivament, les classes dels quals 

estaven adreçades als afiliats que havien d’incorporar-se en breu a l’exèrcit.1354 

Hi ha constància que la Representació del Tir Nacional pretengué 

realitzar diversos concursos locals de tir al llarg del primer semestre de 1931, 

així com també pràctiques de tir amb opció a medalles.1355 En iniciar-se l’any 

1932 Florián Ruiz Cuevas n’esdevingué el president en substitució de Joan F. 

Taltavull Galens, a causa de la seva defunció. Aleshores fou nomenat també 

vocal Francisco Morales.1356 En l’assemblea celebrada l’11 de desembre 

d’aquell any es procedí a efectuar la renovació dels càrrecs cessants, i quedà 

constituïda, definitivament, la Junta Directiva del Tir Nacional a Maó per: Florián 

Ruiz Cuevas (president), Francesc Vidal Sintes i Federico Añeces Serrano 

(vicepresidents), Andreu Ortiz Font i Dídac Nicolás Marquès (secretaris), 

                                           
1353 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 27 d’abril de 1931, pàg. 2. 
1354 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 2 de gener de 1931, pàg. 3. 
1355 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 15 de gener de 1931, pàg. 2. 
1356 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 2 de febrer de 1932, pàg. 2. 
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Sebastià Rodrigo (comptador), Josep Vila Victory (tresorer), i Francesc Albertí 

Vidal, Francesc Sintes Seguí, Andreu Borràs Módena, Llorenç Lafuente Vanrell, 

Francisco Morales Fernández, Vicenç Fornals Bort, Rodrigo de la Iglesia Vasó, 

Roman Martín Franco, Pedro Barón Jazmín i Claudio Madrid Hita (vocals), amb 

Vicente Gay Soriano com a delegat a la Junta Central.1357  

Així mateix, al començament de 1933, la delegació del Tir Nacional a 

Maó es domicilià al carrer de Santa Anna, núm. 4, on tenia instal·lada l’escola 

d’instrucció premilitar, no obstant això continuà com a entitat federada a 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic.1358 Cal recordar que en el mateix local, a 

més, uns anys més tard s’hi instal·laria el Consell Local dels Exploradors 

d’Espanya, com ja s’ha dit.1359 Durant aquell any de 1933, la Representació del 

Tir Nacional de Maó publicà el seu òrgan d’expressió, de periodicitat mensual, 

intitulat Tiro Nacional de España. Representación de Mahón.1360  

És difícil precisar de manera exacta en quines dates deixà de funcionar 

la Representació del Tir Nacional de Maó, car, si bé el 16 de juny de 1936 

encara aparegué com a entitat federada a l’Ateneu, és de suposar que amb 

l’esclat de la Guerra Civil es dissolgué o deixà de funcionar. 

 

 

5.2.4.18. Altres  
 

Durant el període objecte d’anàlisi d’aquest estudi, altres entitats, 

societats, corporacions, etc., a més de les esmentades fins ara, també es 

domiciliaren o federaren a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic en un moment o 

altre, si bé la informació de què disposem, a hores d’ara, no ens permet 

estendre’ns en la seva anàlisi. Nogensmenys, en aquest apartat en donarem 

                                           
1357 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 17 de desembre de 1932, pàg. 2. 
1358 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 9 de febrer de 1933, pàg. 2. 
1359 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 19 de juny de 1935, pàg. 2. 
1360 Publicació de la qual se sap que aparegueren nou números, entre el març i el novembre 
d’aquell any, editats per l’impremta La Económica, des Castell. La col·lecció és dipositada a la 
Biblioteca Pública de Maó. 
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compte succintament per tal d’ajudar-nos a copsar millor la gran varietat 

d’associacions que romangueren afins a l’Ateneu. Entre les entitats que acollí o 

endegà en aquells anys relacionades amb el món de l’esport ―a més del Club 

Maonès de Futbol, el Maó Lawn-Tennis i la Representació del Tir Nacional, de 

les quals ja hem parlat―, hom ha d’esmentar també el Subcomitè de Futbol de 

Menorca ―que amb posterioritat esdevingué Comitè―, la Penya Marítima i el 

Club Marítim. A més, durant el període analitzat també donà suport o endegà 

diverses entitats musicals ―a més de l’Orfeó Maonès, el Grup Filharmònic i 

l’Agrupació Radiofilharmònica―, com ara un Grup Beethovenià i l’Associació 

Musical de Maó. Finalment, unes altres entitats que restaren, en un moment o 

altre, vinculades a l’Ateneu, a banda de les citades suara, foren la Societat 

Naturista, les seccions delegades dels col·legis de Metges i Apotecaris, i el 

Ràdio Club. De totes aquestes, en tractarem breument tot seguit. 

 

5.2.4.18.1. El Grup Beethovenià 
 

Durant el període analitzat l’Ateneu endegà diverses entitats musicals, 

com s’ha vist, una altra de les quals fou el Grup Beethovenià, creat el 

novembre de 1911 en el si de la Secció de Literatura i Música.1361 Són poques 

les referències a hores d’ara localitzades d’aquest Grup. Hom sap que en un 

començament els membres es reunien per celebrar sessions acadèmiques els 

dilluns i els divendres de sis a vuit de la tarda ―sessions per a les quals 

adquiriren les partitures de la Quarta simfonia (Heroica) de Beethoven, 

l’obertura de Tannhäuser i la Muerte de Isolda, per a dos pianos a vuit mans, el 

concert de violí i piano de Mendelssohn, Tarantela i Barcarola de Popper, per a 

violoncel i piano, amb motiu de Txaikovski, i el Capricho español de Rimski-

                                           
1361 Així, doncs, en la memòria d’activitats del curs 1911-1912, l’aleshores secretari de la Junta 
directiva, Pere Ripoll, feu esment al fet que: «Dos instituciones se han sumado a las varias ya 
nacidas de este Ateneo: el “Grupo Beethoveniano” y el “Orfeón Mahonés”, que se 
constituyeron, respectivamente, en noviembre del año último y mayo del presente». RIPOLL 
BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 14 de 
octubre de 1912. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll 
Busquets», op. cit., pàg. 300. 
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Korsakov, per a piano a quatre mans.1362 En el curs de 1912-1913 des de la 

Secció de Literatura i Música es tenia la intenció d’organitzar una sèrie de 

conferències i audicions musicals, sota la direcció de Domenico Bellissimo, 

sobre l’obra simfònica de Beethoven, a instància i amb la col·laboració del Grup 

Beethovenià.1363 Aquell any el Grup seguí augmentant els seus fons de 

partitures, bé fos per donatius, bé fos per compra, amb les de Rondó, de 

Chopin, per a dos pianos a quatre mans, les obertures de Weber Freischültz, 

Oberon, Jubelouvertüre, per a dos pianos a vuit mans, la introducció de l’òpera 

Tristán e Isolda i les obertures de Beethoven Egmont, Coriolano, Fidelio i 

Leonora, també per a dos pianos a vuit mans.1364 

 

5.2.4.18.2. La Societat Naturista 
 

Així mateix, una altra de les societats de les quals hi ha constància que 

s’endegà des de l’Ateneu fou l’efímera Societat Naturista, constituïda el 26 de 

juny de 1916 amb l’objectiu de divulgar la creença d’una possible millora de 

l’home gràcies a l’adopció de la vida natural, tal com especificaren al butlletí de 

l’entitat. Entre el seus membres fundadors, hi figuraren Florián Ruiz Cuevas 

(president), Mateu Terrés (vicepresident), Jaume Sirerol (comptador), Vicenç 

Fornals (bibliotecari), i Francesc Catchot (secretari).1365 Sembla que pocs 

mesos després de la seva fundació, a les primeries de l’octubre de 1916, 

l’entitat es dissolgué.1366 

 

                                           
1362 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 25 de gener de 1912, pàg. 1. 
1363 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 26 d’octubre de 1912, pàg. 2. 
1364 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 2 de març de 1912, pàg. 3. 
1365 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 14 de juliol de 1916, pàg. 2 i RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del 
curso académico celebrada en el Ateneo el 5 de octubre de 1916. Memoria leída por el 
Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 294. 
1366 La Societat Naturista aparegué per darrera vegada a la capçalera del Boletín del Ateneo 
Científico, Literario y Artístico el 4 d’octubre de 1916, dates en les quals molt probablement 
degué dissoldre’s, car al registre de societats de l’Arxiu de la Delegació del Govern a Menorca 
no apareix cap Societat Naturista fins a l’any 1935. Vegeu: ADG-SES. Expedient 696. La 
documentació existent es correspon als anys 1936 a 1939. 
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5.2.4.18.3. El Subcomitè de Futbol de Menorca 
 

Hom ha vist, quan hem tractat del Club Maonès de Futbol, com el futbol 

a l’illa tingué una ràpida implantació amb la creació de clubs en les primeres 

dècades del segle passat. La proliferació i consolidació de clubs esportius 

durant la Dictadura primoriverista féu que aquests s’organitzessin en un 

Subcomitè de Futbol de Menorca que depenia del Comitè Provincial de Balears 

de la Federació Catalana de Clubs de Futbol. Aquest Subcomitè, una vegada 

que es constituí l’any 1924, es domicilià a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 

Maó. El 15 d’octubre d’aquell any l’entitat informà del fet esmentat, així com 

també que la seva Junta Directiva era composta per representants del Maó 

Futbol Club, aleshores encara domiciliat a l’Ateneu, de la Unió Sportiva, de 

l’Ibèria Futbol Club, del Zamora Futbol Club, del Club Esportiu Espanya, i del 

Ciutadella Futbol Club, i el seu president era Pere Febrer Maria.1367 L’octubre 

de 1926 el Subcomitè es reconvertí en Comitè en crear-se la Federació Balear 

de Clubs de Futbol ―un cop l’anterior Comitè Provincial de Balears es 

desvinculà definitivament de la Federació Catalana de Clubs de Futbol.1368 

 

5.2.4.18.4. La Penya Marítima i el Club Marítim 
 

D’altra banda, l’estiu de 1925 es constituí la Penya Marítima com a 

societat filial de l’Ateneu amb l’objectiu de fomentar els esports relacionats amb 

la mar entre els afiliats. Hom té constància que prengué part en els esports 

nàutics organitzats per la Junta Provincial de la Lliga Marítima d’aquell estiu.1369 

Sigui com vulgui, la Penya Marítima no gaudí de gaire èxit ni arrelament 

―probablement perquè la seva oferta era en gran manera coberta per 

                                           
1367 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 15 d’octubre de 1924, pàg. 4. 
1368Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 10 d’octubre de 1926, pàg. 4. 
1369 CARDONA CARRERAS, F. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 19 de Octubre de 1925. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva 
don Francisco Cardona Carreras», op. cit., pàg. 325. En la memòria d’activitats corresponents a 
aquell curs s’informà del fet que: «Dentro del Ateneo se ha constituido una nueva hijuela, la 
“Peña Marítima” que se dedica a los deportes náuticos, habiendo tomado parte en los que el 
pasado verano organizó la Liga Marítima». La Penya Marítima aparegué per primera vegada a 
la capçalera del butlletí de l’Ateneu, com a filial seva, el 7 de juliol de 1925. 
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l’esmentada Lliga Marítima―, car poc més d’un any després de la seva creació 

es dissolgué.1370 

Així mateix, una altra de les entitats que es domicilià a l’Ateneu Científic, 

Literari i Artístic, relacionada amb els esports marítims o nàutics, fou el Club 

Marítim de Maó ―del qual hom té constància, a través del butlletí de l’Ateneu, 

que hi romangué afí, almenys, entre el febrer de 1932 i el de març de 1934. 

 

5.2.4.18.5. Les seccions delegades del Col·legi de Metges i del 
Col·legi d’Apotecaris 

 

D’altra banda, el 10 d’octubre de 1926 es domicilià a l’Ateneu una Secció 

Delegada del Col·legi Mèdic de Balears ―a les dependències que amb 

anterioritat havia ocupat la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació―, 

de la qual hom té constància que hi degué mantenir-se fins a les darreries de 

1931.1371 El gener de 1928 s’hi domicilià, també, una Secció Delegada del 

Col·legi Oficial d’Apotecaris ―que s’hi mantingué, igual que l’anterior, fins a les 

darreries de 1931.1372 

 

5.2.4.18.6. L’Associació Musical de Maó 
 

Una altra de les societats musicals que es domicilià a l’Ateneu fou 

l’Associació Musical de Maó. Aquesta entitat fou creada a les darreries de 1927 

amb l’objectiu, d’una banda, de protegir la música i fomentar-ne el coneixement 

                                           
1370 De la seva dissolució, se n’informà al: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. 
Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 10 d’octubre de 1926, pàg. 4. També se’n donà 
compte a la memòria de secretaria corresponent: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de 
apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1927. Memoria 
redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 
293. 
1371Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 10 d’octubre de 1926, pàg. 4; Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 18 de febrer de 1927, pàg. 2 i 
LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
17 de octubre de 1927. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 293. La Secció Delegada esmentada aparegué a la capçalera 
del butlletí de l’Ateneu fins el 18 de desembre de 1931. 
1372 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 4 de gener de 1928, pàg. 2. La Secció Delegada esmentada també aparegué a la 
capçalera del butlletí de l’Ateneu fins el 18 de desembre de 1931. 
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i, de l’altra, d’aglutinar els músics maonesos. Poc després de la seva creació 

l’Associació es domicilià a l’Ateneu ―entitat en què romangué fins a dissoldre’s 

el 1930.1373 

 

5.2.4.18.7. El Ràdio Club 
 

Finalment, a les primeries de 1931 es domicilià a l’Ateneu, al qual es 

federà, l’aleshores nounada entitat anomenada Ràdio Club, formada per un 

gran nombre de radiooients de Maó. El Ràdio Club nasqué amb l’objectiu 

d’estudiar i experimentar els medis i mitjans que poguessin conduir a una 

millora de les audicions, així com també per tal d’ajudar-se mútuament entre els 

afeccionats en benefici de l’aleshores generalitzada activitat. La primera Junta 

Directiva quedà composta per: Josep Cotrina Ferrer (president), Llorenç Dobon 

(vicepresident), Benet Sintes Tudurí (secretari i tresorer), i Joan Manera, 

Francisco Morales Fernández, José López Coalla, Rafel Monjo i Ramon 

Bustamante Orfila (vocals).1374 Altres persones de les quals hom té constància 

que s’hi involucraren en anys posteriors foren, a més, Bartomeu Mercadal 

Escudero (vicepresident), i Ignasi Pasarius Vinent i Lluís Victory Manella 

(vocals).1375 El Ràdio Club de Menorca, per tal de disminuir els renous que 

destorbaven les audicions radiofòniques, efectuà diverses gestions al llarg de 

1934 per dotar els motors de Maó d’aparells amortidors ―per a la qual cosa 

convocà dos concursos―, que, una vegada elegits els eliminadors que 

s’havien d’adaptar als motors, s’hi instal·laren al final de maig d’aquell any, amb 

la idea de poder gaudir de millors audicions en el termini d’un mes.1376 

                                           
1373 Vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de 
Menorca» [Maó], 4 de gener de 1928, pàg. 2 i RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del 
curso académico celebrada en el Ateneo el 26 de octubre de 1928. Memoria redactada por el 
Secretario de la Junta Directiva don Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 294. L’Associació 
Musical de Maó aparegué domiciliada a l’Ateneu entre el 4 de gener de 1928 i el 23 de gener 
de 1930. 
1374 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 29 de gener de 1931, pàg. 2. 
1375 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 9 de febrer de 1933, pàg. 2. 
1376 Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» 
[Maó], 2 d’abril de 1934, pàg. 2; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento 
a la «Revista de Menorca» [Maó], 24 d’abril de 1934, pàg. 2 i Boletín del Ateneo Científico, 
Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 20 de juny de 1934, pàg. 2. 
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5.2.5. El museu 
 

Una de les pretensions dels fundadors de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic en crear-lo fou que aquest disposés d’un o de diversos museus.1377 La 

creació de museus en el si dels ateneus fou un fet comú, com s’ha dit, en 

aquesta tipologia d’associacions culturals, car n’eren un aspecte més de la 

promoció de la conservació i l’estudi del patrimoni del seu entorn més proper. 

El museu que s’endegà a l’Ateneu no era propietat seva en el seu 

conjunt, atès que el constituïen l’antic Museu Municipal de Maó i diferents 

col·leccions, bé de propietat particular, bé d’adquirides o formades per l’Ateneu 

al llarg dels anys ―de fet, algunes de les peces o col·leccions adquirides eren 

d’igual o major importància que les del propi Museu Municipal. En aquest sentit, 

en el primer curs acadèmic, l’Ateneu adquirí en propietat per al museu les 

col·leccions de mol·luscs, insectes, fòssils, minerals i objectes d’arqueologia 

dels hereus de Francesc Cardona i Orfila, i rebé en donació la d’algues de Joan 

Joaquim Rodríguez Femenias. A més, es crearen col·leccions ornitològiques, 

ictiològiques, i de fulles i llavors. Així mateix, algunes peces ―com ara quadres 

de temàtica local o de pintors autòctons i peces de ceràmica antigues― 

serviren per decorar els salons de l’entitat. En iniciar-se el curs acadèmic de 

1906-1907, l’Ajuntament de Maó decidí traslladar tots els objectes que es 

conservaven del Museu Municipal a les dependències de l’Ateneu, motiu pel 

qual atorgaren a la institució una subvenció de tres-centes pessetes anuals 

―per tal de fer front a les despeses de conservació i millora de les seves 

col·leccions. El fet de donar cabuda a les col·leccions del Museu Municipal féu 

                                           
1377 L’article tercer del reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, presentat a la Delegació 
del Govern a Menorca el 31 de maig de 1905 pels socis fundadors, estipulava quant a la 
creació de museus, que aquests es crearien amb els dipòsits i les adquisicions que es 
poguessin aconseguir. A més, es reglamentava que no es podria treure cap objecte dels 
museus sense l’autorització de la Junta Directiva i el permís per escrit del propietari. Finalment, 
qualsevol propietari d’algun objecte dipositat als museus de l’entitat que es pretenien crear 
podria enretirar-los lliurant al conservador del museu el resguard que se li hauria lliurat en el 
moment de fer el dipòsit de l’objecte. Vegeu: ADG–SES. Expedient 816. El reglament de 
l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 31 de maig 1905, 6 fulls manuscrits. 
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que el museu de l’Ateneu s’obrís al públic en general.1378 Aquell curs, a més, 

augmentaren considerablement la col·lecció ictiològica, gràcies a la tasca de 

Jaume Ferrer Aledo, i adquiriren, d’una llibreria de Munic, mapes, plànols i 

vistes de Menorca dels segles XVI a XVIII, tot endegant una interessant, per la 

raresa dels exemplars, col·lecció cartogràfica illenca.1379 Any rere any el museu 

anà engrandint les seves col·leccions i endegant-ne de noves, com ara 

seccions de mamífers, ceràmica romana, mineralogia i epigrafia, buidats en 

guix, gravats, làmines, numismàtica, etc.1380 L’interès per les pintures de 

temàtica menorquina els féu adquirir quadres de Chiesa, entre d’altres, al llarg 

dels anys ―als quals s’haurien d’afegir els nombrosos donatius o regals de 

pintures d’artistes, bé fossin de temàtica menorquina, bé d’altres motius, que 

exposaren a les sales de l’Ateneu, com ara Almela Costa, Emiliano Castaños, 

Miquel Alejandre Monjo, Elsa Von Shmiedeberg, Valdemi, Puget, Francesc 

Marcé, entre d’altres.1381  

                                           
1378 BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. Pedro 
Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial de apertura de 
curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 307-308. 
1379 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo 
el día 18 de Octubre de 1907. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, secretario de la 
Junta Directiva», op. cit., pàg. 293. 
1380 Se n’informà en algunes memòries de l’entitat o discursos de presidència. Vegeu: 
VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión Inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo el 
día 14 de Octubre de 1908. Discurso-Resumen por el Presidente», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1908, pàg. 401; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico 
celebrada en el Ateneo el 15 de octubre de 1915. Memoria leída por el Secretario de la Junta 
Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 326-327 i FORNALS BORT, V. «Sesión de 
apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 16 de octubre de 1920. Memoria leída 
por el Secretario de la Junta Directiva don Vicente Fornals», op. cit., pàg. 300. 
1381 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 4 de noviembre de 1921. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 324; LAFUENTE VANRELL, L.  «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1927. Memoria redactada por el 
Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1927, pàg. 293; ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada 
en el Ateneo el 20 de octubre de 1930. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva 
don Pedro Alejandre Monjo», op. cit., pàg. 292; ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de apertura 
del curso académico celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1932. Memoria redactada por 
el Secretario de la Junta Directiva don Pedro Alejandre Monjo», op. cit., pàg. 288; ALEJANDRE 
MONJO, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el día 29 de 
octubre de 1934. Memoria redactada y leída por el Secretario de la Junta Directiva don Pedro 
Alejandre Monjo», op. cit., pàg. 303-304. 
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El museu fou lloc de visita per als alumnes de les escoles tant de Maó 

com de la resta de l’illa.1382 De fet, les col·leccions d’història natural que 

aconseguí arreplegar en aquells anys foren de les més importants de 

Menorca.1383 

Els esdeveniments de la Guerra Civil afectaren, com en tants altres 

aspectes, el museu de l’Ateneu, car els bombardejos que patí la ciutat de Maó 

feren que des de la Junta Directiva de l’entitat s’acordés, per tal de protegir les 

col·leccions del museu ―aleshores d’algues, insectes i mol·luscs; quadres, 

gravats, mapes i plànols; ceràmiques, guixos, i objectes arqueològics 

diversos―, traslladar-les al soterrani de l’edifici.1384 

                                           
1382 A través de les paraules de l’aleshores secretari de la Junta Directiva hom pot entreveure la 
importància que se li atorgava tant al museu com a les visites dels infants per donar-lo a 
conèixer, tant a ell com a la institució en conjunt. «A estas visitas hemos de añadir las de 
algunos colegios de niñas y niños á nuestro museo bajo la dirección de los respectivos 
profesores, nota simpática desde los puntos de vista pedagógico y social porque á la vez que 
es una recomendable y amena lección práctica, una de esas lecciones de cosas de la 
enseñanza positiva, da á los pequeñuelos noción do estas instituciones fomentadoras de la 
cultura y muestra como en ellas a la vez que se trabaja para el porvenir se rinde culto á la 
memoria de los que aportaron su grano de trigo al acervo común», afirmà en aquest sentit 
Llorenç Lafuente en la memòria de secretaria de l’Ateneu, en què donava compte de l’activitat 
portada a terme en el curs de 1907-1908. Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural 
del curso académico celebrada en el Ateneo el día 4 de Octubre de 1908. Memoria leída por D. 
Lorenzo Lafuente Vanrell, Secretario de la Junta Directiva», op. cit., pàg. 337. 
1383 Tal com afirmà Victory Taltavull l’any 1908, una de les grans fites aconseguides per 
l’Ateneu fou el fet de poder reunir en el seu inici una gran part de les col·leccions d’història 
natural i d’art que existien a Maó aleshores. Aquestes col·leccions constituïren un notable 
museu que fou visitat pel poble, pels col·legis i les escoles, no sols de Maó, sinó també d’altres 
poblacions de Menorca aquell any. VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión Inaugural del curso 
académico celebrada en el Ateneo el día 14 de Octubre de 1908. Discurso-Resumen por el 
Presidente», op. cit., pàg. 400. 
1384 De les vicissituds per les quals passaren les col·leccions del museu en els anys de la 
Guerra Civil, que en féu perillar la conservació, ens en podem fer una idea a partir de les 
explicacions que sobre els seus trasllats féu l’aleshores secretari de la Junta Directiva, Joan 
Hernández Mora: «En el mes de octubre, cuando hubo sufrido nuestra ciudad el segundo 
bombardeo aéreo, pensó la Junta en que era para ella un deber el poner en salvo en la medida 
de sus medios las colecciones y obras de arte o de algún valor confinados a su custodia. 
Inmediatamente después de tomado el cuerdo empezaron los trabajos de traslado y en poco 
tiempo quedaron instalados en el sótano, en buenas condiciones la colección de algas, la de 
insectos y la de moluscos; la totalidad de cuadros, los grabados, mapas y planos que posee el 
Ateneo; la mayor parte (y desde luego la de más valor) de la cerámica; algunos muebles 
escogidos; la colección de yesos; la de objetos arqueológicos mejicanos; el archivo de la 
Sociedad; los libros y folletos de la sección de Menorca que forman una serie notabilísima de 
difícil sustitución; las ediciones bibliófilo, como p.[or] ej.[emplo] las obras del Archiduque L. 
Salvador de Austria, entre ellas la monumental Die Balearem y en general todas las obras de 
un cierto valor bibliográfico. Todos estos libros, objetos y colecciones fueron asiduamente 
vigilados y durante varios meses, de manera periódica, aireados y cambiados de sitio para 
asegurar su conservación. Pero las condiciones del sótano cambiaron por diversas causas. El 
pernoctar en él mas de 30 personas y el haber perdido buena parte de su ventilación por las 
obras de seguridad que en el mismo se efectuaron acabaron por imposibilitar allí la 
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Hom ja ha esmentat en altres apartats d’aquest estudi que algunes de 

les persones que per un temps més llarg s’involucraren en la gestió del museu 

al llarg del període analitzat, com a conservadors del museu a la Junta 

Directiva de l’entitat, foren Maurici Hernández Ponsetí, Antoni Tudurí Ponsetí i 

Antoni Mir Llambias, entre d’altres; també hi realitzaren tasques importants i 

col·laboracions membres com Jaume Ferrer Aledo i Emiliano Castaños 

Fernández.    

 

 

5.2.6. La biblioteca i la sala de lectura  
 

Com és sabut el moviment ateneístic en general tingué entre les seves 

prioritats la difusió i el foment de la lectura entre els associats a través de la 

creació de biblioteques i sales de lectura. L’Ateneu Científic, Literari i Artístic no 

en fou una excepció i des de la seva creació tingué entre els seus objectius 

fundacionals, estipulats en el reglament primigeni, el foment de la lectura a 

través de la creació d’una biblioteca i d’una sala de lectura, nodrida amb 

publicacions periòdiques de tarannà divers, per als seus associats.1385 En 

aquest sentit, un document prou interessant per tenir una idea de la importància 
                                                                                                                            
permanencia de cuanto habíamos guardado, o de gran porción de ello. La Junta, ante dos 
peligros, el de segura destrucción por humedad o el eventual de destrucción por bombardeo, 
optó por este último y decidió volver a sus sitios los cuadros, grabados, musgos, planos, libros, 
insectos y cuanto en general estaba amenazado de deterioro. Quedan pues en el sótano 
aquellas colecciones y objetos a los que la humedad no puede dañar». HERNÁNDEZ MORA, 
J. «Memoria redactada por el Secretario Juan Hernández Mora, aprobada por la Junta Directiva 
en 21 de junio de 1937 y leída y aprobada por la Junta General en 23 del mismo mes», op. cit., 
pàg. 15-17. 
1385 L’article tercer del reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic, presentat a la Delegació 
del Govern a Menorca el 31 de maig de 1905 pels socis fundadors, estipulava quant a la 
biblioteca i la sala de lectura, així com també al museu, que: «Establecerá el Ateneo: una 
Biblioteca, en la cual admitirá en calidad de depósito los libros que quieran prestar los socios; 
Museos, también con los depósitos y adquisiciones que puedan conseguirse; y un Gabinete de 
Lectura, con los periódicos, revistas y demás publicaciones que se consideren útiles», alhora 
que es reglamentava que: «No se extraerá del local de la Sociedad, obra ni publicación alguna 
de la Biblioteca y Gabinete de Lectura, ni objeto alguno de los Museos, sin la autorización de la 
Junta Directiva, y además deberá preceder por escrito el permiso del propietario (que pedirá la 
misma Junta Directiva) cuando se trate de libros, publicaciones ú objetos depositados. Todo 
propietario de libros, publicaciones ú objetos depositados, podrá retirarlos á su voluntad, 
devolviendo en el acto al Bibliotecario ó al Conservador del Museo respectivo, el resguardo que 
se le hubiere entregado al constituir el depósito, ó firmado un equivalente, caso de extravío». 
Vegeu: ADG–SES. Expedient 816. El reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 
31 de maig 1905, 6 fulls manuscrits. 
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tant de la biblioteca com de la sala de lectura que l’Ateneu de Maó mantingué 

en els primers decennis del nou-cents el trobem en el ja citat discurs que Antoni 

Victory Taltavull pronuncià amb motiu del vint-i-cinquè aniversari de l’entitat 

l’any 1930, en el qual repassà la història del centre, fonamentant la seva anàlisi 

en l’obra cultural i social de la institució i cercant la base fonamental de l’entitat 

en la creació d’una biblioteca i sala de lectura ―a més de, lògicament, l’activitat 

desenvolupada per les diverses seccions. El nombre total de publicacions, en 

diversos idiomes com el castellà, el català, el portuguès, el francès, l’anglès, 

l’italià i l’alemany, que nodriren la sala de lectura durant aquests anys oscil·là al 

voltant de les cent vint; a més, la biblioteca, que rebé importants donatius, tant 

per part dels socis, d’autors, d’editors com de diferents centres oficials, passà 

dels 2.300 volums de què constava als quatre mesos de fundar-se als 17.347 

en el moment del vint-i-cinquè aniversari.1386  

Més enllà d’aquestes xifres aportades per Antoni Victory, ens podem fer 

una idea de la importància que l’Ateneu atorgava a la seva biblioteca i sala de 

lectura repassant les diverses memòries anuals. Així, doncs, constatem que en 

el transcurs del primer curs acadèmic de l’Ateneu el Ministeri d’Instrucció 

Pública i Belles Arts li concedí, a instància de Pere Ballester ―aleshores 

president de la Secció de Ciències Morals i Polítiques―, una biblioteca popular, 

i que la sala de lectura comptava per aquelles dates amb una vintena de diaris i 

més de setanta revistes.1387  

Al llarg dels anys, a més de donacions particulars ―que foren una 

constant durant la seva existència― ingressaren a la biblioteca importants 

col·leccions d’obres d’autors de les illes, per part de la Diputació de la 

província, d’obres del Dipòsit de la Guerra, car molts militars destinats a l’illa 

eren socis de l’Ateneu, de la Direcció General de l’Institut Geogràfic i Estadístic, 

del Ministeri de la Marina, de la Real Sociedad Geográfica de Madrid, del 

Ministeri de Gràcia i Justícia, del Museu Nacional de Ciències Naturals, de la 

Institució Catalana d’Història Natural, i de diverses editorials, entre les quals, 
                                           
1386 Vegeu: VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico...», op. cit., 
pàg. 294-319. 
1387 BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. Pedro 
Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial de apertura de 
curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 308. 
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periòdicament, es rebien els llibres editats per la casa Sempere de Vicent 

Blasco Ibáñez.1388 

Sabem que en iniciar-se el curs acadèmic de 1913 a 1914 la sala de 

lectura de l’Ateneu comptava aleshores amb més de cent cinquanta 

publicacions periòdiques de tarannà i procedència diversos, moltes d’elles 

obtingudes per l’intercanvi de la Revista de Menorca, tot i que les 

conseqüències de la Primera Guerra Mundial feren que durant un temps es 

deixessin de rebre diverses revistes europees.1389  

Entre l’extensa quantitat de publicacions que en el seu inici rebé la sala 

de lectura de l’Ateneu, hom hi pot trobar premsa de les illes ―com ara El Bien 

Público, El Liberal, La Voz de Menorca i El Porvenir del Obrero (Maó), El 

Noticiero Popular (Ciutadella), La Almudaina i La Tarde (Palma) o Sóller 

(Sóller), entre d’altres―, de la península, principalment premsa madrilenya 

―ABC, La Correspondencia de España, Gedeón, Heraldo de Madrid, El 

Imparcial, El Liberal i El Nuevo Régimen (Madrid), i La Vanguardia (Barcelona), 

entre d’altres―, o de l’estranger, principalment premsa francesa ―Le Courrier 

Europeen, Le Matin i Le Petit Journal (París), i Berliner Tageblatt (Berlín), entre 
                                           
1388 De les donacions de centres oficials o d’editorials esmentades suara, hom n’informà a les 
memòries de secretaria: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico 
celebrada en el Ateneo el día 18 de Octubre de 1907. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente 
Vanrell, secretario de la Junta Directiva», op. cit., pàg. 292; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión 
inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo el día 4 de Octubre de 1908. Memoria 
leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, Secretario de la Junta Directiva», op. cit., pàg. 337; 
PONS ZABALA, H. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el día 2 
de Octubre de 1909. Memoria leída por el secretario de la Junta Directiva D. Honorio Pons 
Zabala», op. cit., pàg. 296-297; MORENO ÁLVAREZ, M. A. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 17 de Octubre de 1910. Memoria leída por el secretario 
de la Junta Directiva D. Miguel A. Moreno Álvarez», op. cit., pàg. 328-329; LAFUENTE 
VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebraba en el Ateneo el 12 de 
Octubre de 1911. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente 
Vanrell», op. cit., pàg. 325; VICÉN VILA, A. «Sesión de apertura del curso académico 
celebrada en el Ateneo el 16 de octubre de 1922. Memoria leída por el Secretario de la Junta 
Directiva D. Aurelio Vicén Vila», op. cit., pàg. 291-292 i LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de 
apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el día 27 de octubre de 1933. Memoria 
redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 
312. 
1389 Algunes de les revistes que es deixaren de rebre com a conseqüència de la Primera Guerra 
Mundial foren Revue des deux mondes, Revue scientifique, Revue politique et littéraira, La 
Nature, Lisez-moi, The Studio, Moderne Kunst, Revue de l’Armée belge, i L’Ilustrazione, entre 
d’altres. Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada 
en el Ateneo el 14 de octubre de 1913. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. 
Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 307 i VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión de apertura 
del curso académico celebrada en el Ateneo el 23 de octubre de 1914. Resumen por el 
Presidente del Ateneo D. Antonio Victory», Revista de Menorca [Maó], vol. 1914, pàg. 371. 
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d’altres. Així mateix, la sala de lectura de l’Ateneu, en aquells anys, comptà 

també amb publicacions il·lustrades, tant espanyoles com estrangeres, ―com 

ara Blanco y Negro, La Ilustración Española y Americana i La Vida Marítima 

(Madrid), La Ilustración Artística (Barcelona), The Dayle Picayune (Nova 

Orleans), The Graphic (Londres), Figaro Illustré (París), L’Illustrazione Italiana 

(Milà) i Moderne Kunst (Berlín), entre d’altres― i revistes generals i 

enciclopèdiques ―com la mateixa Revista de Menorca (Maó), o Ateneo i 

España Moderna (Madrid), Review of Reviews (Londres), Revue des Deux 

Mondes (París), Il Secolo XX (Milà) i Serôes (Lisboa), entre d’altres. A les quals 

s’haurien d’afegir una llarga llista de publicacions, segons la classificació que 

en féu l’entitat, de ciències exactes, físiques i naturals, de ciències mèdiques, 

de dret, literatura i sociologia, d’art, arqueologia i història, d’agricultura, indústria 

i comerç, militars, religioses i esperantistes. Per tal de fer-nos una idea de la 

gran varietat de publicacions de les temàtiques esmentades, a tall d’exemple, 

pel que fa a les de ciències exactes, físiques i naturals hom pot esmentar el 

Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural (Barcelona), el Boletín de la 

Real Sociedad Española de Historia Natural i la Revista de la Real Academia 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Madrid), o Le Nature i Revue 

Scientifique (París). Així mateix, quant a les ciències mèdiques, la sala de 

lectura de l’entitat gaudí de publicacions com: Archivos de Oftalmología 

Hispano-Americanos, Gaceta Médica Catalana, La medicina de los niños, 

Revista de Farmacia, Revista Homeopática i Revista Vegetariana (Barcelona), 

Revista Balear de Ciencias Médicas (Palma), Cajal, Revista de Medicina y 

Cirujía Prácticas i El Régimen Naturalista (Madrid), Revista Médica de Sevilla 

(Sevilla), i La Clinique i Gazette des Hospitaux (París), entre d’altres. D’altra 

banda, en relació amb les publicacions sobre dret, llengua, literatura, 

sociologia, educació i esports hom pot esmentar diverses publicacions, entre 

d’altres, com és el cas de La Escuela y el Hogar (Ciutadella), el Bolletí del 

Diccionari de la Llengua Catalana (Palma), Los Deportes, el Boletín Oficial de 

la Unión Velocipédica Española, la Revista Demográfica y Social, La Cultura 

Popular i la Revista del Ateneo Obrero (Barcelona), El Ateneo Obrero de 

Badalona (Badalona), el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, el Boletín 
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del Instituto de Reformas Sociales, La Comedia Semanal, Los 

Contemporáneos, El Cuento Semanal, La Cultura Española, la Gaceta 

Administrativa, Mutualidad, la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 

la Revista Católica de Cuestiones Sociales i El Socialismo (Madrid), el Bulletin 

de Dialectologie Romane i la Revue du Socialisme Rationnel (Brussel·les), o la 

Revue Politique et Litteraire (París). Així mateix, d’art, arqueologia i història 

hom pot esmentar el Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana (Palma), el 

Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya i la Revista de la Asociación 

Artístico-Arqueológica Barcelonesa (Barcelona), el Boletín de la Real Academia 

de la Historia (Madrid), el Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones 

(Valladolid), la Revista de Extremadura (Càceres), o les estrangeres Archivum 

Franciscanum Historicum (Florència), i The Studio (Londres), entre d’altres. Pel 

que fa a les publicacions rebudes sobre agricultura, indústria i comerç s’ha de 

dir que la sala de lectura de l’Ateneu disposà d’una gran quantitat de butlletins i 

revistes editades per les cambres agrícoles i de comerç de les Illes Balears, 

Catalunya i Madrid, entre d’altres, així com també publicacions com La 

Avicultura Práctica (Barcelona), La Industria Pecuaria, El Obrero Agrícola i 

Revista Científica Mercantil (Madrid), Prácticas Modernas de Industrias Rurales 

(la Corunya), o les franceses Journal d’Agriculture Practique i Moniteur 

Maritime Industriel, Commercial & Financiere (París), entre d’altres. D’altra 

banda, la sala de lectura comptà també amb publicacions d’interès militar com, 

per exemple, La Ilustración Militar, El Mundo Militar, Revista General de Marina, 

Revista de Caballería i Revista Técnica de Infantería y Caballería (Madrid), 

Revista Científico-Militar (Barcelona), o les estrangeres La France Militaire 

(París) i Revue de l’Armée Belge (Lieja). En menor grau comptà, també, amb 

publicacions de caire religiós, principalment de Menorca, com ara el Boletín 

Oficial del Obispado de Menorca, El Vigía Católico i El Congregante 

(Ciutadella), i El Grano de Arena (Maó), així com també amb algunes de la 

península com La Academia Calasancia (Barcelona) i El Mensajero del 

Corazón de Jesús (Bilbao), entre d’altres. Finalment, sobretot en el seu inici, 

quan el Grup Esperantista de Maó era actiu, disposà de publicacions 

esperantistes, és el cas de Tutmonda Espero (Barcelona), La Suno Hispana 
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(València), Laboro i La Revuo (París), La Bela Mondo (Dresden) i La Verda 

Standardo (Budapest), entre d’altres.1390  

Més enllà de la important sala de lectura de l’Ateneu, que com hom ha 

pogut comprovar oferí una gran quantitat i diversitat de publicacions des d’un 

bon començament, els responsables de la biblioteca de l’entitat, davant la 

importància i la quantitat de volums que la formaven, que augmentaven any 

rere any, foren conscients de la necessitat de catalogar-la, per facilitar-ne l’ús 

per part del socis. En aquest sentit, la tasca començà per l’elaboració d’un 

catàleg de les obres d’autors menorquins o que fessin referència a l’illa, que 

representaven, l’octubre de 1914, cent cinquanta llibres i més de sis-cents 

llibrets; al qual el seguirien, en anys a venir, la catalogació de les obres de les 

seccions de l’exèrcit, de la marina i de les ciències mèdiques, d’història i 

biografies, geografia i viatges, guies i itineraris, mapes i plànols, agricultura, 

tecnologia, comerç, filosofia, sociologia, política, dret i administració, economia 

política, estadística, obres públiques, pedagogia, filologia, arts plàstiques, 

música, ciències eclesiàstiques, diccionaris, enciclopèdies i miscel·lànies;1391 

                                           
1390 Vegeu: LA REDACCIÓN. «Sección oficial y de noticias. Revistas, Ilustraciones y Periódicos 
que se reciben actualmente en el Ateneo», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 59-61; 
LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. Publicaciones que se reciben en el salón de lectura del 
Ateneo», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 52-56; LA REDACCIÓN. «Sección Oficial. 
Publicaciones que se reciben en el salón de lectura del Ateneo», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1908, pàg. 65-68; Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la 
Revista de Menorca [Maó], 27 de febrer de 1909, pàg. 2-4. El lector interessat trobarà en els 
annexos finals d’aquest treball un llistat de les publicacions que rebé la sala de lectura de 
l’Ateneu durant el període estudiat, apartat 8.4.3. 
1391 Vegeu: RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 23 de octubre de 1914. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. 
Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 323; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del 
curso académico celebrada en el Ateneo el 15 de octubre de 1915. Memoria leída por el 
Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 325-326; RIPOLL 
BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 5 de 
octubre de 1916. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll 
Busquets», op. cit., pàg. 293; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 8 de octubre de 1917. Memoria leída por el Secretario de 
la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 302. FORNALS BORT, V. 
«Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 16 de octubre de 1920. 
Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Vicente Fornals», op. cit., pàg. 300; 
VICÉN VILA, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 16 de 
octubre de 1922. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Aurelio Vicén Vila», 
op. cit., pàg. 291-292. 
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una biblioteca que cap a l’any 1920 comptava amb al voltant de 12.874 volums, 

entre llibres i fullets, i que aleshores ja era la segona més important de l’illa.1392 

Sigui com vulgui, com s’ha dit en iniciar-se els anys trenta del segle 

passat la biblioteca de l’Ateneu disposava de més de disset mil exemplars ―i 

d’importants col·leccions de premsa periòdica illenca. A través d’algunes de les 

estadístiques trimestrals de la biblioteca dels anys trenta del segle passat, 

conservades a l’arxiu històric de l’entitat, hom pot fer-se una idea cabal de la 

importància de la col·lecció formada i de la seva distribució per matèries. Així 

és que segons el darrer full estadístic conservat del període objecte del nostre 

estudi, que es correspon al segon trimestre de 1936, signat amb data del 6 de 

juliol d’aquell any, hom pot constatar que aleshores el nombre d’obres 

indexades de la biblioteca ascendia a 18.774, en unes dependències que 

restaven obertes tots els dies de la setmana des de les deu del matí fins a les 

dotze de la nit. La distribució d’obres per matèries, segons la classificació 

bibliogràfica decimal estipulada per la Secció Especial d’Estadística del 

Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts, especificava que la biblioteca de 

l’Ateneu, aleshores, disposava de 3.214 obres de caire general ―509 toms 

d’enciclopèdies generals, 617 números de revistes generals, i 2.088 exemplars 

de diaris―, 136 obres de filosofia ―10 de metafísica general o cosmologia, 14 

sobre l’esperit i el cos, 86 de psicologia, 13 de lògica i 13 de moral―, 38 obres 

de teologia i religió ―10 bíblies o obres d’escripturística, 20 sobre pràctiques 

religioses o devoció, 5 d’història de l’Església, i 3 sobre esglésies i sectes 

cristianes―, 1.588 obres de ciències socials ―d’aquestes, 12 d’estadística, 

234 de política, 77 d’economia política i social, 1.015 de dret, 38 de dret 

administratiu i administració pública, 20 sobre obres socials, beneficència, 

associacions i assegurances, 44 d’ensenyament i educació, 80 de comerç, 

transports i comunicacions, i 68 de costums i folklore―, 134 obres de filologia i 

lingüística ―25 de filologia general, 23 de filologia anglesa, 10 de filologia 

francesa, 11 de filologia italiana, 21 de filologia espanyola i 44 de filologia 

d’altres llengües―, 1.481 obres de ciències pures ―300 de matemàtiques, 182 

                                           
1392 Vegeu: FORNALS BORT, V. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 16 de octubre de 1920. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don 
Vicente Fornals», op. cit., pàg. 342. 
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d’astronomia, geodèsia i navegació, 187 de física i mecànica racional, 281 de 

química, cristal·lografia i mineralogia, 147 de geologia, geofísica i meteorologia, 

29 de paleontologia, 136 de biologia i antropologia, 189 de botànica i 30 de 

zoologia―, 1.154 obres de ciències aplicades i tecnologia ―456 de medicina, 

fisiologia i farmàcia, 91 d’enginyeria, 273 d’agricultura i agronomia, 45 

d’economia domèstica, 22 de comerç, transport i organització, 89 d’indústries 

químiques, 76 de tecnologia mecànica, manufactures i professions manuals, 79 

de professions i oficis i 23 de construcció―, 1.316 obres de belles arts ―158 

d’urbanisme i jardins, 221 d’arquitectura, 136 d’escultura i numismàtica, 129 de 

dibuix i art decoratiu, 165 de pintura, 79 de gravat, 57 de fotografia, 175 de 

música i 196 de jocs, esports i diversions―, 1.745 obres de literatura ―de les 

quals 169 de literatura en general, 39 de literatura anglesa, 17 de literatura 

germànica, 96 de literatura francesa, 71 de literatura italiana, 1.297 de literatura 

espanyola, 31 de literatura llatina i 25 de literatura grega―, i finalment 1.624 

obres d’història i geografia ―170 d’història antiga, 265 d’història d’Europa, 137 

d’història d’Àsia, 151 d’història d’Àfrica, 73 d’història d’Amèrica del Nord i 

Central, 69 d’història d’Amèrica del Sud, 54 d’història d’Oceania i regions 

polars, 372 de geografia i viatges i 333 de bibliografia.1393   

Tanmateix, els estralls i les conseqüències de la Guerra Civil afectaren, 

com en tants altres aspectes de la vida interna de l’entitat, la biblioteca i sala de 

lectura, car foren anys en què, marcats per la difícil situació econòmica i 

l’aïllament a què fou sotmesa Menorca, tant l’adquisició de llibres com de 

publicacions periòdiques que les nodrissin esdevingué una tasca difícil pels 

gestors de l’Ateneu.1394 

                                           
1393 AACLA. Documentació Oficial Reglamentària. Biblioteca. Fulls estadístics trimestrals, 6 de 
juliol de 1936. 
1394 De la situació que es visqué, ens en podem fer una idea cabal a partir de les 
manifestacions de qui fou secretari de la Junta Directiva durant el primer any de la Guerra Civil, 
Joan Hernández Mora, que pel que fa a la biblioteca informà als socis que: «De importancia 
capital para el Ateneo es la biblioteca y a ella quiso dedicar la Junta sus mejores cuidados. 
Pero las circunstancias nos han sido totalmente adversas. El estado de continua alarma en que 
durante muchos meses vivimos impidió toda labor de organización que viniera a sustituir la 
deficientísima que hoy padecemos. A ello hay que añadir la insuficiencia del local. No se nos 
ofrecía otra ampliación aprovechable más que el sótano. Pero el sótano hubo de ser destinado 
a otros menesteres. Así es que en este sentido nada nos fué dado hacer. En el de adquisición 
de obras no hemos podido ser más afortunados. No obstante, han sido dos los planes de 
adquisición aprobados por la Junta en sesiones de 19 de octubre y 11 de enero, para invertir 
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Algunes de les persones que es destacaren, al llarg del període 

analitzat, per la tasca que portaren a terme al capdavant de la biblioteca de 

l’entitat, durant anys, com a bibliotecaris a la Junta Directiva foren José Pérez 

de Acevedo, Pere Ballester Pons i Josep Cotrina Ferrer, entre d’altres.1395 

Som conscients que resta per analitzar en profunditat el catàleg de 

publicacions ―llibres, fullets, enciclopèdies, premsa periòdica, revistes, etc.― 

de les quals constà la biblioteca i la sala de lectura de l’Ateneu Científic, Literari 

i Artístic per tal de tenir una millor coneixença de les lectures que oferien als 

                                                                                                                            
íntegramente las subvenciones del Ministerio de Instrución Pública ―Literatura española 
contemporánea, obras doctrinales de política, libros de Historia y de Biología, otros dedicados a 
temas españoles de grandísimo interés y algunos para niños eran los temas que la Junta había 
seleccionado para el aumento de la biblioteca. Se hicieron los primeros pedidos, pero la 
enorme perturbación de la industria y el comercio libreros de España impidió que los libros 
deseados llegaran a nuestras manos. Se insistió inútilmente, hasta que quedamos convencidos 
de que era forzoso esperar mejor ocasión. Han ingresado, pues, pocos libros: algunas obras 
del inmortal poeta García Lorca i el Diccionari General de la Llengua Catalana, de Pompeu 
Fabra; algunos libros de técnica de la construcción y de artilleria adquiridos en esta ciudad y 
algún folleto de carácter local. Otro problema de nuestra biblioteca que debía ser atendido es el 
de las encuadernaciones. Era preciso salir del tipo de encuadernación estremadamente 
económico y, por tanto, chabacano y procurar que al encuadernarse, sobre todo si por su 
presentación o calidad del contenido lo merecía, ganara el libro en decoro y se hiciera 
agradable a la vista. Con este fin se escogieron unas cuantas obras de valor científico o 
bibliográfico y se consiguió para ellas una encuadernación aceptable. Pero la falta de 
elementos adecuados impidió inmediatamente continuar este adecentamiento de la biblioteca»; 
alhora que sobre la sala de lectura explicà que: «Con los periódicos y publicaciones diversas 
que nutren nuestras salas de lectura nos ha pasado igual que con los libros. El trastorno 
general de la nación, el aislamiento de una buena parte de ella, la falta prolongada de 
comunicaciones con la península y como consecuencia con el extranjero nos han dejado 
semanas y meses sin nuestras habituales lecturas. Pero, por encima de todo, fué voluntad de 
la Junta mejorar este importante servicio y a ello obedece el gran número de nuevas 
suscripciones de las que temporalmente nos vemos privados. Así, p.[or] ej.[emplo]: “La Nación” 
y “La Prensa” de Buenos Aires; “Je sais tout”, “Le cahier d’art”, “Le mois”, “Anales de la 
Universidad de Madrid”; las publicaciones de la Soc.[iedad] Esp.[añola] de Hist.[oria] Nat.[ural]; 
“Archivo Español de Arte y Arqueología”; “La Hacienda” etc. etc. Todo esto además de lo que 
antes teníamos. No se ha suprimido por nuestra parte una sola suscripción. Según el plan 
trazado, excede el importe anual de todas ellas de tres mil pesetas. Últimamente el servicio 
aéreo postal con Marsella nos ha permitido solicitar el envío por avión de algunos periódicos. 
Se ha indicado por algún socio la conveniencia de hacer extensivo este procedimiento a todos 
los demás. Es imposible. Baste un solo caso para convencernos. La suscripción por 
cuatrimestre a un diario de Valencia cuesta diez ptas. los gastos de franqueo por avión durante 
el mismo periodo ascienden a noventa. Se trata de un dispendio diez veces mayor y no 
podemos multiplicar por diez un capítulo de gastos de más de 3.000 ptas.». HERNÁNDEZ 
MORA, J. «Memoria redactada por el Secretario Juan Hernández Mora, aprobada por la Junta 
Directiva en 21 de junio de 1937 y leída y aprobada por la Junta General en 23 del mismo 
mes», op. cit., pàg. 7-13. 
1395 Altres persones que foren bibliotecaris de les juntes directives de l’entitat, si bé per espai de 
menys temps que els esmentats suara, foren Bartomeu Allès Pons, Juan Parra Valbuena, 
Cecilio Bendito Trujillo, Cayetano Tejera López, Daniel Ferbal Camps, Joan Mir i Mir, Ricard de 
Quadrado i Albertí, Vicenç Rodrigo Roig, Ricard Giner Bascuñán i Vicenç Montanari Ruiz, entre 
d’altres. 
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seus associats i poder copsar-ne millor la importància i les orientacions, tasca 

que deixem oberta per a estudis posteriors, car suara sols n’hem pogut realitzar 

una primera aproximació que ens ajudi a fer-nos una idea de la importància de 

la biblioteca formada i de la diversitat de temàtiques que abastà.1396 

 

 

5.2.7. Cursos 
 

 Una de les activitats educatives que l’Ateneu Científic, Literari i Artístic 

portà a terme en el període analitzat amb més constància foren els cursos, 

principalment de llengües estrangeres. De fet, en el seu reglament els 

membres fundadors de l’entitat explicitaren la conveniència d’instaurar 

ensenyaments en el si de la institució a través de càtedres retribuïdes o 

gratuïtes. Així és que en el primer curs una de les iniciatives realitzades que es 

lloà fou l’establiment de càtedres d’idiomes ―dos cursos de francès, dos 

d’anglès, i conferències setmanals d’esperanto, així com també un curs 

d’alemany que s’hagué de suspendre i un altre d’àrab, que no disposà 

d’alumnes i finalment no es realitzà. Per al curs acadèmic següent s’oferiren 

dos cursos de francès, tres d’anglès (un de pràctic), i un d’alemany, d’italià i 

d’esperanto, respectivament. A més, s’obria la possibilitat que els ateneistes 

accedissin als ensenyaments oferts tant des de la Cambra de Comerç, 

Indústria i Navegació ―un curs de geografia comercial― com als oferts per la 

Junta Local de l’Extensió Universitària.1397 El curs acadèmic de 1907-1908 

                                           
1396 En aquest sentit, pel que fa a les obres que formaren la biblioteca, seria interessant abordar 
un estudi dels llibres rebuts a través de les informacions que s’inseriren tant al butlletí de 
l’entitat ―en què s’informava dels títols rebuts entre 1909 i 1936, sense aportar més 
informació―, com a la Revista de Menorca en la seva cinquena època (1906-1934) ―en què 
es ressenyaren algunes de les obres rebudes a la biblioteca de l’entitat. Nogensmenys, s’ha de 
tenir en compte que difícilment s’aconseguiria obtenir un llistat complet de les obres que 
restaren a la biblioteca en el període estudiat. 
1397 En concret, l’aleshores secretari de la Junta Directiva, Pere Ballester, pel que fa als 
ensenyaments i la importància que des de l’entitat se’ls atorgava, assenyalà en la memòria 
d’activitats corresponent a aquells anys que: «Resta tratar de la gestión que, por no amoldarse 
á rama determinada, ó por ser de carácter general, ha ejercido directamente la Junta. Su obra 
más preciada es la creación de cátedras de idiomas. Se díeron el año pasado dos cursos de 
Francés, dos de Inglés y conferencias semanales de Esperanto: hubo que suspender el curso 
de Alemán por enfermedad del profesor, y se abrió matrícula, sin resultado, para conferencias 
de Arabe, Como la verdad no debe ocultarse, hemos de consignar que el número de 
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s’oferiren, a més dels ensenyaments esmentats en el curs precedent, un curs 

d’àrab, classes de cant, harmonia i vocalització, i un curs d’història de la 

civilització ―adreçat a les dones.1398 

Tanmateix, des de l’entitat en aquells primers anys la queixa de la 

manca d’alumnes per a les classes, principalment les d’idiomes, que foren les 

que més es potenciaren, fou una constant, alhora que la impossibilitat d’oferir-

les de manera gratuïta, com hauria estat el seu desig. «Las clases de idiomas 

constituyen otro asunto a que me refería. Abiertas las matrículas hace pocos 

días, y debiendo empezar las clases, me he de permitir llamar la atención de 

los señores socios respecto a la conveniencia de que asistan á alguna ó 

algunas de ellas todos los que buenamente puedan. Para ello se dan toda 

clase de facilidades respecto a la formación del horario y método de 

enseñanza; siempre de acuerdo profesores y alumnos, las clases al anochecer, 

durante el invierno, es decir, en horas en que ya todos, por lo regular, hemos 

terminado nuestras habituales tareas ó hemos regresado de paseo, constituyen 

un entretenimiento útil, tanto para los que estudien de nuevo un idioma, como 

para los que asistan á ellas con objeto de perfeccionar ó practicar los que ya 

posean. Respecto á las cuotas mensuales serán tanto más reducidas cuanto 

mas matriculados haya, ya que desgraciadamente el Ateneo no cuenta con 

recursos para dar clases gratuitas por completo», es manifestà en aquest sentit 

des de la presidència de l’Ateneu en la sessió inaugural del curs 1908-1909.1399 

De fet, l’interès any rere any per oferir cursos d’idiomes i la frustració perquè 
                                                                                                                            
matriculados fué menguando en casi todas las cátedras, de tal forma que en los últimos meses 
resultaron exíguos para la equitativa remuneración de los profesores y gravosos á los fondos 
del Ateneo, que no són todavía para procurar á los socios la enseñanza gratuita, ideal á que 
hemos de aspirar, sin desalentarnos por la tardanza en conseguirlo. Para el presente curso 
tenemos abierta matrícula de primero y segundo curso de Francés, primero, segundo y práctica 
de Inglés, Italiano, Aleman y Esperanto, extensiva á los socios de las Camaras Agrícola y de 
Comercio, y esperamos que ésta la abrirá sobre materias de su peculiar incumbencia, puesto 
que ya en principio tiene acordada la de Geografía comercial. Se hermanan las enseñanzas 
ateneístas con las que da gratuitamente la Extensión Universitaria que el Ateneo patrocina y 
procura fomentar». BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída 
por D. Pedro Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial 
de apertura de curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 305-306. 
1398 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo 
el día 18 de Octubre de 1907. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, secretario de la 
Junta Directiva», op. cit., pàg. 294-295. 
1399 VICTORY TALTAVULL, A. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo 
el día 4 de Octubre de 1908. Discurso-resumen por el Presidente don Antonio Victory», op. cit., 
pàg. 400-401. 
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aquests no despertessin un major interès entre els associats fou una constant 

en les manifestacions dels gestors de l’entitat en les memòries de secretaria o 

els discursos de la presidència d’aleshores.1400 El curs de 1917-1918 incorporà 

als ensenyaments d’idiomes una classe de francès especial per a les dones.1401 

De fet, progressivament el nombre de dones que es matricularen en els cursos 

d’idiomes de l’Ateneu anà augmentant.1402 Així mateix, amb els pas dels anys 

es començaren a endegar classes o cursos de conversa i perfeccionament, 
                                           
1400 A tall d’exemple, Llorenç Lafuente, en la memòria d’activitats del curs 1910-1911, afirmà: 
«Ha preocupado siempre á esta Junta el deseo de facilitar el estudio de lenguas vivas, siendo 
de lamentar que la atención general se desvía hacia otros campos de menos utilidad y que 
tales cátedras no se vean tan concurridas como hay derecho á esperar de la sociedad actual». 
Dos anys més tard recordà als associats que: «Durante los meses invernales hubo cátedras de 
inglés, francés y alemán, no tan concurridas, es cierto, como pudieran estarlo en una población 
marítima muy visitada por extranjeros y que siempre cultivó las lenguas vivas, en las que no 
pocos de sus hijos se distinguieron, como Guardia el filólogo, Albertí el políglota, Soler, etc. En 
esto no se puede decir por desdicha que Mahón ha progresado ni siquiera que conserva el 
rango que tuvo. Ha venido a menos y es muy sensible decirlo, porque precisamente cada día 
es más necesario el estudio de las lenguas para la vida de relación. Cuenta el Ateneo con 
distinguidos profesores, el tiempo suele sobrar como ocurre en las poblaciones pequeñas; sólo 
á un lamentable desvío hacia el estudio hay que atribuir el escaso número de matriculados en 
nuestras clases. Pero el celo de los profesores y la asiduidad de algunos discípulos las 
mantienen todos los años con satisfacción de la Junta Directiva, que quisiera verlas 
prósperas». Així mateix, en la memòria d’activitats del curs 1913-1914, l’aleshores secretari 
Pere Ripoll afirmà sobre les classes d’idiomes: «Poco concurridas. Ni el francés e inglés, tan 
comunes y corrientes en esta Isla, como el italiano, necesario a los numerosos aficionados al 
bel canto, y el alemán, hoy casi indispensable para estudios científicos, han conseguido 
desterrar la apatía señalada en anteriores Memorias reglamentarias. Mencionemos que 
persiste la indiferencia, y hagamos votos para que en las próximas pueda trocarse la 
lamentación, ya que no en entusiasmo, en un favorable resurgimiento». Finalment, Antoni 
Victory, en el discurs resum de la presidència de la sessió inaugural del curs de 1917-1918, 
considerà que: «Una de las labores de más utilidad práctica que realiza el Ateneo podría ser la 
enseñanza de lenguas vivas; pero desgraciadamente hay poca afición a su estudio entre los 
señores ateneistas. Yo me permito excitar su celo para que, los que están en condiciones, 
como por ejemplo muchos oficiales del Ejército, concurran a estas enseñanzas, que pueden 
aprovechar con comodidad, reuniéndose en grupos de cinco a ocho amigos para cada clase, 
ya para perfeccionar y practicar los idiomas que han estudiado, ya para aprender alguno nuevo 
que les interese». Vegeu, respectivament: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del 
curso académico celebraba en el Ateneo el 12 de Octubre de 1911. Memoria leída por el 
Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 325-326; 
LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
14 de octubre de 1913. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 305-306; RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del 
curso académico celebrada en el Ateneo el 23 de octubre de 1914. Memoria leída por el 
Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 323 i VICTORY 
TALTAVULL, A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 8 de 
octubre de 1917. Resumen por el Presidente del Ateneo D. Antonio Victory», op. cit., pàg. 350. 
1401 FORNALS BORT, V. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
19 de Noviembre de 1918. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don 
Vicente Fornals Bort», op. cit., pàg. 200. 
1402 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 4 de noviembre de 1921. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 321. 
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principalment de llengua francesa ―que esdevingueren les de més èxit en 

relació amb els alumnes matriculats.1403 Durant els anys de la Segona 

República els ensenyaments oferts es limitaren a classes d’idiomes 

―bàsicament francès i anglès―, que es mantingueren durant els anys en 

guerra, si més no al llarg de 1938.1404 

Tot i que els ensenyaments d’idiomes foren els que amb més constància 

s’oferiren al llarg del període analitzat, des de la institució també s’impartiren 

altres ensenyaments, amb major o menor èxit d’implantació. A tall d’exemple, a 

les primeries de la segona dècada del segle passat, l’Ateneu oferí per als joves 

i els infants menors de deu anys una classe de, tal com l’anomenaren, 

gimnàstica higiènica, així com també obrí una acadèmia gratuïta de solfeig per 

als orfeonistes i els infants ―amb motiu d’haver-se creat l’Orfeó Maonès, com 

s’ha vist, l’any 1912.1405 Amb els pas dels anys les classes de gimnàstica es 

destinaren als infants d’entre vuit i dotze anys, així com també s’incorporaren 

ensenyaments de taquigrafia ―ensenyaments oferts el curs acadèmic de 1914-

                                           
1403 Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 9 de octubre de 1923. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don 
Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 289-290; RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura 
del curso académico celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1924. Memoria redactada por 
el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 323; CARDONA 
CARRERAS, F. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 19 de 
Octubre de 1925. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Francisco 
Cardona Carreras», op. cit., pàg. 323 i RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 16 de octubre de 1926. Memoria redactada por el 
Secretario de la Junta Directiva don Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 290. 
1404 Vegeu: ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 17 de octubre de 1932. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva 
don Pedro Alejandre Monjo», op. cit., pàg. 289; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura 
del curso académico celebrada en el Ateneo el día 27 de octubre de 1933. Memoria redactada 
por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 311; 
ALEJANDRE MONJO, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
día 29 de octubre de 1934. Memoria redactada y leída por el Secretario de la Junta Directiva 
don Pedro Alejandre Monjo», op. cit., pàg. 303 i ANÒNIM. «Memoria 1937-1938, 29 de junio de 
1938», op. cit., pàg. 5.  
1405 Vegeu: MORENO ÁLVAREZ, M. A. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en 
el Ateneo el 17 de Octubre de 1910. Memoria leída por el secretario de la Junta Directiva D. 
Miguel A. Moreno Álvarez», op. cit., pàg. 322; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura 
del curso académico celebraba en el Ateneo el 12 de Octubre de 1911. Memoria leída por el 
Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 325-326 i RIPOLL 
BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 14 de 
octubre de 1912. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll 
Busquets», op. cit., pàg. 302. 
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1915, a més de les habituals classes d’idiomes.1406 Així mateix, el curs de 

1916-1917 s’oferiren, a més de les habituals d’idiomes d’anys precedents, 

classes de dibuix i pintura a l’oli.1407 En el curs 1921-1922 l’Ateneu oferí classes 

de dibuix de còpia del guix, a les quals es permeté assistir als alumnes de 

l’Escola Municipal d’Arts i Oficis ―ensenyaments que per al curs següent 

s’ampliaren al dibuix al natural i que se seguiren oferint al llarg de la dècada 

dels anys vint del segle passat.1408 A més, en el curs acadèmic de 1925-1926 

s’oferiren ensenyaments de la llar, que finalment no reeixiren per manca 

d’alumnes. Tanmateix, en el curs 1928-1929 es tornaren a oferir, aquesta 

vegada amb major èxit i acceptació.1409 

Hom pot comprovar com l’Ateneu Científic, Literari i Artístic impartí uns 

ensenyaments, en el seu inici, més propers als interessos de la burgesia 

maonesa ―principalment en relació amb la gran quantitat i diversitat de cursos 

d’idiomes estrangers o els de geografia comercial―, mentre que aquells 

ensenyaments que es podrien considerar més útils i necessaris per a les 

classes populars, aleshores, foren assumits per la Junta Local d’Extensió 

Universitària. Tanmateix, amb els pas dels anys i la proliferació d’altres ateneus 

i entitats culturals i educatives adreçades als sectors populars, l’activitat 

educativa de l’Ateneu, quant als cursos oferts, es limità a consolidar els 

ensenyaments d’idiomes ―principalment el francès i l’anglès― i a incorporar, 

amb més o menys continuïtat, ensenyaments de solfeig i cant, gimnàstica, 

dibuix i pintura, ensenyaments de la llar, etc. 

 
                                           
1406 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 15 de octubre de 1915. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 324. 
1407 LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo 
el 8 de octubre de 1917. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 297. 
1408 VICÉN VILA, A.  «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 16 de 
octubre de 1922. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Aurelio Vicén Vila». 
op. cit., pàg. 289-290 i LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico 
celebrada en el Ateneo el 9 de octubre de 1923. Memoria leída por el Secretario de la Junta 
Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 289-290. 
1409 Vegeu: RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 16 de octubre de 1926. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva 
don Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 290 i LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura 
del curso académico celebrada en el Ateneo el 8 de noviembre de 1929. Memoria redactada 
por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 319-320. 
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5.2.8. Conferències 
 

Els socis fundadors de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic explicitaren en 

el seu primigeni reglament la voluntat de programar conferències en el si de la 

institució, bé en exclusiva per als seus socis, bé per a aquests i els familiars, bé 

per al públic en general ―segons el cas. De fet, al llarg del període analitzat en 

aquest estudi una de les activitats educatives més fructíferes de l’entitat foren 

els cicles de conferències anuals. Hom sap, car ja s’ha dit en apartats 

precedents, que en iniciar-se el curs acadèmic de 1930-1931, és a dir quan 

l’Ateneu celebrava el vint-i-cinquè aniversari, havien passat per la seva tribuna 

fins a cent catorze conferenciants que feren un total de tres-centes vint-i-set 

conferències ―segons les dades aportades per Antoni Victory Taltavull en el 

discurs inaugural d’aquell curs, en què donà compte de l’activitat realitzada fins 

aleshores.1410 És a dir, una mitjana d’entre tretze i catorze conferències anuals 

en el període indicat. Del total de les conferències que es feren en aquells 

anys, segons Antoni Victory, setanta-una es corresponien a la Secció de 

Ciències Exactes i Naturals, trenta-dues a la de Literatura i Música, vuit a la 

d’Arts del Dibuix i Arqueologia o Arts Plàstiques, cinc a la d’Esports i 

Excursions o Turisme i Esports, i la resta, dues-centes catorze, són atribuïdes 

principalment a la Secció de Ciències Morals i Polítiques ―per bé que una part 

d’aquestes s’haurien de considerar generals de l’entitat, és a dir, no adscrites a 

cap secció. Les xifres aportades són una mostra evident i representativa de 

l’ingent tasca realitzada des de l’Ateneu pel que fa a la programació de 

conferències en la seva etapa més significativa i fructífera en aquest sentit. 

Tanmateix, al volum de conferències esmentat suara, s’hi haurien d’afegir les 

que es realitzaren des del curs acadèmic de 1930-1931 ―de les quals hom té 

constància de poc més de quaranta abans d’iniciar-se la guerra. 

                                           
1410 S’ha de tenir present que en ocasions un mateix tema era dividit en diverses conferències 
pel seu autor, atesa l’extensió. Antoni Victory, en les xifres aportades en el període indicat 
―cent catorze conferenciants i tres-centes vint-i-set conferències―, les comptabilitzà totes de 
forma independent, tot i que formessin part d’una mateixa sèrie. Vegeu: VICTORY 
TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico...», op. cit., pàg. 309. 
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Sigui com vulgui, de bona part de les conferències que en el període 

indicat es realitzaren ja n’hem donat compte en apartats citeriors d’aquest 

estudi en analitzar la tasca feta per les diverses seccions de l’entitat. Hom ha 

pogut comprovar que al llarg d’aquests anys hi hagué un interès evident per 

tractar en les conferències temes relacionats, principalment, amb el dret, 

l’educació, la moralitat i els usos i costums més adients per a la dona, la 

psicologia, els afers socials, la història, les ciències mèdiques, en general, i 

especialment l’higienisme, la biologia, la zoologia, l’agricultura, l’astronomia, les 

matemàtiques, la física, l’enginyeria, l’estudi de l’obra de literats, principalment, 

i músics, o d’interès musical en general, l’arqueologia, el mobiliari, l’obra de 

pintors i tècniques o estils pictòrics, cròniques de viatges, i les possibilitats del 

turisme, etc. 

En un començament els conferenciants més habituals foren els mateixos 

fundadors de l’Ateneu, com ara José Pérez de Acevedo, Pere Ballester, Pere 

Mir i Mir, Enric Alabern, Llorenç Lafuente Vanrell, Llorenç Pons Marquès, 

Francesc Hernández Sanz, Antoni Victory Taltavull, Jaume Ferrer Aledo, entre 

d’altres, alguns dels quals continuaren sent actius ateneistes i conferenciants 

fins a ben entrada la dècada dels anys trenta del segle passat. Amb el pas dels 

anys s’hi afegiren altres actius ateneistes com a conferenciants ―com és el cas 

de Josep Cotrina Ferrer, Emiliano Castaños, i Joan Hernández Mora, entre 

d’altres―, alguns dels quals tingueren, com s’ha vist, un paper rellevant en la 

gestió, anys a venir, de l’Ateneu. Així mateix, diverses persones significades i 

destacades en llur camps professionals i d’estudi, que per un motiu o altre 

visitaren l’illa al llarg del període analitzat, també hi impartiren alguna 

conferència ― Odón de Buen y del Cos, Joan Capó Valls de Padrinas, Andrés 

Martínez Vargas, Fernando Leal Crespo, Margarida Comas Camps, etc. Als 

quals s’haurien d’afegir diversos professionals liberals que durant uns anys 

visqueren a Menorca, on foren destinats, i s’integraren en la vida cultural de 

l’entitat ―entre els quals destaquen especialment els metges, tant militars com 

civils. Tanmateix, l’extensa nòmina de conferenciants de què gaudí la institució 

―tant de l’illa com de fora―, durant el període estudiat, ultrapassa les 

possibilitats de fer-ne una ressenya exhaustiva suara ―no obstant això, el 
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lector interessat pot consultar a l’annex final d’aquest treball un llistat de les 

conferències i els autors ordenats cronològicament per cursos.1411  

Tan sols cal afegir que fou durant els primers anys quan es demostrà un 

major interès per part de l’Ateneu de deixar constància dels continguts de les 

conferències pronunciades, que s’editaren, bé en extractes o resums, bé 

integrament, bé en treballs posteriors, més elaborats, a partir de la conferència 

pronunciada, tant a la Revista de Menorca com en llibrets o separates 

d’aquesta publicació ―de la majoria de les quals ja hem donat compte en 

apartats anteriors, en parlar de les conferències programades per les diverses 

seccions o de les que pronunciaren alguns dels fundadors de l’Ateneu, així com 

també d’altres persones destacades en el seu esdevenir. 

No voldríem cloure aquest apartat dedicat a l’activitat relativa a les 

conferències, sense dedicar una major atenció a algunes d’aquestes ―tot i que 

succintament i de manera general, car la majoria ja han estat esmentades o 

analitzades―, atès el seu evident interès educatiu, en la mesura que ens 

permeten tenir una visió més global dels interessos que en aquest sentit 

manifestaren els gestors de la institució analitzada.  

Així, doncs, hom pot constatar que les conferències d’interès o temàtica 

educatiu, en un sentit ampli, foren presents des dels primers cursos acadèmics 

de l’Ateneu, mostra evident del pedagogisme que amarà l’època i de la 

sensibilitat per l’educació ―formal i no formal― que demostraren els seus 

dirigents a l’hora de programar-les. Així, en els primers cursos acadèmics, Pere 

Ballester tractà sobre la protecció a la infància; Enric Alabern sobre el 

desenvolupament de la higiene infantil i la necessitat de crear una institució de 

puericultura, escola de maternologia, a Maó; José Pérez de Acevedo sobre les 

institucions socials ―de beneficència, higièniques, culturals, educatives, etc.― 

més adients i necessàries per al progrés social a l’illa, o sobre l’analfabetisme a 

Menorca; i Llorenç Lafuente Vanrell sobre la conveniència d’introduir a l’entitat 

                                           
1411 El lector interessat pot consultar un llistat de les conferències impartides a l’Ateneu 
Científic, Literari i Artístic entre els cursos 1905-1906 i 1935-1936 als annexos d’aquest estudi, 
a l’apartat 8.4.4, en el qual, en el cas de tenir constància de la publicació d’elles, hi hem inclòs 
la referència bibliogràfica. 
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l’escoltisme, atès el seu interès com a mètode d’educació en el temps de lleure 

i la conveniència de generalitzar-lo entre els infants i joves a Menorca.1412  

A més, entre els conferenciants que passaren per l’Ateneu en les dues 

primeres dècades del segle passat, per tractar de temes educatius, hom hi pot 

trobar el mestre i pedagog Joan Benejam Vives ―que pronuncià tres 

conferències, una de les quals fou la lliçó inaugural, entre els cursos 1907-1908 

i 1916-1917, en què tractà sobre «Vida Nueva», en què explicà un pla educatiu 

integral complet, «Somos hoy mejores que ayer», i «Enseñanza que podria 

regenerar».1413  

Altres conferenciants que tractaren de temes educatius en els primers 

anys de funcionament de l’Ateneu foren Jaume Ferrer Aledo, que presentà un 

acurat estudi sobre la història de l’educació a l’illa; el mestre Antoni Juan 

Alemany, que tractà de l’obra La Educación de Bunge; el jutge Antoni Bergali, 

que féu una conferència sobre les relacions de la criminalitat i la manca 
                                           
1412 Vegeu: BALLESTER PONS, P. «Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. 
Pedro Ballester y Pons, Secretario de la Junta Directiva del Ateneo, en la sesión oficial de 
apertura de curso, celebrada el 12 de Octubre de 1906», op. cit., pàg. 306-307; LAFUENTE 
VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el Ateneo el día 18 de 
Octubre de 1907. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, secretario de la Junta 
Directiva», op. cit., pàg. 291; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico 
celebrada en el Ateneo el día 4 de Octubre de 1908. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente 
Vanrell, Secretario de la Junta Directiva», op. cit., pàg. 334-335; PONS ZABALA, H. «Sesión de 
apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el día 2 de Octubre de 1909. Memoria 
leída por el secretario de la Junta Directiva D. Honorio Pons Zabala», op. cit., pàg. 297-298; 
LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebraba en el Ateneo el 
12 de Octubre de 1911. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo 
Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 321; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 14 de octubre de 1913. Memoria leída por el Secretario 
de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 306. Algunes d’elles foren 
publicades a la Revista de Menorca. En aquest sentit vegeu: BALLESTER, P. «Protección a la 
infancia», op. cit., pàg. 40-48; ALABERN, E. «Desarrollo actual de la higiene infantil», op. cit., 
pàg. 161-168 i ALABERN, E. «Concepto y funciones de la Gota de Leche», op. cit., pàg. 257-
264; PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Instituciones sociales convenientes a Menorca», op. cit., pàg. 
118-133 i 189-206 i PÉREZ DE ACEVEDO, J. «El Analfabetismo en Menorca», op. cit., pàg. 
330-347.  
1413 Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión inaugural del curso académico celebrada en el 
Ateneo el día 4 de Octubre de 1908. Memoria leída por D. Lorenzo Lafuente Vanrell, Secretario 
de la Junta Directiva», op. cit., pàg. 334-335; RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del 
curso académico celebrada en el Ateneo el 14 de octubre de 1912. Memoria leída por el 
Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 297-298 i LAFUENTE 
VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 8 de octubre 
de 1917. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell», 
op. cit., pàg. 298. Algunes d’elles foren publicades a la Revista de Menorca o en llibrets. En 
aquest sentit vegeu: BENEJAM VIVES, J. Vida Nueva. Plan de mejora social por medio de un 
sistema educativo. Ciutadella: Imp. de S. Fábregues, 1908 i BENEJAM VIVES, J. «Somos hoy 
mejores que ayer. Pro Menorca», op. cit., pàg. 327-342. 
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d’educació rebuda per part dels delinqüents; l’aleshores delegat del Govern 

Josep Roca de Togores, que presentà el seu projecte de millora dels centres 

educatius infantils aleshores existents a Maó; el doctor Francisco Valladolid 

Oms, que pronuncià una conferència crítica amb l’educació memorística, 

predominant a l’època, a la qual contraposà la necessitat d’una educació 

integral; la mestra Catalina Sastre, que tractà de l’educació de la dona i donà 

compte, a més, en tres conferències, d’un curset de perfeccionament per a 

mestres al qual havia assistit a Barcelona per conèixer el mètode Montessori; 

l’actiu esperantista Josep Juaneda, que tractà sobre les reformes necessàries 

en l’ensenyament dels idiomes; i l’inspector Joan Capó i Valls de Padrinas que 

defensà la idea que l’esdevenir de la societat depenia de l’escola; entre 

d’altres.1414 

Tanmateix, el punt àlgid pel que fa a conferències de temàtica educativa 

es donà a la dècada dels anys vint del segle passat, principalment gràcies al 

cicle de conferències sobre educació i cultura que l’entitat programà al llarg 

dels cursos 1925-1926 i 1926-1927 ―abans, però, Pere Ballester ja havia fet 

quatre conferències sobre l’educació dels infants, en el curs 1920-1921, que 

amb posterioritat esdevindria l’obra «Lletres a una mare mahonesa. De 

psicologia i folklore»; i Andrés Martínez Vargas, aleshores rector de la 
                                           
1414 Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebraba en el 
Ateneo el 12 de Octubre de 1911. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. 
Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 321-323; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de 
apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 14 de octubre de 1913. Memoria leída 
por el Secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 306; RIPOLL 
BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 23 de 
octubre de 1914. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll 
Busquets», op. cit., pàg. 321-322; LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso 
académico celebrada en el Ateneo el 15 de octubre de 1915. Memoria leída por el Secretario 
de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 322-323 i FORNALS BORT, V. 
«Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 19 de Noviembre de 1918. 
Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Vicente Fornals Bort», op. cit., 
pàg. 197-198. Algunes d’elles foren publicades a la Revista de Menorca o en llibrets. En aquest 
sentit vegeu: FERRER ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», op. cit., 1911, pàg. 101-
106, 135-139, 153-160, 185-192, 217-224, 249-256, 281-288, 313-320 i 389-396; FERRER 
ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», op. cit., 1912, pàg. 65-72, 105-112, 137-144, 
165-172, 233-240 i 265-272 i FERRER ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», op. cit., 
1913, pàg. 49-56, 121-128, 137-144, 185-192 i 201-204; BERGALI Y MAIG, A. La enseñanza 
en sus relaciones con la criminalidad, op. cit.; ROCA DE TOGORES, J. «Pro infancia. Síntesis 
de la conferencia pronunciada el 3 de marzo de 1911 en el Ateneo Científico, Literario y 
Artístico de Mahón, por D. Josep de Togores y Saravia, Delegado del Gobierno de S. M. en 
Menorca», Revista de Menorca [Maó], 1911, pàg. 97-100 i VALLADOLID OMS, F. «Higiene de 
la inteligencia», op. cit., pàg. 145-161. 
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Universitat de Barcelona, en féu una sobre puericultura, educació dels infants i 

paludisme, en el curs 1923-1924.1415 Però, com dèiem, el punt àlgid quant a la 

programació de conferències d’interès educatiu es donà en els cursos 1925-

1926 i 1926-1927, en què Antoni Victory Taltavull tractà sobre algunes idees 

que havien de tenir presents els joves, els pares i els mestres per tal de 

perfeccionar l’individu i la societat, d’una banda, i sobre el diagnòstic de les 

aptituds dels infants en edat escolar, de l’altra; així mateix, Joan Hernández 

Mora, féu algunes consideracions al voltant de la reforma de l’ensenyament 

secundari; d’altra banda, el mestre Manuel Rodríguez, pronuncià dues 

conferències, l’una sobre la pedagogia herbartiana i l’altra sobre les colònies 

escolars ―tema aquest últim que també tractaria l’inspector Fernando Leal 

Crespo en una altra conferència de l’esmentat cicle; així mateix, Catalina 

Sastre féu una conferència sobre les institucions educatives no formals 

necessàries per a les dones; el mestre Mateu Fontirroig tractà de l’educació de 

la dona i de la funció educadora de la família; Pere Ballester sobre l’educació 

sexual; i el mestre Francesc Cardona sobre l’autoeducació.1416 

Anys més tard, ja a la dècada dels anys trenta del segle passat, en el 

curs 1932-1933, Margarida Comas pronuncià una conferència en què explicà 

els mètodes pedagògics del Patronat Escolar de Barcelona; així mateix per 

aquelles dates l’entitat demostrà un interès especial en l’educació física ―i els 

hàbits saludables―, i es programaren diverses conferències en els cursos 

                                           
1415 Vegeu: LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 4 de noviembre de 1921. Memoria leída por el Secretario de la Junta Directiva don 
Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 322 i RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del 
curso académico celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1924. Memoria redactada por el 
Secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 324. Hom sap, car ja 
s’ha dit, que les «Lletres a una mare mahonesa. De psicologia i folklore» de Pere Ballester, 
representen un vertader tractat de pedagogia familiar. Foren publicades a la Revista de 
Menorca al llarg de l’any 1921. Vegeu: BALLESTER, P. «Lletres a una mare mahonesa...», op. 
cit., pàg. 59-63, 74-87, 102-122, 129-142, 167-175, 224-242, 258-272 i 292-307. 
1416 Vegeu: RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 16 de octubre de 1926. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva 
don Pedro Ripoll Busquets», op. cit., pàg. 291-292 i LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de 
apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 17 de octubre de 1927. Memoria 
redactada por el Secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 
289-290. De l’esmentat cicle de conferències no tenim constància que es publiquessin les 
conferències. Nogensmenys, a l’arxiu de l’entitat es guarda documentació diversa del cicle en 
el seu primer any ―principalment els anuncis publicats al butlletí, així com també alguns retalls 
de premsa que informaren d’alguna de les conferències. AACLA. Lligall «Actos del Ateneo», 
Carpeta «Ciclo de conferencias sobre Educación y Cultura, 1925-1926». 
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1933-1934 i 1934-1935 a cura de Francesc Sintes Seguí, Leopoldo Canut i 

Demetrio Laguna.1417 

Així, doncs, hom pot convenir que des de l’Ateneu Científic, Literari i 

Artístic es demostrà interès per donar a conèixer i reflexionar en públic sobre 

aspectes educatius diversos ―que anaren des dels espais i les institucions, als 

agents i els discursos educatius, entre d’altres. 

 

                                           
1417 Sobre la conferència de Margarida Comas vegeu: Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 13 d’abril de 1933, pàg. 1-2 i 
LAFUENTE VANRELL, L. «Sesión de apertura del curso académico celebrada en el Ateneo el 
día 27 de octubre de 1933. Memoria redactada por el Secretario de la Junta Directiva don 
Lorenzo Lafuente Vanrell», op. cit., pàg. 312-313. Pel que fa a les conferències dels cursos 
1933-1934 i 1934-1935 ―en concret foren «La salud por la educación física» i «El problema de 
la alimentación humana», de Francesc Seguí Sintes; «La educación física, la gimnasia 
educativa y el deporte en la mujer», de Leopoldo Canut; i «Educación física natural», a cura del 
metge Demetrio Laguna― vegeu, respectivament: Boletín del Ateneo Científico, Literario y 
Artístico. Suplemento á la «Revista de Menorca» [Maó], 13 de maig de 1934, pàg. 1; Boletín del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento a la «Revista de Menorca» [Maó], 20 de 
novembre de 1934, pàg. 1; i Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Suplemento á la 
«Revista de Menorca» [Maó], 15 de maig de 1935, pàg. 1. 
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En aquest estudi hem volgut parar atenció a uns espais concrets de 

sociabilitat ―formal o estructurada― de la nostra contemporaneïtat: el model 

d’associacionisme que s’adoptà respecte de la cultura i l’educació o la 

instrucció, primer per les classes més benestants, i transferit posteriorment a 

les classes populars. Hom sap que, pel que fa als aspectes formals de la 

sociabilitat o la vida associativa de la segona meitat del vuit-cents a l’Estat 

espanyol, existiren dos models fonamentals: el cercle d’instrucció i d’esbarjo 

―de procedència liberal burgesa― i la societat de socors mutus ―plataforma 

societària que era en l’origen del moviment obrer. El cercle d’instrucció i 

d’esbarjo generalment rebé el nom d’ateneu, en el cas que s’hi accentués el 

vessant cultural i educatiu o instructiu, o cercle o casino si s’hi accentuà el 

caràcter fonamentalment recreatiu. A més, el cercle d’instrucció i d’esbarjo 

podia ser burgès o popular ―i per tant susceptible de rebre qualificatius com 

ara obrer, popular, etc. Per tal de donar resposta a la seva funcionalitat 

instructiva i recreativa, s’hi podien donar activitats culturals i educatives (lectura 

de premsa i llibres, cursets, conferències i debats, representacions musicals i 

teatrals, etc.) i/o lúdiques (pràctica de jocs autoritzats, tertúlies informals, 

ingestió de begudes en el cafè de la societat, etc.). Així, doncs, atenent-nos a 

aquestes dues concepcions diferenciades de la voluntat associativa 

vuitcentista, hi hauria associacions eminentment lúdiques, que dedicarien uns 

espais, per bé que mínims, a activitats culturals, i d’altres en què el fet cultural i 

educatiu seria preeminent i dedicarien un espai escàs o nul a la diversió, tot 

adoptant, aquestes últimes, genèricament el nom d’ateneu. 

De fet, com s’ha dit, hom ha vingut a definir els ateneus com 

associacions científiques i literàries dedicades a elevar el nivell intel·lectual dels 

seus associats mitjançant discussions, conferències, cursos i lectures. És a dir, 

institucions i centres que creen i acullen cultura, que difonen i confronten 

alternatives culturals basades en la raó humana, ja siguin de tipus científic o 

literari, en definitiva, centres principalment de difusió, però també de producció, 
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tot i que en menor grau, de béns científics i culturals. Aquest tipus de societats 

anomenats ateneus aparegueren a França al final del set-cents i 

experimentaren un primer desenvolupament a la primera meitat del vuit-cents, 

amb la voluntat de donar resposta al programa il·luminista de divulgació 

universal dels fruits de la raó i de la ciència, com a única estratègia possible 

d’alliberament personal i col·lectiu, i d’accés als valors sagrats d’igualtat, de 

llibertat i de fraternitat. 

Des de mitjan del vuit-cents, la presència d’aquestes societats culturals i 

educatives a les zones industrialitzades i àrees urbanes de l’Estat espanyol 

s’intensificà. Com a denominador comú tingueren la voluntat de difusió del 

saber modern, però diferien en gairebé tota la resta. Així, uns tenien una 

clientela de socis de classe mitjana acomodada, mentre que d’altres pertanyien 

a menestrals, artesans i jornalers. De fet, en les formes i en els espais de 

sociabilitat relacionats amb l’educació i la cultura es produí, des de la meitat del 

vuit-cents i en les primeries del nou-cents, una transferència, apropiació i 

readaptació per part de les classes populars i l’incipient moviment obrer en 

general de les formes associatives de caire cultural creades i desenvolupades 

pel liberalisme vuitcentista. Exemples paradigmàtics del model d’entitat cultural 

liberal vuitcentista a l’Estat espanyol els podem trobar en els anomenats 

ateneus científics, literaris i artístics, com el de Madrid. En certa manera les 

classes populars i el moviment obrer adoptaren el model i la mística cultural i 

educadora d’aquestes associacions liberal burgeses quan volgueren crear 

centres culturals per a la seva instrucció, tot allunyant-se de l’associacionisme 

eminentment recreatiu i d’esbarjo ―dels anomenats casinos o cercles. Així, 

doncs, a partir dels anys seixanta del vuit-cents començaren a aparèixer 

associacions culturals que tenien entre els seus objectius principals la 

instrucció de les classes populars, la majoria de les vegades amb el nom 

d’ateneus. Per tant, el model associatiu de caire cultural ateneístic s’estengué 

entre altres classes socials ―que adoptaren el nom d’ateneu popular o obrer a 

les darreres dècades del vuit-cents i primeres del nou-cents― i poc a poc s’anà 

convertint en una instància culturalitzadora i educadora relacionada i/o 

identificada per hom com a popular, tot i que en principi foren, com s’ha dit, 
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majoritàriament interclassistes i d’orientació reformista. De fet, si bé l’ateneu 

aparegué en un principi com una institució cultural del liberalisme per 

excel·lència, a les darreries del vuit-cents el grup més nombrós entre aquestes 

entitats a tot l’Estat espanyol eren les anomenades populars o obreres ―tant si 

eren creades pels propis treballadors com si eren promogudes per sectors 

socials benestants que pretenien utilitzar-los com a instruments de control 

social de les classes subalternes. Així és que els ateneus obrers reproduïren 

les formes precedents de la sociabilitat liberal i reformista burgesa, però deixant 

de banda o en un segon lloc l’esbarjo, car allò que consideraven essencial era 

la instrucció per tal de donar resposta a les necessitats i demandes de les 

classes populars i treballadores. Sorgiren, així, a la darreria del vuit-cents i la 

primeria del nou-cents tota una xarxa d’associacions específicament culturals i 

educatives ―que, com s’ha vist, adoptaren majoritàriament el nom d’ateneu― 

de diverses tendències ideològiques sota un mateix propòsit aglutinador: la 

culturalització i instrucció de llur associats. De fet, en tots aquests centres es 

desenvolupà una important i diversa activitat cultural i educativa que incloïa des 

de cursos formatius, conferències, tertúlies i vetlades literàries i musicals fins a 

la creació d’orquestres i grups corals, biblioteques, sales de lectura, etc. Hom 

pot convenir que, al llarg de les darreres dècades del vuit-cents i les primeres 

del nou-cents, un dels pilars fonamentals del procés educatiu i formatiu de les 

classes populars ragué en els ateneus ―així com també en els casinos, cases 

del poble i societats culturals populars diverses. 

S’ha constatat, pel que fa als ateneus, que arreu del país es 

desenvoluparen paral·lelament dues grans tipologies, diferenciades per la 

divergència de classe ―menestralia i burgesia― o d’ideologia ―progressistes i 

moderats―, encara que, sovint, al llarg de la segona meitat del vuit-cents i 

durant el primer terç del nou-cents, dues o més iniciatives prèvies es 

fusionaven en una sola entitat, on el nexe d’unió era l’afany culturalitzador per 

sobre de distincions ideològiques o classistes. Els seus protagonistes foren en 

la major part les classes populars i les mitjanes, mentre que les altes adoptaren 

un rol de mecenatge. Així, doncs, durant la segona meitat del vuit-cents i el 

primer terç del nou-cents, les limitacions d’accés a la cultura pel camí oficial 
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feren sorgir diverses iniciatives associatives populars en gran part de les zones 

industrialitzades i àrees urbanes de l’Estat espanyol, amb el denominador comú 

de voler difondre el saber modern. En general, els ateneus, durant aquest 

període, aconseguiren elevar el nivell cultural de les classes populars a través 

de l’oferta d’ensenyament elemental i tècnic que oferiren, a més de ser centres 

de vida social i d’esbarjo. Aquest fet els comportà, sovint, l’animadversió dels 

sectors dirigents més conservadors i propers a l’Església, atès que veieren en 

aquest fenomen una competència sòlida i arrelada al seu predomini en el camp 

culturitzador. Com a reacció a aquestes iniciatives associatives dels sectors 

progressistes i al coixí social que aconseguiren, sorgiren altres institucions, 

impulsades pels sectors conservadors, que copiaren en bona part el model dels 

ateneus de voluntat progressista, els quals, oberts pels sectors catòlics, 

pretenien transmetre la seva ideologia als obrers. Ja en els anys de la Segona 

República la novetat, per bé que relativa, quant a l’ateneisme ―i a 

l’associacionisme cultural en general―, respecte dels precedents fou l’eclosió 

d’entitats especialitzades en aspectes concrets, en contraposició als ateneus 

sorgits en els anys de la Restauració de caire més enciclopèdic, que 

comptaven alhora amb diverses seccions dedicades a activitats distintes. 

Com s’ha dit, el moviment ateneístic fou plural. En moltes localitats del 

país sorgiren diferents iniciatives associatives que es concretaren en la 

constitució, en molts pobles, de dos o més ateneus, motivats per les diferències 

de classe i d’ideologia, tot i que sovint acabaren fusionant-se en una mateixa 

entitat que esdevingué interideològica i interclassista sota el denominador comú 

de l’afany culturitzador. Aquests centres disposaren tots d’una biblioteca, així 

com de sales de lectura de diaris i revistes. Sovint, pretengueren mantenir una 

actitud neutral i foren contraris a la intervenció en afers polítics i socials, tot i 

que normalment demostraren inclinacions vagament republicanes i 

progressistes. Aquests centres es mantingueren principalment gràcies a les 

aportacions dels associats, i també gràcies a les subvencions dels ajuntaments 

i de les diputacions provincials, principalment, així com també, més 

ocasionalment, a les subvencions del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts 

un cop creat a les primeries del nou-cents, tot i que les subvencions oficials 
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foren sempre insegures. Els ateneus de caire liberal burgès se centraren més 

en la difusió dels coneixements científics, literaris i artístics entre els seus 

associats, car llur massa social ja era instruïda i, per tant, la seva oferta cultural 

i educativa diferí de la dels ateneus populars o obrers, que solien proporcionar 

un ensenyament elemental o de beceroles ―llegir i escriure, aritmètica 

elemental, etc.―, i també un ensenyament tècnic. A més, els ateneus liberal 

burgesos, sovint, amb la pretensió de millorar materialment el seu entorn més 

proper, es plantejaren, discutiren, feren propostes, etc., d’iniciatives diverses. 

Tanmateix, indistintament dels destinataris, tots els ateneus coincidiren en el fet 

que pretenien augmentar la cultura i la formació dels seus associats, tant si 

pertanyien a les classes il·lustrades i benestants com a les classes populars i 

treballadores. Així, doncs, la formació integral dels associats en el doble 

vessant d’instrucció i d’adquisició de coneixements científics, literaris i artístics, 

així com les activitats recreatives, foren objectius comuns en la majoria dels 

ateneus que sorgiren a la nostra contemporaneïtat. 

A casa nostra, alguns antecedents a la creació d’ateneus a les primeries 

del nou-cents els trobem en diverses entitats culturals i educatives del set-cents 

i del vuit-cents menorquí com ara la pionera Societat Maonesa (1778), 

l’Acadèmia de Ciències i Belles Lletres de la ciutat de Maó (1836) o l’Ateneu de 

la Joventut (1868), amb posterioritat anomenat Ateneu Menorquí. De fet, 

aquest últim, creat a imatge dels ateneus liberals i reformistes burgesos per 

alguns joves estudiants de l’Institut de Maó, que comptaren amb el suport 

d’algunes persones il·lustrades, fou l’antecedent ateneístic més clar i directe a 

casa nostra dels ateneus sorgits a les primeries del nou-cents. L’Ateneu 

Menorquí, tot i tenir una vida efímera i sense solució de continuïtat, una vegada 

que la majoria dels seus membres més actius eixiren de l’illa per cursar estudis 

universitaris, com s’ha vist, s’estructurà internament en dues seccions ―l’una 

d’Arts i l’altra de Lletres―, formà una biblioteca, amb un volum de llibres no 

gens menyspreable, un museu, programà conferències, etc.  

Sigui com vulgui, el model associatiu cultural i educatiu que 

representaren els ateneus arreu del país, a Menorca, més enllà dels 

antecedents directament o indirecta esmentats, es consolidà definitivament a 
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les primeries del nou-cents, en què es crearen fins a tres ateneus a Maó i un a 

la població veïna des Castell ―l’Ateneu Científic, Literari i Artístic (1905), 

l’Ateneu Obrer (1908), l’Ateneu Popular (1908) i l’Ateneu des Castell (1909). 

Com hem tingut l’oportunitat de comprovar al llarg d’aquest estudi, cal 

cercar l’origen del moviment ateneístic a la Menorca del segle XX en l’empenta 

d’un col·lectiu de persones de la intel·lectualitat maonesa que es veieren 

aglutinades ja al final del segle anterior en diverses empreses culturals i 

educatives, com ara la fundació de la Revista de Menorca (1888), l’Institut de la 

ciutat o, ja iniciat el segle XX, en la creació d’una delegació de l’Extensió 

Universitària de la Universitat de Barcelona (1904). No debades, moltes de les 

persones que s’involucraren en iniciar-se els cursos de l’Extensió Universitària 

a Maó desenvolupaven llur tasca docent a l’Institut de Maó, d’altres eren 

reconeguts professionals illencs de la medicina, l’advocacia, l’arxivística, 

l’educació, etc., amb inquietuds culturals comunes. Així és que la conjunció 

entre la formació d’un col·lectiu intel·lectual maonès amb interessos i 

aspiracions culturals comuns i l’arribada a l’illa, en iniciar-se el nou-cents, de 

determinades persones provinents de fora que havien conegut l’experiència de 

les campanyes d’extensió universitària o que havien participat en la seva 

joventut en ateneus de la península fou, en certa manera, decisiva perquè 

s’endegués a Maó primer una delegació de l’Extensió Universitària de la 

Universitat de Barcelona (1904) i després un Ateneu Científic, Literari i Artístic 

(1905), d’acord amb el model d’ateneu ideat pel reformisme burgès, el qual 

actuà com a vertader aglutinador dels principals intel·lectuals a Menorca i 

esdevingué bressol de l’associacionisme maonès en general i plataforma per a 

la creació de diversos ateneus de distinta orientació, principalment de caire 

popular i obrer, tant a la vila de Maó com des Castell, amb els quals mantingué 

estrets vincles, car en certa manera en fou l’impulsor. Així és que tan sols 

alguns anys després de la fundació de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de 

Maó, alguns dels seus membres idearen la fundació d’un ateneu de caire 

popular que havia de ser el centre de reunió i d’instrucció de la classe obrera 

maonesa. El que inicialment fou concebut com una empresa comuna acabà 

originant la creació de dos ateneus populars o obrers a Maó, l’un, l’Ateneu 
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Popular de Maó, que anys després s’integrà a la Casa del Poble de Maó, en 

fundar-se aquesta, impulsat pels sectors progressistes i republicans, i, l’altra, 

l’Ateneu Obrer, endegat pels sectors conservadors i catòlics de la societat 

maonesa. Així mateix, a la població veïna des Castell, també es fundaria un 

ateneu, l’Ateneu des Castell, sota l’esperonament del moviment ateneístic 

d’aquells anys al llevant de l’illa. 

L’Ateneu Científic, Literari i Artístic ―única d’aquestes entitats que 

encara avui perdura, amb una intensa activitat cultural i educativa, val a dir-

ho―, nasqué amb la pretensió de ser exclusivament una entitat científica, 

literària i artística, a més de declarar-se apolítica i aconfessional. En el període 

analitzat, en el que caldria considerar com una primera etapa de la centenària 

història de la institució, que es perllongaria des de la seva fundació fins a la fi 

de la Guerra Civil, l’Ateneu s’estructura internament en seccions ―Ciències 

Exactes i Naturals, Ciències Morals i Polítiques, Literatura i Música, Arts del 

Dibuix i Arqueologia, amb posterioritat Arts Plàstiques, i Esports i Excursions, 

posteriorment Turisme i Esports― que portaren a terme una intensa activitat, 

com s’ha vist. En aquest sentit, l’entitat, a través de les seccions esmentades o 

per si sola, mantingué una ingent activitat cultural i educativa a través de les 

nombroses conferències que s’hi pronunciaren ―de temàtiques relacionades, 

principalment, amb el dret, l’educació, la moral, la psicologia, els afers socials, 

la història, les ciències mèdiques, en general, i especialment l’higienisme, la 

biologia, la zoologia, l’agricultura, l’astronomia, les matemàtiques, la física, 

l’enginyeria, l’estudi de l’obra de literats, principalment, i músics, o d’interès 

musical en general, l’arqueologia, el mobiliari, l’obra de pintors i tècniques o 

estils pictòrics, cròniques de viatges, les possibilitats del turisme, etc.―; 

sessions literàries i musicals ―en què es donaren a conèixer una gran 

quantitat d’obres i peces musicals del classicisme pur, del belcantisme, del 

verisme, del romanticisme i del postromanticisme, així com també d’obres 

literàries, principalment poesia, d’autors diversos i d’alguns ateneistes amb 

vocacions literàries―; i dels ensenyaments que s’hi impartiren: classes 

d’idiomes ―francès, anglès, alemany, italià, esperanto―, cant, harmonia, 

solfeig, pintura, història general, ensenyaments de la llar, etc. Així mateix, 
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endegà una important biblioteca i una sala de lectura, probablement, dues de 

les més importants i més ben nodrides de la Menorca d’aleshores, amb la 

voluntat consegüent de fomentar la lectura i l’estudi entre els seus associats. 

Sostingué un museu amb importants i diverses col·leccions, bé pròpies, bé 

d’altres institucions ―com ara les col·leccions del Museu Municipal. Promogué 

la realització d’estudis d’importància cabdal per al coneixement de l’illa des de 

diversos vessants, esperonats tant per la convocatòria de concursos, a través 

de les seccions, com per la possibilitat de publicar-los a la Revista de Menorca 

(1906-1934), el seu òrgan d’expressió i testimoni de la important tasca portada 

a terme en aquests anys ―de manera que l’Ateneu esdevingué una mena 

d’institut d’estudis menorquins, a través del qual, en aquells anys, s’estudià l’illa 

des de la major part de perspectives possibles. Així mateix, durant aquesta 

primera etapa, marcada pel context regeneracionista reformista i amarat d’un 

pedagogisme evident, la institució demostrà la seva sensibilitat per la millora de 

l’educació formal de Menorca en crear comissions i campanyes de 

conscienciació cívica per tal de construir escoles graduades o evitar el 

tancament de l’Institut de la ciutat. A més, intervingué en campanyes diverses 

de millores materials de la ciutat i de l’illa ―com ara la rehabilitació del port, la 

millora de les comunicacions marítimes i telegràfiques, etc.―, i promogué la 

constitució d’una federació integrada per les entitats de cultura i foment 

menorquines per tal de vetlar pels interessos de l’illa.  

Tanmateix, la seva activitat no sols es limità a les iniciatives esmentades 

suara, car en el si de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic s’aglutinaren una gran 

quantitat d’entitats de tarannà divers, tot esdevenint una mena de «casa gran» 

de l’associacionisme maonès ―i donant resposta així al seu objectiu 

fundacional de promocionar la creació d’altres entitats, amb l’objectiu de vetlar 

pels interessos de l’illa o de donar cabuda a les que ja existissin per tal 

d’ajuntar esforços. Així és que, com s’ha vist, al llarg de les quatre primeres 

dècades del segle passat foren nombroses les entitats que es crearen a 

instància de l’Ateneu i es domiciliaren en les seves dependències, en un 

moment o altre, o que s’hi federaren o vincularen. Entre aquestes cal destacar 

per la important tasca educativa realitzada: la Junta Local d’Extensió 
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Universitària, a la qual l’Ateneu devia en gran manera la seva creació i a través 

de la qual es plantejà un programa educatiu per a les classes populars i 

treballadores; la Gota de Llet Menorca (1906), deutora en gran part de l’anterior 

i fundada sota el bressol de l’Ateneu, que com s’ha vist realitzà una significant 

tasca de protecció a la infància i educació de les mares; el Grup Esperantista 

(1907), amb una labor destacada en l’ensenyament i la difusió de l’idioma 

internacional auxiliar a casa nostra; i els Exploradors Maonesos i el Comitè 

Local dels Exploradors d’Espanya del qual depenien (1913), exemple clar de 

l’evident interès per part de la institució per introduir nous mètodes educatius en 

el temps de lleure i en contacte amb el medi ambient per a les joventuts 

ateneistes. Cal recordar també les entitats gremials, amb una finalitat de millora 

material de col·lectius específics ―pescadors, comerciants i rendistes―, com 

ara l’aleshores ja fundada Societat Protectora de la Pesca o les cambres 

endegades per l’Ateneu de Comerç, Indústria i Navegació (1906) i Agrícola 

(1906), que gaudiren de major o menor èxit, i que s’arribaren a desvincular de 

l’entitat, algunes d’elles, anys després, atès el seu creixement. Així mateix, 

també s’han d’esmentar diversos clubs esportius, amb el foment consegüent de 

l’esport que des de l’Ateneu es promocionà, fins i tot sent capdavanters en la 

seva introducció a l’illa, com ara el Club Maonès de Futbol (1907), el Maó 

Lawn-Tennis (1924) i la Representació del Tir Nacional (1930) ―a més de 

donar cabuda al Subcomitè de Futbol de Menorca (1924). D’altra banda, 

demostrà una gran sensibilitat en la promoció de l’associacionisme musical, 

endegant o allotjant diverses entitats i formacions, com el Grup Beethovenià 

(1911), l’Orfeó Maonès (1912), el Grup Filharmònic (1916) i l’Associació 

Musical de Maó (1928); així com també en introduir l’ús de les noves 

tecnologies, que permetien les audicions musicals radiofòniques, amb la 

creació de l’Agrupació Radiofilharmònica (1925), o en l’ús i la millora d’aquesta 

tecnologia, en general, amb el Ràdio Club (1931). No podem deixar d’esmentar 

algunes entitats afiliades o creades a instància de l’Ateneu amb una clara 

voluntat filantròpica i de prevenció sanitària entre la població, com la ja existent 

Creu Roja o la Comissió d’Higiene Social (1910). També demostrà interès per 

la promoció dels hàbits saludables i la protecció del medi ambient a través 
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d’algunes associacions endegades per part de la seva massa social, com és el 

cas de la Societat Naturista (1916) i l’Agrupació d’Amics de l’Arbre (1924). Així 

mateix, també integrà o endegà en un moment o altre diverses associacions 

relacionades amb la mar, bé des d’una perspectiva filantròpica, bé des d’una 

perspectiva educativa i esportiva, com ara les ja existents Junta Local de 

Salvament de Nàufrags i Junta Provincial de la Lliga Marítima, o la Penya 

Marítima (1925) i el Club Marítim (1932). D’altra banda, donà cabuda a les 

seccions delegades del Col·legi de Metges de Balears (1926) i del Col·legi 

d’Apotecaris (1928). Totes aquestes, en major o menor grau i amb major o 

menor èxit, portaren a terme activitats i iniciatives d’índole diversa dintre del 

seu radi d’acció, tot demostrant l’Ateneu Científic, Literari i Artístic i les 

persones que s’involucraren en la seva creació o integració i sosteniment, en 

aquests anys, una concepció de la cultura àmplia i generalista ―concebuda 

com l’acumulació d’estris, institucions i idees que havien de fer possible el 

progrés de la vida social. 

En definitiva, un projecte social, cultural i educatiu ―ideat a imatge dels 

ateneus reformistes burgesos, dels quals prengué el model― ampli i divers, en 

què s’aglutinaren persones de diverses tendències ideològiques i professions 

―alguns dels quals, aquells a què hem parat especial atenció en aquest estudi, 

amb importants i destacades contribucions al món cultural menorquí del 

període analitzat―, que assolí, amb el transcurs dels anys, un prestigi i una 

consolidació definitiva a l’illa. 

D’altra banda, l’Ateneu Obrer fou una empresa endegada, com s’ha vist, 

pels sectors conservadors i catòlics maonesos, amb la voluntat d’oferir un espai 

de sociabilitat formatiu a la classe obrera sota la seva tutela. S’estructurà 

inicialment en les seccions de la biblioteca, Ciències Morals i Polítiques, Arts i 

Oficis, Institucions Socials i, finalment, Esports. A més, l’entitat també tingué 

una cooperativa i una societat mutualista. Mantingué en un començament, 

possiblement els seus anys de major activitat, un butlletí ―Guía del Trabajador 

(1910-1913)― en el qual plasmaren bona part de la seva activitat. A banda de 

les informacions pròpies de la institució i les insercions de poemes ―fruit dels 

concursos literaris que aquest ateneu anà organitzant―, hom ha pogut 
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constatar que la majoria d’articles que hi aparegueren tingueren una clara 

voluntat de tutelar i dirigir els obrers des de posicionaments propers al 

conservadorisme i al catolicisme local. L’Ateneu Obrer oferí als seus associats 

ensenyaments d’idiomes ―francès, anglès i esperanto―, d’aritmètica, de 

dibuix, de gimnàstica, i, també, d’instrucció primària ―amb totes les classes 

gratuïtes i desenvolupades en horari nocturn. Endegà, també, una Secció 

Femenina per tal d’implicar en la seva activitat les dones obreres ―a les quals 

se’ls oferí els ensenyaments que es consideraven, des de la institució, més útils 

i necessaris per a elles: llegir, escriure, comptar i coneixements de costura. A 

més, en el terreny purament educatiu, a més d’aquests cursos i classes, 

s’endegà, com s’ha vist, un cicle de «conferències a l’abast dels infants», dut a 

terme com a complement de les classes que s’oferien, així com també 

conferències per als adults. A més, mantingué estrets vincles amb l’Acadèmia 

Mariana de Sant Estanislau ―a les conferències escolars de la qual assistiren 

els alumnes de les classes d’instrucció primària de l’Ateneu Obrer. D’altra 

banda, en un començament prestà una atenció especial a l’excursionisme, amb 

la realització de sortides a diversos indrets de Menorca, a la programació de 

vetlades literàries, certàmens literaris i concursos de dibuix. Finalment, és 

important destacar que l’Ateneu Obrer disposà d’una sala de lectura i una 

biblioteca per tal de fomentar la lectura entre els associats ―fet comú, com 

s’ha pogut comprovar, en aquestes institucions. Sigui com vulgui, sembla que, 

per la documentació que hem pogut consultar a hores d’ara, l’Ateneu Obrer de 

Maó, d’incidència i d’implantació escasses entre el moviment obrer i les classes 

populars maoneses, fou una iniciativa de les classes benestants, 

conservadores i catòliques maoneses, allunyada dels interessos i de les 

necessitats del moviment obrer. No obstant això, cal dir que aquesta portà a 

terme algunes iniciatives d’èxit entre les classes populars i treballadores ―com 

ara la Cooperativa i la Societat Mutualista per a la construcció de cases. No així 

en el camp de la formació de l’obrer, al qual no oferí activitats, al nostre parer, 

en consonància amb les seves necessitats ―no oferí ensenyaments tècnics, 

tan sols algunes classes d’instrucció primària, de dibuix, de gimnàstica i 

d’idiomes. A més, s’ha evidenciat que els membres que n’impulsaren la 
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creació, que com s’ha dit eren propers al conservadorisme i catolicisme local, 

pecaren d’un cert paternalisme i d’una clara voluntat de tutela i direcció dels 

obrers des dels seus postulats conservadors. De fet, l’origen de l’Ateneu Obrer 

s’ha de cercar en la voluntat d’oferir una institució d’aquestes característiques 

controlada pels sectors conservadors i catòlics maonesos que fos una 

alternativa a aquella que els sectors progressistes i republicans de la ciutat 

programaven fundar, l’Ateneu Popular de Maó. 

En aquest sentit, l’Ateneu Popular de Maó fou una entitat cultural i 

educativa que comptà amb el suport del republicanisme maonès ―la qual cosa 

es fa palesa en el fet que els seus impulsors eren persones destacades del 

partit republicà menorquí i que des de La Voz de Menorca, òrgan d’expressió 

del republicanisme illenc, se’ls féu costat fent publicitat dels actes i de la tasca 

portada a terme en favor de la instrucció de la classe obrera. L’Ateneu Popular 

fou fundat amb la voluntat de millorar intel·lectualment i moralment la classe 

obrera. Per tal de fomentar la lectura creà una biblioteca popular, formada a 

partir de donacions o dipòsits de llibres, i una sala de lectura amb diaris i 

revistes ―pocs mesos després de la seva creació, la biblioteca comptava amb 

uns nou-cents volums, arreplegats a partir de donatius o dipòsits de particulars i 

d’institucions, i la seva sala de lectura comptava, també en el seu inici, amb al 

voltant de cinquanta publicacions, entre diaris i revistes, de tarannà divers. Així 

mateix, la societat es constituí en diverses seccions: biblioteca, Ciències, Arts i 

Oficis, Institucions Socials i Esports. Sigui com vulgui, el cert és que, si ens 

atenem al nombre de socis fundadors, que fou de dos-cents, i al fet que en 

iniciar-se el seu primer curs d’activitat la xifra havia ascendit a quatre-cents dos, 

sembla que l’Ateneu Popular tingué una bona acollida entre les classes 

populars i treballadores ―si més no en el començament, car, com s’ha vist, el 

partit republicà menorquí aglutinava aleshores, majoritàriament, el vot obrer. En 

els primers anys, fruit de la preocupació per allunyar les classes populars dels 

vicis que es consideraven més perjudicials per a aquestes, portà a terme una 

campanya de propaganda antialcohòlica i en contra del joc entre els joves 

obrers maonesos. D’altra banda, endegà una Secció Filharmònica que 

organitzà entre els associats un quartet d’orquestra, una rondalla de guitarres i 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 803 

bandúrria i un orfeó infantil. Una de les activitats realitzades de més èxit i més 

fructíferes foren les excursions ―que no sols eren vistes des de l’entitat com 

una manera d’omplir el temps d’esbarjo dels obrers amb activitats saludables 

per tal d’allunyar-los de dos dels grans mals més freqüents denunciats 

aleshores entre les classes populars: el joc i l’alcohol; sinó que havien de ser, a 

més, excursions de les quals hom havia de treure ensenyaments a través del 

coneixement del medi natural més proper, per a la qual cosa sovint es 

realitzaren en companyia d’algun mestre o professor que aprofitava per fer 

petites explicacions sobre el terreny mateix. Sigui com vulgui l’excursionisme 

no fou l’únic que es promocionà des de la Secció d’Esports i Excursions de la 

institució, que també impulsà la pràctica del futbol, amb la creació per part dels 

socis de l’Ateneu Popular, al llarg dels anys, de diversos equips. L’Ateneu 

Popular potencià al màxim en el seu inici l’ensenyament de la lectura i 

l’escriptura, l’aritmètica, la geometria, la comptabilitat, la taquigrafia, el dibuix, 

les llengües ―francès, anglès, alemany i esperanto―, el solfeig i la gimnàstica, 

entre d’altres. Amb els anys s’anà potenciant l’ensenyament d’idiomes, 

especialment de llengua francesa i anglesa, de manera que es creà una Secció 

d’Idiomes, que pretenia proporcionar uns ensenyaments moderns (en el cas del 

francès) i analítics i sintètics (en el cas de l’anglès). Així mateix, també oferí 

classes d’Extensió Universitària, abans que la Junta Local de Maó no 

desaparegués ―car cal tenir present que l’Ateneu Popular cercà la complicitat 

de la Junta Local d’Extensió Universitària de Maó, a la qual es dirigí en diverses 

ocasions per sol·licitar conferències i cursos, oferint el seu local, per formar els 

associats. Inicialment l’entitat programà una intensa campanya de 

conferències, per bé que l’activitat amb el pas dels anys anà minvant en aquest 

sentit. Les dependències de l’Ateneu Popular, durant els seus primers anys, 

foren també un lloc de reunió i creació de diverses societats obreres de forners, 

pescadors i d’altres, tot i que amb posterioritat, en integrar-se a la Casa del 

Poble, fou aquesta la que aglutinà les societats obreres esmentades i altres de 

noves. Sigui com vulgui, l’Ateneu Popular fou una entitat que, al bressol de 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó i per iniciativa d’algunes de les 

persones que s’hi implicaren, de tendència republicana, es fundà a Maó per tal 
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de proporcionar un espai de sociabilitat, formació i oci a les classes populars. 

L’Ateneu Popular, sempre a l’aixopluc del partit republicà menorquí, acabà per 

integrar-se a la Casa del Poble que aquest fundà a Maó l’any 1913, en la qual 

es diluí la seva activitat. És difícil precisar si el model formatiu de l’Ateneu 

Popular tingué més èxit entre les classes populars i obreres maoneses que no 

pas el de l’altre ateneu destinat a elles i endegat pels sectors conservadors 

maonesos. El cert és que, fos pel paternalisme, fos per la voluntat de tutelar les 

classes obreres i populars, hom sap que el moviment obrer menorquí s’anà 

desvinculant amb els anys del republicanisme illenc. Potser, el declivi definitiu 

de l’Ateneu Popular es pugui entendre des del doble vessant de la conjuntura 

política que suposà la Dictadura primoriverista per a aquestes entitats i des de 

la voluntat del moviment obrer menorquí de desvincular-se de la tutela del 

republicanisme illenc, amb el qual havia mantingut vincles estrets en les 

primeres dècades del nou-cents. 

Finalment, el darrer ateneu que es fundà durant la Restauració a 

Menorca fou l’Ateneu des Castell. Amb aquest, els seus fundadors 

pretengueren, com ells mateixos explicitaren, crear a la seva vila una entitat 

cultural que donés resposta als problemes i a les deficiències educatives que hi 

havia en aquells anys ―com ara l’elevat analfabetisme existent―, així com 

també la creació d’un espai que apartés les classes populars del joc i de la 

beguda. Pretengueren allunyar-les del vici mitjançant la proporció d’instrucció i 

d’un local d’ambient favorable i adient a aquestes necessitats. La societat es 

proposà la millora intel·lectual, moral i material dels seus associats, utilitzant 

tots els mitjans que per a això fossin necessaris. Com a tal, i en el llenguatge 

de l’època, la institució es proposava difondre les veritats de les ciències i les 

belleses de l’art a través de la discussió entre els seus membres, del foment de 

la lectura i de la impremta, així com també mitjançant qualsevol forma 

d’ensenyament. Per tal d’organitzar-se millor internament es constituí en 

diverses seccions, que inicialment foren les de: biblioteca, Ciències, Arts i 

Oficis, Recreativa, Institucions Socials, Esports i Beneficència. Pel que fa a 

l’activitat cultural i educativa portada a terme per l’Ateneu des Castell, cal 

recordar que endegà una escola per a nens i nenes en horari nocturn ―amb 
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classes de primeres lletres, de dibuix, de música i de gimnàstica―, la qual cosa 

el converteix en l’únic dels ateneus estudiats que sostingué una escola en el 

període analitzat. Programà, també, cursos per a adults i cicles de conferències 

―en què en els primers anys destacaren les temàtiques relatives a la higiene, 

medicina i salut en general, o temes científics, històrics, artístics, educatius i 

d’interès social, els qual s’ampliaren, anys després, amb noves temàtiques, en 

resposta als interessos del moment, com ara les de caire llibertari o les 

relatives al turisme i al naturisme, entre d’altres―; vetlades literàries i musicals, 

teatrals, etc. Fomentà la lectura, amb la creació d’una sala de lectura i una 

biblioteca, així com també l’excursionisme ―tant entre els seus associats com 

entre els alumnes de les escoles que sostingué i les seves famílies―, l’esport 

―mantingué equips de futbol masculins i femenins― i el cant coral ―endegà 

un orfeó―, etc. És a dir, tot un conjunt d’activitats ampli i important que 

incidiren en la millora de l’educació formal i no formal a la població a la qual es 

degué. Tot i l’inconvenient que des d’un principi ha suposat la manca de dades 

localitzades que ens permetin reconstruir més exhaustivament la història de 

l’Ateneu des Castell, no dubtem a afirmar que l’entitat gaudí d’un èxit molt 

superior i d’una activitat força més intensa i constant, al llarg dels anys en els 

quals romangué en funcionament, que no pas la portada a terme pels altres 

dos ateneus destinats a les classes populars i obreres del llevant de Menorca 

―l’Ateneu Obrer i l’Ateneu Popular de Maó. El fet que tant des de La Voz de 

Menorca, òrgan d’expressió del republicanisme illenc, com des d’El Porvenir del 

Obrero, òrgan d’expressió, al seu torn, de l’anarcosindicalisme menorquí, es 

parés atenció en l’activitat de l’Ateneu des Castell demostra que fou una 

empresa cultural i educativa vista amb bons ulls des d’aquests sectors 

ideològics. Cal recordar que entre els primers prohoms que assistiren o 

participaren a les vetlades, conferències, etc., que l’entitat realitzà, hi trobem 

persones prou significades en el republicanisme illenc. A més, en els anys de la 

Segona República, algunes de les conferències pronunciades a l’entitat 

tingueren un marcat to llibertari. No obstant això, com s’ha vist, en el seu 

començament, aquest ateneu establí vincles importants amb l’Ateneu Obrer de 

Maó ―endegat, com s’ha dit, des dels sectors conservadors i catòlics 
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maonesos―, a més, entre els conferenciants habituals convidats a la tribuna 

de l’entitat, també hi trobem militars de carrera. Fet que palesa que també fou 

ben vista pels sectors de la societat esmentats i que no fou sols una entitat 

obrera adscrita a un corrent polític determinat, sinó que més aviat aconseguí 

ser una societat interideològica i interclassista. 

Els ateneus esmentats fins ara es corresponen al model propi del 

període de la Restauració, tant si els podem considerar d’orientació reformista 

liberal com popular o obrera, sent majoritàriament entitats generalistes i 

enciclopèdiques. De fet, foren les principals entitats culturals i educatives que 

durant aquests anys sorgiren a l’illa i les que més temps romangueren en 

funcionament. Tanmateix, no foren els únics ateneus que s’endegaren a casa 

nostra en el període analitzat, car, amb els anys, unes altres d’aquestes 

societats, destinades, això sí, a col·lectius específics i que gaudiren de major o 

menor èxit foren l’Ateneu Racionalista de Maó i els seus voltants (1933), 

l’Ateneu Racionalista de Ciutadella (1936) i l’Ateneu Musical de Maó (1937). 

Com hom ha pogut comprovar en aquest estudi, són poques les informacions 

que, a hores d’ara, n’hem pogut localitzar. Tanmateix, entenem que cal 

entendre la seva aparició, d’una banda, en la voluntat del moviment 

anarcosindicalista menorquí d’oferir espais de sociabilitat i formació per a les 

seves joventuts llibertàries i per al moviment obrer àcrata en general i, de l’altra, 

en la voluntat d’oferir un centre més específic que no pas els ateneus 

generalistes i enciclopèdics propis de les primeres dècades del nou-cents. Ja 

s’ha dit que els ateneus que sorgiren durant els anys de la Segona República i 

la Guerra Civil arreu del país tingueren com una de les seves principals 

característiques que defugiren del model de centre generalista ―tot i que 

poguessin anar adreçats a un sector de la població determinat, com és el cas 

dels ateneus obrers de caire llibertari―, que englobava en el seu si diverses 

seccions. Així és que en els anys trenta del segle passat la novetat, encara que 

relativa, en l’ateneisme i l’associacionisme cultural i educatiu respecte dels 

precedents, fou l’eclosió de grups i d’entitats especialitzades en aspectes 

concrets ―com ara el conreu de la música, el naturisme, l’esperantisme, etc.― 

en contraposició als antics ateneus dels anys de la Restauració, de tarannà 
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més enciclopèdic, que comptaven alhora amb diverses seccions dedicades a 

diferents activitats. És precisament en aquest context que cal situar la creació 

d’un Ateneu Musical a l’illa. 

El primer dels ateneus esmentats suara, l’Ateneu Racionalista de Maó i 

els seus voltants, nasqué amb la finalitat de propagar les idees racionalistes i 

educar la classe obrera a través de vetlades, conferències, mítings, lectures 

comentades, controvèrsies i tot el que estigués relacionat amb les seves 

finalitats. Sembla que el nombre de socis que aquest ateneu tingué fou reduït i 

que disposà de mitjans econòmics limitats. Principalment era compost per joves 

que pertanyien al Centre de Societats Obreres ―sindical de marcada tendència 

anarcosindicalista i que amb els anys passà a integrar-se a la CNT―, que 

s’havia format arran d’una escissió en el si de la Federació Obrera de Menorca 

quan aquesta fou controlada pels socialistes menorquins. Hom ha pogut 

comprovar que els joves que endegaren l’Ateneu Racionalista de Maó 

generalment havien cursat sols estudis primaris i de ben joves havien començat 

a treballar al taller, la fàbrica o a la bastida per tal d’ajudar en l’economia 

familiar. Les principals activitats que l’entitat organitzà foren les lectures 

comentades ―d’algun article o llibre que els cridés l’atenció o es prestés a 

discussió―, les excursions al camp ―que s’aprofitaven per trobar-se amb els 

grups afins d’altres pobles, especialment d’Alaior, però també en ocasions des 

Mercadal i de Ciutadella―, així com alguna conferència. Com s’ha dit, l’Ateneu 

Racionalista de Maó i els seus voltants acabà per funcionar com una 

organització de les Joventuts Llibertàries ―tot i no adherir-se formalment a les 

de la Federació Ibèrica de les Joventuts Llibertàries. Probablement l’empresa 

més ambiciosa que portà a terme, amb prou èxit, per tal de difondre els ideals 

àcrates dels joves membres que l’endegaren fou l’edició del seu òrgan 

d’expressió Fructidor. Periódico de Cultura y Sociología ―que amb el temps 

també ho fou de les joventuts llibertàries menorquines i del sindicat confederal. 

Sigui com vulgui, de les poques informacions que tenim a hores d’ara sobre 

l’Ateneu Racionalista de Maó, hom pot albirar que fou una experiència iniciada 

per uns pocs joves obrers llibertaris que volgueren crear un espai cultural i 

educatiu propi on poguessin llegir i discutir la premsa, assistir a conferències, 
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excursions, etc., per tal de millorar la seva formació. La joventut i el limitat 

nombre de socis, així com la manca de preparació de la majoria d’ells, marcà 

l’esdevenir de l’entitat. 

Sigui com vulgui, l’Ateneu Racionalista de Maó i els seus voltants, tot i 

ser el primer ateneu pròpiament anomenat racionalista, no fou l’únic a l’illa. Així, 

doncs, també se’n fundà un a Ciutadella, mesos després d’iniciar-se la Guerra 

Civil. No ens és possible, a hores d’ara, valorar l’activitat que des de l’Ateneu 

Racionalista de Ciutadella es dugué a terme, car, malauradament, les dades 

que en tenim tan sols es limiten a la seva fundació i al reglament pel qual 

s’havia de regir. Ara bé, és de suposar que l’experiència del seu homòleg 

maonès, fundat l’any 1933, i el fet que entre les joventuts llibertàries i els grups 

àcrates dels diversos pobles de Menorca es mantenien contactes en trobades, 

excursions, etc., animà, en certa manera, els sectors anarquistes ciutadallencs 

a endegar el seu propi ateneu racionalista, que tingué una vida i activitat 

efímeres ―car aparegué en plena guerra i es dissolgué una vegada que 

aquesta acabà. 

Finalment, pel que fa a l’Ateneu Musical, cal recordar que fou una 

empresa estretament vinculada a la Unió General de Treballadors i la 

Confederació Nacional del Treball a Maó, durant els anys de la Guerra Civil, 

l’objecte principal de la qual fou la millora artística i cultural dels seus associats. 

A hores d’ara, amb la informació que n’hem pogut localitzar i analitzar, ens és 

difícil precisar si gaudí d’èxit en el camp de l’educació musical entre la població 

maonesa, car els anys en els quals es fundà, marcats per l’esdevenir de la 

guerra, i el poc temps que aquest pogué funcionar ―es dissolgué amb el nou 

règim que s’implantà a partir de l’abril de 1939 en rendir-se Menorca a l’exèrcit 

franquista―, marcaren el seu esdevenir de manera irremeiable. No obstant 

això, cal reconèixer que des de l’Ateneu Musical s’esforçaren per oferir i 

popularitzar obres de música de cambra, fins aleshores poc freqüents, o 

limitades als auditoris escollits i reduïts, a més de possibilitar l’edició de la 

primera i durant anys única publicació periòdica menorquina expressament i 

exclusiva dedicada a la música, el butlletí mensual Ateneo Musical. 
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Sols ens resta afegir, pel que fa al moviment ateneístic en general a 

Menorca, que a través del que hem anat dient en aquest estudi hom pot 

contrastar com aquesta tipologia de societats culturals i educatives tingueren 

especial implantació al llevant de l’illa, principalment a Maó i as Castell. En un 

primer moment, els ateneus que es crearen al primer terç del nou-cents a casa 

nostra respongueren al model d’ateneu enciclopèdic i generalista propi del 

reformisme burgès ―tant si eren destinats als sectors liberal burgesos i 

il·lustrats de la població com a les classes populars i obreres, que n’havien pres 

el model. Ja en temps de la Segona República i la Guerra Civil aparegueren 

diversos ateneus que bé defugiren del model d’entitat cultural enciclopèdica i 

generalista, bé eren destinats a sectors específics de la població. Hom pot 

afirmar que el moviment, a casa nostra, al llarg del període analitzat, estigué 

fortament arrelat al seu entorn més proper i en general desenvoluparen una 

tasca no gens menyspreable en l’educació i la culturització dels seus associats 

a través de tot un conjunt d’activitats i iniciatives diverses ―cursos, 

conferències, vetlades literàries i musicals, promoció de la lectura i de l’estudi, 

etc. 
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[Maó], vol. 1907, pàg. 337-348. 
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7.3. Fonts iconogràfiques 
 

7.3.1. Arxius i col·leccions particulars consultats 
  

Arxiu d’Imatge i So de Menorca. Consell Insular de Menorca [AISM–CIM)]: 

Col·lecció Pere Alzina. 

Col·lecció Xavier Martín. 

Col·lecció Toni Curto. 

Col·lecció Xuts Centenaris 

Fons Salvador Almirall 

Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

 

 
7.3.2. Procedència de les imatges reproduïdes 

 

Figura 1. Col·lecció de Josep Manguán. Reproduïda a: PORTELLA COLL, J. 

Maó 1900, Maó ara. Maó: Ajuntament de Maó, 2006, pàg. 133. 

Figura 2. Reproduïda a: QUINTANA PETRUS, J. M. Menorca segle XX. De la 

monarquia a la República. Palma: Editorial Moll, 1976 i QUINTANA 

PETRUS, J. M. La Restauració a Menorca (1874-1923). Palma: Edicions 

Documenta Balear, 1999, pàg. 27. 

Figura 3. Reproduïda a: QUINTANA PETRUS, J. M. Menorca segle XX. De la 

monarquia a la República. Palma: Editorial Moll, 1976 i QUINTANA 

PETRUS, J. M. La Restauració a Menorca (1874-1923). Palma: Edicions 

Documenta Balear, 1999, pàg. 40. 

Figura 4. Reproduïda a: QUINTANA PETRUS, J. M. La Restauració a Menorca 

(1874-1923). Palma: Edicions Documenta Balear, 1999, pàg. 13. 
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Figura 5. Reproduïda a: QUINTANA PETRUS, J. M. Menorca segle XX. De la 

monarquia a la República. Palma: Editorial Moll, 1976. 

Figura 6. Reproduïda a: QUINTANA PETRUS, J. M. Menorca segle XX. De la 

monarquia a la República. Palma: Editorial Moll, 1976 i QUINTANA 

PETRUS, J. M. La Restauració a Menorca (1874-1923). Palma: Edicions 

Documenta Balear, 1999, pàg. 19. 

Figura 7. Reproduïda a: QUINTANA PETRUS, J. M. Menorca segle XX. De la 

monarquia a la República. Palma: Editorial Moll, 1976 i QUINTANA 

PETRUS, J. M. La Restauració a Menorca (1874-1923). Palma: Edicions 

Documenta Balear, 1999, pàg. 17. 

Figura 8. Reproduïda a: QUINTANA PETRUS, J. M. La Restauració a Menorca 

(1874-1923). Palma: Edicions Documenta Balear, 1999, pàg. 45. 

Figura 9. Reproduïda a: MACIÁN CÓLERA, V. El Instituto de Mahón. Conquista 

de una sociedad. Maó: Editorial Menorca, Institut Menorquí d’Estudis, pàg. 

167. 

Figura 10. Col·lecció Pere Alzina. Arxiu d’Imatge i So de Menorca. 

Figura 11. Col·lecció Pere Alzina. Arxiu d’Imatge i So de Menorca.  

Figura 12. Col·lecció Xuts Centenaris. Arxiu d’Imatge i So de Menorca. 

Figura 13. Reproduïda a: QUINTANA PETRUS, J. M. Menorca segle XX. De la 

monarquia a la República. Palma: Editorial Moll, 1976 i QUINTANA 

PETRUS, J. M. La Restauració a Menorca (1874-1923). Palma: Edicions 

Documenta Balear, 1999, pàg. 47. 

Figura 14. Reproduïda a: QUINTANA PETRUS, J. M. Menorca segle XX. De la 

monarquia a la República. Palma: Editorial Moll, 1976. 

Figura 15. Col·lecció Pere Alzina. Arxiu d’Imatge i So de Menorca.  

Figura 16. Col·lecció Pere Alzina. Arxiu d’Imatge i So de Menorca.  

Figura 17. Reproduïda a: CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de Menorca. 

Palma: Editorial Moll, 2005, pàg. 436. 

Figura 18. Reproduïda a: QUINTANA PETRUS, J. M. Menorca segle XX. De la 

monarquia a la República. Palma: Editorial Moll, 1976 i QUINTANA 

PETRUS, J. M. La Restauració a Menorca (1874-1923). Palma: Edicions 

Documenta Balear, 1999, pàg. 49. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 903 

Figura 19. Reproduïda a: CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de Menorca. 

Palma: Editorial Moll, 2005, pàg. 448. 

Figura 20. Col·lecció Xavier Martín. Arxiu d’Imatge i So de Menorca. 

Figura 21. Reproduïda a: CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de Menorca. 

Palma: Editorial Moll, 2005, pàg. 448. 

Figura 22. Col·lecció Pere Alzina. Arxiu d’Imatge i So de Menorca.  

Figura 23. Col·lecció Pere Alzina. Arxiu d’Imatge i So de Menorca.  

Figura 24. Reproduïda a: CASASNOVAS CAMPS, M. À. Història de Menorca. 

Palma: Editorial Moll, 2005, pàg. 338. 

Figura 25. Reproduïda a: VIDAL HERNÁNDEZ, J. M. Rafael Hernández: un 

metge liberal del segle XIX. Maó: Institut Menorquí d’Estudis, pàg. 42. 

Figura 26. Reproduïda a: ROIG RODRÍGUEZ, M. A. Dona i educació a 

Mallorca. L’Institut d’Estudis Superiors per a la Dona. Palma: Edicions 

Documenta Balear, 2005, pàg. 77. 

Figura 27. Arxiu de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 28. Biblioteca Pública de Maó. 

Figura 29. Col·lecció Josep Manguán. Reproduïda a: PORTELLA COLL, J. Maó 

1900, Maó ara. Maó: Ajuntament de Maó, 2006, pàg. 352. 

Figura 30. Arxiu de la Delegació del Govern a Menorca – Sèrie Expedients de 

Societats. Expedient 472. 

Figura 31. Arxiu de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 32. Reproduïda a: MERCADAL BAGUR, D. El Orfeón Mahonés y sus 

cien años de historia. Maó: Ed. Menorca, 1990. 

Figura 33. Biblioteca Virtual de Premsa Històrica del Ministeri de Cultura. 

Figura 34. Col·lecció Sturla. Reproduïda a: PORTELLA COLL, J. Maó 1900, 

Maó ara. Maó: Ajuntament de Maó, 2006, pàg. 249. 

Figura 35. Arxiu de la Delegació del Govern a Menorca – Sèrie Expedients de 

Societats. Expedient 731. 

Figura 36. Col·lecció Xavier Martín. Arxiu d’Imatge i So de Menorca. 

Figura 37. Col·lecció Xavier Martín. Arxiu d’Imatge i So de Menorca. 

Figura 38. Col·lecció Xavier Martín. Arxiu d’Imatge i So de Menorca. 

Figura 39. Col·lecció Xavier Martín. Arxiu d’Imatge i So de Menorca. 
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Figura 40. Col·lecció Xavier Martín. Arxiu d’Imatge i So de Menorca. 

Figura 41. Col·lecció Xavier Martín. Arxiu d’Imatge i So de Menorca.  

Figura 42. Col·lecció Xavier Martín. Arxiu d’Imatge i So de Menorca. 

Figura 43. Arxiu de la Delegació del Govern a Menorca – Sèrie Expedients de 

Societats. Expedient 524. 

Figura 44. Reproduïda a: CARDONA PONS, F. Episodis de la Menoca 

llibertària. Palma: Ateneu Llibertari Estel Negre, 2005. 

Figura 45. Biblioteca Pública de Maó. 

Figura 46. Reproduïda a: CARDONA PONS, F. Episodis de la Menoca 

llibertària. Palma: Ateneu Llibertari Estel Negre, 2005. 

Figura 47. Arxiu de la Delegació del Govern a Menorca – Sèrie Expedients de 

Societats. Expedient 587. 

Figura 48. Arxiu de la Delegació del Govern a Menorca – Sèrie Expedients de 

Societats. Expedient 691. 

Figura 49. Biblioteca Pública de Maó. 

Figura 50. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 51. Revista de Menorca, 1999-2000, pàg. 229. 

Figura 52. Revista de Menorca, 1999-2000, pàg. 64. 

Figura 53. Arxiu de la Delegació del Govern a Menorca – Sèrie Expedients de 

Societats. Expedient 816. 

Figura 54. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó 

Figura 55. Col·lecció de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 56. Col·lecció de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 57. Biblioteca i Museu Col·lecció Hernández Mora – Hernández Sanz. 

Figura 58. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 59. Col·lecció de l’Ajuntament de Maó. Reproduïda a: PORTELLA 

COLL, J. Maó 1900, Maó ara. Maó: Ajuntament de Maó, 2006. 

Figura 60. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 61. Revista de Menorca, 1971. 

Figura 62. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 63. Foto cedida per José Muro Pérez de Acevedo. 

Figura 64. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 
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Figura 65. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 66. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 67. Biblioteca Pública de Maó. 

Figura 68. Revista de Menorca, 1988. 

Figura 69. Reproduïda a: LAFUENTE VANRELL, L. Historia de Menorca. 

Menorca: Edicions Nura [Col·lecció Pauta, 8], 1992. 

Figura 70. Reproduïda a: MACIÁN CÓLERA, V. El Instituto de Mahón. 

Conquista de una sociedad. Maó: Editorial Menorca, Institut Menorquí 

d’Estudis, pàg. 9. 

Figura 71. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 72. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 73. HERNÁNDEZ SANZ, F. Compendio de Geografía é Historia de la 

Isla de Menorca. Maó: Ateneu Científic, Literari i Artítstic, 1908. 

Figura 74. Col·lecció de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 75. Autor: Bras. Reproduïda a: HERNÁNDEZ SANZ. F. Historial de la 

Gota de Leche de Mahón (Maó, 1910). 

Figura 76. Revista de Menorca, 1998. 

Figura 77. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 78. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 79. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 80. Reproduïda a: MACIÁN CÓLERA, V. El Instituto de Mahón. 

Conquista de una sociedad. Maó: Editorial Menorca, Institut Menorquí 

d’Estudis, pàg. 177. 

Figura 81. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 82. Revista de Menorca, 1999-2000, pàg. 213.  

Figura 83. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 84. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 85. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 86. Biblioteca i Museu Hernández Sanz – Hernández Mora de Maó. 

Figura 87. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó.  

Figura 88. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó.  

Figura 89. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 
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Figura 90. Biblioteca i Museu Col·lecció Hernández Mora – Hernández Sanz. 

Figura 91. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 92. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 93. Col·lecció de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó.  

Figura 94. Col·lecció de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 95. Col·lecció de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 96. Revista de Menorca, 1909, pàg. 456. 

Figura 97. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 98. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 99. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 100. Biblioteca i Museu Hernández Sanz – Hernández Mora de Maó. 

Figura 101. Col·lecció de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 102. Autor: J. Terrés. Reproduïda a: Hernández Sanz, F. Historial de la 

“Gota de Leche” de Mahón (Maó, 1910). 

Figura 103. Autor: J. Terrés. Reproduïda a: Hernández Sanz, F. Historial de la 

“Gota de Leche” de Mahón (Maó, 1910). 

Figura 104. Reproduïda a: MERCADAL BAGUR, D. El juego del futbol en 

Menorca. Maó: Editorial Menorca. 

Figura 105. Reproduïda a: MERCADAL BAGUR, D. El juego del futbol en 

Menorca. Maó: Editorial Menorca. 

Figura 106. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 107. Arxiu de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 108. Biblioteca de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó. 

Figura 109. Reproduïda a: MERCADAL BAGUR, D. El Orfeón Mahonés y sus 

cien años de historia. Maó: Editorial Menorca, 1990. 

Figura 110. Fons Salvador Almirall. Arxiu d’Imatge i So de Menorca. 

Figura 111. Col·lecció Xavier Martín. Arxiu d’Imatge i So de Menorca. 

Figura 112. Revista de Menorca, 1962, pàg. 380. 

Figura 113. Biblioteca Pública de Maó. 
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8.1. Reglaments dels diferents ateneus de Menorca 
 

8.1.1. Projecte de reglament de l’Ateneu Científic, Literari i 
Artístic de Maó, aprovat el 22 d’abril de 1905 per la Comissió 

Organitzadora 
 
 Título I. Objeto de la Sociedad. 
 Artículo 1º. El Ateneo, sociedad esclusivamente científica, literaria y artística, 
se mantendrá siempre ageno en absoluto á toda contienda de carácter político ó 
religioso. 
 Art. 2º. Los medios que el Ateneo empleará para alcanzar su objeto son: la 
lectura, la discusión, la enseñanza, la creación de instituciones útiles, las 
publicaciones, las exposiciones al Gobierno y a las autoridades, la comunicación con 
otras corporaciones, la conversación, el fomento de asociaciones que se dirigiran a la 
realización de un fin científico o artístico y cuantos otros sean conducentes a dicho 
objetivo. 
 Art. 3º. Establecerá el Ateneo una Biblioteca, en la cual admitirá en calidad de 
depósito los libros que quieran prestar los socios, un Museo de Historia Natural, 
también con los depósitos y adquisiciones que puedan conseguirse; y un Gabinete de 
lectura, con los periódicos, revistas y demás publicaciones que se consideren útiles. 
 No se extraerá del local de la Sociedad, obra ni publicación alguna de la 
Biblioteca y Gabinete de lectura, ni objeto alguno del Museo, sin la autorización de la 
Junta Directiva, y además deberá preceder por escrito el permiso del propietario, que 
pedirá la misma Junta Directiva, cuando se trate de libros, publicaciones u objetos 
depositados. 
 Todo propietario de libros, publicaciones u objetos del Museo, podrá retirarlos a 
su voluntad, devolviendo en el acto al Bibliotecario o al conservador del Museo, el 
resguardo que se le hubiere entregado al constituir el depósito, o firmado un 
equivalente en caso de extravío. 
 Art. 4º. Cuando lo crea oportuno la Junta Directiva, se darán conferencias y 
veladas literarias y musicales, y se abrirán cátedras gratuitas. La Junta acordará, en 
cada caso, si los actos han de ser solamente para los socios o para estos y sus 
familias, o públicos. 
 Art. 5º. Las publicaciones se harán por medio de una Revista periódica, o 
imprimiendo las memorias y trabajos que sean dignos de ver la luz pública. 
 Art. 6º. El Ateneo procurará entenderse con las asociaciones (cámaras, ligas, 
sindicatos, patronatos de previsión y auxilio, gremios, centro de excursionistas, etc.) ya 
fundadas, o que se funden, para la protección y fomento de todas las fuentes de 
riqueza o del progreso intelectual y moral, a fin de qué unidas en un mismo local todas 
ellas, sin mengua de la respectiva autonomia y con sus juntas independientes resulte 
más eficaz el común esfuerzo en pro de la cultura del país. 
 Art. 7º. Estará prohibido en el Ateneo toda clase de juego, como también la 
expedición de licores. 
 Título II. De los socios. 
 Art. 8º. Podrá ser socio toda persona mayor de diez y ocho años. 
 Art. 9º. Las presentaciones de candidatos deberán hacerse a la Junta Directiva, 
que lo admitirá o no, por mayoría en votación secreta. 
 Art. 10º. Mientras la Junta general no tome otros acuerdos, satisfará cada socio 
dos pesetas mensuales. El socio ausente no estará obligado a pagar la cuota, 
considerándose donativo las que buenamente pague. 
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 Art. 11º. La Junta Directiva podrá nombrar socios honorarios a las personas 
residentes en otras poblaciones del Reino o en el Extranjero que por sus méritos y 
servicios fueren acreedores de ello. 
 También podrá la Junta Directiva dispensar de parte, y aun toda la cuota 
mensual, a socios residentes en esta ciudad que lo merezcan por los servicios que 
presten al Ateneo. Estos acuerdos serán renovables por la misma Junta Directiva. 
 Concederá también la Junta Directiva targetas de entrada a transeuntes, por 
treinta dias. 
 Art. 12º. Todos los socios gozarán de iguales derechos y cumplirán los mismos 
deberes. 
 Art. 13º. El que, amonestado por la Junta Directiva, persistiere en faltar a las 
reglas de la cortesia o en infringir las prohibiciones de estos Estatutos, especialmente 
los contenidos en los artículos 1º, 3º y 7º se considera que renuncia al título de socio. 
 Igual criterio se adoptará respecto del socio que, sin causa legítima dejase de 
satisfacer la cuota mensual. 

Título III. Régimen de la Sociedad. 
 Art. 14º. El Gobierno supremo de la Sociedad residirá en la Junta general, que 
tomará sus acuerdos por mayoría y se reunirá cuando la convoque la Directiva, por 
propia iniciativa o a petición de diez socios. 
 En el mes de Junio de cada año deberá ser convocada la Junta general para la 
aprobación de las cuotas del ejercicio vencido y para la elección o reelección de mitad 
de los vocales de la Junta Directiva. 
 Art. 15º. La Junta Directiva se compondrá de un Presidente, dos 
vicepresidentes, un Archivero, un Contador, dos Bibliotecarios, tres Conservadores y 
dos Secretarios. 
 Todos los cargos serán bienales y renunciables. 
 En Junio del año próximo se determinará por sorteo la mitad de los vocales que 
hayan de cesar, para que las elecciones puedan en adelante efectuarse de 
conformidad al artículo 14. 
 Los vocales que sean elegidos en tiempo ordinario, formarán posesión el 1º de 
Julio. 
 Art. 16º. Corresponderá a la Junta Directiva la Administración y Gobierno del 
Ateneo con arreglo a las disposiciones de estos Estatutos. 
 Art. 17º. Los vocales ejercerán las funciones peculiares de sus cargos 
respectivos, y además las que se les confien por la Junta en pleno. 
 Título IV. Del Haber Social. 
 Art. 18º. Los fondos del Ateneo se compondrán de las cuotas que paguen los 
socios, de los donativos que se le hicieren y de las subvenciones que puedan 
conseguirse. 
 Art. 19º. Cubiertos que sean los gastos ordinarios la Junta directiva invertirá el 
sobrante de los fondos en libros, material y demás adquisiciones útiles para el Ateneo. 
 Art. 20º. Podrá también la Junta Directiva emitir obligaciones, o en otra forma 
tomar dinero a préstamo con la garantía del haber del Ateneo. 

Título V. Disolución de la Sociedad. 
Art. 21º. La disolución de la Sociedad será acordada en la Junta general 

convocada con este exclusivo objeto por la Junta Directiva ; en ella se nombrará la 
comisión liquidadora, y, terminada la liquidación, los fondos sobrantes pasarán a la 
asociación similar o a la institución de Instrucción o Beneficencia que designe la propia 
Comisión liquidadora. 

No podrá disolverse la Sociedad mientras a su disolución se opongan la 
décima parte de los socios del Ateneo. 

 *** 
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Este proyecto de reglamento ha sido aprobado en el día de hoy por la Comisión 
organizadora al efecto nombrada. 
Mahón a 22 de Abril de 1905. 
 Juan Victory, José Pérez de Acevedo, Pedro Mir y Mir, L. Pons Marqués, Pedro 
Ballester, B. Allés y Pons, Mauricio Hernández, Santiago Maspoch, Antonio Tudurí y 
Ponsetí, Lucas Carreras, J. Briones, Francisco Hernández Sanz, Lorenzo Lafuente 
Vanrell. 
 
8.1.2. Reglament de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó, 
presentat a la Delegació del Govern el 31 de maig de 1905 pels 

socis fundadors 
 
 Título I. Objeto de la Sociedad. 
 Artículo 1º. El Ateneo, sociedad esclusivamente científica, literaria y artística, 
se mantendrá siempre ageno en absoluto á toda contienda de carácter político ó 
religioso. 
 Su domicilio se establece en esta Ciudad, Plaza del Príncipe número 3. 
 Art. 2º. Los medios que el Ateneo empleará para alcanzar su objeto son: la 
lectura, la discusión, la enseñanza, la creación de instituciones útiles, las 
publicaciones, las exposiciones al Gobierno y a las autoridades, la comunicación con 
otras corporaciones, el fomento de asociaciones que se dirigiran a la realización de un 
fin científico o artístico y cuantos otros sean conducentes a dicho objetivo. 
 Art. 3º. Establecerá el Ateneo: una Biblioteca, en la cual admitirá en calidad de 
depósito los libros que quieran prestar los socios; Museos, también con los depósitos y 
adquisiciones que puedan conseguirse; y un Gabinete de Lectura, con los periódicos, 
revistas y demás publicaciones que se consideren útiles. 
 No se extraerá del local de la Sociedad, obra ni publicación alguna de la 
Biblioteca y Gabinete de Lectura, ni objeto alguno de los Museos, sin la autorización 
de la Junta Directiva, y además deberá preceder por escrito el permiso del propietario 
(que pedirá la misma Junta Directiva) cuando se trate de libros, publicaciones ú 
objetos depositados. 
 Todo propietario de libros, publicaciones ú objetos depositados, podrá retirarlos 
á su voluntad, devolviendo en el acto al Bibliotecario ó al Conservador del Museo 
respectivo, el resguardo que se le hubiere entregado al constituir el depósito, ó firmado 
un equivalente, caso de extravío. 
 Art. 4º. Cuando lo crea oportuno la Junta Directiva, se darán conferencias y 
veladas literarias y musicales, y se abrirán cátedras gratuitas ó retribuidas. La Junta 
acordará, en cada caso, si los actos han de ser solamente para los socios ó para estos 
y sus familias, ó públicos. 
 Art. 5º. Las publicaciones se harán por medio de una Revista periódica, ó 
imprimiendo las memorias y trabajos que sean dignos de ver la luz pública. 
 Art. 6º. El Ateneo procurará entenderse con las asociaciones (cámaras, ligas, 
sindicatos, patronatos de previsión y auxilio, gremios, centro de excursionistas, etc.) ya 
fundadas, ó que se funden, para la protección y fomento de todas las fuentes de 
riqueza ó del progreso intelectual y moral, á fin de qué unidas en un mismo local todas 
ellas (sin mengua de la respectiva autonomía y con sus juntas independientes) resulte 
más eficaz el común esfuerzo en pró de la cultura del país. 
 Art. 7º. Estarán prohibidas en el Ateneo toda clase de juego y las bebidas 
alcohólicas. 
 Título II. De los socios. 
 Art. 8º. Podrá ser socio toda persona mayor de diez y ocho años. 
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 Art. 9º. Las presentaciones de candidatos deberán hacerse á la Junta Directiva, 
que los admitirá o nó por mayoría en votación secreta. 
 Art. 10º. La Junta general fijará la cuota que hagan de pagar los socios. 
Mientras otra cosa no se acuerde, satisfarán seis pesetas por trimestre.  

El socio que se ausente por más de tres meses no estará obligado á pagar la 
cuota, durante su ausencia, considerándose donativo las que buenamente pague. 
 Art. 11º. La Junta general podrá nombrar socios honorarios á las personas 
residentes en otras poblaciones del Reino ó en el Extranjero que por sus méritos y 
servicios fueren acreedores á ello. 
 La Junta Directiva podrá dispensar de parte, ó de toda la cuota, á socios 
residentes en esta ciudad, que lo merezcan por los servicios que presten al Ateneo. 
Estos acuerdos serán revocables por la misma Junta Directiva. 
 Concederá también la Junta Directiva targetas de entrada á transeuntes, por 
treinta días. 
 Art. 12º. Todos los socios gozarán de iguales derechos y tendrán los mismos 
deberes. 
 Art. 13º. El que, amonestado por la Junta Directiva, persistiere en faltar á las 
reglas de la cortesía ó en infringir las prohibiciones de estos Estatutos, especialmente 
los contenidos en los artículos 1º, 3º y 7º se considerará que renuncia al título de 
socio. 
 Igual criterio se adoptará respecto del socio que, sin causa legítima dejase de 
satisfacer la cuota establecida. 
 Título III. Régimen de la Sociedad. 
 Art. 14º. El Gobierno supremo de la Sociedad residirá en la Junta general, que 
tomará sus acuerdos por mayoría de los concurrentes y se reunirá cuando la 
convoque la Directiva, por propia iniciativa ó á petición de diez socios. 
 En el mes de Junio de cada año deberá ser convocada la Junta general para la 
aprobación de las cuentas del ejercicio vencido y para la elección ó reelección de 
mitad de los vocales de la Junta Directiva. 
 Art. 15º. Para que mejor se cumplan los fines de la institución, la sociedad se 
constituirá en Secciones de Ciencias, artes, etc., afiliándose cada socio á las que sean 
de su agrado. 
 Cada Sección eligirá su Presidente y uno ó más Secretarios 

Art. 16º. La Junta Directiva del Ateneo se compondrá de un Presidente, dos 
Vice-Presidentes, un Archivero, un Contador, dos Bibliotecarios, tres Conservadores y 
dos Secretarios. 
 Formarán también parte de la Junta Directiva, con el carácter de vocales los 
Presidentes de las Secciones que no pertenecieran á la misma.  

Todos los cargos serán bienales y renunciables. 
 En Junio del año próximo se determinará por sorteo la mitad de los vocales que 
hayan de cesar, para que las elecciones puedan en adelante efectuarse de 
conformidad con artículo 14. 
 Los vocales que sean elegidos en tiempo ordinario, formarán posesión el 1º de 
Julio. 
 Art. 17º. Corresponderá á la Junta Directiva la Administración y Gobierno del 
Ateneo con arreglo á las disposiciones de este Reglamento. 
 Art. 18º. Los vocales ejercerán las funciones peculiares de sus cargos 
respectivos, y además las que se les confie la Junta Directiva en pleno. 
 Título IV. Del Haber Social. 
 Art. 19º. Los fondos del Ateneo se compondrán de las cuotas que paguen los 
socios, de los donativos que se le hicieren y de las subvenciones que puedan 
conseguirse. 
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 Art. 20º. Cubiertos que sean los gastos ordinarios, la Junta Directiva invertirá el 
sobrante de los fondos en libros, material y demás adquisiciones útiles para el Ateneo. 
 Art. 21º. Podrá también la Junta Directiva previa autorización de la General, 
expresamente convocada, emitir obligaciones, ó en otra forma tomar dinero á 
préstamo con la garantía del haber del Ateneo. 

Título V. Disolución de la Sociedad. 
Art. 22º. La disolución de la Sociedad será acordada en la Junta general 

convocada con este exclusivo objeto por la Junta Directiva; en ella se nombrará la 
Comisión liquidadora, y, terminada la liquidación, los fondos sobrantes pasarán á la 
Asociación similar ó á la institución de Instrucción ó Beneficencia que designe la Junta 
general. 

No podrá disolverse la Sociedad mientras á su disolución se opongan la 
décima parte de los socios del Ateneo. 
 
Este Reglamento ha sido aprobado por los socios fundadores en reunión celebrada el 
día de hoy. 
Mahón á 28 de Mayo de 1905. 
Pedro Ballester, José Pérez de Acevedo, Antonio Tudurí Ponsetí, L. Lafuente 
Vanrell, L. Pons Marqués, Lúcas Carreras, B. Allés y Pons, Pedro Mir y Mir, 
Santiago Maspoch, Mauricio Hernández, Francisco Hernández Sanz.  
Presentado en esta Delegación en el día de la fecha el Reglamento que antecede á 
los efectos del art. 4.º de la Ley de Asociaciones. 
Mahón 31 de Mayo de 1905. 
El Delegado, José M. Cavanillas. 
 

8.1.3. Reglament de l’Ateneu Popular de Maó, presentat a la 
Delegació del Govern el dia 20 de juliol de 1908 

 
Artículo primero.- Con la denominación de Ateneo Popular se constituye en 

esta Ciudad una Asociación que tiene por objeto el mejoramiento intelectual y moral de 
la clase obrera, empleando todos los medios que se consideren convenientes. 

Tendrá su domicilio en esta ciudad: calle Nueva, número 27, piso 2º. 
 Art. 2º. Esta institución se propone principalmente, difundir las verdades de la 
ciencia y las bellezas del arte, por medio de la discusión, de la lectura y de la imprenta, 
valiéndose de todas las formas de la enseñanza. 

Art. 3º. En las discusiones y conferencias habrá tolerancia y respeto para todas 
las opiniones.  

La tribuna será libre para toda persona que desee dar conferencias, fueren de 
la índole que fueren, evitando empero siempre desarrollar temas de política activa. 

En el caso de que la Junta Directiva, estimare necesaria la supresión de las 
explicaciones de algún conferenciante ó profesor, lo comunicará inmediatamente á la 
Junta General extraordinaria, convocada para este objeto, correspondiendo á ésta la 
resolución definitiva. 
 Art. 4º. Los medios que el Ateneo empleará para alcanzar su objeto son: la 
lectura, la discusión, la enseñanza, la creación de instituciones útiles, las 
publicaciones, las exposiciones al Gobierno y Autoridades, la comunicación con otras 
corporaciones, el fomento de asociaciones que se dirijan á la realización de un fín 
científico, artístico ó económico, y cuantos sean conducentes á dicho objetivo. 
 Art. 5º. Establecerá el Ateneo una Biblioteca en la cual admitirá en calidad de 
depósito los libros que quieran prestarse, y un gabinete de lectura, con los periódicos, 
revistas y demás publicaciones que se consideren útiles. 
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 No se permitirá extraer del local obra ni publicación alguna de la Biblioteca ni 
del Gabinete de lectura. 
 Todo propietario de libros, publicaciones y objetos depositados, podrá retirarlos 
á su voluntad, devolviendo en el acto al encargado de la Biblioteca el resguardo que 
se le hubiere entregado al constituir el depósito, ó firmando uno equivalente en caso 
de extravio. 
 Art. 6º. Establecerá el Ateneo enseñanzas gratuitas, para cuyo desempeño 
invitará á personas de capacidad y aptitud probadas, sin atenerse á ofertas voluntarias 
de ningún género. 
 Art. 7º. Estarán prohibidos en el Ateneo toda clase de juegos, y el uso de 
bebidas alcohólicas. 
 Art. 8º. Podrá ser socio toda persona mayor de diez y seis años. 
 Art. 9º. Las presentaciones de candidatos deberán hacerse á la Junta Directiva, 
que los admitirá ó no, por mayoría y en votación secreta. 
 Los acuerdos que sobre el particular adobte la Directiva podrán ser revocados 
por la Junta General extraordinaria. 
 Art. 10º. La cuota que satisfarán los socios será de cincuenta céntimos cada 
mes. 
 Quedarán exceptuados del pago, los socios que se ausentasen de la población 
por más de un trimestre, y los que á juicio de la Junta Directiva no pudiesen hacer 
efectiva su cuota, ya por enfermedad ya por carencia de trabajo. El socio que dejase 
de hacer efectivo un trimestre sin causa justificada será dado de baja de la sociedad. 
 La Junta Directiva podrá conceder á los transeuntes tarjetas de entrada para 
treinta días. 
 Art. 11º. La Junta General podrá nombrar socios honorarios á las personas que 
por sus méritos y servicios fueren acreedores á ello. Podrá igualmente nombrar socios 
protectores á las personas que hiciesen algún donativo ó contribuyeren con alguna 
cantidad periódica al fomento y desarrollo del Ateneo. 
 Art. 12º. Todos los socios gozarán de iguales derechos y tendrán idénticos 
deberes. 
 Art. 13º. El que, amonestado por la Junta Directiva, persistiera en faltar á las 
reglas de la cortesía ó en infringir las disposiciones de estos Estatutos, podrá ser 
suspendido temporalmente por la Junta Directiva. 
 Estos acuerdos podrán ser modificados por la Junta General, la que si hubiera 
lugar á ello decretará la expulsión del socio. 
 Art.14º. La Junta General ordinaria se reunirá en los meses de Enero y Julio 
para la aprobación de las cuentas del semestre vencido, pudiendo tratarse en ellas 
toda clase de asuntos. 
 En la de Enero se procederá además á la renovación ó reelección de la mitad 
de los individuos que componen la Junta Directiva.  
 En todos los casos la Junta General dirigirá la Sociedad con carácter de 
suprema autoridad, adoptándose los acuerdos por mayoría de votos de los 
concurrentes. 
 La Junta General extraordinaria se convocará cuando lo estime conveniente la 
Junta Directiva, ó lo soliciten veinte socios. En este último caso deberá hacerse la 
convocatoria dentro de los ocho días de la petición, y celebrase dentro de los ocho 
días siguientes. 
 Art. 15º. Para que mejor se cumplan los fines de la institución, la sociedad se 
constituirá en secciones de Biblioteca, Ciencias, Artes y Oficios, Instituciones Sociales, 
Deportes y cuantas crea necesario establecer, afiliándose cada socio á las que sean 
de su agrado. 
 Cada sección eligirá un Presidente y uno ó más Secretarios según su 
importancia. 
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 Art. 16º. La Junta Directiva se compondrá de un Presidente, un Vice-
Presidente, un Contador, un Archivero, un Secretario y un Vice-Secretario. 
 Serán Vocales de dicha Junta, los Presidentes de las Secciones que hubiere 
establecidas. 
 Art.17º. En Enero del año próximo se renovarán los cargos de Presidente, 
Archivero y Vice-Secretario. En el año 1910 los de Vice-Presidente, Contador y 
Secretario, y así sucesivamente. Los cargos de las Secciones se renovarán en el 
tiempo y forma que cada Sección acuerde. 
 Art. 18º. Corresponderá á la Junta Directiva la administración y gobierno del 
Ateneo, con arreglo á las disposiciones de este Reglamento. 
 Art. 19º. Los Vocales ejercerán las funciones peculiares de sus cargos, y las 
que les confiase la Junta Directiva. 
 Art. 20º. Los fondos del Ateneo se compondrán: de las cuotas que paguen los 
socios, de los donativos que se hicieren, de las subvenciones que puedan 
conseguirse, y de las cantidades que por cualquier medio lícito se recaudaren. 
 Art. 21º. Cubiertos que sean los gastos ordinarios, la Junta Directiva invertirá el 
sobrante de los fondos en libros, material y demás adquisiciones útiles. 
 Art. 22º. Podrá también la Junta Directiva previa autorización de la General, 
expresamente convocada, emitir obligaciones, ó en otra forma, tomar dinero á 
prestamo, con la garantía del haber social. 
 Art. 23º. La disolución de la Sociedad habrá de ser acordada en Junta General 
extraordinaria convocada al efecto. Una vez acordada la disolución, se nombrará una 
Comisión liquidadora, y terminada la liquidación, los fondos existentes pasarán á otra 
asociación similar ó á la Institución de instrucción ó beneficencia que designase la 
Junta General. 
 No podrá disolverse la Sociedad mientras á su disolución se opongan treinta 
socios. 
Mahón á veinte de Julio de mil novecientos ocho. 
José Pérez de Acevedo 
Lucas Pons Castell. 
Presentado por duplicado, con esta fecha en esta Delegación á los efectos prevenidos 
en el artículo 4º de la vigente Ley de Asociaciones. 
Mahón 20 de Julio 1908. 
El Delegado del Gobierno, Emilio Linares. 

 
8.1.4. Reglament de l’Ateneu des Castell, presentat a la 

Delegació del Govern el dia 20 de desembre de 1909 
 
 ARTÍCULO 1.º 
 Con la denominación de Ateneo de Villa-Carlos se constituye en esta villa, una 
asociación que tiene por objeto el mejoramiento intelectual, moral y material de sus 
asociados, empleando todos los medios que se consideren convenientes. 
 Tendrá su domicilio en esta villa, calle de la Iglesia número cuarenta y cuatro. 
 ARTÍCULO 2.º 
 Esta institución se propone principalmente, difundir las verdades de la ciencia y 
las bellezas del arte, por medio de la discusión, de la lectura y de la imprenta, 
valiéndose de todas las formas de la enseñanza. 
 ARTÍCULO 3.º 
 En las discusiones y conferencias habrá tolerancia y respeto para todas las 
opiniones. 
 La tribuna será libre para toda persona que desee dar conferencias, fueren de 
la índole que fueren. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 916 

 Siempre que la Junta Directiva estime necesaria la suspensión de las 
esplicaciones de algún conferenciante o profesor, podrá efectuarlo. 
 ARTÍCULO 4.º 
 Los medios que el Ateneo empleará para alcanzar su objeto, son: la lectura, la 
discusión, la enseñanza, la creación de instituciones útiles o recreativas, las 
publicaciones, las exposiciones al Gobierno y Autoridades, la comunicación con otras 
corporaciones, el fomento de asociaciones que se dirijan a la realización de un fín 
científico, artístico o económico, y cuantos sean conducentes a dicho objetivo. 
 ARTÍCULO 5.º 
 Establecerá el Ateneo una Biblioteca en la cual admitirán en calidad de 
depósito los libros que quieran presentarse; y un gabinete de lectura, con los 
periódicos, revistas y demás publicaciones que se consideren útiles. 
 No se permitirá extraer del local de la Sociedad, obra ni publicación alguna de 
la Biblioteca ni del gabinete de Lectura. 
 Todo propietario de libros, publicaciones y objetos depositados, podrá retirarlos 
a su voluntad, devolviendo en el acto, al encargado de la Biblioteca, el resguardo que 
se le hubiese entregado al constituir el depósito, o firmando uno equivalente en caso 
de extravío. 
 ARTÍCULO 6.º  

Establecerá el Ateneo enseñanzas gratuitas, para cuyo desempeño invitará a 
personas de capacidad y aptitud probadas, sin atenerse a ofertas voluntarias de 
ningún género. 
 ARTÍCULO .7.  

Estarán prohibidos en el Ateneo toda clase de juegos ilícitos, tolerándose los 
lícitos, siempre que fueren desinteresados. 

Queda terminantemente prohibido el uso de bebidas alcohólicas. 
 ARTÍCULO 8.º  

Podrá ser socio toda persona mayor de 16 años. 
 ARTÍCULO 9.º  

Las presentaciones de candidato para socio, deberán hacerse a la Junta 
Directiva, por un socio, por escrito, la que los admitirá o nó, por mayoría de votos y en 
votación secreta. 
 ARTÍCULO 10.º  

La cuota que satisfarán los socios será de tres pesetas por semestre, mientras 
otra cosa no se acuerde por la Junta general. 
 Quedarán exceptuados del pago, los socios que se ausentaren de la población 
por más de un trimestre, y los que á juicio de la Junta directiva no pudiesen hacer 
efectiva su cuota, ya sea por enfermedad, ya sea por carencia de trabajo. El socio que 
dejare de hacer efectiva su cuota por espacio de dos meses, sin causa justificada, 
será dado de baja de la sociedad. 
 La Junta Directiva, podrá conceder á los transeuntes, tarjeta de entrada por 
treinta días. 
 ARTÍCULO 11.º  

Todo socio al ingresar en la asociación deberá satisfacer por anticipado un 
tercio de la primera cuota semestral. 

ARTÍCULO 12.º 
La Junta General podrá nombrar socios honorarios a las personas que por sus 

méritos y servicios fueren acreedores á ello.  
Podrá igualmente nombrar socios protectores a las personas que hiciesen 

algún donativo ó contribuyesen con alguna cantidad periódica al fomento y desarrollo 
del Ateneo. 
 ARTÍCULO 13.º  

Todos los socios gozarán de iguales derechos y tendrán idénticos deberes. 
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 ARTÍCULO 14.º  
El socio que amonestado por la Junta Directiva, persistiera en faltar a las reglas 

de la cortesía o en infringir las disposiciones de este Reglamento, podrá ser 
suspendido temporalmente por la Junta Directiva o ser expulsado, según la gravedad 
del caso, a juicio de la mencionada Junta 
 ARTÍCULO 15.º 

La Junta general ordinaria se reunirá el primer domingo de Enero, a las veinte, 
con objeto de proceder al exámen y aprobación de las cuentas del año vencido 
pudiendo tratarse en ella toda clase de asuntos. En dicha Junta se procederá además 
a la renovación o reelección de la mitad de los individuos que componen la Junta 
Directiva.  
 La Junta general extraordinaria se convocará cuando lo estime conveniente la 
Junta Directiva, o lo soliciten diez socios por escrito.  

En este último caso, deberá hacerse la convocatoria dentro los ocho días de la 
petición y celebrase dentro los ocho días siguientes. 

En dicha Junta no podrán tratarse ni discutir otros asuntos que los expresados 
en la papeleta de convocatoria debiendo hacerse ésta con veinticuatro horas de 
anticipación, pudiendo tomar acuerdo con el número de socios que asistan excepto 
cuando sea para la renovación del Reglamento, que para tomar acuerdo deberán 
concurrir más de la mitad de los socios; en caso de no asistir bastante número, se 
convocará una segunda, tomando acuerdo con los socios que concurran. 
 ARTÍCULO 16.º  

Para que mejor se cumplan los fines de la institución, la Sociedad se constituirá 
en secciones de Biblioteca, Ciencias, artes y oficios, recreativa, instituciones sociales, 
deportes, socorros mútuos y cuantos crea necesarios establecer, afiliándose cada 
socio a las que sean de su agrado. 
 Cada sección eligirá un Presidente y uno o más Secretarios, según su 
importancia. 
 Los actos o funciones de las secciones que se formen dentro el Ateneo, se 
regirán por los reglamentos especiales de cada una o disposiciones que al efecto 
acuerde la Junta Directiva. 
 ARTÍCULO 17.º  

La Junta Directiva se compondrá: de un Presidente, un Vice-Presidente, un 
Contador, un Archivero, un Secretario y un Vice-Secretario. Serán Vocales de dicha 
Junta, los Presidentes de las Secciones que hubiese establecidas. 
 ARTÍCULO 18.º  

En Enero de 1911, se renovarán los cargos de Presidente, Archivero y Vice-
Secretario; en el año 1912, los de Vice-Presidente, Contador y Secretario. Los cargos 
de las Secciones se renovarán en el tiempo y forma que cada Sección acuerde, con 
anuencia de la Junta Directiva. 
 ARTÍCULO 19.º  

Corresponderá a la Junta Directiva, la administración y gobierno del Ateneo, 
con arreglo a las disposiciones de este Reglamento. 
 ARTÍCULO 20.º  

Los Vocales ejercerán las funciones peculiares de sus cargos y las que les 
confiera la Junta Directiva. 
 ARTÍCULO 21.º  

Los fondos del Ateneo se compondrán de las cuotas que satisfagan los socios, 
de los donativos que se hicieren, de las subvenciones que puedan conseguirse, y de 
las cantidades que por cualquier medio lícito se recaudaren. 
 ARTÍCULO 22.º  

Cubiertos que sean los gastos ordinarios, la Junta Directiva invertirá el sobrante 
de los fondos en libros, material y demás adquisiciones útiles. 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 918 

 ARTÍCULO 23.º 
 La Junta Directiva podrá ceder el salón de actos a otras entidades que lo 
soliciten para efectuar reuniones, siempre que las peticiones estuvieran apoyadas con 
la firma de diez socios. 

ARTÍCULO 24.º  
Podrá también la Junta Directiva, prévia la autorización de la general, 

expresamente convocada, emitir obligaciones, o en otra forma, tomar dinero a 
préstamo, con la garantía del haber social. 
 ARTÍCULO 25.º  

La disolución de la Sociedad, habrá de ser acordada en Junta general 
extraordinaria convocada al efecto.  

Una vez acordada la disolución, se nombrará una comisión liquidadora, y 
terminada la liquidación, los fondos existentes pasarán a otra sociedad similar o a la 
institución de instrucción o beneficencia que designase la Junta general. 
 No podrá disolverse la Sociedad mientras a su disolución se opongan diez 
socios. 
 ARTÍCULO 26.º 
 Todo lo no previsto en este Reglamento, lo resolverá la Junta Directiva. 
 
Villa-Carlos a veinte de Diciembre del año mil novecientos nueve. 
Miguel Preto 
José Fuxá 
José Manent. 
Presentado con esta fecha, por duplicado en esta Delegación del Gobierno a los 
efectos prevenidos en el art. 4.º de la vigente Ley de Asociaciones. 
Mahón 20 Diciembre 1909. 
El Delegado del Gobierno, Emilio Linares. 
 
 

8.1.5. Reglament de l’Ateneu Racionalista de Maó i els seus 
voltants, presentat a la Delegació del Govern el dia 30 

d’octubre de 1933 
 

Capítulo 1º. De la denominación, domicilio y objeto del Ateneo. 
Artículo 1º. Con el nombre de Ateneo Racionalista, se constituye en Mahón, un 

Ateneo, para propagar las ideas racionalistas y educar a la clase obrera. 
Artículo 2º. Este Ateneo tendrá su domicilio en el Centro de Sociedades 

Obreras, calle Mariscal Foch, n. 61. 
Artículo 3º. Para educar a la clase trabajadora el Ateneo organizará veladas, 

conferencias, mítines, lecturas comentadas, controversias y todo cuánto esté 
relacionado con dichos fines. 

Artículo 4º. Para realizar la educación a que hace referencia el Art[ículo] 
anterior el Ateneo podrá solicitar el concurso de compañeros competentes para cada 
caso, siempre con exclusión de ideas políticas y religiosas. 

Capítulo 2º. De los asociados, sus derechos y obligaciones. 
Artículo 5º. Para ingresar como socio en el Ateneo se requiere ser trabajador 

manual o intelectual, tener 16 años de edad, estar afiliado al Centro de Sociedades 
Obreras y a su respectivo Sindicato y observar buena conducta. 

Artículo 6º. El asociado deberá contribuir para los gastos ordinarios del Ateneo 
con la cuota semanal de veinte céntimos, pudiendo ser aumentada o disminuida dicha 
cuota por acuerdo de la Junta General convocada al efecto. Cuando se establezcan 
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cuotas extraordinarias, para los fines que persigue esta entidad el asociado vendrá 
obligado a satisfacerlas salvo los casos de enfermedad o paro forzoso debidamente 
justificados. 

Artículo 7º. Todo trabajador que habite en este término municipal y en los 
pueblos vecinos , Villa-Carlos y San Luís, que deseen ingresar como socios, podrán 
solicitarlo por escrito o mediante propuesta de un asociado aceptada por la Junta 
directiva y aprobada por la junta general. 

Artículo 8º. Todos los socios tendrán los mismos derechos e iguales deberes; 
no hay categorías ni distinciones. 

Artículo 9º. Es deber de todo asociado interesarse por el engrandecimiento del 
Ateneo y asistir a las juntas generales con voz y voto. 

Asiste al socio el derecho de revisar los libros de administración y demás 
documentos. 

Artículo 10º. Los socios vendrán obligados a cumplir este reglamento y los 
acuerdos que se tomen en junta general. 

Artículo 11º. Cuando algún socio cambie de domicilio lo notificará a la junta 
directiva o al recaudador del Ateneo. 

Capítulo 3º. Del régimen y administración del Ateneo. 
Artículo 12º. Esta asociación será regida por una junta administrativa 

compuesta de los cargos siguientes: Secretario General, Secretario Ayudante, 
Secretario de Actas, Contador, Tesorero y cuatro vocales. 

Estos cargos serán elegidos por la junta general convocada al efecto y por 
mayoría de votos. 

Artículo 13º. Los deberes de la junta Administrativa son: 1º. El Secretario 
general presidirá todas las reuniones y autorizará con su firma todas las entradas y 
salidas en caja. Cumplirá y hará cumplir el presente reglamento y todos cuantos 
acuerdos se tomen en junta general; 2º. El Secretario Ayudante suplirá al Secretario 
General en ausencias y enfermedades; 3º. El Secretario de Actas llevará un libro en 
que anotará las Actas de la junta Administrativa y otro para anotar las de las juntas 
generales que serán leídas (asentadas ya en los libros) en dichas reuniones y 
extenderá los documentos oficiales de este Ateneo; 4º. El Tesorero llevará un libro que 
anotará todas las cantidades que por cualquier concepto ingresen o salgan y será el 
responsable de todo cuanto se le entregue, no pudiendo pagar cantidad alguna sin 
que lleve el páguese del Secretario General y el Vº Bº del Contador; 5º. El Contador 
llevará un libro igual al del Tesorero y extenderá y firmará los recibos y hará un 
extracto de cuentas mensual de acuerdo con el libro del Tesorero; 6º. El Vocal primero 
llevará un libro registro de socios, donde anotará las altas y bajas que haya, los cargos 
que ocupen, haciendo constar la fecha de ingreso y la de baja; 7º. El Vocal segundo 
suplirá al Secretario de Actas, en sus ausencias o enfermedad y al tercero y cuarto se 
les confiarán diversas atribuciones. 
 Artículo 14º. La Junta Administrativa se renovará por mitad cada seis meses, 
de la forma siguiente: en enero el Secretario General, el Depositario y tres Vocales y 
en julio el Secretario Ayudante, el de Actas, el Contador y un vocal. No pudiendo ser 
reelegidos dichos cargos. 
 Capítulo 4º. De las Juntas. 

Artículo 15º. La Junta Administrativa celebrará sus reuniones ordinarias los 
lunes de cada semana y las extraordinarias y permanentes cuando lo juzgue 
conveniente. 

Artículo 16º. Presentará a la Junta General Ordinaria los estados de cuentas, el 
movimiento de socios, los proyectos y temas que crea conveniente. 

Artículo 17º. Velará por el Ateneo y los intereses del mismo, y resolverá todos 
los asuntos urgentes, dando cuenta a la primera Reunión General que se celebre. 
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Artículo 18º. Las Juntas Generales Ordinarias se celebrarán el día 10 de cada 
mes y las Extraordinarias que se crean convenientes, o lo soliciten diez socios por 
escrito, haciendo constar el motivo en la solicitud. 

Capítulo 5º. Disposiciones generales. 
Artículo 19º. Este Ateneo es apolítico en todo el alcance de este concepto y por 

lo tanto estará exento de toda ingerencia política y religiosa, no pudiendo formar parte 
de la Junta Administrativa ningún individuo que ostente o aspire a ostentar cargos 
públicos del régimen burgués. 

Artículo 20º. Este Ateneo celebrará cuantos actos culturales crea convenientes 
y lo exijan las necesidades del mismo. 

Artículo 21º. Este Ateneo podrá adherirse a las demás agrupaciones que 
persigan el mismo fin, mediante acuerdo tomado en la Junta General. 

Artículo 22º. El Ateneo no podrá disolverse mientras hayan siete socios que lo 
sostengan; y en caso de disolución, los enseres y fondos serán entregados para 
Escuelas Racionalistas y presos sociales. 

Artículo 23º. Lo no previsto por este reglamento podrá acordarse en Junta 
General convocada para dicho fin. 
 
LA COMISIÓN ORGANIZADORA. 
Juan Sintes 
Clodoaldo Villalonga Elías 
 
Presentado por duplicado en esta Delegación del Gobierno de la República en 
Menorca, se devuelve un ejemplar a los efectos prevenidos en el artículo 4º de la 
vigente Ley de Asociaciones de 30 de Junio de 1887. 
 
Mahón, a 30 de Octubre de 1933. 
El Delegado Interino, 
Juan Vives. 

 
 

 8.1.6. Reglament de l’Ateneu Racionalista de Ciutadella, 
presentat a la Delegació del Govern el dia 23 de desembre de 

1936  
 

Capítulo 1º. De la denominación, domicilio y objeto del Ateneo. 
Artículo 1º. Con el nombre de Ateneo Racionalista se constituye un Ateneo 

para combatir la ignorancia bajo cualquiera de sus formas ya que, así iremos 
destruyendo todo lo que significa opresión y tiranía. 
 Artículo 2º. Este Ateneo, tendrá su domicílio en la calle Ernesto Tahelmann nº 
7. 

Artículo 3º. Para educar la clase obrera el Ateneo organizará veladas, 
conferencias, mítines, lecturas comentadas, y todo cuánto esté relacionado con dichos 
fines. 

Artículo 4º. Para realizar la educación a que hace referencia el Artículo anterior, 
el Ateneo podrá solicitar el concurso de compañeros competentes para cada caso, 
siempre con exclusión de ideas políticas. 

Capítulo 2º. De los asociados, sus derechos y deberes. 
Artículo 5º. Para ingresar como socio en el Ateneo, se requiere ser trabajador 

manual ó intelectual, residir en este término municipal, solicitándolo por escrito o 
mediante propuesta de un socio aceptado por la Junta Administrativa y aprobado por 
la Junta General. 
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Artículo 6º. El asociado deberá contribuir para los gastos ordinarios del Ateneo 
con la cuota semanal de 0’25 ptas pudiendo ser aumentada o disminuida dicha cuota 
por acuerdo de la Junta General convocada al efecto. Cuando se establezcan cuotas 
extraordinarias para los fines que persigue esta entidad, el asociado vendrá a 
satisfacerlas salvo los casos de enfermedad debidamente justificados. 

Artículo 7º. Todos los socios tendrán los mismos derechos é iguales deberes 
sin categorías ni distinciones. 

Artículo 8º. Es deber de todo socio, interesarse por el engrandecimiento del 
Ateneo y asistir a las Juntas Generales con voz y voto. Asiste al socio el derecho de 
revisar los libros de administración y todos los documentos del Ateneo. 

Artículo 9º. Los socios vendrán obligados a cumplir este reglamento y los 
acuerdos que se tomen en Junta General. 

Artículo 10º. Cuando algún socio cambie de domicilio lo notificará a la junta 
directiva o al recaudador del Ateneo. 

Capítulo 3º. Del régimen y administración. 
Artículo 11º. Esta sociedad será regida por una Junta Administrativa compuesta 

de los cargos siguientes: Secretario General, Secretario de Actas, Tesorero y 4 
vocales. Estos cargos serán elegidos por la Junta General ordinaria de Enero y Julio. 

Artículo 12º. Los deberes de la Junta Administrativa son: El Secretario General 
presidirá todas las reuniones y autorizará con su firma todas las entradas y salidas de 
caja. Cumplirá y hará cumplir el presente reglamento y todos cuantos acuerdos se 
tomen en Junta General. 

El Secretario de Actas llevará un libro al que anotará las actas de la Junta 
Administrativa y de la Junta General. 

El Tesorero llevará un libro en el cual anotará todas las cantidades que por 
cualquier concepto ingresen o salgan y será el responsable de todo cuanto se le 
entregue, no pudiendo pagar cantidad alguna sin el Vº Bº del Secretario General. 

El Vocal 1º,  llevará un libro de registro de socios, en el cual anotará las altas y 
bajas que haya, los cargos que ocupan haciendo constar las altas y bajas. 
 El Vocal 2º, suplirá al Secretario General en sus ausencias y enfermedades. 
 El Vocal 3º, suplirá al Secretario de Actas, en sus ausencias y enfermedades. 
 El Voval 4º, suplirá al Tesorero en sus ausencias y enfermedades. 

 Artículo 13º. La Junta Administrativa se renovará cada seis meses, de la 
forma siguiente: En Enero el Secretario General, el Vocal 2º y 4º. En Julio el Secretario 
de Actas, el Tesorero y los vocales 1º y 3º. 

Capítulo 4º. De las Juntas. 
Artículo 14º. La Junta Administrativa celebrará sus reuniones ordinarias los 

lunes de cada semana y las extraordinarias, cuando lo juzgue conveniente. 
Artículo 15º. La Junta Administrativa velará por el Ateneo y los intereses del 

mismo, resolverá todos los asuntos urgentes, dando cuenta a la primera Junta General 
que se celebre. 

Artículo 16º. Las Juntas Generales Ordinarias se celebrarán el primer domingo 
de cada mes y las extraordinarias que se crean convenientes, o lo soliciten diez socios 
por escrito, haciendo constar el motivo de la solicitud. 

Capítulo 5º. Disposiciones generales. 
Artículo 17º. Este Ateneo es apolítico en todo el alcance de este concepto y por 

lo tanto estará exento de toda ingerencia política. 
Artículo 18º. Este Ateneo celebrará cuantos actos culturales crea conveniente o 

lo exijan las necesidades del mismo. 
Artículo 19º. Este Ateneo podrá adherirse a las demás entidades que persigan 

el mismo fin, mediante acuerdo tomado en la Junta General. 
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Artículo 20º. El Ateneo no podrá disolverse mientras haya diez socios que lo 
sostengan; y en caso de disolución, los enseres y fondos que hubiera serán 
destinados a Escuelas Racionalistas. 

Artículo 21º. Todo lo que no esté previsto en Reglamento, se acordará en Junta 
General. 
 
LA COMISIÓN ORGANIZADORA. 
Jaime Mesquida, 
Victor Marroquin, 
Esteban Mercadal. 
 
[Pre]sentado en el día de la fecha, por duplicado, en esta Delegación especial del 
Gobierno, se devuelve un ejemplar a los efectos prevenidos en el artículo cuarto de la 
vigente ley de Asociaciones, de treinta de junio de mil ochocientos ochenta y siete. 
 
Mahón, 23 de diciembre de 1936. 
EL DELEGADO DEL GOBIERNO, 
Fran[cis]co Mercadal. 
 
 

8.1.7. Reglament de l’Ateneu Musical de Maó, presentat a la 
Delegació del Govern el dia 17 de novembre de 1937 

 
 

Ar. 1º. Con la denominación de “ATENEO MUSICAL” se constituye en esta 
ciudad una asociación que tiene por objeto el mejoramiento artístico y cultural de sus 
asociados. 

Ar. 2º. Los recursos con que cuenta el Ateneo para su sostenimiento son: Las 
cuotas mensuales que se fijan en una peseta (los socios deberán satisfacer sus 
mensualidades por adelantado), los donativos que se hicieren, las subvenciones que 
puedan conseguirse y las cantidades que por cualquier modo lícito se recaudaren. 
Cubiertos que sean los gastos ordinarios la Junta Administrativa invertirá el sobrante 
de los fondos en obras, libros, material y demás adquisiciones útiles. 

Ar. 3º. Podrán ser sócios [sic] de este Ateneo, todos los individuos que 
pertenezcan a las Sindicales de música ya sean de la U.G.T. o de la C.N.T., siendo 
dados de baja al serlo voluntaria o forzosamente de su Sindical. Gozarán de los 
mismos derechos y tendrán idénticos deberes. 

Ar. 4º. Sócios protectores: Para serlo no es imprescindible pertenecer a 
ninguna sindical. Su admisión será a juicio de la Asamblea, estando sujetos a los 
mismos devengos que los sócios efectivos (como minimun); no tendrán voto en los 
acuerdos de la Asamblea y podrán asistir en calidad de invitados a todos los acuerdos 
de la Asamblea y podrán asistir en calidad de invitados a todos los actos artísticos que 
se celebren. 

Ar. 5º. Los sócios que adeuden mas de un trimestre serán amonestados por la 
Junta, para que se pongan al corriente de sus cuotas y si no lo realizan dentro los diez 
dias subsiguientes a esta amonestación, quedarán sujetos a las sanciones 
correspondientes. 

Ar. 6º. De los transeuntes: Todos los sócios tienen derecho a presentar uno o 
mas transeuntes, siempre que estos no lleven mas de treinta dias en esta ciudad. 
(Dichos transeuntes deben estar sindicados). 
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Ar. 7º. Del Salón de Actos: dicho salón estará a la disposición de los sócios 
para ensayos, conferencias, etc., teniendo la obligación de manifestarlo a la Junta con 
la anticipación necesaria, por si otros compañeros lo tenian solicitado. 

Ar. 8º. Al frente del Ateneo Musical habrá una Junta Administrativa compuesta 
de un presidente, un vice-presidente, un secretario, un tesorero, un bibliotecario y dos 
vocales; todos los miembros de dicha junta desempeñarán el cargo de vocal de 
semana. Al primer semestre se procederá a la reelección del presidente, tesorero y un 
vocal, y al segundo semestre los cargos restantes y así sucesivamente; pudiendo ser 
reelegidos a juicio de la Asamblea. 

Ar. 9º. Establecerá el Ateneo, una Biblioteca Archivo, en la cual se admitirán en 
calidad de depósito los libros y obras musicales que quieran presentarse, y un 
Gabinete de Lectura y Estudio, con los periódicos, revistas, métodos y demás 
publicaciones que se consideren útiles. 

Ar. 10º. Establecerá el Ateneo enseñanzas gratuitas (no comprendidas en la 
Escuela Municipal de Música) para sócios e hijos, tanto efectivos como protectores; 
para cuyo fin invitará a sócios de capacidad y aptitud probada. 

Ar. 11º. Las juntas generales se dividirán en ordinarias y extraordinarias, las 
primeras se efectuaran una vez al mes y las segundas cuando se crea oportuno segun 
la Junta Administrativa, o la solicitud de diez sócios efectivos como minimun. 

Ar. 12º. En caso de disolución de dicho Ateneo Musical, pasarán sus bienes 
por partes iguales a los dos sindicatos musicales. Dicha disolución no se podrá llevar a 
efecto mientras se opongan a ello quince sócios efectivos como minimun. 

Artº GENERAL. Este Reglamento será colocado en la Biblioteca para que 
puedan enterarse todos los sócios. Todo lo no previsto en este Reglamento se 
resolverá en Asamblea convocada al efecto. 

Artº Adicional. Esta Sociedad tendrá su domicilio en la casa nº 23 de la calle del 
Comercio de esta Ciudad. Mahón 14 Noviembre de mil novecientos treinta y siete. 
 
La Comisión organizadora 
Jaime Calafat, 
Antonio Ortega, 
Barabino Ibáñez, 
Lázaro Pastor. 
 
[Pre]sentado, por duplicado, en el día de la fecha en esta Delegación especial del 
Gobierno, se devuelve un ejemplar a los efectos prevenidos en el artículo cuarto de la 
vigente Ley de Asociaciones, fecha treinta de junio de mil ochocientos ochenta y siete. 
 
Mahón, 17 de noviembre de 1937. 
EL DELEGADO DEL GOBIERNO, 
Fran[cis]co Mercadal. 
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8.2. Estatuts i reglaments d’altres entitats 

 
8.2.1. Reglament de la Gota de Llet de Menorca, aprovat per la 

Comissió de Propaganda i Organització i presentat a la 
Delegació Especial del Govern a Menorca el dia 16 d’abril de 

1906 
 
 Título I. Objeto y recursos de la Institución. 
 Artículo 1º. Nacida al calor de la Extensión Universitaria, y con el nombre de 
“Gota de Leche de Menorca”, se crea en esta ciudad bajo la dirección facultativa del 
doctor E. Alabern, y domiciliada interinamente en el Ateneo, una institución cuyo 
principal objeto es vulgarizar entre las madres las enseñanzas de la Higiene infantil, 
facilitándoles al propio tiempo los medios adecuados de practicarlas. 
 Art. 2º. Realizará lo primero por medio de un Consultorio de niños de pecho, 
escuela de maternología, como recurso moral de lucha contra la excesiva mortalidad 
de la infancia, y lo segundo facilitando en las condiciones que se determinarán la leche 
adecuada á cada infante (esterilizada, pasteurizada, maternizada), cuya madre no 
pueda lactar. 
 Art. 3º. Velará además por la salud de los niños con cuantos medios se hallen á 
su alcance, así morales como materiales, de entre los preconozados por la Pediatría 
moderna. 
 Art. 4º. Para su sostenimiento contará la Institución con los recursos siguientes: 
1º. Cuotas de protectores;  
2º. Subvenciones de las Corporaciones oficiales; 
3º. Idem de las sociedades particulares; 
4º. Donativos y legados de toda especie; 
5º. Producto de funciones benéficas, ventas de libros y otros análogos, y 
6º. Producto de la venta de leche preparada para niños, ante todo, y para ancianos ó 
enfermos, cuando las existencias lo consintieren. 
 Título II. Dirección facultativa. 
 Art. 5º. La gestión corresponde en absoluto al Director facultativo, el cual 
dictará el reglamento interior de la institución en la forma que considere oportuna. 
 Art. 6º. Tendrá á sus inmediatas órdenes un facultativo preparador 
farmacéutico, un auxiliar y un mozo ó conserge, con los demás empleados que la 
experiencia aconseje y cuyo sostenimiento juzgue posible la Junta Delegada, como 
órgano administrativo de la Institución. 
 Art. 7º. El nombramiento y deposición del personal afecto á la “Gota de Leche” 
es potestativo del Director. 
 Art. 8º. Cuando éste deba ausentarse designará su substituto por todo el 
tiempo que sus ausencias duren y la Junta Delegada estenderá el nombramiento con 
carácter interino firmado, por el Presidente y Secretario. 
 Art. 9º. Al Director corresponde también proceder con arreglo á lo que dispone 
el artículo 29º en el caso pertinente. 
 Título III. De los protectores. 
 Art. 10º. Se denominan protectores todas las personas y corporaciones que 
individualmente integren esta Institución contribuyendo á su sostenimiento. 
 Art. 11º. Las cuotas de los protectores serán voluntarias sin régimen de tasa 
alguno, y podrán abonarse por años, meses ó semanas, según el compromiso que 
cada cual guste subscribir. 
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 Art. 12º. Las corporaciones y sociedades protectoras estarán representadas en 
la Asamblea de que se hace mérito en el artículo 15º por un individuo de su seno en 
quien deberán delegar su representación. 
 Art. 13º. Los protectores tendrán derecho de prioridad en el Consultorio y, 
asimismo, de preferencia en caso de que escasee la leche, la que se les facilitará de 
todos modos con un descuento de un 25% siempre que al hacer uso de ella cuenten 
seis meses por lo menos como tales protectores. 
 Art. 14º. La leche, que solo se expenderá al público con destino á los niños 
matriculados en el Consultorio, podrá ser, no obstante, facilitada á los protectores en 
los casos de enfermedad, siempre que las existencias lo consientan. 
 Título IV. Del Gobierno social. 
 Art. 15º. El poder supremo de la Institución residirá en la Asamblea de 
protectores. 
 Art. 16º. Esta Asamblea declinará sus poderes en una Junta que se 
denominará Delegada, la cual regirá la vida económica de la Institución de acuerdo 
con las prescripciones de este Reglamento y las disposiciones de aquella. 
 Art. 17º. La Asamblea de protectores se reunirá en sesión ordinaria una vez al 
año y en extraordinaria cuando así lo manifiesten por escrito veinte protectores, 
consignando el objeto de la convocatoria. Las citaciones las hará el Presidente por 
medio de los diarios locales. 
 Art. 18º. La sesión ordinaria se celebrará en la primera semana de Diciembre 
para aprobar las cuentas del año y elección de Junta Delegada. 
 Art. 19º. La Junta Delegada se compondrá de un Presidente, un 
Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario y seis Vocales, cuyos deberes son los que 
habitualmente van anejos á los cargos de su denominación, entendiéndose que los 
Vocales desempeñarán las comisiones especiales que la Junta les confiera. El 
Presidente gozará, además de las facultades que le conceden los artículos 8º, 24º y 
28º de este Reglamento y el Secretario subscribirá con él el título de Director interino 
en el caso que previene la primera de las citadas disposiciones. 
 Título V. De los clientes de la Institución. 
 Art. 20º. Todo niño consumidor de leche, para poder serlo de la del Consultorio, 
tendrá que estar previamente inscripto en él, obligándose sus mayores á seguir en un 
todo las prescripciones del Director. 
 Art. 21º. Para hacer efectiva la disposición anterior es preciso que la madre, ó 
quien haga sus veces, presente al infante en el Consultorio todos los domingos, ó el 
día que se señale, á la hora de visita, y cuantas veces el Director se lo prescriba, lo 
que constará en la tarjeta de inscripción que deberá exhibirse todos los días al recoger 
la ración de leche preparada. 
 Art. 22º. Para los efectos de la venta de leche los consumidores se dividirán en 
cinco categorías denominadas: Protectora; Pudiente ó acomodada; Menestral; Obrera, 
y Pobre. 
 Art. 23º. Las raciones diarias de leche (esterelizada, pasteurizada ó 
maternizada), repartidas en tantos biberones como mamadas corresponden á cada 
niño en las veinte y cuatro horas, se tasará según las categorías anteriores é 
independientemente de la cantidad total de leche, -que en cada caso podrá ser distinta 
con arregló á la prescripción del Director, -en la forma siguiente: 
Categorías Precios 
Protectora Ptas. 1’00 
Pudiente ó acomodada Ptas. 0’70 
Menestral Ptas. 0’40  
Obrera Ptas. 0’15 
Pobre gratis 
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 Art. 24º. La última clase se ha de justificar y su declaración corresponde al 
Presidente de la Junta Delegada, quien en todo caso responderá ante ella y ante la 
Asamblea de Protectores del uso que haga de esta facultad. 
 Art. 25º. Toda madre ó persona encargada de un infante matriculado en el 
Consultorio, podrá inscribirlo á voluntad en cualquiera de las cuatro primeras 
categorías, teniendo en cuenta empero, que la que no lo haga debidamente y á 
conciencia falsea las bases de una Institución benéfica, defraudando á los pobres y 
necesitados niños que, cual el suyo, han menester de los recursos de la “Gota de 
Leche”. 
 Art. 26º. Los niños matriculados con espresión de sus padres y domicilio, serán 
clasificados por categorías y figurarán así en un cuadro justificativo del empleo diario 
de la leche consumida por la clientela del Consultorio y que habrá de esponerse al 
público en la sala de espera del establecimiento, sin perjuicio de los demás medios de 
publicidad que la Junta Delegada ó el Director, crean pertinentes para la mejor 
justificación ante los protectores. 

Título VI. Adicionales. 
 Art. 27º. En caso de disolución de la sociedad por la falta de protectores que 
pudiera determinar crisis económica en el seno de ella, sus existencias pasarán á 
poder de la Beneficiencia Domiciliaria de esta ciudad, exceptuándose los registros y 
documentos que ingresarán en el archivo municipal, y, en la Biblioteca pública, los 
libros y publicaciones de orden científico que la Institución poseyera. 
 Art. 28º. La declaración de disolución corresponde al Presidente por acuerdo y 
en calidad de representante de la Junta Delegada ó de la Asamblea de protectores en 
su caso. 
 Art. 29º. De no poderla pronunciar el Presidente, por no haber precedido aquel 
acuerdo, ó por otra causa, al Director facultativo toca dictar la orden de cierre del 
establecimiento, levantando acta justificativa de la falta de recursos, que firmará 
también la Junta Delegada á ser posible. 
 Art. 30º. En cualquier caso, el acta con las llaves y el inventario que se forme 
serán entregados por quien corresponda (Presidente ó Director) al Sr. Alcalde 
Constitucional á los fines del artículo 27º y previo el recibo que el entregante tendrá 
derecho á reclamar. 
  
Mahón, á 10 de Abril de 1906. 
Los Ponentes, José Pérez de Acevedo y Bartolomé Briones. 
 
Aprobado por la Comisión de propaganda en sesión de esta fecha. 
Mahón, á 11 de Abril de 1906. 
El Presidente, Juan Victory. 
El Secretario, José Pérez de Acevedo. 
 
Mahón, á 16 de Abril de 1906. 
Presentado este Reglamento con la presente fecha en esta Delegación á los efectos 
determinados en el artículo 4º de la vigente ley de Asociaciones. 
El Delegado, José M. Cavanillas. 
 

8.2.2. Estatuts de la Cambra i Sindicat Agrícola de Menorca, 
presentats a la Delegació Especial del Govern a Menorca el dia 

2 d’abril de 1906 
 
 Título I. Objeto de la asociación. 
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 Artículo 1º. La Cámara y Sindicato Agrícolas de Menorca tiene por objeto el 
perfeccionamiento, en esta Isla, de la agricultura y de todas las industrias que de ella 
se derivan. 
 Su domicilio se establece en Mahón en el local del Ateneo científico, literario y 
artístico, Plaza del Príncipe nº. 3. 
 Art. 2º. Utilizará esta asociación para conseguir su objeto los privilegios que á 
las Cámaras y Sindicatos agrícolas otorga la legislación, en especial el R.D. de 14 de 
Noviembre de 1890 y la Ley de 28 de Enero de 1906, disposiciones que se insertarán 
á continuación, como apéndice de los presentes Estatutos. 
 Art. 3º. Todas las iniciativas no prohibidas por la Ley, podrán ser amparadas 
por la Cámara y Sindicato Agrícolas de Menorca, siempre que tiendan al fomento de la 
agricultura, á la protección y defensa mútua de los asociados y a la cultura colectiva. 
 Título II. De los asociados. 
 Art. 4º. Podrán afiliarse á esta Asociación todos los españoles mayores de 
dieciocho años en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
1º. Los contribuyentes por cualquiera de los conceptos de la riqueza rústica, bien sea 
por contribución territorial, cultivo ó ganadería, por razón de fincas ó industrias rurales 
radicadas en la isla. 
2º. Los colonos, aparceros, arrendatarios y cuantos en interés propio cultiven tierras 
de terceras personas. 
3º. Los braceros y jornaleros del campo y los que dediquen su actividad á las 
industrias con la agricultura directamente relacionadas. 
4º. Todos aquellos que sin pertenecer á ninguna de las clases enumeradas en los tres 
números anteriores, simpaticen con el objeto y fin de la Cámara y estén dispuestos á 
prestarle su concurso. 
 Art. 5º. La Asamblea general fijará la cuota que hayan de pagar los asociados. 
Mientras otra cosa no se acuerde, satisfarán por trimestre, tres pesetas los 
propietarios y setenta y cinco céntimos de peseta los que no tengan este carácter. 
 Art. 6º. Además, podrán ingresar en la asociación, con el carácter de 
honorarios y sin pagar cuota, los ingenieros agrónomos y de Montes, los peritos 
agrícolas, los botánicos, químicos, veterinarios y demás profesionales de ciencias 
auxiliares de la agricultura. 
 Art. 7º. Las presentaciones de candidatos deberán hacerse á la Junta Directiva, 
que los admitirá ó no por mayoría y en votación secreta. 
 Art. 8º. Todos los asociados gozarán de iguales derechos y tendrán los mismos 
deberes, en cuanto no se halle previsto lo contrario por estos Estatutos ó por las 
Leyes.  
 Art. 9º. Con todos los asociados se formará una escala general, con 
numeración correlativa, figurando en ella los inscritos por su órden de antigüedad. 
 Art. 10º. El asociado que deje de pagar la cuota trimestral ó, á juicio de la Junta 
Directiva, merezca ser expulsado de la asociación, cesará de pertenecer a ella, sin 
conservar otros derechos ni obligaciones que los afectos á su personalidad como 
particular, aunque contraidos con el carácter de socio. 
 También se perderá la cualidad de asociado, por desistimiento voluntario de la 
persona interesada, y por virtud de sentencia judicial que produzca suspensión ó 
inhabilitación de derechos civiles. 
 Título III. Régimen de la asociación. 
 Art. 11º. La Cámara y Sindicato Agrícolas de Menorca se regirán: 
1º. Por su Asamblea general. 
2º. Por una Junta Directiva, que funcionará en el domicilio social. 
3º. Por Juntas locales que podrán constituirse en las poblaciones de la isla, donde 
haya por lo menor veinte asociados. 
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 Art. 12º. La Asamblea general se reunirá ordinariamente todos los años en la 
villa de Mercadal, centro de la Isla, durante la segunda quincena de Mayo ó primera de 
Junio, á discreción de la Junta Directiva, procurando sea festivo el dia de la reunión. 
 Además se reunirá en el domicilio social ó en otra población de la Isla, cuantas 
veces la convoque la Junta Directiva, por propia iniciativa, por disposición del 
Gobierno, en uso de las atribuciones que consigna el R.D. de 14 de Noviembre de 
1890, ó por solicitarlo alguna de las Juntas locales ó Secciones, ó un número de 
asociados que no baje de veinte. 
 La convocatoria se hará por medio de los periódicos lacales con diez días, por 
lo menos, de anticipación y se expresará su objeto. 
 Dentro de dicho plazo se reunirán los asociados de cada localidad, para 
estudiar los asuntos que en su concepto deban someterse á la deliberación de la 
Asamblea general. 
 Art. 13º. La dirección suprema de la asociación residirá en la Asamblea 
general. 
 Será su presidencia la de la Junta Directiva. 
 Ocuparán su sitio de preferencia los miembros de la Junta Directiva y los 
Presidentes de las Juntas locales y de las Secciones. 
 Todos los asistentes al acto tendrán voz y voto, y podrán representar á otros 
dos asociados. Estas representaciones deberán acreditarse mediante carta dirigida al 
Presidente, por el que la confiera. 
 Los acuerdos se tomarán por mayoría, sea cual fuere el número de votantes. 
 Art. 14º. Serán funciones de la Asamblea general ordinaria: 
1º. Aprobar el balance y cuentas anuales de la asociación, que presentará la Junta 
Directiva. 
2º. Renovar cada año la tercera parte de los miembros de la Junta Directiva. 
3º. Autorizar la creación de las Juntas locales. 
4º. Discutir y resolver cuantos asuntos se sometan á su deliberación por la Junta 
Directiva, ó mediante proposición que subscriban cinco asociados. 
 Art. 15º. La Junta Directiva se compondrá de un Presidente, un Vicepresidente, 
un Tesorero, un Contador, un Secretario general y siete Vocales. 
 Solo serán elegibles para dichos cargos los miembros de la Cámara y Sindicato 
Agrícolas de Menorca que figuren en la mitad superior de la escala que debe formarse 
según el artículo 9º, y gocen de la plenitud de derechos civiles. 
 Los cargos serán trienales, y se renovarán con arreglo á la base 4ª del artículo 
3º del R.D. de 14 de Noviembre de 1890, siendo lícita la reelección. 
 Los vocales recién elegidos tomarán posesión el primero de Julio. 
 Art. 16º. Corresponderá á la Junta Directiva la administración y gobierno de la 
Asociación, con arreglo á los Estatutos, á las disposiciones legales sobre la materia y 
á los acuerdos de la Asamblea general. 
 Art. 17º. Se reunirá la Junta Directiva por lo menos una vez al mes, y cuantas 
veces así lo considere conveniente el Gobierno, ó lo pida alguna Junta local ó Sección, 
ó un número de socios no inferior á diez. 
 Art. 18º. La presidencia de las sesiones corresponderá á los miembros de la 
Junta que ejerzan cargo, á excepción del Secretario general, por el orden en què van 
nombrados, y á los vocales, por su antigüedad en la escala general de asociados. 
 Art. 19º. Los miembros de la Junta Directiva ejercerán las funciones peculiares 
de sus cargos respectivos y, además, las que la propia Junta les confíe. 
 El Presidente ó quien le sustituya con arreglo á estos Estatutos, llevará la 
representación de la Asociación. 
 Las actas serán autorizadas por las firmas del Presidente y del Secretario. 
 En caso de imposibilidad del Secretario, le suplirá el vocal que designe la Junta 
Directiva. 
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 El mismo procedimiento se seguirá respecto del Tesorero y del Contador. 
 Art. 20º. Las Juntas locales se organizarán en la forma que convenga á los 
asociados de las poblaciones en què se constituyan ; sus atribuciones se limitarán á 
los asuntos que sean peculiares de la respectiva localidad ; y funcionarán con sujeción 
á estos Estatutos, á las leyes y á los acuerdos de la Asamblea general y de la Junta 
Directiva. 
 Art. 21º. Además de los fondos propios de que dispongan las Juntas locales, la 
Asamblea general y la Junta Directiva podrán subvencionarlas de los fondos 
generales, cuando así lo consideren conveniente para los fines de esta Asociación. 
 Título IV. De las Secciones. 
 Art. 22º. Para que mejor se cumplan los fines de la Cámara, se dividirá ésta en 
Secciones, afiliándose a los asociados voluntariámente á las que sean de su agrado. 
 Sin perjuicio de que la Asamblea general, en vista de la marcha de la 
Asociación, varíe el número y denominación de las Secciones, se crearán por de 
pronto las ocho siguientes: 1ª Agricultura, 2a Ganadería, 3ª Industrias rurales, 4ª 
Crédito agrícola, 5ª Estadística, 6ª Enseñanza, 7ª Legislación y 8ª Propaganda. 
 Cada Sección elegirá su Presidente y uno ó más Secretarios, y la de la 
Legislación tendrá, además, un abogado asesor, que nombrará la Junta Directiva. 
 Art. 23º. Las Secciones, por propia iniciativa ó por acuerdo de la Asamblea 
general, ó de la Junta Directiva, estudiarán los asuntos de su respectiva incumbencia y 
darán informe á la Junta Directiva. Esta, si se aprueba el proyecto, lo ejecutará 
directamente á facultará para la ejecución, según los casos, á las Secciones ó á las 
Juntas locales. 
 Título V. Del haber social. 
 Art. 24º. Los fondos de la Cámara y Sindicato Agrícolas de Menorca se 
compondrán de las cuotas que paguen los socios, de los donativos y subvenciones 
que puedan conseguirse, y del beneficio que se obtenga en las operaciones 
autorizadas por la Ley de 28 de Enero de 1906, ú otras disposiciones legales que en 
adelante se promulguen. 
 Art. 25º. No podrá distraerse cantidad alguna en objeto que no corresponda á 
los fines de esta institución. 
 Art. 26º. La Junta Directiva, previa autorización de la Asamblea general, podrá 
emitir obligaciones ó en otra forma tomar dinero á préstamo, con la garantía del haber 
social. 
 Título VI. Disolución de la Asociación. 
 Art. 27º. Esta Asociación subsistirá mientras no ocurra alguno de los casos de 
disolución previstos por la Ley, ó no lo acuerden en la Asamblea general, convocada al 
efecto, más de dos terceras partes de los socios asistentes y representados. 
 En este último caso, la misma Asamblea nombrará una Comisión liquidadora, 
para que con los fondos existentes pague las atenciones ó deudas, y el sobrante lo 
distribuya entre las asociaciones benéficas y principalmente entre las que tengan 
relación con la Agricultura. 
 Disposición final. 
 Cualquiera duda ó dificultad que se presente respecto á la inteligencia de estos 
Estatutos, así como cualesquiera omisiones que la práctica hiciere patentes, serán 
resueltas ó suplidas por la Asamblea general, formando tal resolución parte integrante 
de los mismos Estatutos, llenados que sean los requisitos de la Ley de Asociaciones. 
 

Mahón 2 de Abril de 1906.- Juan Febrer.- José M. de Sintas.- Juan D. Mir y 
Saura.- Juan Goñalons.- Guillermo de Olives.- Pedro Mir y Mir.- Francisco Soler y 
Vinent.- Bartolomé Pons.- Pedro Ballester.- Juan J. Mesa. 
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Mahón 2 de Abril de 1906.- Presentado, con esta fecha, en esta Delegación, á 
los efectos prevenidos en el art. 4º de la vigente Ley de Asociaciones.- El Delegado, 
José M. Cavanillas. 

 
8.2.3. Reglament de l’Orfeó Maonès, aprovat per la Junta 

Directiva de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó el dia 19 
de maig de 1912 

 
 Artículo primero. El Ateneo Científico, Literario y Artístico, con el propósito de 
fomentar en esta ciudad la educación musical, crea como hijuela suya un orfeón que 
se titulará Orfeón Mahonés. 
 Por lo tanto, el Orfeón tendrá siempre su domicilio en el local del Ateneo, se 
regirá por sus mismos Estatutos y sus afiliados deberán ser ateneístas, adscritos a la 
Sección de Literatura y Música. 
 Art. 2º. Como anexo del Orfeón se organizará una Academia de canto para los 
orfeonistas y para niños y jóvenes de ambos sexos. 
 La admisión en la Academia de los niños y jóvenes no ateneístas será 
mediante matrícula gratuita, previa la aprovación por el Director de la misma en 
examen de ingreso. 
 Art. 3º. Tanto el Orfeón como los alumnos de la Academia, tendrán la 
obligación de tomar parte gratuitament en los actos musicales que celebre el Ateneo. 
 Art. 4º. Los afiliados al Orfeón se dividirán en protectores y de número. Serán 
afiliados de número todos los orfeonistas, y protectores los demás socios del Ateneo. 
 Art.5º. Para el ingreso en el Orfeón como socio de número se deberá reunir las 
condiciones siguientes: 1º Haber cumplido la edad de diez y ocho años ; 2º Ser 
presentado por dos orfeonistas de número ; 3º Ser aprovado en examen de voz y 
afinación por un jurado compuesto del Director de la Academia y dos vocales de la 
Junta directiva del Orfeón. 
 Acreditados los tres requisitos, dicha Junta propondrá a la del Ateneo la 
admisión, y una vez admitido, será dado de alta como orfeonista. 
 Art. 6º. El Orfeón será regido por la Junta general de sus socios de número y 
por una Junta directiva. 
 Art. 7º. La Junta general se reunirá anualmente en el mes de junio, cuando se 
reúnan las secciones del Ateneo, para la renovación de cargos de la Directiva y para el 
examen y aprovación de cuentas. 
 Además, se reunirá en sesión extraordinaria cuando lo pidan diez socios de 
número o lo acuerde la Junta directiva. 
 Las convocatorias se harán en el BOLETÍN DEL ATENEO y en el tablón de 
anuncios del mismo. 
 Art. 8º. La Junta directiva se compondrá de Presidente, Secretario, Teserero, 
Archivero y cuatro vocales, supliendo estos últimos los otros cuatro cargos por el 
orden en què sean elegidos. 
 Art. 9º. Corresponderá a la Junta directiva la administración y gobierno del 
Orfeón con arreglo a los Estatutos del Ateneo y al presente Reglamento. 
 Sus miembros ejercerán las funciones peculiares de los cargos respectivos y, 
además, las que les confíe la Junta directiva en pleno. 
 Art. 10º. Los orfeonistas estarán obligados a cumplir los acuerdos de las Juntas 
general y directiva dentro de las atribuciones de los Estatutos del Ateneo y del 
presente Reglamento. 
 Sus miembros ejercerán las funciones peculiares de los cargos respectivos y, 
además, las que les confíe la Junta directiva en pleno. 
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 Art. 10º. Los orfeonistas estaran obligados a cumplir los acuerdos de las Juntas 
general y directiva dentro de las atribuciones de los Estatutos del Ateneo y del 
presente Reglamento. 
 En especial, deberán asistir a los ensayos y actos musicales en què tome parte 
el Orfeón, salvo excusa legítima que pondrán en conocimiento de la Junta Directiva. 
 Art. 11º. Cuando algún orfeonista cometiere falta que por su gravedad merecire 
la expulsión, la Junta directiva le dará de baja y lo pondrá en conocimiento de la del 
Ateneo a los fines consiguientes. 
 Art. 12º. Este Orfeón ingresará en la Asociación de los Coros Clavé, 
ajustándose a lo que ésta tenga acordado. 
 Art. 13º. Los socios protectores tendrán derecho de asistir a las expediciones 
que realice dicha Asociación, aprovechando las ventajas de los demás asociados. 
 Art. 14º. Los orfeonistas, partícipes en los fondos que se constituyan para 
concurrir a las expediciones de la Asociación de los Coros de Clavé, tendrán 
reservada su parte para años sucesivos, cuando por causa legítima no puedan 
concurrir a alguna de las expediciones anuales. 
 El orfeonista que fuese dado de baja por falta grave o se separase 
voluntariamnete del Orfeón, perderá todo derecho a dichos fondos. 
 Art. 15º. El Orfeón podrá funcionar fuera del local del Ateneo en conciertos, 
fiestas religiosas o populares y todo género de actos musicales retribuídos, previo 
acuerdo de la Junta directiva. 
 Para funcionar fuera del local gratuitamente, deberá preceder acuerdo de la 
Junta general. 
 Art. 16º. La Junta directiva se entenderá con las empresas teatrales y toda 
clase de actos musicales en què hayan de ser retribuídos los ejecutantes, para que 
todo el coro sea del Orfeón, mientras éste cuente con elementos suficientes. 
 Caso de que alguna empresa se opusiese al cumplimiento de este precepto, la 
Junta Directiva convocará inmediatament a la General para tomar, en cada caso, el 
acuerdo que convenga al Orfeón y a sus afiliados. 
 Art. 17º. Cuando una empresa cometiese injusticia con algún orfeonista, 
pretendiendo que cobre menos retribución de la correspondiente, con amenaza de 
reemplazarle por otro orfeonista si el perjudicado no cede, podrá éste acudir a la Junta 
directiva del Orfeón para que le ampare, oído el parecer del Director de la Academia, y 
si fuese justificada la queja, los demás orfeonistas deberán negarse a reemplazar al 
perjudicado. 
 Art. 18º. Los recursos del Orfeón consistirán en lo que recaude por conciertos y 
demás actos retribuídos; los donativos que hagan los socios protectores u otras 
personas o entidades; la cuota de diez céntimos a la semana que pagarán los socios 
de número, y lo que de sus fondos pueda destinar el Ateneo. 
 Art. 19º. Caso de disolverse el Orfeón, sus fondos ingresarán en la caja del 
Ateneo, que los destinará a organizar otra institución similar. 
 
Aprobado por la Junta directiva del Ateneo en sesión de 19 de mayo de 1912.- El 
Secretario, Lorenzo Lafuente.- V.º B.º El Presidente, Antonio Victory.    
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8.3. Sessions inaugurals dels cursos acadèmics a 

l’Ateneu Científic, Literari i Artístic: memòries de la 
secretaria i discursos de la presidència  

 
8.3.1. Inauguración del curso ateneísta. Memoria leída por D. 

Pedro Ballester y Pons, secretario de la Junta Directiva del 
Ateneo, en la sesión oficial de apertura de curso, celebrada el 

12 de octubre de 1906 
 
Señores Ateneístas: 
 
El molde que la costumbre ha impuesto para las memorias reglamentarias, no 
compadece con las efusiones que pugnan por expansionarse, en hora de tanta 
complacencia como la presente. 
 
Llevamos quince meses de no interrumpida labor. Los acontecimientos se precipitan 
en esta casa. El éxito corona con persistente favor nuestras empresas. Bien podemos 
dedicar unos instantes á la contemplación de nuestra obra. Contemplémosla como la 
madre se recrea acariciando el fruto de su seno, y convengamos en su hermosura. 
 
La significación del Ateneo importa considerarla en diversos órdenes de la vida social. 
 
Merced á la sincera observancia de los Estatutos, hemos consolidado en Mahón un 
centro donde todos los ciudadanos tienen cabida, donde todos podemos ser amigos, 
pues une reina el ambiente de la solidaridad intelectual, donde mueren por asfixia así 
las aficiones insanas, corno las rivalidades perturbadoras. Y este beneficio, reportado 
en primer término á los hijos del país, trasciende al forastero y al extranjero que hallan 
en nosotros el servicio desinteresado, en vez de la bárbara especulación de otros 
tiempos, y la cortesía, cuando no la afectuosidad, reemplazando al aislamiento y la 
indiferencia. 
 
En el orden utilitario, débese en buena parte al Ateneo la creación y creciente arraigo 
de la Cámara oficial de Comercio y de la Cámara y Sindicato agrícolas de Menorca, 
organismos de primera necesidad para la defensa y fomento de las industrias y la 
agricultura. 
 
Tanto dichas Corporaciones como la Junta Provincial de la Liga Marítima española, la 
Junta local de la Extensión Universitaria, la Cruz Roja, la Gota de Leche y la Sociedad 
Protectora de la Pesca, permanecen agrupadas en torno del Ateneo, autónomas todas 
ellas, y participando del local y contribuyendo, la mayor parte y en distintas 
proporciones, según las necesidades y recursos respectivos, á los gastos de personal 
de oficinas, recaudación y consergería, que desde el 1º del corriente mes hemos 
unificado y constituido con el carácter de permanente, para el Servicio de la Biblioteca, 
Salones de lectura, Museos y Secretaria general. 
 
Respecto de este punto nos confirmamos en que, atendida la limitación de las fuerzas 
intelectuales menorquinas, por el número y por la modestia de los recursos 
pecuniarios, si bien conviene que toda especialidad definida en Economía, en 
Beneficencia, en Arte, en cualquiera de las múltiples ramas de la actividad humana, 
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tenga su peculiar organismo, autónomo é independiente, hemos de continuar 
inspirándonos en la norma trazada por el art. 6° de los Estatutos y persistir en la 
atracción de todas las entidades ya fundadas ó que se funden, para la protección y 
fomento de las fuentes de riqueza ó del progreso intelectual y moral, medio de 
desarrollar, con más eficacia que la disgregación, el común esfuerzo en pro de la 
cultura del país. 
 
Nuestra táctica de combate contra la ignorancia, único enemigo posible del Ateneo, se 
resume exactamente en el axioma universal: la variedad dentro de la unidad. Así se 
observa la ley de división del trabajo á la vez que multiplicamos nuestras fuerzas por la 
unión. Nos anima el ideal de que este edificio llegue á ser la ciudadela que 
salvaguarde ó la juventud del ocio, de la infecundidad, del enervamiento, del mal gusto 
artístico, de la frialdad de corazón: que se unan aquí, en apretado haz, todas las 
manifestaciones del saber humano, constituyendo la acrópolis, siquiera modestísima 
de la ciencia, el arte y la filantropía menorquinas. 
 
En la vida interior ú orgánica del Ateneo obedeciendo también a dicha ley de división 
del trabajo y al precepto estatutario, procedimos el mes de Noviembre a la creación de 
Secciones, basando en la más absoluta libertad la afiliación de los socios á ellas, 
porque no es por el aguijón del compromiso, sinó por el empuje del entusiasmo como 
se trabaja hacia el hermoso ideal del progreso. 
 
Aunque no todas las Secciones han tenido todavía ocasión de desplegar su actividad 
mucho es lo realizado durante el vencido año ateneísta. 
 
La Sección de Agricultura después de celebrar una velada, en la que se dió una 
conferencia sobre el cultivo de la zulla en Menorca, sentó las basas de fundación de la 
Cámara Agrícola é inmediata celebración en Mercadal de un concurso de ganado y 
productos agrícolas. Fundada la Cámara, esta Sección de Agricultura no tuvo ya 
objeto y la suprimió, en consecuencia, la Junta general ordinaria, pasando los asuntos 
de su incumbencia a la de Ciencias exactas y naturales. Gratitud deben el Ateneo y la 
Cámara Agrícola á los ateneístas que figuraron en dicha extinguida Sección, tan 
fecunda en iniciativas, como acertada en la realización de sus proyectos. 
 
A la Sección de Ciencias morales y políticas, por feliz iniciativa de su Presidente, 
débese la celebración del concurso para premiar el mejor compendio de Geografía 
Historia de Menorca, prorrogado hasta el 30 de Noviembre, porque el Jurado juzgó 
que no debía adjudicar el premio, no obstante el mérito intrínseco de los tres trabajos 
presentados. Consiste el premio en un diploma en pergamino, obra del señor 
Hernández Sanz, premiada con mención honorífica en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes, algunos libros de escritores baleares, obsequio de la Diputación 
Provincial, y dos cantidades en metálico procedentes del Ayuntamiento de esta ciudad 
y de nuestro compatriota y socio de mérito D. Antonio Taltavull, residente en New 
York. 
 
Desierto ha quedado también, por falta de opositores, el concurso fotográfico iniciado 
por la Sección de Artes del dibujo y arqueología, al cual había de seguir la exposición 
de los trabajos presentados. Esperamos que se logrará vencer la frialdad, hija sin duda 
de la timidez, con que por parte de los aficionados fué recibido el certámen, y 
volveremos anunciarlo, porque esas lides artísticas son recompensa del mérito, 
estímulo de la voluntad y progreso del Arte. 
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Obra es del Presidente de esta Sección el decorado de nuestros salones, la 
adquisición en propiedad ó en depósito de objetos artísticos y la dirección de todo lo 
relacionado con las artes plásticas. 
 
La Sección de Literatura y Música es la que más actos ha celebrado en el vencido 
año. Durante el invierno todas las semanas, y durante el estío, una vez al mes por lo 
menos, se ha ejecutado en este salón música de todas las escuelas. Para ello cuenta 
el Ateneo con un considerable número de socios de mérito: pianistas, profesores de 
arco, nutrida rondalla y un naciente orfeón que nos proponemos fomentar creando una 
Academia de canto. 
 
El Ateneo conservará memoria gratísima de las veladas poético-musicales 
organizadas por esta Sección de Literatura y Música: en ellas ha dado relevante 
muestra de su gaya ciencia el poeta laureado que la preside; en ellas se han 
conmemorado las glorias patrias y se han exhibido, en sus más selectas producciones, 
el arte cristiano, y en sus más populares cantos, la música de todas las regiones de 
nuestra España. 
 
No menos laudatoria es la hoja de servicios de la Sección de Deportes y Excursiones. 
Llena constantemente los deberes de hospitalidad con las numerosas personas que, 
por deber ó por recreo, arriban á nuestro puerto; formó un partido de foot-ball, que se 
ejercita con frecuencia, y obtuvo el campeonato de Menorca para 1906, luchando con 
el Club mahonés de juegos y excursiones y el Bólido de Villa-Carlos, y el campeonato 
de Mercadal, en competencia con el club All-right de Ciudadela, cuando la celebración 
del Concurso de ganado y productos agrícolas; ha realizado una hermosa é instructiva 
excursión al Barranco de Algendar y otra á la Albufera de este término; y como uno de 
los mejores éxitos del Ateneo en 1906, se computará la fiesta y Concurso hípico de 
Mercadal, primer deporte de esta índole celebrado en Menorca, al cual tanto realce 
dieron distinguidos ateneistas militares. 
 
Tanto como del manjar intelectual, necesitan nuestras desmedradas generaciones de 
ejercicios recreativos é higiénicos, que aparten á la juventud del lupanar y el garito, á 
la vez que fortalezcan su fisiología, para hacer frente á los embates y penalidades de 
la lucha por la vida. 
 
La Sección de Deportes y Excursiones ha de poner, pues, á prueba su inventiva é 
implantar en Menorca, como instituciones de primera necesidad, hasta los juegos en 
apariencia más pueriles. Varios son los proyectos: gimnasio, picadero, lawn-tenis, 
velódromo, frontón, y algun otro de tanta magnitud, para nuestra pequeñez, como el 
hipódromo. 
 
En punto á deportes náuticos (los más indicados para la juventud mahonesa) cumple 
como buena la Sección correspondiente de la Junta Provincial de la Liga Marítima 
española. Y por lo que respecta á excursiones marítimas, el Ateneo y las Cámaras de 
Comercio y Agrícola apoyan, precisamente en estos días, la fundación de una 
sociedad que realice cada año un viaje, en condiciones económicas que permitan. al 
modesto industrial, agricultor ú artista satisfacer la aspiración de palpar los adelantos 
de la humanidad en la senda trabajosa del progreso. 
 
Tales son los trabajos de más viso realizados por las Secciones. Mucho se ha 
realizado, pero mucho queda por realizar, si los ateneístas expontáneamente afiliados 
á las respectivas Secciones, despliegan, como confía la Junta Directiva, su actividad é 
inteligencia. 
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Resta tratar de la gestión que, por no amoldarse á rama determinada, ó por ser de 
carácter general, ha ejercido directamente la Junta. 
 
Su obra más preciada es la creación de cátedras de idiomas. Se dieron el año pasado 
dos cursos de Francés, dos de Inglés y conferencias semanales de Esperanto: hubo 
que suspender el curso de Alemán por enfermedad del profesor, y se abrió matrícula, 
sin resultado, para conferencias de Árabe, Como la verdad no debe ocultarse, hemos 
de consignar que el número de matriculados fué menguando en casi todas las 
cátedras, de tal forma que en los últimos meses resultaron exiguos para la equitativa 
remuneración de los profesores y gravosos á los fondos del Ateneo, que no són 
todavía para procurar á los socios la enseñanza gratuita, ideal á que hemos de aspirar, 
sin desalentarnos por la tardanza en conseguirlo. 
 
Para el presente curso tenemos abierta matrícula de primero y segundo curso de 
Francés, primero, segundo y práctica de Inglés, Italiano, Alemán y Esperanto, 
extensiva á los socios de las Cámaras Agrícola y de Comercio, y esperamos que ésta 
la abrirá sobre materias de su peculiar incumbencia, puesto que ya en principio tiene 
acordada la de Geografía comercial. 
 
Se hermanan las enseñanzas ateneístas con las que da gratuitamente la Extensión 
Universitaria que el Ateneo patrocina y procura fomentar. 
 
Otro medio de cultura, los actos y conferencias, merece predilección por parte de la 
Junta, bien que luchando siempre con la general repugnancia de subir á la tribuna. 
Eso será, aquí y por todas partes, hasta tanto que los peritos de cada materia se 
vayan convenciendo de que al conferenciante no se le demanda originalidad, ni 
oratoria: el ateneísta profesional, el que ha leído un libro nuevo, ó ha adquirido, como 
sea, algún Conocimiento, ejerce el deber de la solidaridad si de ello hace partícipes á 
sus compañeros, en forma escrita ó declamada, con ó sin galas de lenguaje, que la 
forma es lo de menos, cuando el fondo va bien digerido. 
 
El 23 de Octubre se celebró la sesión inaugural del Ateneo, por haberla aplazado al 
fundarse en Junio esta sociedad, a causa de los fuertes calores que reinaban. El acto 
consistió en la lectura de una Memoria por el Secretario sobre trabajos realizados y 
proyectos para 1905-906; el discurso inaugural que, por acuerdo de la Junta Directiva, 
pronunció el Vice-Presidente 1º D. Enrique Alabern, sobre el tema «Caracter de la 
institución de los Ateneos en España», y una poesía dedicada al propio acto, que 
recitó su autor el ateneísta D. Bernardo Fábregues. 
 
Ya antes de la inauguración oficial habíamos empezado los trabajos de conferencias 
científicas y literarias, tratándose, conforme se consignó en la Memoria de 1905, los 
temas siguientes: En idioma francés: «La enseñanza del Derecho en Francia», por el 
catedrático de la Universidad de Lyon y socio de mérito de este Ateneo, Mr. Irenée 
Lameire; «Orígenes y formación de la Lengua francesa y recientes reformas 
ortográficas implantadas por la Academia», y «Estudio crítico del Cirano de Bergerac 
de Edmundo Rostand», por M. Martín Schyrgens. Y en castellano: «Los poetas líricos 
románticos españoles del siglo XIX» por D. José Pérez de Acevedo; habiéndose 
declamado, después de la conferencia, las mejores poesías de Espronceda, Duque de 
Rivas, Zorrilla, Bécquer y Campoamor. 
 
En el decurso del año se han dado las siguientes conferencias: una acerca del idioma 
internacional auxiliar Esperanto, por D. José Juaneda Pbro.; dos en francés sobre 
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literatura de la propia lengua, por M. Martín Schyrgens, tratando en la primera de 
Víctor Hugo y su drama Hernani y en la segunda de L’Aiglon de dicho poeta 
contemporáneo Edmundo Rostand; una, de carácter psicológico, su tema El alma de 
Menorca, por D. Lorenzo Lafuente; una acerca de lo legislado sobre protección á la 
infancia, por el Secretario permanente de la Junta local de Protección, entonces 
creada, á la cual asistieron las Autoridades y los vocales de dicha Junta; una, ya 
mencionada, sobre «Influencia del cultivo de la zulla en Menorca», por don Pedro Mir; 
y dos sobre el «Modernismo en el Arte», por D. José Pérez de Acevedo. Además, se 
celebró una velada necrológica en memoria del naturalista mahonés D Juan Joaquín 
Rodríguez, á la que se asociaron la Universidad de Barcelona, la Academia de 
Ciencias de dicha capital y la Real Sociedad Española de Historia Natural, leyéndose 
una Memoria de la Junta Directiva y disertando sobre los trabajos científicos del señor 
Rodríguez el catedrático de dicha Universidad, D. Odón de Buén. Y con el doble 
propósito de honrar á los que fueron y de alentar á los que vivimos en el amor al 
estudio, celebróse otra velada, también de carácter necrológico, en conmemoración de 
los Menorquines ilustres, cuando sus nombres fueron inscritos en el ámbito de este 
salón de actos. En esta velada D. Francisco Hernández Sanz leyó una Memoria 
histórico biográfica sobre los menorquines difuntos, que más se han distinguido, y 
después se leyeron poesías y se ejecutaron piezas musicales de autores mencionados 
en la Memoria. 
 
En lo referente á Museos, hemos adquirido en propiedad las colecciones de moluscos, 
insectos, fósiles, minerales y objetos de arqueología de la herencia Cardona y Orfila; 
se completa la ornitológica menorquina y se forman la ictiológica, la silológica y la de 
semillas de plantas del país; figura en lugar preeminente la algológica de Rodríguez 
que depositaron en este local su Sra. viuda é hijas; el decorado de nuestros salones 
se hace con cuadros de asuntos locales ó de pintores menorquines y con muebles y 
objetos de cerámica antiguos; y recientemente el Ayuntamiento de esta ciudad, cuya 
munificencia con el Ateneo 
y cuyos desvelos por el fomento de la educación merecen nuestros plácemes, ha 
acordado trasladar aquí todos los objetos que se conservan del Museo municipal, 
otorgándonos para su conservación y mejora una subvención de trescientas pesetas 
anuales, con la condición, por nuestra parte expontáneamente brindada, de destinar 
dos días á la semana para visita del público. La instalación de todas esas colecciones 
y objetos requería aumento de local, y lo hemos conseguido por cesión que nos ha 
hecho la Cámara de Comercio de algunos salones de la casa colindante, donde la 
Cámara ha establecido definitiva mente su domicilio. 
 
La Biblioteca adquiere también de cada día mayor incremento, en tanto que hemos 
procedido á ampliarla con un saloncito lindante de dicha casa contígua. Con motivo de 
haber establecido cuota de entrada para el ingreso en el Ateneo desde el l° de 
Septiembre, formaron algunos socios el propósito de imponerse voluntariamente una 
cuota que llamaron de permanencia, consistente en el regalo de una ó más obras á la 
Biblioteca, y ese propósito ha cundido con éxito creciente y lisongero. Además, el 
Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública, á petición de nuestro 
Presidente de la Sección de Ciencias morales y políticas, nos ha concedido con fecha 
24 de Septiembre una Biblioteca popular. 
 
El salón de lectura del Ateneo, sin contar con las varias publicaciones que por su 
índole facilitamos al salón de la Cámara de Comercio, cuenta en la actualidad con 
nueve ilustraciones, veinte periódicos y setenta revistas, pertenecientes á los más 
variados ramos de las ciencias, de las letras y de las artes. 
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Para recopilar tanta labor, salvándola de los estragos del olvido y, á la vez, para 
difundir la buena simiente y mantener viva relación con entidades de análogos fines, 
no basta editar conferencias ú otros trabajos aislados, como se ha hecho con la velada 
necrológica en honor de Rodríguez y recientemente con los concursos y fiestas de 
Mercadal, edición esta última subvencionada por el Ayuntamiento de aquella villa (que 
es digno de elogio por su amor á la cultura) y avalorada con trabajos técnicos de 
distinguidos ateneistas. Se imponía la fundación de una revista y, en estas 
circunstancias, fué cedida generosamente al Ateneo la REVISTA DE MENORCA por 
su propietario y director D. Francisco Hernández Sanz, constituyéndose para su 
régimen un Consejo de redacción compuesto del Presidente del Ateneo y Presidentes 
de las Secciones y ampliado, en la actualidad, con los Presidentes de las Cámaras de 
Comercio y Agrícola. En esta revista mensual, que poseemos desde el mes de Enero, 
vamos publicando cuanto atañe al Ateneo y á las corporaciones y sociedades aquí 
domiciliadas, al propio tiempo que colabora en sus páginas buen número de escritores 
ateneístas, tratándose los más diversos temas, dentro del campo vastísimo que nos es 
lícito según los Estatutos sociales. 
 
Pero la Junta no ha creido bastantes, para la difusión de los adelantos en ciencias y 
artes, nuestros salones de lectura, bien provistos, y nuestra Revista mensual, bien 
editada. La mayor parte de los ateneístas, afectos á las cotidianas ocupaciones de su 
profesión, no tan solo carecen de tiempo para solazar su espíritu, investigando en 
nuestro arsenal bibliográfico lo ameno y útil que se publica, si que ni lo tienen siquiera 
para seguir al tanto de los progresos científicos, artísticos y fabriles que más de cerca 
les atañen. 
 
De aquí resulta que bastantes obras nuevas nos pasan inadvertidas, no obstante la 
profusión de catálogos que recibimos, y —lo más sensible― que van al archivo, 
indudablemente, muchas de nuestras publicaciones periódicas, sin que la colmena 
ateneísta haya extraido su jugo, de vital necesidad para el fomento de la cultura 
colectiva. 
 
Con el propósito, pues, de obviar tales obstáculos y, á un tiempo mismo, incitar 
energías dormidas, por mas que nada vulgares, ha anunciado la Junta unas bases 
para establecer en la REVISTA DE MENORCA una Sección, que se titulará Resumen 
de lecturas, y publicar extractos ó juicios críticos sobre libros nuevos, ó dar respecto 
de ellos conferencias en este salón de actos. Mucho bueno podemos sacar todos de la 
entusiasta y fiel observancia de dichas bases. Ellas tienden también á patentizar como 
queda ya consignado en esta Memoria, que no se pide originalidad al escritor, ni al 
conferenciante dotes oratorias. Aplicamos una vez más la ley de división del trabajo, 
cada cual en su esfera de acción y de competencia, haga partícipes del adelanto 
universal á sus asociados, por medio de resúmenes de las publicaciones periódicas y 
extractos ó de las obras nuevas. Y tamaña importancia damos á esta nueva Sección, 
la cual sin ser reglamentaria del Ateneo, abarca toda su vida intelectual, así como la 
utilitaria de las Cámaras y demás sociedades aquí domiciliadas, que la Junta ruega 
encarecidamente á todos los ateneístas fijen su atención en el contenido de las bases, 
expuestas en el tablón de anuncios, y se apresten á  tomar parte activa en el grupo y 
subsección que cada uno corresponda, pues que dentro de breves días se hará con 
este objeto una convocatoria especial. 
 
Otros varios trabajos hemos realizado y otros muchos proyectos confiamos desarrollar 
en el porvenir. La Guía ilustrada de Menorca es uno de tantos. El extrangero, el 
forastero, los mismos hijos del país la necesitamos á diario. No se comprende una 
población culta sin este medio práctico de darse á conocer y de ser fácilmente 
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conocida. La publicación de una buena Guía, además de hacer más eficaces los 
deberes para con el viajero, interesa al comercio, la industria, á la navegación, á la 
agricultura y, sin exceptuar ninguno, todos los veneros de la riqueza regional. 
Ateneístas de voluntad incansable están laborando en su confección; casi todos los 
Ayuntamientos de la Isla la han subvencionado: importa ahora que los productores, 
comerciantes, navieros, etc., la favorezcan con el anuncio de su respectiva industria. 
 
Y concluye la Junta esta Memoria, extensa, pero no tanto aun como el caso requería, 
haciendo fervientes votos por el progreso intelectual, segura base del bienestar de los 
pueblos. 
 
 

8.3.2. Sesión inaugural del curso académico celebrada en el 
Ateneo el día 18 de octubre de 1907. Memoria leída por D. 
Lorenzo Lafuente Vanrell, secretario de la Junta Directiva 

 
SEÑORES: 
 
La Junta Directiva de este Ateneo, honrada con la representación que le confiasteis, 
os debe, en este acto anual en que echamos una mirada al pasado y otra al porvenir 
para cerciorarnos de la rectitud de nuestra ruta, una explicación acerca del modo como 
ha hecho uso de vuestros poderes. La marcha de esta Sociedad está perfectamente 
definida en el Reglamento; él contiene, en su breve espacio, las necesarias 
prescripciones reguladoras, que expresan al propio tiempo la finalidad de esta 
institución, la razón de su existencia. De modo que la misión de la Junta Directiva se 
ha reducido á traducir en hechos, en lo posible, las aspiraciones que un día fundimos 
todos para dar alma y cuerpo á nuestros estatutos. 
 
El relato, siquiera sea sucinto para no fatigar vuestra atención, de nuestra labor 
durante el finido curso académico y la exposición de nuestro programa para el curso 
que hoy inauguramos, mostrarán con la sencilla elocuencia y la claridad meridiana de 
los hechos que nuestro único objeto es la difusión de la cultura, el fomento del 
progreso material, intelectual y moral. Podemos preciarnos de habitar un edificio de 
paredes cristalinas que permiten ver, á todo el que ver quiera, cuánto en esta casa se 
hace y aun cuanto se piensa. 
 
En la apertura del curso anterior, el Sr. D. Pedro Ballester leyó la Memoria 
reglamentaria; el Médico D. Lorenzo Pons Marqués dió lectura á su discurso acerca 
del tema “Disquisiciones sobre las enfermedades infecciosas”, y el Médico señor 
Alabern, Vice-Presidente en funciones presidenciales, pronunció el resumen de la 
velada exponiendo la idea de que entre todos los Médicos de la Isla se podrían reunir 
los estudios para una utilísima topografía Médica de Menorca. A este acto siguió la 
apertura de las cátedras de lenguas vivas: dos cursos de francés, dos de inglés, uno 
de alemán, uno de esperanto, otro de italiano y otro de árabe; si bien para el de 
italiano no hubo alumnos, hubieron de aumentarse un curso de francés y otro de inglés 
por exceso de matriculados en los dos primitivos cursos de cada una de estas 
lenguas. 
 
La Sección de Ciencias Morales y Políticas, que al final del año anterior había 
aplazado su fallo en el concurso abierto para premiar el mejor compendio de 
Geografía é Historia de Menorca, falló a fines de enero del corriente año, resultando 
premiada la obra que ostentaba el lema “Salve”, original de don Francisco Hernández 
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Sanz. La propia Sección, deseando obsequiar a los Sres. ateneístas con las primicias 
de la obra premiada, rogó á su autor que leyese algunos fragmentos, organizando al 
efecto una velada en la cual el Presidente de la Sección D. José M. Mercadal, iniciador 
del concurso, explicó el criterio del Jurado y analizó el trabajo del Sr. Hernández Sanz. 
Después que este señor leyó algunos capítulos de su obra, el Presidente del Ateneo 
Sr. Victory felicitó a la Sección y al autor premiado, excitando a las restantes 
Secciones a seguir el ejemplo de la de Ciencias Morales y Políticas. 
 
La Sección de Deportes y Excursiones organizó amenas expediciones á caballo y en 
carruaje á la Torre den Gaumés, barranco de Algendar, Cala Emporté, Addaya y 
S’Hort d’es Lleó de los cuales quedan como recuerdo artísticas fotografías originales 
de D. José Terrés. Esta Sección, poniéndose de acuerdo con el profesor de equitación 
D. Víctor Lezcano, consiguió una reducción en el precio de las lecciones á favor de los 
señores ateneístas. Por no hallar campo adecuado en las inmediaciones de esta 
ciudad se aplazó el proyecto de la Sección de Deportes de arrendar uno ó más 
cercados para destinarlos á campo de juegos y en especial de foot-ball. 
 
La Sección de Literatura y Música, bajo la fecunda dirección del laureado poeta D. 
Jaime Pomar, además de las veladas musicales que tuvieron lugar cada semana 
durante la mayor parte del año, organizó siete veladas musicales con programa, dos 
de ellas dedicadas al Excmo. Sr. Capitán General de estas Islas y a los Sres. 
Comandante y Oficialidad del crucero holandés «Friesland» respectivamente. 
Indeleble recuerdo dejaron en esta casa las veladas literario-musicales que organizó 
también el Sr. Pomar, secundado por su Sección, con los temas «La muerte como 
inspiración», «El sentimiento de la Naturaleza en el Arte» y «Niños, pájaros y flores». 
Todos los actos de esta Sección fueron realzados por el concurso de distinguidas 
señoras y señoritas, de amables caballeros, de la rondalla dirigida por el Sr. Palliser, 
del Orfeón creado en esta Sociedad por D. Carlos Ferrer Clavé y del quinteto. Por 
último, también la Sección de Literatura organizó una velada en la cual el que lee esta 
Memoria leyó algunos fragmentos de sus trabajos en prosa. 
 
La reorganización de la Rondalla y la creación del Orfeón del Ateneo son 
acontecimientos artísticos que merecen mención muy especial. 
 
En cuanto a las conferencias sobre temas varios, a las que siempre ha dedicado el 
Ateneo preferente atención, prosiguieron durante el pasado curso: El Sr. D. Enrique 
Alabern ocupó dos veces la tribuna para explicar acerca del “Desarrollo actual de la 
higiene infantil” y del “Concepto y funciones de la Gota de Leche”. D. José Pérez de 
Acevedo disertó sobre los “Misterios de la Historia” y D. Victorino Benítez y Carreras 
trató el tema “La Mutualidad”. 
 
A la Sección de Arqueología y Artes del Dibujo se debió la iniciativa de la exposición 
de dibujos originales de D. Francisco de Cidón, Profesor del Instituto de esta Ciudad, 
siendo muy agradable a los señores ateneístas y a sus familias aquella modesta fiesta 
artística, que fué la primera en su género celebrada en esta Sociedad. 
 
La Junta consigna con satisfacción agradecimiento la deferencia que los elementos 
oficiales han continuado dispensando á esta Institución. En la Memoria del pasado año 
celebraba la Junta el prometido donativo de una Biblioteca Popular procedente del 
Ministerio de instrucción Pública y Bellas Artes; pues bien: invitado posteriormente 
nuestro Presidente á nombrar representante en Madrid para que se hiciese cargo de 
los libros donados, la junta designó á D. Fernando Weyler, á la sazón diputado a 
Cortes por Menorca quien se dignó aceptar y remitir las excelentes obras que 
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formaban la Biblioteca concedida, haciéndose acreedor al nombramiento de Socio de 
Mérito que la Junta le confirió en prueba de gratitud. 
 
Merced á las expontáneas gestiones del ateneísta D. Jorge Teodoro Ládico, Vice-
Presidente de la Cámara de Comercio de esta Isla y Diputado provincial por Menorca, 
la Excma. Diputación de esta Provincia regaló al Ateneo una importante colección de 
obras de autores baleares que pasaron á engrosar nuestra ya bien provista biblioteca. 
 
Mas recientemente, á la grata impresión que en su visita á esta casa recibió el Excmo. 
Sr, Teniente General Jefe del E. M. Central del Ejército D. Vicente Martitegui debimos 
la concesión y envío de notables obras del Depósito de la Guerra, cumpliéndose así el 
propósito de aquella Autoridad de favorecer a este centro en el que la Oficialidad de la 
guarnición halla esparcimiento y ambiente para su cultura general y técnica. 
 
Los mencionados donativos y el aumento de libros conseguido por importantes 
depósitos, han avalorado considerablemente una de las dependencias que la Junta 
cuida con mas afectuoso esmero. La encuadernación de obras y revistas ha 
proseguido sin interrupción para facilitar su manuabilidad y amenguar las 
probabilidades de lamentables deterioros. 
 
También ha acrecido la importancia del Salón de lectura, en el cual figuran ciento doce 
publicaciones, entre revistas, ilustraciones y periódicos de noticias. 
 
Aquella fecundidad generadora de entidades autónomas dentro del Ateneo, no se ha 
agotado. A las Corporaciones Oficiales y Sociedades que aquí han recibido el impulso 
iniciador de sus existencias hay que sumar el “Club Mahonés de foot-ball”, y el “Grupo 
esperantista de Mahón”, creados en fechas recientes y que en sus distintas esferas 
viven con desahogo y funcionan con entusiasmo. 
 
En lo que pudiéramos llamar gobierno interior de nuestro domicilio social ha habido 
algunas innovaciones que no deben pasar inadvertidas. Terminada la instalación de 
los Museos y de la sección epigráfica del Municipal, ultimados el decorado y 
alhajamiento de la sala Hernández, aumentada progresivamente la fauna ictiológica de 
estas aguas formada para el Ateneo por D. Jaime Ferrer, réstanos ocuparnos del 
artístico libro de visitas hecho bajo la dirección del Sr. Hernández Sanz y con una 
portada debida á su pluma, y de una notable adquisición de planos antiguos de esta 
Isla. 
 
El libro de visitas, proyectado desde los primeros días del Ateneo, ostenta ya 
numerosas firmas de las personas distinguidas por su saber ó por su posición social 
que nos han honrado con su presencia. Cuando, transcurridos algunos años hojeemos 
el simpático libro, nos regocijará el recuerdo de tantos amigos que en él habrán 
estampado sus nombres y nos complacerá haber correspondido con una hospitalidad 
culta y sincera á la amabilidad de extranjeros y forasteros. 
 
Enterada la Junta de que en una librería de Munich había algunos mapas, planos y 
vistas de Menorca, del siglo XVI al XVIII, interesantes para la historia local, los adquirió 
al punto y hoy podemos ostentar algunos ejemplares raros, tal vez únicos, de nuestra 
cartografía. 
 
La importancia de las colecciones, biblioteca, muebles y enseres que hemos ido 
reuniendo, requeria una garantía para el caso de que algún imprevisto siniestro 
pudiera destruirlos. Esta Junta, previa tasación de todo en 49.000 ptas., concertó un 
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seguro contra incendios con la compañía “Hispania” mediante una prima anual de 
78’50 ptas. 
 
El Ateneo no se ha limitado á la labor interior y en provecho de sus socios y familias 
que queda reseñada, pues tratando de extender su acción benefactora fuera de estos 
muros, por iniciativa de la sección de Deportes y Excursiones presidida por D. 
Francisco F. Andreu se dirigió á todos los Ayuntamientos de la Isla en petición de que 
tales Corporaciones dispusiesen la colocación en los caminos, y especialmente en las 
encrucijadas, de postes con tablillas indicadoras de las denominaciones de las vías y 
de los puntos que enlazan, así como que los Municipios invitasen á los propietarios de 
los predio á poner los nombres de los mismos con gruesos caracteres en las fachadas 
fronteras á los caminos. Esta petición, secundada por la Cámara Agrícola, ha sido 
atendida por algunos Ayuntamientos y por numerosos propietarios, siendo de esperar 
de la cultura y amor al país de los restantes que contribuirán á realizar lo propuesto en 
beneficio del público. 
 
Los Sres. Maestros de las Escuelas Públicas de esta Ciudad tuvieron la atención de 
invitar á esta Sociedad y á la Junta local de Extensión Universitaria á que designasen 
algunos señores para que diesen conferencias nocturnas á los alumnos adultos de las 
respectivas escuelas en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. de 4 de octubre de 
1906. Correspondiendo á esta invitación, los Sres. Alabern, Ballester, Hernández 
Sanz, Acevedo y Mir (D. Pedro) explicaron á los mencionados alumnos durante el 
curso anterior distintas conferencias de higiene, derecho usual, historia, agricultura y 
arte vulgarizados. 
 
A consecuencia de los artículos publicados en la “Revista de Menorca” por Mr, 
Lameire, Catedrático de Derecho en la Universidad de Lyon, acerca de los archivos de 
nuestra isla, el Ayuntamiento de Alayor rogó á este Ateneo que designase persona 
idónea para estudiar y catalogar el archivo municipal de aquella villa y habiendo esta 
Sociedad invitado á D. Francisco Hernández Sanz, el ateneísta invitado accedió 
deferentemente. 
 
Hasta este punto nos henos ocupado del pasado. Veamos también lo que nos 
proponemos para el porvenir. 
 
En primer término, satisfaciendo nuestro afán por facilitar el aprendizaje de las lenguas 
vivas, que son el vehículo de la cultura universal, se han abierto ya las matrículas para 
dos cursos (l° y 2°) de francés, otros tantos de inglés, uno de italiano, y otro de árabe. 
Al propio tiempo se establece una cátedra de “Historia de a Civilización”, especial para 
señoritas, á cargo del catedrático D. José Pérez de Acevedo. El modesto precio de 
estas matrículas, ya que hasta hoy no ha sido aun posible cumplir nuestro deseo de 
que las enseñanzas que aquí se den sean completamente gratuitas, facilita á los 
señores ateneístas, sea cual sea su posición social, y á sus hijos, el estudio de 
idiomas. 
 
El Grupo esperantista, bajo la dirección de su Presidente Honorario y Profesor D. José 
Juaneda Calleja Pbro., ha seguido durante todo el verano los estudios del lenguaje 
universal y continuará en la misma forma durante el curso que principia. 
 
Por último, bajo la dirección de D. Carlos Ferrer Clavé, se abrirán clases de canto, 
harmonía y vocalización. 
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La Junta, prefiriendo demostrar con la acción constante sus propósitos á narrarlos á 
priori y por extenso, se limita por ahora á deciros que seguirá cada día con más ahinco 
la marcha iniciada. La Biblioteca, la Sala de lectura, los Museos, las veladas literarias y 
artísticas, las conferencias y las cátedras continuarán absorbiendo nuestra atención. 
Todas las iniciativas beneficiosas y honradas tendrán aquí efusiva acogida y 
entusiasta apoyo. 
 
Ya que hasta hoy ineludibles ocupaciones de los colaboradores en la “Guía de 
Menorca” no hayan permitido terminarla, se proseguirá trabajando para hacerlo. En 
breve se dará á la publicidad la “Geografía é Historia de Menorca” del Sr. Hernández 
Sanz y tal publicación será un timbre de gloria para esta casa que premió aquella 
importante obra. 
 
Distinguidos ateneístas han tomado ya a su cargo las conferencias del presente curso, 
tratando amenos é interesantes temas. También seguirá el Ateneo prestando su 
concurso á los Sres. Profesores de las escuelas oficiales mediante conferencias de 
vulgarización. 
 
A la galantería de la Cámara Oficial de Comercio deberemos los ateneístas poder 
gozar de la enseñanza de la Geografía Comercial que aquella Corporación confía al 
catedrático D. Jaime Pomar Fuster. 
 
Por último, la Junta Directiva, al consignar la dolorosa impresión que le produce la 
indiferencia y hasta el desvío con que algunos elementos locales acogen cuanto por la 
Patria y por esta Isla inicia y trabaja el Ateneo, ha de expresar su regocijo por el 
valiosísimo apoyo que a nuestra Sociedad prestan los buenos patriotas, forasteros y 
menorquines; por las constantes pruebas de deferencia que a ellos y hasta a 
distinguidos extranjeros debe; por el reconocimiento, por parte del Gobierno de S. M., 
de la importancia y la vitalidad que encierran las instituciones de la índole de la nuestra 
al dar á sus Presidentes y Vice-Presidentes puestos en las Juntas para la formación 
del Censo. 
 
Concluiremos repitiendo nuestra intención de perseverar en el buen camino, que tal es 
la virtud por excelencia. 
 
 

8.3.3. Sesión inaugural del curso académico celebrada en el 
Ateneo el día 18 de octubre de 1907. Discurso-resumen por el 

presidente D. Antonio Victory 
 
Señores: 
 
Al inaugurarse las tareas del tercer año de la vida intelectual del Ateneo, cumplo en 
primer lugar con el deber de manifestar el agradecimiento de la Junta Directiva a 
cuantas personas se han dignado honrar con su presencia este acto. 
 
La memoria reglamentaria, redactada del modo magistral que habéis oído por el 
Secretario Sr. Lafuente, ha merecido la aprobación y elogios calurosos de la Junta, y 
es fiel reflejo de cuanto ha hecho esta Sociedad en el curso que acaba de finir. 
 
El discurso inaugural del presente año fué encomendado por la Junta Directiva al 
Archivero de la Sociedad Sr. D. Valentín Luqui, Pbro.; pero deberes profesionales le 
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impiden dar hasta el mes próximo su conferencia sobre EL FEMINISMO, estudio de 
sociología y jurisprudencia que eligió para terna de su discurso; y creyendo la Junta 
conveniente no retrasar este acto más de lo acostumbrado, invitó al catedrático Sr. 
Pomar, Presidente de la Sección de Literatura y Música, a que se encargara de 
pronunciar el discurso, dándole amplias facultades para que, en vista de la premura 
del tiempo, eligiera libremente el tema. El Sr. Pomar ha accedido al ruego de la Junta, 
y aprovechando estudios hechos anteriormente, ha desarrollado, con la maestría y 
elocuencia á que nos tiene acostumbrados, su interesante discurso sobre LA IDEA DE 
DIOS COMO BASE DE LA SABIDURÍA. 
 
Al recordar en este momento la labor realizada por el Ateneo en los dos años que lleva 
de existencia, hemos de sentirnos satisfechos de los resultados obtenidos, resultados 
que merecen el elogio y causan la admiración de cuantos forasteros y extranjeros 
visitan esta casa y se enteran del trabajo que representa lo que se ha hecho en tan 
corto tiempo y con los reducidos medios de que disponemos. Creo que la ciudad de 
Mahón puede estar orgullosa de contar con asociaciones como el Ateneo, las 
Cámaras de Comercio y Agrícola, La Liga Marítima, la Extensión Universitaria, la Cruz 
Roja, la Gota de Leche y demás sociedades reunidas aquí por el noble deseo de ser 
útiles al país. LA REVISTA DE MENORCA que representa en la prensa todas estas 
asociaciones, más apreciada quizá fuera de la Isla que aquí (nos consta, por lo menos, 
cómo se la aprecia en los Ateneos de Madrid y Barcelona) atestiguará siempre los 
beneficios producidos por las referidas sociedades. 
 
Pero no todo han de ser hoy satisfacciones. La indiferencia y el desvío á que alude, 
respecto á esta Sociedad, la memoria de Secretaría, podríamos referirlos á algunas 
otras de las mencionadas; y en cuanto al Ateneo, se han trocado recientemente en 
injusta guerra. 
 
Da pena ver, por ejemplo, el reducido número de socios que constituyen la Cámara 
Agrícola, institución que podría tener vida verdaderamente próspera y producir 
beneficios positivos y numerosos al país, si todos los propietarios de la Isla se unieran 
para contribuir, con los medios que cada uno pudiera aportar, á los fines de dicha 
corporación y secundaran la labor que con una constancia y entusiasmo dignos de los 
mayores elogios realiza su Junta Directiva. 
 
Siento tener que ocuparme en este acto de la guerra injusta que he dicho se hace al 
Ateneo; y lo siento tanto más, cuanto que los que la hacen son los que yo creí siempre 
que deberían considerarse más obligados á sostener y fomentar instituciones que en 
todas partes se consideran útiles, y hasta a procurar tener la mayor intervención 
posible en su dirección y en su vida activa; guerra que nos ha producido un número de 
bajas de cierta consideración muchas de ellas, es verdad, correspondientes á 
individuos que desde un principio mostraron poca simpatía por el Ateneo; pero 
algunas, por honrosa excepción, producidas por personas á quienes debe algún 
beneficio esta Sociedad, por lo que lamento vivamente su apartamiento de nuestro 
lado. 
 
Mas, aunque el Ateneo no responda á la guerra con la guerra, ya que su misión es de 
paz y unión, y su deseo constante ha sido y es estar en buenas relaciones con todos y 
procurar que aquí puedan reunirse, para los fines de la institución; cuantos aman al 
país, cualesquiera que sean sus opiniones particulares en asuntos ajenos á la 
Sociedad; y puesto que nos repugnaría y sería contrario á nuestro modo de ser, 
emplear procedimientos mezquinos y poco nobles, como los que se han empleado 
para perjudicar al Ateneo; no podemos continuar guardando un silencio que quizá se 
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interpretaría como prueba de culpabilidad, que estamos muy lejos de sentir; por lo que 
me veo precisado á analizar, aunque sea muy someramente, las causas de la guerra 
declarada al Ateneo, y rebatir las imputaciones contrarias ó. la verdad que se le han 
dirigido y hecho circular por la población de una manera vaga y como á la sordina, 
puesto que ni yo ni ningún vocal de la Junta, hemos recibido queja ni denuncia alguna 
de haberse faltado al reglamento. 
 
No hay institución útil que no tenga sus enemigos, y el Ateneo los ha tenido siempre, 
aun desde antes de nacer. Pero la guerra declarada, aunque irregular, que se le ha 
hecho últimamente, dió comienzo á raíz de una lucha que apasionó los ánimos de los 
ciudadanos que en ella tomaron parte activa, hasta el extremo de que, con notoria 
injusticia y en la ceguera del apasionamiento, se imputaron á esta Sociedad hechos y 
omisiones de que son exclusiva é individualmente responsables sus autores, que 
aunque fueran socios del Ateneo, no dejaban por eso de ser libres para tornar en 
aquella lucha la participación que tuvieran por conveniente. El Ateneo, como prescribe 
su reglamento, se ha mantenido siempre ajeno á toda contienda de carácter político. 
Dudamos que exista en Mahón otra sociedad que haya permanecido tan alejada de 
aquella contienda como el Ateneo. Tengo pruebas, para quien quiera más detalles, del 
alejamiento y hasta de la indiferencia del Ateneo por aquella lucha, y de su extricta 
sujeción á la legalidad. Los socios del Ateneo, como los demás ciudadanos, son 
dueños de decir, hacer ó escribir particularmente lo que tengan por conveniente, bajo 
su responsabilidad individual; así como el Ateneo no ha de rechazar á nadie por sus 
opiniones en asuntos ajenos á la institución, mientras no hagan aquí propaganda de 
ellas. 
 
Para que mejor pueda juzgarse el reciente recrudecimiento en la campaña contra el 
Ateneo, me permitiré citar dos hechos de los que han tomado principalmente pretexto 
los contrarios á esta institución. 
 
Es el primero el no habar tomado yo parte en la lucha á que me he referido. Pero ¿qué 
culpa tiene el Ateneo de que yo, como particular, permaneciera neutral? Declaro que 
lo mismo hubiera hecho si no hubiese existido el Ateneo, en quien parece como si 
quisieran vengar lo que su Presidente y quizá otros socios hicieron ó dejaron de hacer 
aisladamente en asunto completamente ajeno á la Sociedad. 
 
La segunda causa, ó mejor pretexto, que hizo arreciar la campaña contra el Ateneo, 
fué indudablemente el haber vuelto á la política activa uno de sus secretarios, que se 
había mantenido alejado de ella durante el tiempo que desempeñó aquel cargo Creo 
que nadie supondrá que en su determinación influyera para nada el Ateneo; antes al 
contrario, la Junta Directiva, que se opuso unánimamente a aceptarle la renuncia del 
cargo que desempeñaba, lamenta aquella determinación, pues al fin y por causa de 
ella, ante la insistencia del interesado hemos tenido que privarnos de los importantes 
servicios que con sus iniciativas y su actividad prestaba al Ateneo; y considera la Junta 
aquella y alguna otra dimisión como hijas de una escrupulosidad y una delicadeza 
exageradas, llegando la exageración al extremo de indicarme alguno de los 
dimisionarios que estaba dispuesto á darse de baja como socio, si yo creía que su 
presencia aquí podía perjudicar al Ateneo. ¿Pero á donde iríamos á parar por ese 
camino? Si precisamente al entrar en esta casa hay que olvidarse de las ideas 
particulares de cada uno. En ningún Ateneo de España se prohibe á los políticos tomar 
parte activa en su marcha, y precisamente el que podríamos llamar Ateneo modelo, el 
de Madrid, ha visto pasar por su presidencia personajes políticos de todos los partidos. 
Aquí exageramos la nota contraria hasta el extremo de componerse la actual Junta 
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Directora de personas alejadas por completo de la política, casi en su totalidad, ó 
quizá todas, a pesar de ser tan numerosa como es dicha Junta. 
 
Además de los pretextos analizados y de otros igualmente gratuitos, que pudiera citar, 
existe la injustificada prevención de siempre, el temor de que se tuerza el rumbo 
directo que seguimos; las falsas versiones de propagandas, que nadie podrá probar, 
porque sólo existen en la imaginación de los que las inventan, si es que no las 
inventan de mala fé; propagandas que los que podrían favorecer son los más 
cuidadosos en evitar, por su cariño al Ateneo, sabiendo que aquellas ocasionarían su 
muerte. 
 
Se han propalado también suposiciones de índole tan calumniosa, que ni siquiera 
merecen ser refutadas. 
 
Si se han dicho tales cosas á pesar de la severidad de nuestros estatutos y de la 
rectitud de nuestra conducta ¿qué se hubiera llegado á decir si aquí se permitiesen la 
bebida, el baile y el juego? 
 
Quizá también en la animosidad contra el Ateneo influyan ciertos temores de que esta 
Sociedad y las que de ella han nacido puedan intervenir en la vida pública más de lo 
que algunos tal vez quisieran. Pero no hay cuidado, que nosotros no tendremos más 
intervención en cuanto afecte á los intereses del país, que la que las leyes y nuestro 
reglamento nos obliguen á tener. Y si alguien se extralimitara ó contraviniera nuestros 
estatutos, lo que no creo probable, aquí hay un Presidente, una Junta Directiva, una 
Junta General y Autoridades que sin duda sabrían hacerlos cumplir é imponer el 
debido correctivo, si se apelara á la denuncia franca, noble y directa en vez de recurrir 
á una propaganda mezquina y á una guerra sorda y de mala ley, hecha con intención 
no de corregir, ni de mejorar lo bueno existente, sino de exterminarlo. 
 
La idiosincrasia de este país tiende á dar color político á cualquier institución, empresa 
ó sociedad que se funde; y como la nuestra no lo tiene ni por sus estatutos ni por la 
naturaleza misma de los Ateneos, parece como si hubiera interés en dárselo 
determinado, y un medio de conseguirlo es indudablemente marchándose de aquí los 
de un bando, para que dominen en número los del opuesto. Pero, afortunadamente, 
no a todos ciega la pasión y son muchos los que prescinden de mezquindades y 
divisiones que no hacen más que perjudicar al país. 
 
Varios han sido los medios y procedimientos que se han empleado para combatir al 
Ateneo. Además de las versiones propaladas y de las calumnias á que he aludido, 
puedo citar el reclutamiento directo de bajas en las listas de socios, que ha dado por 
resultado unas bajas inmediatas; otras precedidas, como por vergüenza, de ausencias 
reales ó fingidas, pero antireglamentarias; algunas debidas á presiones morales, y no 
han faltado las motivadas por escrúpulos de personas débiles, pues la propaganda se 
ha hecho llegar á todas partes, hasta al hogar doméstico, en términos que hay familias 
que consideran al Ateneo como un antro de perdición poco menos. El apasionamiento 
llegó al extremo de darse algunos de baja á la vez en el Ateneo, en la Cámara de 
Comercio ó Agrícola, en la REVISTA DE MENORCA y hasta en la Gota de Leche; es 
decir, en todo lo que, á pesar de su utilidad ó bondad manifiesta, está relacionado con 
esta institución, tan combatida por algunos como elogiada y ponderada por otros. 
 
Otro medio indirecto ha sido el de los desaires, entre los que puedo citar, como más 
manifiesto, el que se hizo á ésta y otras sociedades y entidades aquí representadas y 
congregadas para recibir la prometida visita de persona que ejerce una representación 
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de importancia, y que no cumplió, excusándose con motivo trivial é inadmisible, á 
pesar de sus buenos deseos manifestados por propio impulso á la comisión que fué á 
invitarle, y reiterados, aun después del hecho, en carta que conservo. 
 
Otros desaires y otros procedimientos contra el Ateneo podría citar; pero es ya hora de 
que dejemos esa enojosa cuestión, que he tratado sin ánimo de molestar á nadie y 
con el sólo objeto de justificar á esta Sociedad de los cargos que de una manera 
embozada se le dirigen; de hacer pública la rectitud de nuestras intenciones y de 
nuestros procedimientos; y á fin de que los forasteros y demás personas 
desapasionadas sepan á que atribuir el alejamiento de esta Sociedad en que 
permanecen algunos individuos y aun familias que por su posición, significación y 
circunstancias parecían indicados para frecuentarla. 
 
Ante el temor de que, en lo que hasta ahora llevo consignado, como producto de mi 
propio criterio, pudiera influir algún error ú ofuscación mía, quise someterlo al exámen 
de la Junta Directiva, que por unanimidad y en sesión del 13 del actual, aprobó é hizo 
suyas cuantas consideraciones quedan expuestas, acordando además lo que sigue: 
 
«Protestar de la manera mas enérgica y solemne posible de la campaña injustificada 
que se ha hecho contra el Ateneo. 
Declarar que éste ha seguido y sigue con escrupulosidad los preceptos de su 
reglamento. 
Consignar que ha procurado siempre la mayor armonía con las demás sociedades y 
entidades de la población, sin excepción ninguna, y ha acudido cuantos llamamientos 
se le han dirigido con un fin noble, en la medida de sus fuerzas y con los medios de 
que ha podido disponer. 
Que el Ateneo no es responsable de lo que particularmente haga, diga ó escriba 
cualquiera de sus socios. 
Que no tiene esta Sociedad mas órgano en la prensa que la REVISTA DE MENORCA, 
declinando toda responsabilidad en lo que digan ó dejen de decir los demás periódicos 
locales, con todos los que ha guardado siempre por igual las mismas atenciones y 
deferencias. 
Y que el deseo de la Junta seria que se reunieran aquí cuantas personas aman al 
país, para fomentar su cultura, prescindiendo de las divisiones que las separen en 
asuntos ajenos á esta sociedad». 
 
Debo consignar que asistieron la sesión en que la Junta adoptó estos acuerdos y 
aprobó las consideraciones que anteceden, diez de sus miembros, adhiriéndose á 
ellos posteriormente los siete restantes (*). 
 
Termino rogándoos me dispenséis que haya molestado vuestra atención con un 
asunto tan desagradable, pero que comprenderéis era deber ineludible de mi cargo el 
tratarlo en la forma en que lo he hecho. 
 
Espero que unidos los ateneístas en el amor al progreso intelectual y moral, 
trabajaremos por el fomento de la cultura de nuestra querida Isla, procurando todos, 
especialmente los individuos de la Junta Directiva, que el curso que vamos á empezar 

                                           
(*) Componen la Junta Directiva los Sres siguientes: D. Antonio Victory, D. Enrique Alabern, D. Pedo Mir y 
Mir, D. Juan Parra, Don Cecilio Bendito, D. Valentín Luqui Pbro., D. Lucas Carreras, D. Mauricio 
Hernández, D. Antonio Tudury, D. Domingo Colorado, D. Lorenzo Lafuente, D. José M. Domenech, Sr. 
Marqués de Villamarín, D. Bonifacio Iñígnez, D. Jaime Pomar, D. Francisco Hernández y D. Francisco F. 
Andreu. 
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sea fecundo en iniciativas llevadas á feliz término, y cuidando cada uno, en la medida 
de sus fuerzas, del sostenimiento y mejoramiento material y moral de nuestra 
Sociedad, á fin de que sea siempre el Ateneo, á los ojos de propios y de extraños, 
honra de sus fundadores y sostenedores y una gloria para Menorca. 
 

Declaración 
 
El Sr. Presidente del Ateneo nos encarga hagamos constar, por así convenirle, que no 
necesita que le den consejos ni lecciones de monarquismo ni de catolicismo. Que ha 
jurado derramar su sangre, si es preciso, en defensa de la Patria y del Rey. Que su 
monarquismo no se limita á apoyar ó combatir á tales ó cuales personas, por encima 
de lo cual cree que está el bien del país. Y que respecto á la religión, le basta con la 
tranquilidad de su conciencia y la aprobación de su director espiritual, con la que 
cuenta, en lo relativo á su conducta como presidente del Ateneo. 
 
 

8.3.4. Sesión inaugural del curso académico celebrada en el 
Ateneo el día 4 de octubre de 1908. Memoria leída por D. 

Lorenzo Lafuente Vanrell, secretario de la Junta Directiva 
 
SEÑORES: 
 
Al cumplir la Junta Directiva de esta sociedad el grato deber de daros cuenta de 
nuestra tarea durante el curso anterior y de exponer á vuestra consideración sus 
proyectos para el curso que hoy inauguramos, se complace en primer término en 
anunciaros el nombramiento de socios honorarios conferido á los Excmos. Sres. D. 
Rafael Prieto y Caules y D. Juan Blas Sitges y al Académico de la Historia D. Antonio 
Vives Escudero, menorquines ilustres á quienes debe el Ateneo gratitud y 
consideración por las deferencias y servicios que le han dispensado. Y aunque tales 
nombramientos fueron oportunamente publicados en nuestra Revista, ha creído la 
Junta que debía recordar en este acto á los bienhechores de nuestra institución al 
propio tiempo que os notifica haber hecho uso por vez primera del artículo de nuestro 
Reglamento que la autoriza para que nunca queden sin correspondencia, siquiera sea 
tan modesta como la que esta á nuestro alcance, quienes nos ayudan con sus luces, 
con su protección, con su afecto ó con sus donativos a cumplir nuestra misión de 
cultura en favor de esta isla. 
 
También creyó la junta Directiva que en agradecimiento a D. Juan Benejam, pedagogo 
y sociólogo; á D. Angel Ruiz Pablo, literato; a D. Narciso Panedas, Pbro., iniciador de 
estudios estadísticos referentes á esta ciudad; á D. Fernando Ortiz, tratadista de 
nuestras costumbres típicas; a D. Manuel Llenas Fernández, auxiliar de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad de Barcelona é investigador de nuestra botánica 
y á D. José Pin y Soler, escritor que ha visitado á Menorca y le ha dedicado 
halagüeñas páginas, debía honrarse nombrándoles socios de mérito y así lo hizo, 
congratulándose en aumentar las listas de nuestros consocios con nombres tan 
conocidos y que llevan consigo la significación del talento, la laboriosidad y el más 
acendrado patriotismo. 
 
Cumplida esta atención primordial, resumiremos en breves líneas cuanto creemos 
propio de esta memoria. 
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La apertura del curso anterior tuvo lugar con la lectura de la Memoria anual 
reglamentaria, el discurso á cargo del Presidente de la Sección de Literatura y Música 
D. Jaime Pomar y Fuster acerca de La idea de Dios como base de la sabiduría y el 
discurso-resumen en que el Presidente D. Antonio Victory expuso la importancia que 
en nuestra vida social tiene el Ateneo y la injustificada oposición con que elementos 
indiferentes al bienestar de nuestra isla pretendían destruir la obra de que sin duda 
puede estar nuestra ciudad más orgullosa por lo que la realza ante extranjeros y 
forasteros y por lo que positivamente la beneficia. 
 
A la inauguración del curso siguió la apertura de nuestras cátedras como en años 
anteriores, compuestas de dos cursos de francés, dos de inglés y uno de Esperanto. 
Mención particular merece la cátedra de Historia de la civilización, especial para 
señoritas, toda vez que inició en nuestro país estudios convenientes para la cultura 
femenina y para el cumplimiento de la misión materna. 
 
A la galantería de la Cámara de Comercio, que estableció una clase de Geografía 
comercial gratuita para sus socios y sus hijos, debió esta sociedad el goce de igual 
beneficio. 
 
El 2 de Noviembre dió la primera conferencia del curso el pedagogo D. Juan Benejam 
quien bajo el título de «Vida nueva» desarrolló un plan completo de educación integral. 
Esta conferencia fué editada por su autor. 
 
El ateneísta D. Jaime Ferrer Hernández, Doctor en ciencias, desarrolló en 6 de 
Noviembre el tema «Nuevas teorías Físico Químicas» y el abogado D. Pedro Ballester 
en 14 del citado més trató el asunto de oportunidad «La franquicia comercial en 
Menorca»; aunque esta conferencia iba dedicada á la Cámara de comercio, fueron 
atentamente invitados los socios del Ateneo. 
 
En 8 de Diciembre D. Bonifacio Iñiguez, Director del Instituto y Presidente de la 
Sección de Ciencias Morales y Políticas dió una conferencia acerca del tema 
«Comedores económicos.» 
 
A esta debia seguir otra por el ingeniero francés Mr. P Lemoine describiendo los 
aparatos y procedimientos de desinfección sistema Clayton, pero una indisposición del 
conferenciante y su cortísima estancia en esta ciudad impidieron que se explicase 
desde nuestra tribuna materia tan interesante. 
 
Continuando la Información abierta por la Cámara de Comercio para el estudio de los 
puertos francos, en 13 de Diciembre D. Pedro Mir y Mir disertó sobre «El puerto franco 
y la agricultura», siendo invitados los socios de este Ateneo por la Cámara Agrícola a 
quien iba dedicada la velada. A estas conferencias siguieron: en 20 de Diciembre una 
de D. Germán Martínez, Profesor del Instituto sobre la «Unidad de la materia» otras 
dos en 13 y 20 de Enero por el catedrático D. José Pérez de Acevedo acerca de las 
«Instituciones sociales convenientes a Menorca», siendo estas dos veladas, como de 
Extensión Universitaria, declaradas públicas por la Junta Directiva; de D. Manuel 
Llenas Fernández, Auxiliar de la Universidad de Barcelona tratando de las 
«Relaciones entre los animales y las plantas», en 9 de Febrero; en 12 del mismo de D. 
José Artilla Mercadé, viajero, sobre la «Idiosincracia de las regiones de España»; del 
capitán de artillería D. Antonio Padró Grané en 16 de Febrero sobre la «Educación 
militar en Francia» y en 13 de Marzo de D. Eduardo Casado, comandante de Infantería 
desarrollando «Consideraciones acerca de la educación del soldado en España». 
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La sección de Deportes y Excursiones organizó una de estas en 24 de Noviembre a la 
Cala de S. Esteban, otra en 8 de Marzo a Monte Toro y Fornells y una ecuestre al Furí 
en 10 de Mayo. Organizado por la propia sección tuvo lugar en Abril el Campeonato de 
Foot-Ball de esta isla al que asistieron el equipo del Colegio de Salesianos de 
Ciudadela «Robur», el pri mero del Club Villacarlino y el primer team del Club 
Mahonés, resultando vencedor este último y recibiendo como remio en el salón de 
Sesiones de nuestro Ayuntamiento la copa costeada por la Corporación Municipal, que 
quiso asociarse al fomento de los ejercicios físicos de la juventud menorquina. 
 
A la Sección de Literatura y Música dirigida por su Presidente D. Jaime Pomar 
corresponde parte muy importante en nuestra tarea del curso anterior. 
 
En 27 de Octubre dieron principio las reuniones. 
 
En 8 de noviembre se celebró una velada poético musical con el tema «La Musa del 
progreso», dedicada al Grupo Esperantista. En las tardes de los días 15 de Diciembre 
y á 7 de Enero tuvieron lugar dos conciertos vocales con la cooperación de varios 
artistas de la compañía de ópera de nuestro teatro, é igualmente en la noche del 2 de 
Febrero. Otros dos conciertos se celebraron en 6 y 14 de marzo, tomando parte en el 
primero la profesora de arpa Srta. Pilar Ranz y en el segundo la Excelentísima Sra. D. 
Esperanza Alonso de Teruel, las señoras Yepes de Pina y Valls de Valderrama y la 
Srta. Micaela Valls. A la velada del 2 de abril, dedicada al «Genio Escandinavo» 
siguieron las inolvidables poéticas y musicales del 2 y 3 de mayo, dedicadas á 
commemorar el primer centenario de la guerra de la independencia; el concierto del 
día dos en que tomaron parte una nutrida orquesta dirigida por el Mtro. Villalonga y los 
orfeones de esta ciudad fué patrocinado y costeado por el Ayuntamiento celebrándose 
con sujeción al programa compuesto por la sección de Literatura y Música de este 
Ateneo. 
 
Durante el mes de febrero estuvieron expuestas en este salón, siendo muy visitadas, 
notables colecciones de Dibujos artísticos originales de D. Francisco Hernández Sanz 
é importantes proyectos arquitectónicos debidos al Arquitecto municipal D. Francisco 
Femenías Fábregues. 
 
No debe pasar sin mención en este recuento de nuestras vicisitudes el acuerdo 
tomado en junta General de 12 de enero de emitir obligaciones por valor de 15 000 
ptas. para sufragar los gastos de instalación de esta sociedad no satisfechos, costear 
la parte adquirida de nuestros museos y regularizar la marcha de nuestra modesta 
hacienda; el empréstito se cubrió en breves días y la amortización a razón de 50 ptas. 
Mensuales tiene lugar con normalidad. 
 
Como en años anteriores, se han recibido numerosos donativos. El Excmo. Sr. D 
Rafael Prieto y Caules envió por su cuenta 51 cajas de libros entre los que figuran las 
colecciones de la Gaceta de Madrid y de los diarios de sesiones del Cogreso y del 
Senado desde 1871; colecciones de estadísticas del comercio exterior y de cabotaje, 
del Nomenclator y Censos de España, de discursos académicos y otras obras que son 
tan solo un anticipo de las que el donante lega en su testamento al Ateneo, ó sea de la 
mayor parte de su biblioteca y de su archivo. 
 
También nos han donado obras en número y calidad muy apreciables la Dirección 
Gral. del Instituto geográfico y estadístico, el Ministerio de Instrucción pública y bellas 
artes, el 
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Ministerio de Marina, D. Orestes Araujo, de Montevideo, don José Pin y Soler, D. 
Roberto Pin, D. Francisco Llanas Aguilaniedo y algunas casas editoriales. 
 
Además han hecho donativos: los Sres. Herederos de D. Josefa Montanari, de 
moluscos y minerales; el gran poeta provenzal Federico Mistral, de su retrato con 
dedicatoria autógrafa; D. Bernardo Rodríguez, de dos obligaciones de este Ateneo de 
25 ptas. cada una, números 151 y 152, serie A; D. Santiago Maspoch, D. Diego Monjo 
y D. Antonio Aranaz, de varios objetos para el museo y las cátedras. 
 
Al propio tiempo que con donativos se han aumentado la biblioteca y el museo con 
depósitos temporales. Dª Obdulia Orfila de Hernández depositó un precioso modelo de 
navio de dos puentes, hecho con piezas de marfil minuciosamente trabajadas, que 
llama la atención de los inteligentes; la Junta Provincial de la Liga Marítima, una 
importante colección de libros recibidos del Ministerio de Instrucción Pública y bellas 
artes; D. Cayetano Tejera y D. Julio Morató Aixalá, varias obras de diferentes autores; 
y D. Antonio Victory una pieza de cerámica árabe de grandes proporciones y con 
adornos pintados. 
 
El Ateneo se ha complacido desde su creación en acojer hospitalariamente á los 
forasteros y extranjeros que visiten esta ciudad. Durante el año social anterior han 
firmado en nuestro álbum de visitas: en febrero el sabio geólogo D. Norberto Font y 
Sagué, Pbro.; el Comandante los jefes y los Oficiales del crucero inglés «Cornwall»; y 
los touristes de la expedición organizada á bordo del yate «Vectis» por la casa Cook &. 
Son de Londres. En abril el Comandante, los Jefes, los Oficiales y los Guardia-Marinas 
del crucero holandes «Friesland». En junio los Cónsules generales en España de 
Inglaterra y de Cuba; los touristes franceses llegados á este puerto á bordo del vapor 
de turbinas «Charles Roux» y la expedición organizada á bordo del vapor «Balear» por 
el «Centro Excursionista de Cataluña». En noviembre, el Comandante, los Jefes, los 
Oficiales y los alumnos del crucero inglés «Cumberland». 
 
A estas visitas hemos de añadir las de algunos colegios de niñas y niños á nuestro 
museo bajo la dirección de los respectivos profesores, nota simpática desde los puntos 
de vista pedagógico y social porque á la vez que es una recomendable y amena 
lección práctica, una de esas lecciones de cosas de la enseñanza positiva, da á los 
pequeñuelos noción do estas instituciones fomentadoras de la cultura y muestra como 
en ellas a la vez que se trabaja para el porvenir se rinde culto á la memoria de los que 
aportaron su grano de trigo al acervo común. 
 
Como en años anteriores los maestros de las escuelas públicas de esta ciudad 
invitaron á esta Junta para que designase algunos señores que diesen conferencias 
nocturnas á los alumnos adultos de los respectivos centros educativos, según previene 
la legislación vigente; correspondiendo á esta invitación, cumplieron el sagrado deber 
de difundir conocimientos entre los pequeños estudiantes los Sres. D. Jaime Ferrer 
Aledo y D. Jaime Ferrer Hernández, ambos de la sección de Ciencias Exactas y 
Naturales. 
 
Una de la más gratas satisfacciones que siente el Ateneo es la de ver cumplida su 
aspiración á que los menorquines así como los forasteros á quienes las circunstancias 
de la vida han traido alguna vez residir entre nosotros, al abandonar esta tierra por los 
azares de la suerte no olvidan esta isla y le dedican algún afectuoso recuerdo. En tal 
concepto se regocija esta casa de que el distinguido abogado y sociólogo residente en 
la Habana D. Fernando Ortiz, que en Ciudadela cursó los estudios de su niñez y de su 
adolescencia, haya tenido la atención de dedicar al Ateneo su última obra titulada 
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«Estudio monográfico de las fiestas menorquinas», pues esta dedicatoria es un nuevo 
lazo de cariño entre el ilustrado director de la revista cubana «Las Baleares» y esta 
isla que tantas relaciones ha mantenido y mantiene aún con la Gran Antilla. 
 
Podríamos aquí repetir cuanto en anteriores inauguraciones de nuestros cursos ha 
dicho la junta Directiva acerca de sus propósitos de nutrir por un constante cuidado 
nuestra biblioteca, nuestro salón de lectura, nuestros museos y en general todos los 
elementos de cultura que se hallan a nuestro alcance; pero para evitar enojosas 
insistencias nos limitaremos á consignar que lentamente, más con continuidad que 
procuraremos sostener, se aumenta el número de nuestros libros, crece el canje de 
nuestra Revista con publicaciones de notoria importancia y el museo se enriquece con 
nuevos ejemplares de la fauna local y con objetos diversos. 
 
Las cátedras de lenguas vivas que tan importantes son á juicio de la Junta en un país 
marítimo y dotado de guarnición numerosa, proseguirán en la misma forma que en los 
cursos precedentes y no se echarán en olvido las excursiones campestres que 
fomentan el amor á las naturales bellezas y son indispensables para la conservación 
de la salud en quien dedica su tiempo á los trabajos intelectuales. 
 
Nuestros proyectos para el porvenir han de acomodarse á los escasos medios 
económicos disponibles; y por lo tanto, mientras nuestra constancia, que no ha de 
agotatse, no consiga subvenciones ó ingresos que nos den vida desembarazada, nos 
ceñiremos á continuar el programa que desde su creación realiza esta Sociedad, sin 
grandes vuelos tal vez, sin creaciones sonadas ni aparatosas, pero con la persistencia 
en favor de la cultura general y con la acción reposada que tanto influyen con el 
tiempo en el ambiente social. 
 
Tampoco descuidaremos lo que puede redundar en provecho de nuestros socios fuera 
de esta población; en cumplimiento de este deber, la Junta Directiva ha solicitado del 
Ateneo de Madrid la concesión de reciprocidad de derechos entre sus socios y los de 
esta casa, concesión que hay probabilidades de conseguir en beneficio de nuestros 
consocios que puedan establecer su residencia en la Corte, toda vez que no vendrían 
obligados á satisfacer cuota de ingreso en aquel importante centro, siendo suficiente 
que acreditasen para ser admitidos en él el abono de la última cuota mensual de esta 
sociedad. Al propio tiempo nuestras relaciones con el primero de los Ateneos de 
España, hoy muy corteses, se harían más firmes y nos valdrían apoyo no despreciable 
para la consecución de donativos de obras, subvenciones y otras ventajas que 
podamos solicitar. 
 
Por si hallaseis que el capítulo de nuestras aspiraciones y de nuestros proyectos es 
por demás modesto y limitado, por si creyeseis que en otras ocasiones el exceso de 
nuestras energías propio de toda fundación reciente ha sido más fecundo en 
promesas para el porvenir, la Junta se complace en haceros presente, en afirmar con 
toda sinceridad, que nunca han sido tan firmes sus deseos de proseguir el ejercicio de 
la misión que le confiasteis ni nunca han sido tantos sus anhelos de continuar y 
continuar siempre, nuestra historia breve, pero honrada y patriótica. 
 
 

8.3.5. Sesión inaugural del curso académico celebrada en el 
Ateneo el día 4 de octubre de 1908. Discurso-resumen por el 

presidente don Antonio Victory 
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SEÑORES: 
 
Me levanto primeramente para felicitar al Sr. Hernández Sanz por el interesante 
discurso que acaba de leer, y también, de un modo especial por su notable obra 
Compendio de Geografia é Historia de la Isla de Menorca, recién publicada. 
 
Esta obra, que obtuvo el i premio en el concurso público abierto por la Sección de 
Ciencias Morales y Políticas de este Ateneo, la considero no sólo como una gloria para 
su autor sino que honra también al iniciador del concurso, el que fué presidente de 
dicha Sección, D. José M. Mercadal, al Ateneo, al tipógrafo que la ha impreso con 
perfección poco común, siendo, según tengo entendido, la primera obra con grabados 
que se publica en esta Isla, y en fin, á Menorca entera, que puede añadir, desde hoy, á 
su bibliografía una obra tan notable. 
 
Respecto á la vida y propósitos del Ateneo, expuestos quedan en la Memoria que ha 
leído el Sr. Secretario. Dentro de nuestra modesta existencia y de nuestros escasos 
recursos, hemos hecho en el curso anterior cuanto hemos podido y seguiremos 
haciéndolo en el que va á empezar ahora. Pero he de ampliar algunas 
manifestaciones y exponer algunos deseos ó aspiraciones á que creo debe tender el 
Ateneo. 
 
La prosperidad del Ateneo en su vida científica y artística es debida principalmente al 
entusiasmo y desinterés de sus socios activos. Es preciso que ese entusiasmo no 
decaiga, y que aumente el número de socios activos, es decir, de los que toman parte 
en las tareas ateneístas, hasta aproximarnos al ideal de que cada uno de nosotros 
trabajase aquí para todos los demás. El Ateneo esta dividido en secciones; pueden los 
socios filiarse en la sección ó en las secciones que deseen, reunirse éstas 
periódicamente, ó cuanto lo crean oportuno sus presidentes ó lo pidan algunos socios, 
y proponer sus iniciativas á la junta directiva, para que, con la aprobación de ésta, 
puedan llevarse á la practica. 
 
Aparte de los trabajos de las secciones, he de tratar de algunos asuntos que no 
corresponden á sección determinada, sino al conjunto del Ateneo. 
 
Es el primero, el compromiso adquirido por éste de redactar y publicar una Guía de 
Menorca. Publicada ya la Geografía é Historia de Menorca, creo que ha llegado la 
ocasión de emprender los trabajos de la Guía. Esta no ha de ser como aquella la labor 
de uno solo; ha de ser el Ateneo quien la haga, dirigiendo los trabajos la Junta ó una 
comisión que de ella se nombre, a la que entregarán sus estudios los colaboradores y 
á la que cualquier socio podrá exponer sus ideas ó llevar sus iniciativas. Esta obra se 
ha de publicar con grabados ó fotograbados, y para ello podría combinarse con un 
concurso de fotografías que organizara la Sección de Arqueología y Artes del Dibujo, 
premiando con la publicación las que lo merecieren. Así creo que ha de ser fácil el 
trabajo y para ello invito a todos los socios a que contribuyan con sus conocimientos a 
esta obra, que puede resultar provechosa para nuestra sociedad, a fin de que en este 
curso podamos verla realizada. 
 
Las clases de idiomas constituyen otro asunto a que me refería. Abiertas las 
matrículas hace pocos días, y debiendo empezar las clases, me he de permitir llamar 
la atención de los señores socios respecto a la conveniencia de que asistan á alguna ó 
algunas de ellas todos los que buenamente puedan. Para ello se dan toda clase de 
facilidades respecto a la formación del horario y método de enseñanza; siempre de 
acuerdo profesores y alumnos, las clases al anochecer, durante el invierno, es decir, 
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en horas en que ya todos, por lo regular, hemos terminado nuestras habituales tareas 
ó hemos regresado de paseo, constituyen un entretenimiento útil, tanto para los que 
estudien de nuevo un idioma, como para los que asistan á ellas con objeto de 
perfeccionar ó practicar los que ya posean. Respecto á las cuotas mensuales serán 
tanto más reducidas cuanto mas matriculados haya, ya que desgraciadamente el 
Ateneo no cuenta con recursos para dar clases gratuitas por completo. 
 
El último punto que he de tocar se refiere al Museo. Una de las glorias más legítimas 
del Ateneo es haber reunido aquí todas las colecciones de Historia Natural y de Arte 
que existen en Mahón, menos dos ó tres de propiedad particular, de las que no 
disfruta el público, procurando aumentarlas y crear nuevas colecciones. 
 
Hoy día constituyen éstas un museo notable que es y ha sido visitado por el pueblo, 
por colegios y escuelas, no sólo de esta ciudad sino también de otras poblaciones de 
la Isla (recuerdo la visita de la escuela de niños de San Luis con su maestra y de una 
sección del colegio Salesiano de Ciudadela con su director), por todas las personas 
visibles que han llegado á Mahón en estos tres últimos años, desde que existe el 
Ateneo, y por diferentes expediciones de excursionistas y extranjeros de casi todas las 
naciones de Europa. 
 
El Museo, en conjunto, no es propiedad del Ateneo. Lo constituyen el antiguo Museo 
Municipal y diferentes colecciones, unas de propiedad particular, depositadas aquí por 
sus dueños en beneficio de la población, y otras adquiridas ó formadas por el Ateneo á 
costa de grandes sacrificios, algunas de ellas de tanta ó mas importancia que el 
Museo Municipal. 
 
Todas estas colecciones han ganado mucho, indudablemente, con su reunión en este 
Ateneo. Se hallaban antes diseminadas en diferentes sitios de la Ciudad. 
 
El Museo Municipal, sostenido hasta hace poco por el Ayuntamiento, se hallaba en un 
local del Instituto, generalmente cerrado con llave todo el día. Las colecciones de 
propiedad particular y las adquiridas por el Ateneo, estaban en los domicilios de sus 
respectivos propietarios, y algunas de ellas amenazadas de salir de Mahón, por venta, 
lo que ha evitado el Ateneo con su adquisición. Aquel Museo se ha enriquecido 
además desde que esta aquí, con diferentes objetos regalados ó depositados por 
ateneístas y con la sección epigráfica, que comprende casi todo lo que en este ramo 
se ha encontrado en Menorca. 
 
Además, todas las secciones del Museo han encontrado aquí ateneístas entendidos 
en las diferentes especialidades, que hemos puesto al frente de cada una, lo que no 
hubiera sido fácil en otra sociedad ó corporación. En estas condiciones sé hallan la 
Sección Arqueológica y de Arte, las de conchas, la de insectos, la de aves, la de 
minerales, la de algas, cuidada por un discípulo de su fundador, las de maderas, de 
hojas y semillas que está reuniendo el Ateneo y la de peces que se forma bajo la 
inteligente dirección del Sr. Ferrer y Aledo, y que puede llegar á ser, si nuestros 
recursos lo permiten, una de las más notables, por la riqueza y variedad de nuestra 
fauna ictiológica. Únicamente la colección de fósiles no se halla en dichas condiciones, 
por no haber ningún ateneísta que se haya dedicado a la Paleontología, sin duda 
porque no existe en Mahón quien cultive esta rama de la Historia Natural, que si lo 
hubiera, se hallaría seguramente aquí con nosotros. 
 
Para la conservación de este Museo no cuenta hoy el Ateneo con recurso ninguno, ya 
que no tenemos más ingresos que las cuotas que satisfacen los socios, las que 
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escasamente alcanzan para cubrir las atenciones generales de la sociedad. Esta ha 
adquirido honores y gloria con la formación del Museo, pero le cuesta buenos miles de 
pesetas, que han venido a engrosar su deuda. 
 
Parece natural que el Museo fuera sostenido por el pueblo de Mahón (como hasta 
hace poco lo ha sido), ya que a él pertenece una parte, a la que se han unido las 
restantes, por la voluntad de sus dueños, en beneficio del mismo pueblo, que en todas 
ellas tiene entrada pública y gratuita los días y horas que, de acuerdo con el 
Ayuntamiento, señaló el Ateneo. El Museo, por lo tanto, es público y gratuito, tanto por 
lo menos como cualquier otro museo de España, y desde luego más público que antes 
de instalarlo aquí. Seria hasta inverosímil suponer que el Ayuntamiento hubiera cedido 
el Museo, qué es del pueblo, en beneficio exclusivo de una sociedad particular. 
 
Fundándose en estas consideraciones, y en atención a que el Ayuntamiento, desde 
hace un año, ha dejado de atender; aunque contra su voluntad, a la conservación del 
Museo, la Junta Directiva del Ateneo acordó, y así lo hice, solicitar de la Municipalidad 
la subvención que consideró justa. Según oficio que he recibido del Sr. Alcalde, la 
subvención pedida se incluyó en el proyecto de presupuesto para el año próximo y fué 
aprobada por él Ayuntamiento, pero la ha eliminado de aquel la Junta Municipal. 
 
Los motivos de esta eliminación, que no constan en el oficio, tampoco se me alcanzan. 
No es de creer que por espíritu de economía se niegue en un presupuesto como el de 
esta ciudad, una modesta consignación para sostener un Museo, después de creado a 
costa de mayores sacrificios. Tampoco es verosímil que colecciones de objetos y 
seres inanimados puedan servir de objetivo ó de pretexto para luchas que más que 
políticas, podríamos llamar antipatrióticas é impolíticas. Sólo haré notar la 
circunstancia de que la pequeña subvención que se nos concedió para la 
conservación del Museo, fué suprimida precisamente a raíz de aquella injustificada 
campaña contra el Ateneo, a que me refería el año pasado en ocasión análoga a la 
presente. 
 
Ante la esperanza de que la ciudad de Mahón vuelva a atender no sólo a la 
conservación de su Museo, sino también al fomento del mismo, evitando que salgan 
de la Isla objetos qué deberían figurar en aquel, el Ateneo ha de continuar sus 
sacrificios por ahora, cuidando de dicha conservación y de la debida vigilancia. Pero 
no hemos de contentarnos con esto. La aspiración a que hemos de tender, y a que me 
refería al principio, es á mejorar la instalación, si algún día tenemos recursos para ello. 
Hace falta, por ejemplo, un armario donde instalar la naciente colección de crustáceos, 
con la debida separación de la ornitológica; otro para la de maderas, hojas y semillas; 
convendría también otro para ir formando una colección de mamíferos y reptiles del 
país, que completaría nuestro museo, y para cuya formación invito á los propietarios 
rurales que traigan aquí los ejemplares que puedan cazar. Más difícil, pero á ello 
hemos de aspirar, es instalar en vitrinas adecuadas la notable colección malacológica, 
que debe Mahón al ilustre Cardona y Orfila, á fin de que pueda ser examinada por los 
visitantes, sin necesidad de abrir armarios y cajones; y colocar en cuadros los miles de 
ejemplares de algas que debemos al distinguido botánico Rodríguez Femenías, para 
que pueda verse, sin necesidad de desatar carpetas y manosear las hojas, esta 
colección algológica, que es quizá la primera de España. Todo ello exigiría, además, 
que dispusiéramos de un gran salón para el Museo, y á esto hemos de tender. No 
quiere decir ésto que yo aspire á que dejemos esta casa; en este mismo edificio, 
levantando el segundo piso, podríamos tener uno ó varios salones capaces para 
colocar, por lo menos, el Museo de Historia Natural, en condiciones de poder ser 
admirado y estudiado con facilidad. 
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Son éstas aspiraciones difíciles de realizar hoy por hoy; pero á ellas hemos de tender, 
procurando todos y cada uno valernos de los medios que nos sugiera nuestro 
entusiasmo y que consideremos mas realizables, para que en un plazo, lo más breve 
posible, pueda el Ateneo ver conseguidos sus nobles propósitos, á los que no creo 
pueda oponerse ningún buen mahonés. 
 
 

8.3.6. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el día 2 de octubre de 1909. Memoria leída por el 
secretario de la Junta Directiva D. Honorio Pons Zabala 

 
Señores: 
 
El Reglamento por el cual se rige esta Sociedad impone á uno de los secretarios la 
obligación de escribir una memoria anual en que se expongan todos los trabajos 
hechos para la mejor marcha de este Ateneo. 
 
Dicho esto, se comprenderá facilmente el porqué hoy ocupamos este para nosotros 
muy honroso á la par que inmerecido sitio. Pero si esto es consecuencia natural del 
cargo, antes de pasar adelante nos permitiremos una pequeña digresión con el objeto 
de exponer los motivos de diversos órdenes que movieron nuestro ánimo á aceptar un 
cargo para el que de ningún modo nos consideramos aptos. 
 
Aparte las indicaciones de respetables y buenos amigos, siempre atendibles, uno de 
los motivos principales fué sin duda el profundo cariño que sentimos por esta casa y 
por consiguiente el vivo deseo de cooperar, en la medida que nuestras escasas 
fuerzas lo permitan, á la marcha y brillante desarrollo que por las Juntas directivas que 
se han sucedido se ha impreso a esta sociedad, la primera y mas importante de las de 
Menorca. 
 
Pero aun así, hubimos de aceptar el cargo, contando de antemano con el apoyo de 
nuestros compañeros de Junta, pues su experiencia, su ilustración y su decidida 
voluntad de trabajar en pró de este Ateneo, eran motivos más que suficientes para 
entirse fuertemente apoyado en un cargo, que como el que se dignaron concedernos 
los señores socios, no era seguramente para persona de tan escaso relieve y de tan 
pocos méritos. 
 
Finalmente, la consideración de haber sido uno de los fundadores de esta Sociedad, lo 
que para nosotros es timbre de orgullo, hizo que, no obstante nuestra insignificancia, 
nos creyéramos en el deber ineludible de no rechazar cargo ni trabajo que se nos 
encomendara, pues no demostraríamos el cariño que sentimos por esta casa si 
llegado el momento de probarlo eludiéramos lo que, no solo como socios, sino corno 
ciudadanos y como patriotas, venimos moralmente obligados á aceptar sin discusión. 
 
Antes de pasar á exponer la labor meritoria de esta Sociedad durante el año que 
terminó en treinta de junio, fecha en la cual cesó la Junta Directiva anterior á la actual, 
debiéramos hacer un justo y merecido elogio de los señores que formaron la citada 
Junta; pero por un lado nuestro temor de herir su modestia, y por otro la consideración 
de que podrían creerse basados en la amistad cuantos elogios tributáramos á su 
gestión, hacen que desistamos de ello, creyendo firmemente que mayor satisfacción 
que los adjetivos que pudiéramos prodigarles será para aquellos señores el íntimo 
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convencimiento que deben tener de haber contribuido con su laudable trabajo á 
colocar este Ateneo en el brillante lugar que ocupa. 
 
La apertura del curso anterior tuvo lugar el 14 de Octubre, leyendo el secretario señor 
Lafuente la memoria reglamentaria y el Sr. Hernández Sanz el discurso inaugural, 
cuyo tema era “Historiografía Menorquina”. Nada nuevo podríamos decir de uno y otro 
trabajo, pues si conocido es de todos el pulcro escritor y distinguido infante señor 
Lafuente, no lo es menos como historiador el Sr. Hernández Sanz, que en esta 
ocasión repitió una de las muchas muestras que tiene dadas de sus profundos 
conocimientos históricos y de la galanura de su estilo. 
 
Abierto el curso, desde luego dieron principio las clases de idiomas francés, inglés, 
esperanto y árabe, aprovechándose de ellas buen número de señores sócios. 
 
Con fecha 22 de Octubre y 19 de Diciembre respectivamente los Ateneos de Madrid y 
Barcelonés concedieron á esta Sociedad la reciprocidad de derechos entré los sócios. 
 
En el mes de Febrero el team «Primero» del Club Mahonés de Foot-ball concurrió al 
Campeonato de Baleares que tuvo lugar en la capital de la provincia, saliendo 
vencedor. En nuestro salón de actos se celebró el solemne de depositar en el Ateneo 
la copa ganada definitivamente por dicho team. 
 
En este mismo mes y en junta General extraordinaria que se celebró el día 11 se 
nombró sócio de honor á S. A. I. el Archiduque de Austria Luis Salvador, 
nombramiento que, acordado por aclamación, llenó de satisfacción á los socios, pues 
conocidos de todos son los meritorios trabajos que sobre estas islas ha publicado S. A. 
y por consiguiente el acierto de la Junta Directiva al hacer una proposición tan justa y 
que honraba de tal modo á esta casa, trayendo á su seno a tan alta y distinguida 
personalidad. El citado nombramiento fué aceptado por S. A. quien en carta dirigida á 
la junta demostró con frases afectuosas su agradecimiento. 
 
Con fecha 24 de Abril la Sección de Artes del Dibujo y Arqueología anunció y publicó 
las bases para un concurso fotográfico, al que acudieron ocho expositores con 
ochenta y una fotografías, las que estuvieron expuestas desde el día 15 de Junio 
hasta el 31 de Agosto en el Salón de actos de esta Sociedad. Según acta del Jurado 
de fecha 28 de Julio, fueron premiados los señores D. Pedro Pax, D. Mauricio 
Hernández, D. Sebastián Olives, D. Rafael Villalba y D. José Terrés. 
 
Como en años anteriores, esta casa ha sido visitada por distinguidas personalidades 
que firmaron en el Álbum de visitas, habiéndolo efectuado en Octubre los señores 
comandante oficiales del crucero italiano «Etna», y el arquitecto provincial Sr. Reinés; 
en Diciembre el Inspector de Higiene Pecuaria de Baleares D. Antonio Bosch; en 
Enero el sabio botánico del Instituto de Montpellier Mr. Herman Knoche; en Marzo el 
señor Comandante del cañonero “Nueva España” y Mr. A. Toruquist profesor de 
Geología de la Universidad de Koenigsberg; en Abril, el Sr. Comandante del vapor 
«Charente», el Ingeniero é Inspector de Correos y Telégrafos de Francia, el Director 
de la Escuela de San Antonio de Padua de Mataró, uno de los profesores de la 
Escuela Salesiana de Barcelona, el Ingeniero agrícola agregado á la Delegación 
Científica Francesa en Persia Mr. C. Watelin, la baronesa E. dell’Aqueley, Mr. de 
Bakounine, Cónsul General de Rusia en Barcelona, el Excmo. Señor D. Alberto 
Rusiñol, senador del Reino, los señores don Cristóbal R. Layron, director regional para 
Cataluña y Baleares de la Mutual Franco-Española, D. Pedro Ferrer y Gibert, redactor 
de La Almudaina, D. José Megía, interventor de la representación de la Tabacalera en 
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Baleares, y Mr. J. Flye Sainte Marie, turista y oficial retirado de cazadores alpinos; en 
Mayo el Duque y la Duquesa de Portland; durante el mes de Junio el Sr. Sabadell, 
presidente del Grupo Esperantista de Barcelona, el Teniente Fiscal de la Excma. 
Audiencia de Baleares D. Manuel Dacal, y los señores comandante, jefes y oficiales 
del crucero holandés Friesland; en Julio el notable político y ex-ministro inglés lord 
Roseberry; y finalmente en el mes de Septiembre el sócio de Honor de este Ateneo D. 
Antonio Vives y Escudero, el señor conde de Montenegro, D. Andrés Morey, secretario 
del Círculo de Bellas Artes de Palma, y D. José Arias, Conservador de la sección de 
Entomología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Tal es el número 
considerable de personas distinguidas con cuya visita se ha visto honrada esta casa. 
 
A los ya numerosos depósitos con que cuenta la Sociedad debemos añadir el de la 
Cámara Oficial Agrícola consistente en tres cajones de semillas y frutos de una gran 
variedad de coníferas, recogidos y clasificados por D. José M. Domenech; una 
acuarela de la Isla de Colom y un mapa explicativo de la misma, de D. Juan Mir y Mir; 
y varios libros y un sombrero directorio de los hermanos señores Lafuente. 
 
En cuanto á donativos, son en crecido número los recibidos, habiendo con ellos 
aumentado la Biblioteca en muchas obras. De estos son donantes D. Cayetano Tejera, 
La Real Sociedad Geográfica de Madrid, D. Enrique Alabern, S. A. R. el Archiduque 
Luis Salvador, D. Antonio Taltavull, de Nueva York, D. Fernando Weyler, los Sres. 
marqueses de Mendigorria y de Zarco, D. Mariano Pascual Español, D. José Riera 
Alemany, D. Joaquín Pascual, D. Alfonso Maseras, D. Francisco Hernández, D. 
Francisco Calafat, D. Antonio Victory, el marqués de Villamarín, D. J. Fuset, D. 
Lorenzo Pons Marqués y varias casas editoriales. 
 
D. Ramón de Ciria hizo donación de varias cartas marítimas antiguas del Oceano 
Atlántico y del Mediterráneo; D. Clemente Casanovas, un plano antiguo del Puerto de 
Mahón; el médico señor Luque, un retrato del sabio histólogo doctor Ramón y Cajal; D. 
Francisco Soler, un gato montés para el Museo; D Antonio Taltavull, una culebra de 
1’30 metros cogida en el Grao; D. Pablo Kugelmann, una pluma de plata; la señorita D. 
Margarita Orfila, tres melodías para piano de que es autora; y D. Antonio Taltavull 
Sanz, un jarro árabe para el Museo. 
 
A todos los donantes damos las gracias en nombre de la Junta Directiva. 
 
Varias han sido las excursiones que han tenido lugar durante el año transcurrido, 
siendo las principales las siguientes: la que el 25 de Noviembre se verificó al predio 
Ses Covas propiedad de D. Juan Saura y Mora; en 25 de Mayo; la Albufera é Isla den 
Colom, propiedades respectivamente de D. Juan Mercadal y D. Antonio Roca; el 12 de 
Abril, al cabo de Caballería y Ferragut; el 9 de Mayo á las cuevas Pulida y d’es 
Coloms; y finalmente el 30 de Mayo tuvo lugar la excursión á Palma. Valldemosa, 
Miramar, Soller y Raixa, habiendo sido los excursionistas recibidos en el tercero de los 
citados puntos por el Sócio de Honor de este Ateneo S. A. R. el Archiduque Luis 
Salvador, el cual mostróles todas las bellezas de aquella finca y les prodigó toda clase 
de atenciones. 
 
Las conferencias durante el curso último fueron, como en los anteriores, numerosas é 
importantes. Dió la primera en 10 de Noviembre el abogado D. Pedro Ballester, quien 
leyó un notable y concienzudo trabajo acerca de la obra de Mr. Irénée Lameire titulada 
«Les occupations militaires de 1’ile de Minor que pendant les guerres de 1’ancien 
droit»; en 23 de Noviembre y 5 y 20 de Diciembre dió el Presidente de este Ateneo 
don Antonio Victory tres conferencias bajo el interesante tema «Estado geográfico y 
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político del Asia, según las exploraciones más recientes y los últimos tratados 
internacionales», ocupándose en la segunda de China, Corea y Japón, y en la última 
desarrollando los temas «El Peligro Amarillo» y «El Conflicto yanki-japonés» inútil 
creemos añadir que temas de tanta actualidad y tan brillantemente desarrollados, 
fueron justamente elogiados por cuantos asistieron a escuchar la palabra del 
distinguido jefe de Estado Mayor; el 25 de Enero de 1909, el Teniente de Navío D. 
José Riera y Alemany dió una conferencia desarrollando el tema «Origen y Progresos 
de la Aguja Náutica» en la que demostró una vez mas los profundos conocimientos 
que posee de todo cuanto se refiere a la carrera cuyo honroso uniforme viste; el 28 de 
Febrero D. Miguel Ángel Moreno Álvarez capitán de Infantería, dió lectura a un trabajo 
acerca del tema «Consideraciones sobre la defensa de Menorca»; sobradamente 
conocido el señor Moreno por sus estudios militares y literarios, a nadie debe extrañar 
que nos abstengamos de emitir juicio sobre una obra en que, como en todas las que 
ha producido su pluma, da gallarda muestra de lo extenso y sólido de sus 
conocimientos y de su amor al estudio; el 13 de Marzo, el distinguido farmacéutico D. 
Jaime Ferrer Aledo leyó, sobre el tema «La vida de los peces», una bien escrita y muy 
curiosa conferencia en la que puso de manifiesto cuánto profundiza en esa casi 
inexplorada rama de la ciencia; en los días 20 de Marzo y 13 de Abril, el catedrático D. 
José Pérez dé Acevedo dió sobre los temas «El Feminismo» y «Educación y misión 
social de la mujer» dos notables conferencias, que como todas las suyas merecieron 
los plácemes de cuantos escucharon su autorizada palabra; el 29 de Marzo, el 
malogrado teniente de Artillería D. Roberto Pin de Latour trató de sus «Impresiones de 
un viaje á Flandes», que matizadas con la gracia con que sabía hacerlo el distinguido 
oficial, hicieron pasar agradabilísimo rato a la concurrencia; el 4 de Abril, sobre el tema 
«La usura en relación con la Ley de 23 de Julio de 1908», dió el Registrador de la 
Propiedad D. Antonio Álvarez de Novoa, una magistral conferencia técnica, que fue 
justamente celebrada por la brillantez y claridad con que fueron expuestos los 
comentarios que dicha ley sugirió al distinguido jurisconsulto; el 24 de Abril el ingeniero 
agrícola D. Juan Barcia y Trelles dió una oportuna y útil conferencia sobre el tema «El 
cultivo de secano en Menorca» en la que hizo uso de proyecciones; y finalmente, el 
día 3 de Junio D. Alfonso Sabadell, presidente del Grupo Esperantista de Barcelona, 
explanó el tema «Utilidad de una lengua internacional: su resolución por medio del 
Esperanto», obteniendo el conferenciante nutridos aplausos de la concurrencia. 
 
Varios han sido los conciertos musicales celebrados, ejecutándose en todos ellos 
selectos programas; una velada literario-musical tuvo lugar con ocasión del 2 de Mayo, 
y última mente, en una reunión celebrada en el mes de Agosto, las Señoritas Margarita 
y Carmen Orfila demostraron del modo mas cumplido su maestría y buen gusto en el 
bello y difícil arte de la música. 
 
Desde el 1º de Enero cuenta el Ateneo con un Boletín, suplemento de la REVISTA DE 
MENORCA, el cual se publica con frecuencia y se reparte gratuitamente a los 
suscritores de la REVISTA, a los ateneístas y a los afiliados á las Corporaciones y 
sociedades federadas quienes interesa su contenido, puesto que es publicación oficial 
de todas ellas. El Boletín publica los anuncios y da cuenta, en su información, de 
cuanto atañe a la marcha del Ateneo y asociaciones federadas. 
 
La sola enumeración de cuanto acabamos de exponer de muestra clara y 
evidentemente, como al principio decíamos, la labor constante y el decidido propósito 
de la Junta anterior a la actual, de procurar por todos los medios que la marcha de la 
Sociedad fuera tan digna, tan brillante y tan provechosa como se propusieron aquellos 
en cuyo cerebro germinó la nunca bastante agradecida idea de fundar este Ateneo. 
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Esta Junta, inspirándose en las fecundas ideas de las que la han precedido y 
siguiendo la senda perfectamente marcada por ellas, hará cuanto en su mano esté 
para mantener á la envidiable altura en que se halla esta casa, de la que irradian con 
poderoso impulso los beneficios mas apreciados por el hombre, los beneficios de la 
ciencia en todas sus manifestaciones. 
 
 

8.3.7. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el día 2 de octubre de 1909. Resumen por el presidente 

del Ateneo D. Antonio Victory Taltavull 
 
Señores: 
 
En nombre de la Junta Directiva felicito á los señores que acaban de recibir los 
premios obtenidos en el concurso fotográfico; y á todos los expositores que han 
concurrido al certamen, así como á los miembros del Jurado, agradezco la 
cooperación que han tenido en el éxito del mismo. 
 
Son ya varios y de diverso género los concursos que ha celebrado el Ateneo: el 
concurso hípico de Mercadal, que tan brillante éxito tuvo, el de Geografía é Historia de 
Menorca, que ha enriquecido con notables obras la bibliografía de esta Isla, las 
exposiciones de carteles, de dibujos y proyectos arquitectónicos, los campeonatos de 
foot-ball, que tanto entusiasmo despertaron, y recientemente el concurso fotográfico. 
Estos certámenes celebrados hasta ahora, demostración indudable de cultura, no 
serán seguramente los últimos. Yo espero que el Ateneo y las sociedades que de él 
han nacido, seguirán teniendo iniciativas felices, que deseo encuentren apoyo en 
todos, para verlas realizadas con éxito. 
 
En la memoria redactada por el Secretario D. Honorio Pons Zabala, que ha merecido 
la aprobación de la Junta Directiva, se refleja fielmente la vida intelectual del Ateneo 
en el último curso. La enumeración de los actos por él realizados, prueba que no ha 
decaído el entusiasmo de los primeros años de su existencia; y el apoyo que todas las 
clases ilustradas le prestan, queda patentizado con sólo observar que en el finido año 
académico han ocupado sucesivamente esta tribuna dignísimos representantes del 
Clero, del Ejército, de la Marina, del Profesorado, del Foro, de las Ciencias y de las 
Artes. 
 
Venimos obligados ya por nuestra historia á continuar la senda de progreso que nos 
marcan nuestros Estatutos. Para ello es preciso principalmente que los Presidentes de 
Sección reúnan las suyas respectivas, siendo de desear que para secundarles se filien 
todos los socios á alguna de ellas, según sus aptitudes ó aficiones, y sometan los 
proyectos que se propongan desarrollar durante el curso á la aprobación de la Junta 
Directiva. 
 
Al no habernos desviado del camino recto y de la dirección que nos marca el 
Reglamento, debemos el arraigo que, en mi concepto, ha adquirido esta institución, á 
pesar de las dificultades que ha encontrado. 
 
Si al principio pudo creerse por algunos que no seria posible ni hacía falta en Mahón 
un Ateneo y hasta que su existencia podría ser perjudicial, tendrán que convencerse 
de que estaban equivocados al repasar nuestra historia, que escrita está en la 
REVISTA DE MENORCA, y al considerar que la existencia de este Ateneo ha traído la 
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creación de otros dos. Debemos alegrarnos de ello y de que los otros sigan nuestras 
huellas, dividiéndose en secciones para el desarrollo de sus trabajos, organizando 
excursiones, celebrando veladas artísticas y literarias y actos tan simpáticos y 
provechosos como la Fiesta del Árbol, que aquí, en esta casa, inició el Sr. Alabern, 
acumulando los primeros datos, y que con tan feliz éxito celebró el Ateneo Obrero, 
bajo la acertada dirección de nuestro consocio el señor Pomar, á quien con el mayor 
gusto asesoraron varios de nuestros ateneístas, entre ellos el mismo Sr. Alabern; 
como debe congratularnos que acudan aquí en busca de elementos artísticos, de 
conferenciantes y de profesores, como los de Esperanto, formados en nuestra cátedra 
por el activo é ilustrado sacerdote Sr. Juaneda. Debemos procurar el fomento de las 
relaciones entre todos estos centros que tienen por objetivo el desarrollo de la cultura 
y del bienestar del país; centros en los que se reunen para estos fines personas en 
otras partes distanciadas por sus opiniones ó creencias, y que dan á nuestra ciudad 
fama de culta. 
 
El entusiasta y laborioso ateneista D. Pedro Mir y Mir, Secretario de la Cámara 
Agrícola y hasta hace poco vicepresidente del Ateneo, con su interesante y 
trascendental discurso de apertura del año académico, acaba de afirmar su fama, ya 
bien cimentada, de agricultor inteligente. 
 
Desde que existen el Ateneo y la Cámara Agrícola, nacida de nuestra Sección de 
Agricultura, son varios los trabajos magistrales que aquí nos ha expuesto ó que ha 
publicado el señor Mir, sobre una rama tan importante para la riqueza de esta Isla 
como es la agricultura. No puedo yo hacer el elogio de los trabajos del que considero 
como el primer maestro de agricultura en Menorca. Pero sus éxitos, reconocidos 
oficialmente en el concurso regional de ganados celebrado esta primavera en Palma, 
deben alhagarnos en cierto modo á todos nosotros, por que son éxitos de Menorca, 
debidos en buena parte a la existencia de estas sociedades aquí reunidas, de que tan 
entusiasta es el Sr. Mir y en cuyo obsequio ha realizado la mayor parte de dichos 
trabajos. 
 
Antes de dar por terminado el acto, he de dedicar un recuerdo á la memoria de los 
socios fallecidos durante el año ateneísta que terminó ayer, D. Juan Febrer, inolvidable 
Presidente de la Cámara Agrícola, D. Miguel Roura, Jefe de la Biblioteca Pública, tan 
entusiasta de este Ateneo, como repetidas veces oí de sus labios, y D. Roberto Pin, 
distinguido oficial de Artillería que hace pocos meses nos deleitaba aquí con su amena 
conferencia sobre un Viaje á Flandes y que acaba de sucumbir en Melilla, víctima de 
enfermedad adquirida en campaña. 
 
También dedico un afectuoso recuerdo á los Sres. Marqués de Villamarín, Pozo, Aspe, 
Billón y demás ateneistas que se hallan luchando en el Rif por el honor de España y 
por la causa de la civilización; á todos, y en especial al Marqués de Villamarín, que 
desde la creación del Ateneo hasta hace poco ha compartido con nosotros las tareas 
de la Junta Directiva de fendiendo con tesón los nobles fines que ha perseguido 
siempre esta Sociedad, a todos deseo mucha suerte y que pronto, como es de 
esperar, regresen á sus hogares con la gloria conquistada en esta campaña, que 
constituirá una página brillante en la historia de nuestra querida patria. 
 
 

8.3.8. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 17 de octubre de 1910. Memoria leída por el 

secretario de la Junta Directiva D. Miguel A. Moreno Álvarez 
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ILTRES. SRES.: SEÑORAS: SEÑORES ATENEÍSTAS: 
 
En cumplimento de los preceptos reglamentarios, me veo en la precisión de ostentar 
por unos momentos la representación de la junta Directiva y daros cuenta de la labor 
realizada por ésta y la marcha general del Ateneo, según la Memoria que voy á tener 
el honor de leeros. 
 
La aridez propia de un documento de esta clase y las cualidades del que tiene, por 
razón de su cargo, el honor de dirigiros la palabra, falto de luces y brillantez de estilo, 
si bien sobrado de buen deseo, voluntad y un amor grande y entusiasta por este 
centro de cultura, honra y gloria de Mahón, hacen que los momentos que reclame 
vuestra atención han de ser, forzosamente, para vosotros pesados é interminables; 
pero invocando la indulgencia que en otras ocasiones me habeis demostrado y 
vuestro, también en cien ocasiones probado, amor al Ateneo, me animo á desarrollar 
la labor que el Reglamento me impone, si bien lamentando no poder presentaros un 
documento de la brillantez y corrección que avaloraban los que, en análogo caso, 
presentaron los señores Secretarios que me han precedido. 
 
Y cumpliendo con un grato deber de cortesía, me complazco en dirigiros, en nombre 
de la Junta, un cordial y afectuoso saludo, entrando desde luego en la exposición de la 
labor realizada por el Ateneo.  
 
El 2 de octubre del año anterior tuvo lugar la apertura de curso, leyendo mi estimado 
amigo y digno compañero el Sr. Pons Zabala la memoria reglamentaria, de la que 
nada tengo que decir en su elogio, pues la oísteis todos y conocida es la laboriosidad y 
entusiasmo del autor por el Ateneo, bastando ello para deducir es un documento cuya 
lectura se oye con placer. A continuación el Sr. Mir y Mir, Secretario general de la 
Cámara Agrícola, leyó el discurso inaugural sobre el interesante tema «El porvenir de 
la agricultura en Menorca». La pericia y conocimientos del Sr. Mir en la materia y la 
importancia de la agricultura, cuyo fomento y desarrollo es la base de la prosperidad 
de los pueblos, dieron por resultado, en amigable consorcio, una obra notable, y así 
fué apreciada por todos. 
 
Acto seguido se procedió al reparto de los premios otorgados en el Concurso 
fotográfico organizado por la Sección de Artes del Dibujo y Arqueología en el mes de 
julio de 1909. Los señores que obtuvieron premio fueron D. Pedro Paz, D. Mauricio 
Hernández, D. Sebastián Olives, D. Rafael Villalba y D. José Terrés. El Sr. Presidente 
usó de la palabra para felicitar á los agraciados y alentó a todos para que, aportando 
cada uno sus entusiasmos, contribuyeran a que fuera provechosa y fructífera la labor 
del Ateneo, declarando abierto el curso. 
 
Dieron principio las clases de idiomas que desde años anteriores vienen dándose y se 
inauguró en 16 de febrero la de Gimnasia higiénica para señoritas y niños menores de 
10 años, bajo la dirección del inteligente profesor D. Francisco Seguí. 
 
Con fecha 17 de enero, la Junta Directiva acordó nombrar Secretario interino de la 
misma al que esto escribe, en ausencia del que lo era en propiedad D. Antonio Padró. 
 
El mes de mayo se recibió un diploma de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja 
Española, como reconocimiento al Ateneo por el concurso y apoyo que presta a la 
institución, dándole 
alojamiento gratuitamente en su domicilio, y por haber cooperado á la suscripción 
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abierta á favor de las víctimas de la campaña de Melilla. 
 
El Ateneo recibió, por conducto de su Presidente, invitación de la Cámara de Comercio 
de Palma, en 15 de junio, para asistir a la bendición y apertura de la Exposición de 
productos de las Baleares, que se celebró en aquella capital. Agradeciendo la 
atención, se nombró delegado representante al ateneísta D. Juan Alemany. 
 
En la sesión celebrada por la Junta Directiva en 18 de junio, se acordó concurrir al 
primer Congreso Internacional Español de la Tuberculosis que se celebra en 
Barcelona, y cuya sesión inaugural tuvo lugar ayer, nombrando su delegado especial 
al médico 1º de Sanidad Militar D. Santiago Montero Portas. Por fallecimiento de este 
señor, se nombró en septiembre último a D. Miguel Gomila, veternario titular de 
Mercadal y posteriormente á D. Salvador Sansano, y D. Justo Turiño, médico mayor y 
farmacéutico de Sanidad Militar, respectivamente. 
 
El Secretario que suscribe, creyendo interpretar el sentir tanto de la junta como de los 
señores ateneístas en general, al consignar esta nueva representación, debida a tan 
sensible motivo no puede menos de expresar la penosa impresión causada por la 
muerte del Sr. Montero, cuando su juventud, su ilustración y su brillante carrera, le 
hacían entrever un hermoso porvenir. No es, por desgracia, la única nota necrológica 
que me veo obligado á aportar á esta Memoria la que con signada queda. Durante el 
año que acaba de terminar han fallecido los señores ateneístas: D. Jaime Pomar, 
miembro que fué de la Junta Directiva por espacio de mucho tiempo y Presidente de la 
Sección de Literatura y Música. Sus entusiasmos y su cariño, tanto por esta casa, 
como por nuestra ciudad, le hicieron acreedor a que Mahón guarde de él un grato 
recuerdo. Instituyó en ésta la Fiesta del Árbol, fiesta que creemos conveniente se 
continúe con los entusiasmos que el Sr. Pomar pusiera en ella, pues el amor al árbol 
es de una trascendencia grandísima y es tanto más de desear se desarrolle en 
España, cuanto que la funesta manía de las talas ha despoblado nuestros bosques y 
estos son, no cabe desconocerlo, una fuente de riqueza y ¡pobre el pueblo que de 
ellos y de su fomento no se preocupa! En más de una nación, y entre ellas Prusia, 
podríamos quizás buscar la base de su engrandecimiento en el culto al árbol y á sus 
bosques. Era el Sr. Pomar un poeta que se había conquistado un nombre en las letras 
patrias. D. Feliciano Fidalgo, ilustrado médico del cuerpo de Sanidad Militar, cuyo 
nombre era conocido, tanto entre los profesionales, cuanto entre los que vestimos 
uniforme, por su infatigable labor en los hospitales y en los campos de batalla. En 
Cuba, como hábil cirujano, era ventajosamente conocido. Han falledo también D. 
Enrique Sierra y D. Bartolomé Femenias, entusiastas ateneístas. Para todos ellos tiene 
la Junta un recuerdo cariñoso y expreso el sentimiento que su muerte nos ha 
producido, creyendo interpretar con ello vuestro pensar. 
 
En 26 de junio tuvo lugar la Junta general ordinaria, siendo aprobada la Memoria de 
contaduría y renovada la parte correspondiente de la Junta Directiva. 
 
La Sección de Ciencias exactas y naturales, por iniciativa de su Presidente Dr. 
Alabern, propúsose la importante obra de hacer una Topografía Médica de Menorca. 
Al efecto, durante el curso, se celebraron varias sesiones, aprobándose el esquema de 
la obra que, atendida la perseverancia del Dr. Alabern en sus empresas, confiamos 
será llevada, en tiempo más ó menos largo, á feliz términó, habiéndose conquistado el 
Sr. Alabern el derecho al agradecimiento de Menorca, por sus obras, fruto de su 
actividad profesional y de su amor á la infancia, de la que es buena prueba la noble y 
simpática institución «La Gota de Leche» que, gracias á su desinteresado trabajo, tan 
buenos servicios está prestando. 
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Por sus valiosos donativos al Ateneo, fueron nombrados socios de honor el Excmo. Sr. 
D. Ángel Fernández Caro, Inspector general de Sanidad de la Armada y Mr. Charles 
Roux, Presidente de la «Compagnie Générale Trasatlantique». 
 
Cuantos forasteros llegan a nuestra ciudad visitan el Ateneo, demostrando la 
admiración que les causa con frases de elogio y afirmando que un Centro así honra á 
la población que ha sabido colocarlo a tal altura, palabras tanto más de estimar si se 
tiene en cuenta los no muy abundantes medios materiales de que dispone, lo cual es 
un elogio de la laboriosidad y entusiasmo de las Juntas que han precedido a la actual. 
Entre las distintas personas que durante el año han honrado con su visita esta casa 
figuran: Mr. Edward Heaton-Ellis, capitán de la Marina de guerra inglesa agregado a la 
Embajada de S. M. Británica en París, y Mr. Everard Panncefort Duncombe, que 
desempeña igual cargo en Madrid; el canónigo Penitenciario y Notario eclesiástico de 
la Diócesis de Menorca Dr. D. Sebastián J. Sampol de Palós; la ilustrada profesora D. 
Catalina Narváez, Vda. de Ruiz; el Exmo. Sr. D. Ángel Fernández Caro, Gobernador 
Civil de la Provincia; el Comandante, Jefes y Oficiales de la segunda escuadrilla de 
torpederos francesa; el Comandante del crucero español Cataluña; Oficiales de la 
corbeta de guerra italiana Palinuro; Profesores y Oficiales alumnos de la Escuela 
Superior de Guerra; el Excmo. Sr. Don Emilio Hédiger y Olivar, General de la Armada 
y Diputado por Menorca; una nutrida representación del Centro de Buenas Lecturas de 
Alayor; el Hmo. Temístocles Mario, Director del Colegio de la Doctrina cristiana de la 
anterior población; la publicista D. Angeles López de Ayala; el Canciller del Consulado 
general de España en Argel, D. José Truyol; el Inspector general de caminos, canales 
y puertos D. Honorato Manera y varios Jefes y Oficiales del crucero inglés Bacchante. 
Se han recibido, ademas, otras muchas visitas entre las que figuran las de distinguidos 
periodistas, ingenieros, turistas, etc. A todos ellos ha procurado el Ateneo, siguiendo 
sus tradiciones, hacer agradables su estancia y visita, ofreciéndoles cordial 
hospitalidad. 
 
Varias han sido las conferencias que durante el año se han dado. 
 
El ilustrado médico D. Lorenzo Pons Marqués ocupó la cátedra por dos veces, 
desarrollando en la primera un magnífico trabajo en que, con el modesto título 
«Impresiones de viaje», nos dió cuenta de su asistencia al XI Congreso Internacional 
de Oftalmología celebrado en Nápoles del 2 al 7 de abril de 1909. En la segunda eligió 
como asunto los rayos X en sus aplicaciones á la medicina y cirugía, conferencia que 
tuvo el carácter de experimental. Conocida de todos es la laboriosidad así como la 
inteligencia y profundos conocimientos del Sr. Pons Marqués, y unido ello á su 
especial competencia en la rama oftalmológica de la ciencia de curar, basta ya para 
que los que no tuvieran el gusto de escuchar su autorizada palabra formen juicio y 
podamos declarar, sin temor a que se nos tache de parciales, que fueron dos 
conferencias notables, como técnica la primera, y como vulgarización curiosa y 
entretenida la segunda. 
 
El ilustrado farmacéutico D. Florián Ruiz Cuevas eligió, para proporcionar una noche 
agradable á la distinguida concurrencia que se reunió en el salón de actos, el 
interesante tema «Química recreativa con experimentos». En el no muy largo tiempo 
que el Sr. Ruiz Cuevas lleva entre nosotros, se ha granjeado ya una bien cimentada y 
sólida reputación de estudioso y entendido en su profesión; así, no es de extrañar que 
su labor fuera seguida con atención y premiada con aplausos. 
 
Nuestro entusiasta é infatigable Presidente leyó un trabajo original del culto escritor 
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menorquín D. Francisco Camps acerca de Ferrerías y el barranco de Algendar. 
Ventajosa mente conocido es el Sr. Camps en el campo de las letras menorquinas que 
tanto ha enriquecido con el pseudónimo Fraucesc d’Albranca y así no extrañará á 
nadie digamos es el suyo un trabajo notable. 
 
Finalmente, y sólo la exactitud de los hechos me obliga a consignarlo, el que esto 
escribe tuvo el honor inmerecido de alternar con los mencionados señores, 
desarrollando el tema «Distintos sistemas de reclutamiento». 
 
Alternando con las conferencias se organizaron buen número de veladas y conciertos. 
Entre las primeras, merece especial mención una celebrada en 25 de octubre en honor 
del gran poeta José M. Gabriel y Galán. Varios señores ateneístas recitaron algunas 
de las más bellas composiciones del inspirado vate, á las que dieron vida y color con 
una correcta dicción, y el Sr. Pérez de Acevedo, con su fácil y amena palabra y 
haciendo gala de su asombrosa erudición, que todos admiramos, en un hermoso 
discurso nos presentó al poeta, dándonos á conocer la vida y la psiquis de Gabriel y 
Galán, que desde allá, en el rincón de su provincia, modesto y apenas conocido de 
sus contemporáneos, enriqueció la patria literatura con una de sus más brillantes 
joyas. 
 
De una importancia grande y trascendental son estas veladas, no sólo porque ellas 
dan A conocer las bellezas que el genio de nuestros literatos y la incomparable y 
majestuosa harmonía de nuestro idioma han producido, sino porque este conocimiento 
es hoy mas de desear se divulgue, pues desgraciadamente, el mal gusto en literatura, 
así como en otras manifestaciones del arte bello, domina a la inmensa masa que se 
llama público y en el libro y en el teatro, vemos recurrir á insanos y efectistas recursos, 
cuando no á otros más merecedores de ser sin piedad fustigados por el látigo de la 
crítica, manejado por otros más autorizados, olvidándose de la belleza y del arte, que 
apenas ni vestigios de ellos se encuentran en la inmensá mayoria de tales 
producciones. El veneno infiltrado en el habla hermosa (que tantos ingenios desde 
Cervantes á Valera con amor y adoración pulimentaron) por inteligencias dislocadas y 
enfermizas que con una fraseología exótica y ridícula tan sin necesidad traída á 
nuestro léxico, rico en demasía, la prostituyen y bastardean, olvidándose de leyes y 
reglas que el universal renombre de nuestros clásicos sancionó, y por los que en el 
teatro buscan el éxito, pidiéndolo al retruécano, al chiste que del color más subido 
necesita para serlo, á las danzas del arroyo, por puerta falsa entradas en el templo de 
Taifa, y a otras artes que bien podemos llamar malas; este veneno, repetimos, 
necesita el antídoto del conocimiento y vulgarización de nuestros clásicos y de los que, 
en épocas posteriores, han seguido sus gloriosas huellas. Por ello dijimos que tales 
veladas revestían excepcional importancia, y perdonad me me haya separado un poco 
de la senda, no por muy trillada, para mí menos desconocida. Mas, puesto otra vez en 
ruta, sigamos. Otra de las veladas literario-musicales que merece mención especial, 
es la que se organizó en honor del coronado poeta valenciano Teodoro Llorente y fué 
dirigida, en su parte musical, por el Maestro Bellíssimo con el acierto y dominio del 
divino arte que posee y al que nos tiene acostumbrados. 
 
Muchos han sido los conciertos organizados por la Sección, en los que el quinteto y el 
orfeón del Ateneo han cosechado aplausos, demostrando el primero que sabe sentir é 
interpretar la música de los grandes maestros. Varios aficionados nos han dejado oir 
hermosas romanzas, interpretadas con exquisito arte y haciendo gala de bien 
timbradas voces. 
 
Al piano, interpretando selecta música de Beethoven, Mozart, Haydn y otros colosos ó 
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acompañando las piezas de canto, nos han deleitado la Sra. Llambías de Ballester, 
señoritas Manolita Cardona, Elisa Ballester, Elvira Florit, Juanita Pons Menéndez, Pilar 
Baquero y Angeles Rodrigo. 
 
Los dos últimos conciertos merecen, ciertamente, les dediquemos algunas palabras, 
por haber tomado parte en ellos el joven y ya notable violoncelista, aplaudido en 
Madrid formando parte del Cuarteto Vela primero y del Cuarteto Español después, D. 
Domingo Taltavull Pascual, y el profesor de flauta D. Juan Suñé. Avaloraron estos dos 
conciertos también, la parte que en ellos tomaron la notable profesora de piano y 
compositora mahonesa, la bella señorita Margarita Orfila, que con el arte y dominio de 
la técnica que le valieron una cátedra en la Escuela Municipal de Música de Barcelona 
antes de cumplir los 20 años, nos dejó oir trozos de música selecta, ejecutados con 
una precisión y delicadeza de sentimiento admirables, y su joven hermanita Carmen, 
una niña todavía, que arrancó al violín notas de una tonalidad y un sentimiento que 
hacen presumir en ella una futura artista. Entre los cantantes, no tanto por galantería 
con las damas, á la que como soldado y caballero rindo culto, cuanto por espíritu de 
justicia á sus relevantes cualidades, he de citar á la señorita Micaela Valls, que en 
unión de las señoritas y caballeros antes citados, con amabilidad exquisita, defirieron á 
la invitación que el Ateneo les hiciera de dar realce á sus conciertos con su valiosa 
cooperación. 
 
Muchos é importantes, algunos de ellos, han sido los donativos que varios señores 
han hecho y á todos se les dan las más expresivas gracias. Entre ellos citaremos: de 
D. Lorenzo Pons Marqués, un árbol de las fiebres; de D. Antonio Victory, un avispero; 
de D. Luis Mus, un molusco sin clasificar; de don Juan Roselló, un ave de gran tamaño 
de la familia palmípedas Pódiceps cristatus cogida en la Colársega; de D Mauricio 
Hernández, un ejemplar del Columbus aenas v. Xixell, de don Carlos Moysi, un ave: 
todos estos para el Museo. Para la Biblioteca han donado obras: D. Antonio Victory, un 
ejemplar del gran atlas de Stieler, obra de gran valor; D. Enrique Alabern, la «Crónica 
de la fiesta del árbol en España», 1908; don F1orián Ruiz Cuevas, una obra de 
Botánica; D. Antonio Vives Escudero, un valioso donativo de 272 volúmenes; D. 
Augusto C. de Santiago Gadea, tres obras de que es autor; D. Juan Blas Sitges, una 
obra suya; otra, de que es autor D. Manuel Masiá; D. Antonio Zayas, un ejemplar de 
su obra «Reliquias»; D. José Roca de Togores, Delegado del Gobierno de S. M., la 
obra de que es autor «Bloqueo y sitio de Manila»; D. Rafael Salillas, dos obras suyas; 
otra, del Sr. Hernández Sanz; varias, de los Sres. D. Pedro Mir, D. Ángel Fernández 
Caro, D. Cayetano Tejera y Mr. Charles-Roux, algunas de ellas originales y de valor, y 
el que esto escribe un ejemplar de su folleto «Consideraciones sobre la defensa de 
Menorca». Se han recibido, ademas, algunos otros donativos de autores y editores, 
mereciendo la gratitud todos ellos del Ateneo y especialmente, entre los últimos, la 
casa Sempere de Valencia por los constantes envíos que nos hace de cuantas obras 
edita. 
 
Se han realizado tres excursiones: una á Talatí, Torralba y Rafal Rubí; otra a Monte-
Toro y San Juan de Carbonell y otra á Se Canova. 
 
Esta es, a grandes rasgos trazada, la vida y la labor realizada por el Ateneo en el año 
académico que acaba de terminar. 
 
La Junta, inspirándose en el espíritu de las que la han precedido, procurara seguir el 
camino por ellas trazado. ¿Su programa? Todo cuanto, al alcance de sus medios, 
tienda al mayor esplendor y progreso del Ateneo, por el que siente cariño y 
entusiasmo sin límites. Si al terminar sus funciones puede merecer vuestros aplausos, 
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como el suyo cordial y sincero otorga a sus antecesoras, podremos exclamar, 
parodiando una frase célebre: Hemos cumplido con nuestro deber. 
 
 

8.3.9. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 17 de octubre de 1910. El presidente D. Antonio 

Victory y Taltavull 
 
SEÑORES: 
 
Después de haber oído la bien escrita Memoria del Sr. Moreno, aprobada por la Junta 
Directiva, y el elocuente é interesante discurso del Sr. Pérez de Acevedo, he de 
dirigiros tan sólo breves palabras, siguiendo la costumbre de años anteriores 
cumpliendo un deber siempre grato para mi. 
 
Ante todo he de expresar nuestro agradecimiento hacia las dignas autoridades que 
han venido a honrar con su presencia este acto, dando prueba de su amor a la cultura 
y de su interés por esta institución, hacia los representantes de corporaciones, 
sociedades, profesorado, prensa y hacia cuantas personas han respondido a nuestra 
invitación, realzando con su asistencia un acto para nosotros solemne y de verdadera 
trascendencia. Siempre es importante para el Ateneo la apertura de un nuevo curso, 
puesto que representa un año más de vida fructífera, dentro de la modesta esfera en 
que se desenvuelve; pero este año ha de ser mayor nuestra satisfacción, al ver aquí 
presentes autoridades y representaciones de todas las clases ilustradas; al considerar 
que nuestro ilustre Ayuntamiento ha contribuido, en la medida de lo posible, al 
sostenimiento y conservación del Museo, en el que custodiamos, procurando 
fomentarlas, colecciones importantes, que representan el trabajo de toda la vida de 
ilustres menorquines, como Seguí y Rodríguez, Cardona y Orilla y Rodríguez 
Femenias; por ello expresamos nuestro profundo reconocimiento hacia la Corporación 
Municipal. Debe congratularnos también la consideración de que se ha sostenido en 
estos últimos años el número de socios con fluctuaciones de escasa importancia, 
según demuestran las memorias de contaduría que anualmente se leen en el mes de 
junio, y que desde la última tiende á aumentar dicho número; y sobre todo la 
circunstancia de que en ese aumento figuran, aunque pocos hasta ahora, algunos 
compañeros queridos, que han estado alejados temporalmente del Ateneo, sin duda 
por causas ajenas a los fines de éste. Todos son y serán recibidos unánimemente por 
la Junta con la mayor complacencia. 
 
De estos compañeros especialmente espero que propaguen ahora fuera de aquí la 
nobleza de nuestras intenciones y la rectitud de nuestros procedimientos, a fin de que 
el reducido número de personas que miran aun con recelo á esta Sociedad, disminuya 
cada vez más, ya que no podemos aspirar á que desaparezca por completo, porque 
no hay Institución, por buena y santa que sea, que no tenga contrarios. 
 
Nos congratulábamos el año anterior de que la existencia de este Ateneo hubiera dado 
lugar, á la creación de otros dos de carácter obrero en esta ciudad. Hoy debemos 
alegrarnos de que el vecino pueblo de Villa-Carlos siga nuestras huellas, fundando 
también un Ateneo que empieza su vida con grandes alientos. A todos ellos deseamos 
el mayor éxito en el desarrollo de la labor que se han impuesto. 
 
Fomentando estas instituciones de cultura, aumentando el número de escuelas y 
centros docentes y procurando á unas y otros vida próspera, debemos aspirar a 
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conseguir que rápidamente se modifiquen en sentido favorable las estadísticas poco 
halagüeñas que nos ha expuesto el Sr. Acevedo, a fin de que, si Menorca goza cierta 
fama de culta, se apoye esta fama sobre bases más sólidas, y sea á su vez esta 
cultura la base de prosperidades que todos debemos desear y á cuyo logro todos 
debemos contribuir. Y puesto que en esta casa se reúnen buen número de sociedades 
que no tienen otros fines que el progreso intelectual y el progreso material del pais, á 
ella pueden y deben concurrir sin reparo todas las personas Ilustradas amantes de ese 
progreso, formando parte de unas ú otras, según su afición ó sus profesiones, para 
que se llegue á conseguir que sea ésta la verdadera casa del pueblo ilustrado de 
Mahón. 
 
 
8.3.10. Sesión de apertura del curso académico celebraba en el 

Ateneo el 12 de octubre de 1911. Memoria leída por el 
secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell 

 
EXCMO. SEÑ0R: SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
Al exponeros en extracto la labor del Ateneo durante el pasado curso, á mí, que 
considero á esta Casa como continuación y complemento indispensable de la mía 
propia, me es muy grato haceros notar que la fecundidad desarrollada durante los 
primeros años de nuestra vida social no se agota, ni siquiera amengua. Permitidme 
que, sin más preámbulos, lo demuestre. 
 
En 17 de octubre del año anterior se abrió el último curso académico, honrándonos 
con su asistencia los señores Delegado del Gobierno de S. M., Alcalde, Presidentes 
de las Cámaras de Comercio y Agrícola y los de algunas Sociedades. 
 
El Secretario don Miguel Ángel Moreno y Álvarez, capitán de Infantería, leyó la 
Memoria anual reglamentaria; don José Pérez de Acevedo, catedrático del Instituto 
General y Técnico de esta ciudad, pronunció el discurso de apertura tratando del 
«Analfabetismo en Menorca», y el Presidente don Antonio Victory Taltavull, Teniente 
Coronel de E. M, hizo el resumen de la velada. 
 
A poco comenzaron las conferencias, que fueron muchas y variadas como puede 
verse: 
 
En 22 y 25 de noviembre, dos de don Pedro Gevenois Labernade, capitán de Artillería, 
acerca de «La guerra ruso-japonesa», de parte de la cual fué testigo. 
 
En 2 de diciembre, de don Lorenzo Pons Marqués, médico, sobre «La tuberculosis en 
la isla de Menorca». 
 
En 6 de diciembre, de don Pedro Gevenois referente á «La guerra de Melilla en 1909». 
 
En 11 de diciembre, de don Miguel Gomila, profesor veterinario, tocante á 
«Tuberculosis é Higiene profiláctica». 
 
En 16 de diciembre, de don José Roca de Togores y Saravia Delegado del Gobierno, 
inaugurando el curso oficial de conferencias sobre las «Cortes de Cádiz», organizado 
por el 
Claustro de nuestro Instituto de acuerdo con esta Junta Directiva. 
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En 21 de diciembre, de don Gregorio Granados, teniente de Infantería de Marina, 
tratando del «Estado geográfico-político de Africa». 
 
En 3 de enero, de don Jaime Ferrer Aledo, farmacéutico y publicista, con el tema «La 
enseñanza superior en Mahón», continuando en 25 del mismo mes y en 22 y 24 de 
marzo. 
 
En 13 de enero y 3 y 21 de febrero, de don José Pérez de Acevedo sobre las «Cortes 
de Cádiz». 
 
En 10 de febrero, de don Antonio Bergali y Maig, Juez de Instrucción del Partido, 
estudiando «La Enseñanza en sus relaciones con la criminalidad». 
 
En 3 de marzo, de don José Roca de Togores, proponiendo la «Sustitución de las 
actuales costuras por guarderías de párvulos». 
 
En 8 y l0 de marzo, de don Antonio Juan Alemany, profesor de instrucción pública, 
dando á conocer y comentando la esencia de la importante obra de Bunge titulada «La 
Educación». 
 
En 15, 17 y 29 de marzo, de don Antonio Álvarez Novoa, Registrador de la Propiedad 
de este Partido, desarrollando el tema «La Constitución de Cádiz y la tradicional de 
España». 
 
En 5 de abril, de don Antonio Bergali, tocante á la «Capacidad jurídica de la mujer 
casada». 
 
En 20 de abril, de don Antonio Méndez Casal, teniente auditor de Guerra, cerrando 
con una disertación sobre «La Caricatura en el arte», la exposición de caricaturas de 
Bonet abierta en este salón desde el 8 del mismo mes. 
 
Al siguiente día, el que tiene la honra de leeros estos apuntes resumió el curso de 
conferencias referentes á las «Cortes de Cádiz». 
 
Y, por último, en 23 de mayo don Francisco Hernández Sanz, Correspondiente de las 
Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, expuso sus 
«Disquisiciones sobre la primera exposición general de Arte celebrada en Menorca», 
con cuya lectura dimos por terminadas nuestras tareas. 
 
Alternando con ellas tuvieron lugar: tres conciertos musicales, tomando parte en uno el 
Cuarteto Español y en otro el Orfeón del Ateneo de Villa-Carlos; una velada en 
conmemoración de la muerte de Wagner, otra velada de música religiosa y otra de 
música gallega. En las tres últimas participó nuestro Orfeón. La dirección de estos 
actos, organizados por la Sección de Literatura y Música, estuvo á cargo del Maestro 
Doménico Bellissimo, quien en la velada consagrada á Wagner dió una conferencia 
acerca del compositor, completando con el relato de su vida, el análisis de su obra y el 
estudio de su genio, la parte artística de la velada. 
 
Cuando se leen esos programas de nuestras fiestas literario musicales, asombra la 
copia de laboriosidad, de buen gusto y de técnica artística que revelan; el de la velada  
wagneriana, en que la «Marcha del torneo de los Bardos», «La estrella de la tarde», 
«El coro de los peregrinos», «El idilio de Sigfrido», «La marcha imperial», «El buque 
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fantasma», «El entierro de Sigfrido» de «El ocaso de los dioses» y la «Marcha 
nupcial» de «Lohengrin» deleitaron á la concurrencia, tan entusiasta siempre por la 
buena música, manifiesta una cultura estética superior en los organizadores, en los 
ejecutantes y en su auditorio. 
 
El Ateneo se ha esforzado, desde su creación, en atraer hacia sí á cuantas personas 
podían ayudarle en su empresa de formar un ambiente culto que permita respirar á 
satisfacción á los pulmones que ansían aires puros y atmósferas salubres. Tal ha sido 
siempre el plan que hemos seguido; su fruto es el trabajo acumulado en seis años de 
constancia. Por lo que respecta al último, a lo expresado hemos de añadir dos 
sucesos, dos acontecimientos de innegable importancia para la vida intelectual de 
nuestra Isla. 
 
Las primeras exposiciones de Arte que tuvieron efecto en Menorca fueron la de 
dibujos y carteles de Cidón, la de fotografías y la de dibujos pluma de Hernández Sanz 
y proyectos arquitectónicos de Femenias. 
 
Durante el presente año, el Ateneo pudo ofrecer á sus asociados y al público 
menorquín, desde el 8 al 20 de abril, la exposición de caricaturas Bon, enviadas por el 
autor merced á los buenos oficios de su amigo nuestro consocio don Mateo Carreras 
Reura, y la primera Exposición general de Bellas Artes, á la que concurrieron pintores, 
dibujantes, escultores, ebanistas, fotógrafos, arquitectos y tipógrafos de Baleares y de 
la Península. La solemne apertura fué el 12 de mayo, con asistencia de todas las 
autoridades locales, pronunciando discursos nuestro Presidente y el señor Delegado 
del Gobierno. El Orfeón del Ateneo, acompañado de nutrida orquesta, cantó los coros 
de Clavé «Gloria al Arte» y «Gloria á España». 
 
Invitados por el Ateneo, visitaron la Exposición general de Arte los alumnos de ambos 
sexos de las Escuelas públicas y los de la Escuela municipal de dibujo, acompañados 
por sus profesores. 
 
Continuóse durante el pasado curso con gran actividad la redacción de la «Guía de 
Menorca», y hoy podemos anunciar que se ha recibido y puesto á la venta parte de los 
ejemplares procedentes de la Casa Tasso, de Barcelona, donde se ha tirado la 
tricromía de la cubierta y se ha encuadernado el libro. La impresión se ha hecho en 
esta Ciudad, en la imprenta de don Manuel Sintes. El Ateneo espera que al ofrecer á 
Menorca su «Guía» que tan necesaria es, verá recompensados con la venta de la 
edición el trabajo, los esfuerzos y los sacrificios pecuniarios que se ha impuesto. El 
esmero con que se ha editado la obra, los numerosos grabados y planos que contiene, 
han elevado su coste hasta tal punto, que no es de esperar para esta Casa beneficio 
alguno material en la primera edición. Sólo pedimos á nuestros paisanos atención y 
gratitud para la labor desinteresada del Ateneo en favor de esta Isla. 
 
Las tareas del pasado curso nos permitieron holgar muy poco. Las numerosas 
excursiones de otros años se redujeron, durante el anterior, a una por los señores 
socios al puerto de Addaya y otra organizada para obsequiar á nuestro Orfeón. 
Respecto á este valioso elemento de nuestra vida social, hemos de consignar su 
generoso acto de entregar al señor Delegado del Gobierno la cantidad de 75 pesetas a 
beneficio de las Guarderías de Párvulos en proyecto, producto líquido de la colecta 
efectuada en las tradicionales serenatas de Pascua. 
 
En 11 de noviembre quedó constituida por algunos ateneístas una Comisión de 
higiene social. 
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En 2 de febrero, y en este salón, se entregó á don Miguel Gomila el premio que 
mereció su «Cartilla de higiene pecuaria» en el concurso abierto por el Sindicato 
«Unión de Obreros Agrícolas». 
 
Por Real orden de 19 de febrero, el Ministerio de Gracia y Justicia nos concedió una 
colección de obras de legislación compuesta de 400 volúmenes. 
 
Aunque el cuadro de clases de idiomas no fué tan numeroso como en otros cursos, 
tuvieron los señores ateneístas a su disposición la de inglés por don Sebastián Sapiña, 
la de francés por don Daniel Ferbal, la de alemán por don Carlos Moysi y la de 
Esperanto por don José Juaneda, Pbro. Hubo también una clase especial de gimnasia 
para niños y señoritas, desempeñada por don Francisco Seguí. 
 
Ha preocupado siempre á esta Junta el deseo de facilitar el estudio de lenguas vivas, 
siendo de lamentar que la, atención general se desvía hacia otros campos de menos 
utilidad y que tales cátedras no se vean tan concurridas como hay derecho á esperar 
de la sociedad actual. 
 
Si no nos lo indicaran claramente las nuevas orientaciones internacionales de nuestra 
Patria, recomendaciones de carácter oficial recientes nos muestran la conveniencia de 
difundir en España el estudio de la lengua árabe, especialmente entre la oficialidad del 
Ejército. El Ateneo ofreció á sus socios cátedra de dicha lengua durante algunos 
cursos, pero luego hubo que suspenderla por falta de profesor. Hoy tenemos la 
satisfacción de contar con quien puede explicar la clase. El cuadro que presentamos 
satisface nuestras aspiraciones. Don Daniel Ferbal dará lecciones de francés, don 
Sebastián Sapiña de inglés, don Carlos Moysi de alemán, don Manuel Espinosa 
Avellaneda de árabe vulgar y don José Juaneda, Pbro., de esperanto. Continuará á 
cargo de don Francisco Seguí la clase de gimnasia 
higiénica para señoritas y niños menores de diez años. 
 
En cuanto á los honorarios y condiciones, están de manifiesto en nuestro «Boletín» y 
no pueden ser más convenientes. 
 
La publicación de la «Geografía é Historia de Menorca», de la «Guía de Menorca» y 
de otras obras de menos importancia no pone fin á la actividad del Ateneo en este 
ramo. La Junta Directiva preparo las bases y trabajos previos para iniciar y fomentar la 
composición de otros libros de positiva utilidad para nuestra Isla. 
 
Asimismo cuida la Junta con asiduidad del salón de lectura y de la biblioteca, que son 
órganos vitales de esta Casa. Quisiéramos, señores, que nuestra constancia fuese 
secundada sin desmayos morbosos por todos los que puedan y deban ayudarnos. De 
vez en cuando algún obstáculo en nuestra marcha nos acongoja y detenernos un 
momento el paso para mirar en torno, para examinarnos á nosotros mismos y ver si 
hemos equivocado el rumbo. Pero nuestro examen para orientarnos y sobre todo la 
confianza de nuestros consocios, por nosotros agradecida vivamente, nos dicen que 
seguimos la marcha rectilínea é inflexible que al fundar esta Sociedad nos impusimos. 
Desde aquella fecha ha sufrido este país, en todos los órdenes, crisis agudas y 
situaciones angustiosas; pero entre ellas ha cruzado serenamente el Ateneo sin 
quebranto, porque estaba por encima de nuestros vaivenes sociales. Como ocurrió 
ayer, ocurre hoy y ocurrirá mañana, porque así conviene á los intereses morales y 
materiales de Menorca. 
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Por lo menos así lo hará la Junta, en la seguridad de que no la dejaréis sola. 
 
 
8.3.11. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 14 de octubre de 1912. Memoria leída por el 
secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets 

 
ILTRE. SEÑOR; SEÑORAS; SEÑORES ATENEÍSTAS: 
 
Por séptima vez nos reunimos en acto de apertura de curso los que por este Ateneo 
sentimos cariño entrañable y filial. Acto reglamentario en ella es la memoria de la labor 
realizada durante el curso anterior, En el finido, si no tan fecundo en iniciativas y 
conferencias como el de 1910-1911, no por eso deja de ser grande la suma de 
esfuerzos que han tenido que realizarse, tanto más cuanto que pobre de sí este 
Ateneo en elementos de empuje, se ha visto obligado a valerse de los pocos, casi 
siempre los mismos, que han aportado su concurso a la obra de difusión cultural, 
hermosa y titánica, propia de un centro de esta clase. 
 
En 12 de octubre del año último, y con asistencia del Excelentísimo señor General 
Gobernador de esta Plaza y del Ilustre señor Delegado del Gobierno de S. M en 
Menorca, tuvo lugar la apertura del curso académico de 1911-1912. Leyó la memoria 
reglamentaria sobre los trabajos realizados durante el curso anterior, el Secretario 
señor Lafuente Vanrell. Acto seguido se procedió a la distribución de premios 
adjudicados en la primera Exposición general de Bellas Artes, celebrada en el mes de 
mayo anterior. Desarrollando el tema «Somos hoy mejores que ayer — Pro Menorca», 
dió la conferencia inaugural el profesor de instrucción primaria don Juan Benejam, 
socio de mérito de este Ateneo. Y el señor Presidente dió las gracias y de claró abierto 
el curso. 
 
A los dos días, el 14, inició el señor Presidente don Antonio Victory Taltavull las 
conferencias, con la que versó sobre el tema «Necesidad de completar y combinar las 
defensas terrestres y marítimas de Menorca». 
 
El 22 de diciembre del mismo año, el doctor don Juan Vilató dió su primera 
conferencia biológica: tema, «Contribución al estudio de la Biología». 
 
El 18 de enero del siguiente, el mismo señor Vilató desarrolló la segunda, cuyo tema 
fué «El microbio y su vida». 
 
Disertando sobre «Cooperación y municipalizaciones», el 25 del propio mes dió otra 
don José Roca de Togores y Saravia. 
 
En 8 de marzo, otra don Emilio M. Martínez Amador referente a «El Teatro español en 
el siglo XIX». 
 
Otra teórico-práctica, dedicada a las clases médicas, dió el Dr. E. Alabern, el 4 de 
mayo, «Sobre medición de niños», presentando un aparato de su invención, el 
Paidómetro, que mandó construir para la «Gota de Leche». 
 
Cerraron estas conferencias las tres que en 10, 12 y 14 de junio dió el capellán 
castrense don David Araújo sobre el tema «La Previsión Social Popular y el Instituto 
Nacional de Previsión». 
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La sección de Literatura y Música cuenta en su haber del finido curso las siguientes 
veladas musicales: 
 
Una el 6 de noviembre de 1911, con programa de Raff, Popper, Massenet-Alder, 
Weber, Gottschalck y Chaminade. 
 
Otra el 11 de diciembre, con programa, la primera parte de Beethoven y la segunda 
vocal, a cargo del Orfeón del Ateneo y de varios aficionados, en la que se cantaron 
composiciones de Grieg, Donizetti, Leoncavallo y Wagner. 
 
Otra el 19 de enero del siguiente año, interpretando a Schumans, Leoncavallo, Saint-
Saéns, Larregla y Tosti. 
 
En 3 de marzo otra, con el concurso del Orfeón y programa de Meyerbeer, Gounod, 
Verdi, Weber, Nogués y Arrieta. 
 
Con el carácter de literario-musical se dió, en 18 de marzo otra, en la que se interpretó 
a Beethoven y a Chopin. El maestro señor Bellissimo leyó el juicio crítico de Héctor 
Berlioz sobre la Sinfonía «Heroica», de Beethoven, traducido por el profesor señor 
Ferbal. Recitó el señor Martínez Amador «El tren expreso», de Campoamor, 
ilustrándolo musicalmente el señor Díaz Giles. 
 
Y en 11 de junio siguiente otra, puramente coral por el Orfeón, conmemorando el 
aniversario de la fundación de este Ateneo. 
 
La anterior velada fué la última que la Sección de Literatura y Música dió en este 
salón. Mas su esfuerzo no estaba agotado; antes al contrario, quiso ensanchar su 
campo de acción fuera de este Centro, difundiendo labor artística con la celebración, a 
semejanza de otras asociaciones de igual índole del Continente, de festivales 
ejecutados por profesores y grandes masas corales e instrumentales, e interpretando 
obras de los más renombrados autores. De acuerdo con la junta directiva organizó, 
para el 15 de mayo del año en curso, un festival que se celebró en el Teatro Principal, 
estrenando la gran cantata bíblica «La Cena de los Apóstoles», del maestro Wagner. 
 
En 22 de octubre de 1911, la propia Sección, animada por el éxito conseguido en las 
Exposiciones y concursos anteriores, decidió, la celebración de otro sobre Folk-lore, 
publicando unas bases a que debían sujetarse los concursantes, prologándolas con 
los siguientes párrafos dignos de transcripción «Juzga esta Sección que después de 
haber dotado el Ateneo a la Isla de buenos compendios de Geografía é Historia 
locales, de una «Guía» repleta de datos como pocas, y de otros trabajos de carácter 
regional, y teniendo en gestación la Sección de Ciencias exactas y naturales una 
Topografía médica de Menorca, el esfuerzo que ahora se haga en dar á conocer 
nuestro Folk-lore será un paso más, de importancia, para apreciar en sus varios 
aspectos la historia íntima, las costumbres, la manera de ser, en fin, de nuestro 
pueblo, ya que la literatura y la música populares, son base de estudios filológicos, 
históricos y sociológicos, a la vez que suele descubrirse en ellas sentimientos, no por 
lo ingenuos, menos exquisitos. Las poesías, cantos y leyendas, en buena parte no 
dadas a la imprenta hasta ahora, y conservadas solamente por tradición, serían a la 
postre perdidas para el arte si no las recogieran y coleccionaran con amor, personas 
que contraen el mérito de alternar el prosaísmo de la vida profesional con la 
desinteresada investigación de la belleza». 
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No han sido estériles los esfuerzos de esa Sección, tres trabajos se han presentado: 
dos optando al premio ofrecido y otro fuera de concurso. 
 
La Comisión de higiene social, en 28 de noviembre de 1911, dirigió al Ayuntamiento 
una moción encaminada a atajar los progresos de la difteria que, desgraciadamente, 
en aquella fecha, azotaba nuestra ciudad; y en diciembre siguiente, preocupada del 
incremento tomado por dicha epidemia, redactó una hoja de vulgarización científica, 
que repartió profusamente, dando instrucciones populares para evitar su propagación 
describiendo la enfermedad y precauciones que deben tomarse. 
 
Dos instituciones se han sumado a las varias ya nacidas de este Ateneo: el «Grupo 
Beethoveniano» y el «Orfeón Mahonés», que se constituyeron, respectivamente, en 
noviembre del año último y mayo del presente. 
 
Inserta nuestra mensual REVISTA DE MENORCA y su suplemento BOLETÍN DEL 
ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO cuanto con este Centro tiene 
relación. Aquélla nutre sus paginas con las conferencias o sus síntesis que en este 
salón se dan; publica trabajos inéditos de consocios nuestros y si hoy las llena con el 
de labor benedictina del rebuscador de archivos, que pone ante nuestros ojos, 
curiosos documentos que ha tenido que desenterrar entre el polvo y polilla de 
arrinconados expedientes, mañana se ocupa del desenvolvimiento de la industria y 
comercio de esta Isla, y no se olvida en su parte bibliográfica de reseñar y criticar 
cuantas obras vienen, por donación, a engrosar nuestra biblioteca, ni desdeña 
tampoco en insertar cuantas observaciones meteorológicas realiza el Observatorio 
Meteorológico de Mahón. Es el BOLETÍN fiel reflejo de nuestra labor ordinaria. Quien 
quiera conocerla basta que hojee sus números: remitiéndonos a ellos vemos que el 
Museo ha enriquecido con nuevos ejemplares sus colecciones ictiológica, 
malacológica, ornitológica y de crustáceos; la Biblioteca ha aumentado con donativos 
de obras hechos por ateneístas y entidades, o por sus autores; también, por compra, 
ha adquirido varias, lamentando esta Junta que, por nuestro estado financiero, no 
pueda invertir más fondos en adquisición de mayor número; desde hace tiempo se 
ordena de modo concienzudo por secciones; igualmente por compra, y con destino a 
la de Literatura y Música, se han adquirido composiciones de grandes músicos; y 
continúan firmando el Libro de visitas cuantos viajeros notables pasan por esta Isla. 
 
Hemos de recoger como nota amarga, ya indicada por nuestro compañero señor 
Lafuente en su memoria del año último, y este año acentuada, la poca atención que se 
presta a las clases de idiomas y el abandono de la de gimnasia higiénica para niños y 
niñas menores de 10 años. Este abandono es tanto más lamentable, cuanto que, de 
día en día, tal clase de gimnasia conquista adeptos en todos los países, 
popularizándose la sueca, que tan maravillosos efectos produjo en el de su nacimiento 
y sigue produciendo en todos los de Europa, incluso en el nuestro. Hemos dado al 
olvido el axioma de que «una buena educación física contribuye al progreso 
intelectual». 
 
Sintetizada y referida queda la labor de este Ateneo y sus secciones durante el pasado 
curso. Mas que al conjunto de ella, más que a los esfuerzos realizados por sus 
elementos, ha de atenderse a los resultados prácticos obtenidos. No se aquilata un 
trabajo de difusión cultural por los esfuerzos que en su génesis han tenido que 
desarrollarse, y sí por los frutos recogidos. Y éstos se obtienen, no con arranques 
impetuosos, sino metódicamente, con una labor continua y persistente. 
 
¿Ha conseguido este Ateneo realizar esta labor lenta, metódica y de resultados 
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prácticos? Entendemos que si. Concretándonos a la del curso pasado, vemos 
destacarse de ella dos hechos: uno, el intento de dar a conocer al público la música de 
los grandes maestros con obras que quedarían desconocidas sin el esfuerzo de los 
que, sintiendo intensamente las bellezas que atesora el divino arte, no quieren ser los 
únicos usufructuarios de ellas; el otro, el concurso de Folk-lore que este Ateneo, 
siguiendo el camino trazado desde su fundación, de reunir, de recopilar todo cuanto 
sea de interés para Menorca, abrió a últimos del año 1911. No corresponde a esta 
memoria dar cuenta de semejante trabajo: sólo diremos que es el suma y sigue de las 
obras debidas a este centro y que no desmerece de sus antecesoras. Estas obras, 
precisamente, serán el timbre de gloria más preciado que legaremos a los que nos 
sucedan, y constituyen la principal consecuencia y resultado de la labor lenta y 
metódica a que antes aludíamos. Fenecerá este Ateneo como fenece todo lo humano; 
más, en el transcurso del tiempo, desaparecidos nosotros, y con nosotros los 
egoísmos y pequeñeces personales, quedarán como testimonio vivo de la existencia 
del mismo, cuatro, cinco, seis o más obras, en las que se condensará toda nuestra 
labor, toda nuestra vida científica y artística. Además, continua es la salida de libros de 
la biblioteca; continuas son también las consultas de los que, por su índole especial, 
de ella no pueden sacarse. Lectores reúne, en número crecido, su salón de lectura, 
especialmente durante la estación invernal, época en que los socios residen en esta 
ciudad. 
 
A cumplir la misión encomendada a este Ateneo dedica su Junta directiva toda su 
actividad. Ha abierto en Secretaría matrículas de francés, inglés, alemán y esperanto; 
ha establecido una Academia gratuita de solfeo para orfeonistas y niños y jóvenes de 
ambos sexos, y a cargo de un profesor competente se volverá a abrir la de gimnasia 
higiénica para niños y niñas menores de 10 años, hijos de socios. 
 
Confía dicha Junta que no serán vanos sus esfuerzos, y si en ello acierta, si ve sus 
cátedras concurridas, su historial continuado, su biblioteca floreciente y frecuentado su 
salón de lectura, sentirá premiados sus afanes con la satisfacción del deber cumplido. 
 
 
8.3.12. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 14 de octubre de 1913. Memoria leída por el 
secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell 

 
EXCMOS. SEÑORES; SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
El 14 de octubre del año anterior celebramos la sesión de apertura del curso que 
brevemente, por encargo de la Junta Directiva, voy a reseñar: 
 
Por ausencia de don Antonio Victory ocupó la presidencia el vicepresidente don Pedro 
Mir y Mir. El Secretario señor Ripoll leyó la Memoria reglamentaria y el fallo del Jurado 
del concurso de Folk-lore menorquín. 
 
En representación de don Pedro Ballester que se hallaba indispuesto, su señor hijo 
don Ramón leyó el discurso inaugural tratando de «La crisis financiera en Menorca», y 
el señor Mir y Mir declaró abierto el curso, que si no ha sido tan fecundo como otros, 
no ha sido ocioso, porque afortunadamente no lo es nunca el tiempo en esta casa. 
 
Durante los meses invernales hubo cátedras de inglés, francés y alemán, no tan 
concurridas, es cierto, como pudieran estarlo en una población marítima muy visitada 
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por extranjeros y que siempre cultivó las lenguas vivas, en las que no pocos de sus 
hijos se distinguieron, como Guardia el filólogo, Albertí el políglota, Soler, etc. En esto 
no se puede decir por desdicha que Mahón ha progresado ni siquiera que conserva el 
rango que tuvo. Ha venido a menos y es muy sensible decirlo, porque precisamente 
cada día es más necesario el estudio de las lenguas para la vida de relación. Cuenta 
el Ateneo con distinguidos profesores, el tiempo suele sobrar como ocurre en las 
poblaciones pequeñas; sólo á un lamentable desvío hacia el estudio hay que atribuir el 
escaso número de matriculados en nuestras clases. Pero el celo de los profesores y la 
asiduidad de algunos discípulos las mantienen todos los años con satisfacción de la 
Junta Directiva, que quisiera verlas prósperas. 
 
Las conferencias no fueron muchas; podemos anotar las siguientes: 
 
En octubre, de don Francisco Hernández Sanz, «Notas biográficas de Patxot», 
conocido por Ortiz de la Vega, y de don José Pérez de Acevedo, «Patxot como 
literato», para celebrar el centenario del natalicio del ilustre estilista, paisano nuestro. 
 
En enero, dos de don Antonio Hernández Ballester acerca de «Aerostación Militar». 
 
En febrero, una de quien tiene la honra de leer estas cuartillas, tratando de los 
Exploradores de España» y otra del señor Hernández Ballester sobre «Aerostación 
Militar». 
 
En marzo, de don Pedro Ballester «El juego en la Historia y en la sociedad actual»; de 
don Fernando Díaz Giles, «Beethoven y sus sinfonías», con ilustraciones musicales 
por las señoras de Merino, de Ballester y de Jiménez y la señorita de Ballester; de don 
Francisco Valladolid, «Higiene de la inteligencia» y de don José Roca de Togores, 
«Indicaciones acerca de la reforma y ensanche de Mahón». 
 
Tampoco el número de veladas alcanzó el de otros años, memorables en la Historia 
de esta casa; pero todas fueron muy celebradas, pudiendo apuntar entre las literarias, 
las musicales y las mixtas, dos en octubre, una en noviembre, otra en diciembre, dos 
en febrero y una en marzo. A alguna tuvimos el gusto de invitar a distinguidos 
extranjeros, como la oficialidad del crucero ruso «Oleg» que procedente de Salónica 
hizo escala en este puerto. En las veladas musicales ha intervenido el Orfeón con su 
acostumbrado acierto. 
 
No olvidando las relaciones que unen a este Ateneo con el de Madrid, al fallecer su 
ilustre Presidente don Segismundo Moret el señor Victory dirigió un telegrama de 
pésame a aquel centro de cultura, y delegó la representación de esta Sociedad en sus 
Socios de Honor señores Prieto y Caules, Sitges y Vives Escudero para que asistieran 
al entierro del preclaro ateneísta. La Junta Directiva aprobó las disposiciones de la 
presidencia y acordó dedicar al difunto una velada necrológica que tuvo lugar el 7 de 
febrero, tomando parte en ella los señores Victory, Pérez de Acevedo y algunos otros 
ateneístas que leyeron fragmentos de discursos del señor Moret. A este acto fueron 
invitadas las Autoridades, las Cámaras de Comercio y Agrícola, las juntas de los 
Ateneos locales y la Prensa. 
 
Durante el año la Junta Directiva ha encauzado sus esfuerzos á mantener a la misma 
altura el gabinete de lectura que cuenta 150 publicaciones, y la biblioteca, continuando 
el catálogo de ésta, en la que han ingresado por compra y donativos 131 obras, 
además de 50 que estaban en depósito y fueron regaladas. 
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Con igual interés ha proseguido el cuidado del Museo, algunas de cuyas colecciones 
han aumentado con nuevos ejemplares, particularmente la ictiológica que desde 
algunos años forma el señor Ferrer y la de cerámica arqueológica. Se empezó la de 
botánica constituída por la de semillas que organiza el señor Mir Llambías y la de 
coníferas, propiedad del señor Doménech. 
 
En el capítulo de visitas hemos de hacer particular mención de la de las oficialidades 
de los cruceros inglés «Cumberland», italianos «A. Vespucci», «Palinuro», «Carlo 
Alberto» y «Flavio Gioia» y ruso «Oleg», almirante Alberto del Bono, S. A. R. la Infanta 
doña Isabel y su séquito, los duques de Montpensier y de Orleans y los turistas de la 
expedición organizada á bordo del «Ile de France» por la «Revue Générale des 
Sciences», entre los cuales se contaban algunos descendientes de nuestro paisano el 
toxicólogo Orfila. 
 
Con el recuerdo de los visitantes que por esta casa pasaron prodigando a nuestra 
labor frases de amabilidad exquisita, perduran en nuestra memoria los nombres de 
aquellos consocios que compartieron nuestras tareas, que participaron de las 
satisfacciones y de los pesares que abundan en toda acción social y que aquí no 
escasean: don Vicente Rodrigo y don Guillermo Fontirroig. Esta lista aunque corta, es 
muy larga para nuestros sentimientos de amistad y afecto. 
 
Nada hemos de decir de la situación económica de esta Sociedad, pues ya lo expuso 
el señor Contador en la Junta General reglamentaria con claridad admirable. 
 
No corresponderíamos a las deferencias que algunos señores nos han dispensado si 
no anotásemos aquí los obsequios que de ellos hemos recibido. 
 
Del socio de mérito don Francisco Hernández Monjo regalo de una marina de que es 
autor. 
 
De «La Marítima», Compañía de vapores, 200 ejemplares de los itinerarios de correos, 
para unirlos a la Guía de Menorca». 
 
De don Pedro Miguel, la partitura y parte de una pieza de «Siegfrid» y una romanza 
que compuso. 
 
De don Antonio Taltavull, residente en New-York, una vista panorámica, en fotografía, 
de dicha ciudad, y una cantidad en metálico para hacer un cuadro. 
 
Al resumir nuestra existencia social durante el curso anterior y recordar todas las 
vicisitudes que hemos pasado desde 1904, fecha de la fundación de la Extensión 
Universitaria, y 1905, en que se fundó el Ateneo, observamos que hemos ido mucho 
más lejos de lo que esperábamos al iniciar un movimiento que logró agrupar en esta 
casa la mayor parte de las fuerzas vivas, de las energías que en todos los órdenes van 
dando cuerpo a las aspiraciones y necesidades de un pueblo. 
 
En estas modestas habitaciones se cruzan y conviven para el trabajo los comerciantes 
e industriales con los orfeonistas, los agricultores con los alumnos de lenguas, de 
música y de canto, los propagandistas de la Liga Marítima con los socios de la Cruz 
Roja, los individuos de la Sociedad protectora de la pesca con los del Club de Foot-
Ball. 
 
Pero algo nos decía que el ciclo de nuestra actividad no estaba completa, que tal vez 
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en nuestras ansias de renovación y de regeneración no habíamos acertado con el 
verdadero camino al dedicar todos nuestros cuidados a los ciudadanos de hoy sin 
pensar en los que han de substituirnos mañana. Y he aquí que una nueva institución 
viene a completar nuestra obra, a satisfacer nuestros deseos, empezando la tarea más 
abajo, en la infancia misma, para encauzarla, para robustecerla, para hacerla capaz de 
sus futuros destinos y apta para la compleja ciudadanía moderna. 
 
No todo había de ser gravedad y tiesura en esta casa. También habían de entrar en 
ella las risas infantiles para, burla burlando, participar en nuestros trabajos y 
estimularnos con el ejemplo de su inquieta juventud. 
 
El lema de los Exploradores de España es, desde hace diez años, nuestro lema. Por 
esto os rogamos que, si alguna vez esa infancia bulliciosa interrumpe vuestras lecturas 
o turba vuestros estudios con su revolotear de pájaros alborozados, si invaden 
ruidosamente esta casa alterando su habitual reposo, tengáis para ellos una mirada o 
una sonrisa de cariño y de indulgencia. Son nuestros hijos, hermanos, sobrinos o 
amiguitos que van al campo a ejercitar sus músculos, a respirar aire puro y a escuchar 
ideas sanas, o vuelven de aprender cosas útiles que les hagan apreciar los beneficios 
del trabajo. 
 
Hagamos por ellos lo que por nosotros no hizo nadie, y preparemos así una evolución 
que anule las crisis perturbadoras. Esos muchachos son una organización social que 
avanza para sanear los cuerpos y las almas. 
 
¿No creéis que podemos hacerles sitio a nuestro lado y decirles que están en su 
casa? 
 
 
8.3.13. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 23 de octubre de 1914. Memoria leída por el 
secretario de la Junta Directiva D. Pedro Ripoll Busquets 

 
EXCMOS. SEÑORES: 
SEÑORES: 
 
Honrados por la Junta Directiva para la redacción de la Memoria reglamentaria, 
cumplimos nuestro deber exponiendo la labor realizada en el finido curso, que si no 
fué del todo fecunda, como podría esperarse de los elementos que cuenta este 
Ateneo, tampoco ha sido estéril: repasadla con nosotros y juzgaréis. 
 
En 14 octubre tuvo lugar la apertura de curso, a la cual, previamente invitadas, 
concurrieron varias de nuestras dignas Autoridades, leyendo la Memoria de 
reglamento el Secretario señor Lafuente Vanrell. 
 
El discurso inaugural, a cargo del Presidente don Antonio Victory, versó sobre La 
sociedad mahonesa y sus instituciones modernas de cultura, higiene y fomento. Acto 
seguido declaró abierto el curso. 
 
Conferencias 
 
Nueve durante el curso se han dado en este salón: las dos primeras en 12 y 14 de 
noviembre, por don Félix Durán y Cañameras, Bibliotecario Arqueólogo, bajo el tema 
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Viajes por Italia, con proyecciones. 
 
En 12 de diciembre otra a cargo de la señorita doña Catalina Sastre, disertando acerca 
de la Educación de la mujer. 
 
El 17 febrero don Mauricio Cuesta, capitán de Ingenieros, explicó la teoría y 
funcionamiento de la Telegrafía sin hilos. 
 
El 28 del mismo mes el capellán castrense don León Velilla dió otra, tratando de los 
Orígenes de la vida. 
 
El 7 de marzo el catedrático de Física del Instituto, don Rafael Escriche, desarrolló el 
tema Oscilaciones eléctricas, que terminó en otra del 16 del mismo mes. 
 
Sobre el tema Combate naval de Menorca, conferenció en 1º abril el capitán de 
corbeta, don José Riera Alemañy. 
 
Y el 11 de junio cerró el ciclo de conferencias el capellán señor Velilla, con el miso 
tema Orígenes de la vida, que había ya tratado en 28 febrero. 
 
Conciertos 
 
Se celebraron en 5 noviembre, 22 diciembre, 5 enero, 17 marzo, 21 abril y 30 mayo. 
En total seis. En el primero se despidió de nosotros el que fué digno Presidente de la 
Sección de Literatura y Música, don Fernando Díaz Giles, de gratos recuerdos en esta 
casa, y cuya gestión fué tan meritoria, que la Junta directiva se honró nombrándole 
Socio de Mérito. La última velada que tuvo el carácter mixto literario musical, fué 
dedicada a la memoria del gran poeta, alma de la Provenza, Federico Mistral. Además, 
mencionaremos el improvisado en 18 junio en obsequio a los profesores y oficiales-
alumnos de la Escuela Superior de Guerra, en la cual admiramos al notable pianista 
don José Enciso, Comandante de Estado Mayor. 
 
Excursiones 
 
La Sección de Deportes y Excursiones, que durante el curso anterior apenas dió 
pruebas de existencia, ha vuelto por sus fueros y ha organizado las siguientes: en 15 
marzo a la sierra de Biniaxa, con motivo de celebrar los Exploradores mahoneses la 
Fiesta del Árbol; en 3 mayo al Monte Toro y Fornells y, finalmente, el 7 de junio al 
pintoresco Barranch d’Algendar. Como nota simpática y digna de mención hemos de 
consignar que a las dos últimas concurrieron varias señoras y señoritas. 
 
Clases de idiomas 
 
Poco concurridas. Ni el francés e inglés, tan comunes y corrientes en esta Isla, como 
el italiano, necesario a los numerosos aficionados al bel canto, y el alemán, hoy casi 
indispensable para estudios científicos, han conseguido desterrar la apatía señalada 
en anteriores Memorias reglamentarias. Mencionemos que persiste la indiferencia, y 
hagamos votos para que en las próximas pueda trocarse la lamentación, ya que no en 
entusiasmo, en un favorable resurgimiento. 
 
Biblioteca 
 
En escala ascendente han continuado los donativos de libros con destino a la 
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Biblioteca; cerca de 200 volúmenes hemos recibido, entre ellós unos 50 de la Excma. 
Diputación de esta Provincia. Varias publicaciones nuevas, entre las cuales se cuentan 
dos ilustraciones destinadas a las señoras, han venido a aumentar las existentes. Y 
aunque nuestro ferviente deseo es adquirir el mayor número posible de obras nuevas, 
los escasos elementos pecuniarios de este Ateneo sólo han permitido adquirir, por 
compra, unas pocas. 
 
Los señores Bibliotecarios continúan formando los catálogos parciales, tan prácticos 
para el manejo de los libros. Merece especial mención el que contiene todas las obras 
referentes a Menorca o debidas a escritores menorquines, las cuales han sido 
colocadas en estantería especial. Suman unos 150 libros y más de 600 folletos. 
 
También se va procediendo a la catalogación de folletos de todas las demás 
secciones, relacionándolos en carpetas que se han colocado asimismo en un estante 
construído exprofeso. 
 
Museo 
 
Van aumentando las distintas colecciones que lo integran, con donativos que han 
hecho varios señores socios y particulares y corporaciones. 
 
Libro de visitas 
 
Siguen llenándose sus páginas con firmas de casi todos los turistas y forasteros que 
han pasado por esta isla. Citemos entre otros: al Vicealmirante de la primera Escuadra 
ligera de 
Francia y varios Jefes y Oficiales de la misma; Oficialidad del crucero inglés 
«Cumberland»; al Excmo. señor Capitán General de estas Islas, don Francisco M. de 
Borbón; al Heredero de la Corona de Italia, Humberto de Saboya, príncipe del 
Piamonte; al diputado a Cortes, don José Zulueta y al señor Gobernador civil de esta 
provincia, don Ignacio Martínez de Campos. 
 
Socios de honor 
 
Tres nuevos Socios de honor se han agregado a la lista de los existentes ya en este 
Ateneo; don Federico Llansó y Seguí, don Orestes Araújo y Alimundo y don Antonio 
Taltavull Carreras. En tierras lejanas y allende los mares los dos últimos, nos han ido 
ofrendando, el uno desde la América del Sur, sus numerosas obras, y el otro desde el 
Norte América, recuerdos y donativos. Agradecido debía ser este Centro con quienes 
la distancia no es óbice para recordarle en todo tiempo. Ya como particular, ya con la 
investidura de Diputado a Cortes que ostentó el señor Llansó, ha venido laborando 
para este Ateneo. Terminada su representación parlamentaria, y dejando a un lado su 
significación política, creyó la Junta directiva llegada la hora de honrarle con el 
nombramiento que desde hace tiempo tenía merecido, y la General, con su voto 
unánime, sancionó el propósito de la Directiva. 
 
Socios fallecidos 
 
Dediquemos un piadoso recuerdo a nuestros consocios Excelentísimo señor don 
Rafael Prieto y Caules, don Juan Moysi Palacios, don Andrés Vicente Gallo y don José 
Motta Sastre, que durante el finido curso rindieron su tributo a la muerte. Hagamos 
especial mención del que lo fué de honor, el señor Prieto, pues bien se lo merece 
quien en todos momentos recordaba que en su isla natal existía este centro de cultura, 
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y tan identificado estaba con su misión que, en plena vida y en su postrera voluntad, 
nos hizo legados de libros, unos ya catalogados en nuestra Biblioteca y en camino 
otros para ingresar en ella. 
 
Subvención 
 
Grato es a la Junta directiva consignar que la Excma. Diputación Provincial de 
Baleares nos ha concedido una subvención en metálico. Si tal subvención es en sí de 
agradecer, por facilitar nuestra marcha económica, no lo es tanto como las frases 
laudatorias insertas en el oficio que dirigió su Vicepresidente, para este Ateneo. 
Renovemos la expresión del deseo consignado por dicha Junta, en su acuerdo de voto 
de gracias para la Excma. Diputación, «de continuar trabajando en pro de la cultura y 
de los intereses patrios», y hagamos votos para que la expresada Corporación 
reconociendo «y teniendo en cuenta los grandes beneficios que a la cultura patria 
reporta el Ateneo» (son sus palabras textuales) continúe subvencionándonos 
anualmente. 
 
Clase de gimnasia 
 
Lamentábamos en la Memoria reglamentaria del año 1912, el abandono de la clase de 
gimnasia higiénica para niños y niñas. La institución de los Exploradores de España, 
cuyos tangibles resultados están a la vista de todos, ha venido a remediar en parte tal 
abandono, por lo que sé refiere a los niños. Pero nadie se ocupa de las niñas, tan 
necesitadas y tal vez aún más que aquéllos, de desarrollo físico. Todos queremos que 
la mujer sea bella física y moralmente. La belleza física requiere una constitución 
normal y formas proporcionadas: cuanto contribuya a formar una y otras ha de ser 
objeto de nuestra atención, y es indudable que la gimnasia higiénica lo consigue en 
gran parte. No olvidemos que la niña de hoy es la mujer de mañana: la que todos 
deseamos bella, ágil y proporcionada. 
 
Este es el resumen de lo hecho en el curso finido y de lo que en el próximo pudiera ser 
objeto de ampliación: nos referimos a las clases de idiomas y de gimnasia higiénica. Al 
buen sentido de todos nuestros consocios dejamos encomendada nuestra indicación. 
Favorecedlas y con ello elevaréis en alto el nombre de este Ateneo. 
 
Ligeras consideraciones sugiere la lectura del indicado resumen. Solamente en dos 
nos detendremos, por ser las más dignas de atención: la parte activa que el bello sexo 
ha tomado en nuestras tareas y excursiones y nuestra marcha progresiva. 
 
En efecto: el elemento femenino, que solamente en veladas musicales había aportado 
su concurso, inició con la señorita Sastre, en su conferencia acerca de la Educcición 
de la mujer, la tendencia de convertir a ésta de mera espectadora que salvo en 
aquellas veladas había sido, en elemento de acción; continuáronla las señoras y 
señoritas que con su presencia animaron las excursiones; y digno remate de todo ello 
ha sido la aceptación del cargo de Presidente de la Sección de Literatura y Música por 
doña Catalina Llambías de Ballester, correspondiendo al acuerdo de la Junta general 
que la nombró. Inútil es expresar la satisfacción que el sexo fuerte ha sentido en vista 
de tal actitud, y su deseo sería ceder a menudo el sitial del conferenciante para que se 
viera honrado por representantes del sexo femenino. ¿Seremos tan afortunados que 
consigamos nuestro deseo? 
 
Es, aunque lenta, progresiva nuestra marcha. Entramos en el curso que hoy se 
inaugura, último de la primera década, en situación relativamente próspera. En los 
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nueve años transcurridos hemos afianzado nuestra vida y entrado últimamente en 
terreno que nos permite disminuir, aunque poco, nuestra deuda. Esto en el orden 
económico; en el moral, el avance ha sido mucho mayor: hablen por nosotros todos 
cuantos han trabajado en esta casa para su desenvolvimiento y para el bien y 
progreso de Menorca, que es el progreso y bien de este Ateneo; y díganlo quienes en 
la prensa, epistolarmente y en folletos, y en toda ocasión, ostentando cargos activos 
de esta Junta directiva y fuera de ellos, han salido en defensa de esta isla, 
reivindicando olvidos no merecidos. Consecuencia de tales trabajos es el renombre 
que ha adquirido este Centro, sobre todo fuera de Menorca. ¡Lástima que aquí no se 
aquilaten, como se merecen, tales desvelos! 
 
 
8.3.14. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 23 de octubre de 1914. Resumen por el presidente del 
Ateneo D. Antonio Victory 

 
EXCMOS. SEÑORES; SEÑORES: 
 
Antes de dar por terminado este acto, que celebramos por décima vez, he de dirigiros 
breves palabras, siguiendo la costumbre y cumpliendo un deber para mí gratísimo. 
Sean mis primeras frases para felicitar calurosamente al ilustrado oficial de la Armada 
señor Cardona, que tan magistralmente nos ha expuesto y desarrollado un asunto de 
palpitante actualidad y de grandísimo interés local y nacional. Las consecuencias que 
se deducirán de las conferencias del señor Cardona, se nos han de ocurrir a todos, 
después de oir la segunda, que tendrá lugar, como está anunciado, el lunes próximo. 
En ella puntualizará el conferenciante los defectos de que este puerto, dotado por la 
naturaleza de tan buenas condiciones adolece por abandono de los hombres. 
Pudiendo estos defectos remediarse fácilmente, dependiendo el conseguirlo de la 
voluntad humana, siendo el asunto de gran interés para la nación y primordial para la 
Isla, ya que si tiene ésta alguna importancia la debe casi exclusivamente al puerto de 
Mahón, hemos de considerarnos todos obligados a poner a prueba nuestra voluntad, 
nuestra actividad y nuestra energía hasta conseguir que recupere, adquiera y 
conserve las cualidades que debe reunir para sacar de él todo el rendimiento útil que 
se le puede exigir por su situación y condiciones naturales. Tengo la seguridad de que 
si todos los que estamos aquí presentes nos imponemos esta obligación, los discursos 
del señor Cardona no caerán en el vacío, máxime cuando las circunstancias obligan a 
que se atienda a este puerto como exige el interés nacional. 
 
La Memoria de la Junta directiva, redactada y leída por el Secretario señor Ripoll, 
expresa fielmente la labor del finido curso. Nada he de añadir a lo que en ella se dice, 
como tampoco creo necesario exponer nuestros propósitos para lo porvenir. Basta 
reiterar que procuraremos seguir cumpliendo los fines que nos marcan nuestros 
estatutos. Sólo he de fijarme en algún punto, que conviene esclarecer a los señores 
socios. 
 
Habrán notado éstos que nuestro salón de lectura atraviesa una crisis, que no está en 
nuestras manos evitar. Son en gran número las publicaciones que dejamos de recibir 
desde principios de agosto, a causa del estado de guerra en que se hallan las 
principales naciones de Europa, figurando precisamente entre ellas las revistas de 
más importancia: de Francia, Revue des deux mondes, Revue scientifique (Revue 
rose), Revue politique et littéraira (Revue bleue), La Nature, Lisez-moi, etc.; de 
Inglaterra, The Studio; de Alemania, Moderne Kunts; de Bélgica, Revue de l’Armée 
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belge; y hasta de Italia, L’Ilustrazione. A las que tienen establecido el cambio con 
nuestra REVISTA DE MENORCA, seguiremos enviándoles ésta, pero creemos inútil 
renovar las suscripciones de las demás hasta que se normalice su publicación. 
 
Algunas de las secciones del Ateneo van preparando trabajos para el curso que 
empezamos. La de Giencias exactas y naturales anunciará en breve un concurso que, 
si da tan buen resultado como los celebrados anteriormenTe, vendrá a aumentar con 
alguna o algunas obras las que al Ateneo debe la bibliografía menorquina. La de 
Literatura y música ha celebrado ya una reunión, proponiéndose verificarlas 
semanalmente para sus ensayos y organización de veladas literarias y musicales. La 
de Deportes y excursiones tiene en estudio algún proyecto, que procurará ir 
desarrollando. 
 
En la conferencia de apertura del curso anterior, al tratar de las instituciones aquí 
domiciliadas, dije que la de los Exploradores de España, recién establecida en esta 
ciudad, arraigaría sólo en el caso de que tuvieran mucha constancia los organizadores 
y especialmente los instructores. Transcurrido ya más de un año, ha llegado la ocasión 
de dirigir un caluroso elogio a unos y a otros, muy especialmente al Jefe de la tropa 
mahonesa, por el brillante estado de instrucción a que han llegado los muchachos, 
instrucción que puede competir con la que han alcanzado en poblaciones de mayores 
elementos, como Madrid, según ha podido atestiguar un instructor de los Exploradores 
de la capital, que ha pasado una temporada entre nosotros. 
 
De la trascendencia de esta institución, que rápidamente se extiende por el mundo 
entero, hemos de esperar resultados provechosos para la Patria. La bondad de sus 
fines y los procedimientos prácticos que emplea, han merecido el apoyo de todas las 
clases sociales, el auxilio de todos los gobiernos y la protección de nuestro augusto 
Soberano, que asiste a los principales actos de los Exploradores de Madrid, revista 
siempre los de las poblaciones que visita, se honra en vestir el uniforme de la 
asociación y en lucir su insignia, esa estrella de cinco puntas que les lleva siempre 
adelante, la misma que guió a los reyes de Oriente hacia la cuna de la redención del 
género humano, la que también conduce nuestros ejércitos a la victoria. 
 
Los muchachos que durante ocho años reciban la instrucción del explorador y 
practiquen sus máximas y ejercicios, en la edad en que más arraigan las enseñanzas 
que se les dan, han de hacer luego todo su vida obras buenas, han de guardar un 
profundo respeto a las leyes, han de ser ciudadanos útiles a la sociedad. 
 
Animemos, pues, y apoyemos a estos muchachos y a sus entusiastas y abnegados 
instructores, en la seguridad de que con ello prestaremos un buen servicio a la Patria. 
 
Y para concluir, he de expresar nuestro más sincero reconocimiento y gratitud hacia 
las autoridades, representantes de asociaciones, prensa y a cuantos han respondido a 
nuestra invitación, honrando este acto con su presencia y dando con ello una prueba 
de su interés por la cultura y el progreso de esta isla, fines principales que persigue el 
Ateneo. 
 
Queda abierto el curso de 1914 a 1915. 
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8.3.15. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 15 de octubre de 1915. Memoria leída por el 

secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell 
 
EXCMOS. SEÑORES. 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
Abrióse el diurno curso el día 23 de octubre con la lectura de la memoria anual 
redactada por mi compañero de secretaría don Pedro Ripoll y la conferencia inaugural 
por el Teniente de Navío don Pedro M. Cardona, Ayudante honorario de S. M., quien 
desarrolló el tema «Ensayo de valoración estratégica y táctica del puerto de Mahón». 
 
Por la extensión de este trabajo su autor leyó la segunda parte la noche del 26 del 
mismo mes. 
 
A poco de ambas conferencias se cumplían los augurios que el señor Presidente don 
Antonio Victory expuso al cerrar con breves palabras la velada de apertura llamando la 
atención acerca de la importancia de la labor del señor Cardona, no sólo desde el 
punto de vista local sino especialmente en lo tocante a los supremos intereses 
nacionales. 
 
El citado estudio fué muy pronto conocido y apreciado por técnicos y políticos de 
altura, ejerciendo en elevadas esferas impresión profunda, no traducida por desdicha 
en hechos de momento, pero suficiente a hacerse perceptible en el porvenir. 
 
Me permito romper la acostumbrada exposición cronológica de conferencias para 
mencionar ahora las que se dieron en conexión con las anteriores. 
 
El 15 de noviembre don Pedro Ballester disertó acerca de «Mahón puerto franco». 
 
Entre tanto las revistas profesionales se ocupaban de las conferencias del señor 
Cardona y el Capitán de artillería don Francisco A. de Cienfuegos, cuyas relaciones 
con esta Casa eran activas, redactó un estudio titulado «Mahón: Bese naval avanzada. 
Su significación y artillado como capitalidad militar y marítima de las Baleares» en que 
tomando como punto de partida el trabajo del señor Cardona desarrolló nuevos 
aspectos de la defensa de Menorca en sus relaciones con la de las Baleares y la de la 
Península. 
 
En las veladas del 13, 14 y 16 de abril, don Antonio Padró leyó las tres partes del 
estudio del señor Cienfuegos, precediendo a la primera un prólogo de nuestro 
Presidente y un preámbulo del señor Padró y cerrándose la última conferencia con un 
epílogo de don Pedro M. Cardona. 
 
Estos trabajos fueron publicados en un folleto que tuvo rápida y copiosa venta en toda 
España. 
 
El «Memorial de Artillería» ha publicado en su número de agosto último la monografía 
del señor Cienfuegos. 
 
Además de las mencionadas conferencias, se dieron las siguientés: 
 
En 25 de noviembre, la tercera de una serie que en el curso anterior empezó el 
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capellán castrense don León Velilla sobre «Los orígenes de la vida»; en 1º de 
diciembre una de don Antonio Hernández Ballester con el tema «La luz y el aire»; en 6 
de diciembre una de don José Cotrina Ferrer tratando de «Los dominios de la mujer»; 
en 9 de enero don Juan L. Taltavull disertó sobre «Relaciones entre España y 
América»; en 26 de enero don José Juaneda Calleja, Pbro., acerca de «Reformas 
introducibles en la enseñanza de idiomas»; en 10 de febrero don Jerónimo Forteza 
versó sobre el «Concepto moderno de las Gotas de leche como establecimientos de 
puericultura y maternología»; en 18 de febrero don 
Antonio Padró expuso un «Bosquejo histórico acerca de la portentosa labor de España 
en el progresivo concepto geográfico del nuevo mundo, desde su descubrimiento 
hasta que el Adelantado Vasco Núñez de Balboa descubre el mar de Sur o Grande 
Océano»; en 27 de febrero y 6 y 13 de marzo la Profesora nacional señorita Catalina 
Sastre dió cuenta de las enseñanzas adquiridas en el «Cursillo de perfeccionamiento» 
para Maestras y Maestros que se dió en la Universidad de Barcelona y al que asistió 
pensionada por el Ministerio de Instrucción pública; en 28 de abril don Vicente Fornals 
disertó con el tema «Notas sobre la alimentación del soldado», siendo esta 
conferencia publicada luego en la «Revista Vegetariana» de Barcelona, con un retrato 
del autor; por último, el 25 de mayo don Pedro Verdugo leyó una conferencia de doña 
Catalina Narváez, Vda. de Ruiz, acerca de «La mujer moderna». 
 
Tanto por el número como por la calidad de las conferencias no se puede negar que el 
curso fué aprovechado y fecundo. En él advertimos una participación creciente de la 
mujer en nuestra labor literaria, pues aunque otros años ha habido algunas señoras 
que han ocupado la cátedra de esta Casa y una formó parte del Jurado en el concurso 
de folk-lore, actualmente una preside nuestra Sección de Literatura y Música y dos han 
contribuido con su trabajo espiritual a difundir la cultura, haciéndolo con el especial 
encanto que la mujer, artista siempre, sabe, poner en sus obras. 
 
Concursos.— La sección de Ciencias Exactas y Naturales, por iniciativa de su 
Presidente don Lorenzo Pons Marqués, a quien Mahón debe tantas innovaciones 
relacionadas con la Medicina, publicó en febrero la convocatoria para premiar el mejor 
trabajo que se presente con el tema «Geografía o topografía médica de uno o varios 
términos municipales de Menorca» exceptuando el de Mahón, ya estudiado 
recientemente de modo magistral por el señor Pons Marqués en obra premiada por la 
Real Academia de Medicina de Madrid. 
 
El plazo para la admisión de trabajos terminará el 30 de junio de 1916. 
 
El Ateneo desea que este certamen tenga tan feliz término como los anteriores, que 
han enriquecido nuestra bibliografía con excelentes obras. 
 
Veladas musicales.— En 16 y 29 de noviembre, en 11 de enero, en 9 de marzo, 
repetida el 31 del mismo mes a petición de numerosos socios, y en 25 de mayo. 
 
Tomaron parte en ellas las señoras doña Catalina Llambías de Ballester, doña Dolores 
Cisneros de Merino, doña María Mercadal de Aguinaga y doña Honorina García de 
Jiménez; las señoritas Concepción Merino, Elisa Ballester, Pilar Baquero, María Luisa 
Mingorance, María Humbert, Ángeles Rodrigo y María Clapés; los señores don 
Dionisio Tato y don Juan Alfonso, el tenor don Francisco Pons y los profesionales 
señores Soler y Palliser, dirigiendo los conciertos el señor Bellissimo. 
 
También el Orfeón Mahonés, domiciliado en este local, prestó su acertado concurso. 
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Pocas fueron las veladas en parangón con otros años, pero en éste hemos de 
consignar que durante el invierno los viernes de cada semana se reunían en este 
salón numerosas señoras y señoritas que con algunos socios gustaban el placer de la 
buena música y ensayaban las obras que habían de figurar en los programas de las 
veladas. 
 
De estas amenas tertulias nació la iniciativa de dar una representación en el Teatro 
Principal destinando su producto a un fin benéfico, como se hizo poniendo en escena 
la comedia de los Quintero «Las de Caín» que produjo a la Gota de Leche un 
importante ingreso. También se organizó en el mismo Teatro un concierto en el que 
tomaron parte 26 señoras y señoritas, una orquesta de 30 profesores, el Orfeón 
Mahonés y una banda, bajo la dirección del Maestro signor Doménico Bellíssimo; con 
este acto se cerró la temporada activa del año y el Asilo de Huérfanas recibió el 
beneficio líquido de la función. 
 
El público de esta ciudad, al contribuir con entusiasmo al éxito de estas veladas, como 
ha ocurrido siempre, gozó de un noble placer espiritual y cooperó a la realización de 
acciones de las que dejan satisfecha el alma. 
 
Clases de idiomas.— Se abrió matrícula para las de francés, inglés y alemán, a cargo 
de los señores don Miguel Oliver, don Sebastián Sapiña y Herr Alfred Hess, si bien 
más adelante por ausencia del último le substituyó en la cátedra de alemán el señor 
Oliver. 
 
Ya en la Memoria de 1913 nos lamentábamos de que estas clases tan útiles y tan 
económicas, no obtuviesen la atención que merecen, puesto que proporcionan a quien 
las sigue un instrumento de trabajo valioso e interesante. 
 
Con los alumnos matriculados se organizaron las clases anunciadas, que continuaron 
durante todo el curso. Para el presente se ha abierto la inscripción en las de francés, 
inglés, alemán, italiano y árabe. 
 
Otras clases.— La de gimnasia para señoritas y niños de 8 a 12 años, dirigida por don 
Francisco Seguí, se dió cinco días semanales durante todo el curso en el local que al 
efecto cedió deferentemente nuestro consocio don Mateo Fontirroig en su Colegio de 
la plaza de la Arravaleta. 
 
A cargo de don Martín Pou se organizó una clase de taquigrafía, enseñanza 
indispensable hoy dondequiera que se deja sentir la actividad de la vida moderna. Es 
sensible tener que consignar que terminó prematuramente, sin duda porque la 
inconstancia de nuestro carácter no nos permite seguir los estudios que requieren 
persistencia y minuciosidad. 
 
Biblioteca.— Cuidándola con el esmero que el Ateneo ha de dicado siempre a 
departamento tan vital para una asociación de personas amantes del estudio, ha 
continuado con actividad la preparación de los catálogos de la diversas secciones, 
tarea benedictina e interminable por la constante afluencia de libros. Durante el curso 
anterior quedaron al día los catálogos de las secciones Ejército, Marina y Ciencias 
Médicas. 
 
Desde octubre último hasta el final del mes anterior han ingresado por donativos de 
autores, editores y poseedores, 173 obras; se han comprado los tomos 93 a 101 de 
los Manuales Soler, la continuación del diccionario Espasa y ocho obras varias. 
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La seción de Mapas y Planos ha aumentado con algunos de Marruecos y de los 
países en guerra. 
 
Gabinete de lectura.— Se mantiene sin alteración sensible el número de 150 
publicaciones que se reciben por subscripción, por cange con nuestra REVISTA y por 
cesión de algunos señores socios. 
 
A1guna perturbación se advirtió en los primeros momentos de la guerra europea, pues 
dejamos de recibir importantes ilustraciones y revistas extranjeras, pero muy pronto se 
normalizó la situación y recibimos los números atrasados, menos las revistas belgas y 
la ilustración alemana «Moderne Kunz» que suspendieron su publicación y no la han 
reanudado. 
 
Museos.— Han ingresado ejemplares que no poseíamos en las secciones de 
mamíferos, cerámica romana, mineralogía, epigrafía y ornitología. En la última 
conservamos un turdus músicus (zorzal) cazado en las inmediaciones de este puerto; 
llevaba en una pata un anillo de aluminio con una inscripción por la que se vino en 
conocimiento de que procedía de la Sociedad Ornitológica de Salzburgo (Austria) a la 
que el Ateneo dió cuenta del hallazgo. Aquella corporación contestó agradeciendo la 
noticia y mandando un folleto ilustrado explicativo de los estudios a que se dedica 
acerca de las corrientes emigratorias que siguen los volátiles. 
 
Merece mención el interés con que los pescadores, cazadores y el público en general 
se apresura a traer los ejemplares raros que van a parar a sus manos para que aquí 
se conserven. 
 
El socio fundador don Juan Femenías Comellas regaló una colección de acuarelas 
que representan los tipos de los buques más modernos y forman el séptimo cuadro de 
su colección de barcos de todos los tiempos y países. 
 
Doña Blanca Hédiger donó un cuadro al óleo del pintor mahonés don Juan Font 
representando el combate del Callao y depositó otro cuadro que encierra una carta 
autógrafa de Méndez Núñez a nuestro paisano el general don Victorino Hédiger, 
escrita a bordo de la fragata «Villa de Madrid» poco después de aquel combate. 
 
Hicieron otros donativos doña Blanca Hédiger, don Francisco Terrés Coll, don 
Bartolomé Pons Hernández, señores Herederos de don Nicolás Fábregues, don 
Antonio E. Codina y don Basilio Usieto, presbítero. 
 
Excursiones.― Punto es este en que el presente año no podemos estar satisfechos. 
Una sola se efectuó en embarcaciones automóviles, pasando el día 13 de junio en la 
isla del Aire, cala de Alcaufar y otros puntos de la costa sur. 
 
Como en otros aspectos de la actividad, el Ateneo siente la satisfacción de haber 
iniciado las excursiones a los más agradables lugares de la Isla y de que otras 
Sociedades le secunden. 
 
Fallecimientos.— Hemos de lamentar los de nuestros consocios don Bartolomé Pons 
Coll, don Carlos Femenías Pons y el del Socio de Honor residente en el Uruguay don 
Orestes Araújo. 
 
Visitas.— Muchas han sido las recibidas, debiendo mencionar especialmente la del 
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señor Villanueva, ex ministro y ex presidente del Congreso; la de don Rafael Vehils, 
Director general de la «Casa de América», quien vino para estudiar las condiciones de 
nuestro puerto para el establecimiento de grandes depósitos de nitratos del Perú para 
abonos agrícolas, habiendo informado muy favorablemente; la de los señores Conde 
de Romanones, diputados don Alejandro Rossello, don Fernando Weyler y don 
Baldomero Argente, del ex gobernador civil de esta provincia don Dionisio Alonso 
Martínez, de los diputados provinciales señores Felíu y Alemany, del ex Alcalde de 
Palma don Antonio Pou, del doctor López Comas, inspector provincial de Sanidad y 
algunos turistas, pocos, porque el año no ha sido propicio para viajes. 
 
Durante el finido curso han practicado estudios en esta isla con representación oficial 
del Estado nuestro paisano el doctor don Francisco Ferrer Hernández, catedrático 
auxiliar de la sección de Ciencias naturales de la Universidad Central, que 
comisionado por el Museo de Historia Natural de Madrid pasó un mes en Mahón para 
recoger ejemplares de la fauna marítima de este puerto; una comisión de telégrafos 
para estudiar el amarre de un nuevo cable con Mallorca y don Odón de Buen que a 
bordo del cañonero «Vasco Núñez de Balboa» y acompañado de algunos profesores, 
ha practicado en nuestras costas estudios oceanográficos. 
 
En la Junta general reglamentaria se nombró Socio de Honor al capitán de Artillería 
don Francisco A. de Cienfuegos por sus conferencias a favor de este puerto y su 
defensa, agradeciendo a los señores Cardona y Padró su intervención en las veladas 
que se dedicó a aquel tema. 
 
La Diputación Provincial, en su última sesión de 1914, acordó por unanimidad, como el 
año anterior, conceder a este Ateneo un donativo de quinientas pesetas para contribuir 
a la patriótica obra de cultura —son sus palabras— que realiza esta sociedad. Nos es 
grato consignar esta prueba de repetido apoyo moral y material con que la primera 
Corporación civil de la Provincia demuestra su complacencia por nuestra labor. 
 
El Socio de Honor excelentísimo señor don Rafael Prietó y Caules, fallecido el año 
anterior, legó a este Ateneo los libros que designasen sus herederos y albaceas; estos 
señores, inspirándose en el cariño que el señor Prieto profesaba a esta Casa, han 
cumplido con exceso la voluntad del testador entregando la cantidad de mil pesetas 
para que se inviertan en obras convenientes para nuestra biblioteca. 
 
He aquí reseñada en breves trazos la tarea del último año, un décimo de nuestra 
existencia social. 
 
No creemos necesario anticipar nuestros proyectos, pues además de que su 
realización depende casi siempre de complejas circunstancias, nuestra historia 
responde de nuestro porvenir. 
 
Sólo diremos, para terminar, que ciframos nuestra ilusión en poder cumplir aquel 
programa que a todos aconseja Santa Teresa: que nuestras palabras sean obras. 
 
 
8.3.16. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 15 de octubre de 1915. Resumen por el presidente del 
Ateneo D. Antonio Victory 

 
EXCMOS. SEÑORES; SEÑORAS Y SEÑORES: 
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Tanto en la Memoria de la Junta Directiva, redactada y leída por el Secretario señor 
Lafuente, como en el discurso del vicepresidente señor Ferrer, se ha hecho resaltar la 
importancia de las conferencias que, acerca de nuestro puerto y su defensa, dieron en 
el curso anterior el teniente de navío señor Cardona y el capitán de Artillería señor 
Cienfuegos. También yo he de dedicar breves palabras a dichos trabajos, pues deseo 
hacer constar que no sólo merecieron los aplausos que en este salón les tributaron 
generales del Ejército y de la Armada, jefes, oficiales y cuantos tuvieron la satisfacción 
de oirlas, sino que entre los plácemes de los que las han leído, cuenta el señor 
Cardona con la felicitación especial de S. M. el Rey y el capitán Cienfuegos con 
repetidos elogios que personalmente le dirigió el señor Ministro de la Guerra. 
 
Para el objetivo, de alto interés nacional, que perseguían aquellos trabajos, hay que 
partir de la necesidad imprescindible del dragado del puerto. Sin este dragado, en 
efecto, no podrían estacionar en él todos los barcos precisos para la acción que puede 
encomendársele como base naval avanzada de España en el Mediterráneo; y sin 
estos barcos holgaría todo lo demás que propone el capitán Cienfuegos. 
 
Pero, no es sólo la defensa nacional que exige el dragado del puerto, sino que hay 
otros intereses, de indudable conveniencia general y local, que también lo demandan. 
 
En efecto; después de las conferencias del señor Cardona, y en el transcurso de un 
año, hemos visto llegar sucesivamente, y precisamente para estudiar el puerto con 
diferentes objetivos, al Director General de la Casa de América en Barcelona, al 
Ingeniero Jefe de Obras Públicas de esta provincia, a la Comisión Oceanográfica del 
«Vasco Núñez de Balboa» y a la Comisión Hidrográfica de nuestra Marina de Guerra a 
bordo del «Urania». Pues bien; para los fines perseguidos por cada una de estas 
personalidades y comisiones, conviene también el dragado del puerto. 
 
Desde luego los estudios efectuados por el Jefe de Obras Públicas de la provincia 
tienen por finalidad dicho dragado y fueron ordenados, como de interés general, a 
consecuencia precisamente de las conferencias del señor Cardona. 
 
La misión encomendada al representante de la Casa de América fué la de estudiar 
este puerto, como se estudiarán otros, a fin de elegir uno en el Mediterráneo que sirva 
de depósito central para una importante empresa comercial, que está en vías de 
establecerse, y para lo que el nuestro reúne las condiciones más favorables; pero que 
exigirá también el dragado en alguna parte de él. 
 
La visita de la Comisión Oceanográfica parece debida a un fin puramente científico y 
especulativo; sin embargo, de la misma índole que los estudios por ella realizados es 
el trabajo con que acaba de deleitarnos el señor Ferrer; y éste, al final de su discurso, 
nos ha dicho que el dragado del puerto favorecerá la producción y multiplicación de 
especies marítimas, con el fomento consiguiente de la industria pesquera. No faltan 
aquí personas aptas para estudiar y promover el desarrollo de dicha industria, 
especialmente en lo referente a la cría y exportación de nuestros afamados mariscos, 
que pueden producir un aumento positivo de riqueza. Por último, la misión oficial 
encomendada al vapor de guerra «Urania», es de una importancia grande para la 
Nación y en especial para esta Isla, a pesar de que casi nadie ha fijado en ella la 
atención, contrastando nuestra indiferencia en este asunto con el entusiasmo que en 
Tortosa produjo una misión parecida, que desempeñó recientemente otro buque de 
guerra. Pues bien; del resultado de los estudios que ha efectuado aquella Comisión en 
nuestro puerto, se ha de deducir igualmente la necesidad de dragado en algunos 
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puntos. 
 
Vemos, pues, que tanto desde el punto de vista de la defensa, como por conveniencia 
del comercio y de la industria, y por interés general, es necesario el dragado del 
puerto. El haber obtenido la orden de que se estudie el proyecto correspondiente es 
sólo el primer paso del largo camino que hay que recorrer hasta que la mejora sea una 
realidad. A conseguirla deberían dedicar todos sus afanes las Corporaciones 
populares, las entidades todas, las personas influyentes y especialmente nuestros 
representantes en Cortes, teniendo en cuenta que el puerto es de Menorca entera y 
base de la prosperidad e importancia de la Isla. El Ateneo, en el que se ha iniciado 
este asunto, ha hecho por él cuanto ha podido, como lo ha hecho también con creces 
la Comandancia de Marina. Los demás, que cumplan ahora con su deber. 
 
Nada he de decir de la labor del Ateneo en el último curso, porque queda bien 
detallada en la Memoria del señor Lafuente. En cuanto a propósitos para el porvenir, 
sólo puedo manifestar que la historia del Ateneo en sus diez años de existencia es 
garantía del fiel cumplimiento de la misión que nuestros estatutos nos imponen; y ella 
nos obliga, además, a perseverar en esta misión, con la modestia que los escasos 
elementos disponibles nos imponen y a que nos sujetan los reducidos recursos con 
que contamos. 
 
De la situación económica del Ateneo se da detallada cuenta en la reglamentaria Junta 
general del mes de junio: sólo recordaré que el donativo concedido por la Excma. 
Diputación Provincial nos ha ayudado este año a satisfacer los gastos generales, así 
como la pequeña subvención de nuestro Excmo. Ayuntamiento contribuye al 
sostenimiento del Museo y el legado del señor Prieto nos permitirá ahora atender a la 
conservación y fomento de la Biblioteca. 
 
Réstame, finalmente, dar las gracias a nuestras dignas Autoridades y a los 
representantes de las entidades que han respondido a nuestra invitación, honrando 
este acto, que doy por terminado declarando abierto el curso de 1915 a 1916. 
 
 
8.3.17. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 5 de octubre de 1916. Memoria leída por el secretario 

de la Junta Directiva Don Pedro Ripoll Busquets 
 
EXCMOS. SEÑORES: 
SEÑORES ATENEÍSTAS: 
 
Concretar y reunir en pocas páginas una labor regularmente copiosa, no deja de 
ofrecer cierta aridez, cierta monotonía, de las que no puede desprenderse con 
facilidad un trabajo que cual esta Memoria reglamentaria, apenas deja margen, 
después de registrar hechos y sucesos pasados, para intercalar pequeños 
comentarios a la labor realizada. Propósitos tenemos de amenguar tal aridez, y a este 
fin vamos a reseñar, no cronológicamente, sino por Secciones, cuanto cada una de 
ellas ha producido, excepcionando, como es natural, la apertura de curso y lo que, por 
salir de su órbita, no tenga relación con cualquiera de las expresadas Secciones. 
 
El día 15 de octubre del año último se celebró la sesión de apertura de curso, y en ella 
nuestro compañero en Secretaría, don Lorenzo Lafuente Vanrell, leyó la Memoria 
reglamentaria y el señor Vicepresidente don Jaime Ferrer Aledo desarrolló la 
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conferencia inaugural, cuyo tema fué: El puerto de Mahón desde el punto de vista 
biológico. Cerró el acto, e hizo su resumen en breves palabras, el Presidente don 
Antonio Victory. 
 
Sección de Literatura y Música.— Esta Sección, alma y nervio del Ateneo, que tanto y 
bien ha trabajado siempre, soportó este año la mayor parte de la labor realizada. 
Empezó su cometido en la velada que el 25 del propio octubre dió la concertista de 
violín señorita Emilia Frassinesi, en la que acompañada al piano por nuestro consocio 
don Fernando Díaz Giles, deleitó a la numerosa concurrencia congregada en estos 
salones. En 8 de noviembre siguiente dióse un concierto de guitarra por el profesor 
don Jerónimo Fuster. Otra de piano el 1º de diciembre a cargo del compositor don 
Ángel Peñalva Tellez, Director de la Banda del Regimiento de Menorca n° 70, 
acompañado del niño Ángel Peñalva su hijo, en dos piezas a cuatro manos. Siguió a 
éste, otro en 28 enero del año corriente, desarrollando el programa anunciado las 
señoritas Clapés, Angeles Rodrigo, Concepción Merino y señores Hernández y 
Bellíssimo. Después de un descanso de dos meses justos, el 28 marzo se celebró una 
velada literaria de variado programa, leyendo: don José Cotrina unas notas sobre el 
espectáculo cinematográfico, de las cuales es autor; don Joaquín Raventós Ámilton y 
Êveris, fantasía sobre la historia de Menorca, y Nostalgias, impresiones de un viaje, 
originales del que fué nuestro consocio don Manuel Chueca; don Lorenzo Lafuente 
Vanrell, varios capítulos de su obra Mis colecciones, titulados Las monedas, Las joyas 
y Las cornucopias y don Luis García Antúnez algunos trozos de su drama en verso 
Los dos raudales. Como nota curiosa consignaremos que, recientemente, a últimos de 
agosto un periódico de Madrid, ha dedicado a este Ateneo con motivo de la velada que 
reseñamos, un encomiástico artículo. El 5 abril se dió otra velada musical a cargo de la 
señorita Clapés, señora Mercadal de Aguinaga y señores Palliser, Soler y García, bajo 
la dirección del señor Bellíssimo. Otra en igual día del mes de mayo, por las señoritas 
Concepción Merino y Pilar Baquero, señora doña Dolores Cisneros de Merino y señor 
don Manuel Cuerva. Y el 13 de junio, nuestro consocio don Luis García Antúnez dió 
lectura a su drama en tres actos y en verso, titulado Sol entre brumas, que dedicó a 
este Ateneo. 
 
El cuadro dramático de esta Sección, llevado del altruísmo que guía todos sus actos, 
dió en el Teatro Principal dos selectas y escogidas funciones de beneficencia: en la 
primera, que tuvo lugar en 25 abril, después de la sinfonía por la banda del Regimiento 
de Menorca, dirigida por el señor Peñalva, representó las comedias Puebla de las 
mujeres y Las Cacatúas. Y en la segunda, que se efectuó en 26 de mayo, en honor al 
Excmo. señor Capitán General del Distrito, la misma comedia Puebla de las mujeres y 
La fuerza bruta. Siente esta Junta Directiva orgullo de contar entre sus consocios 
quienes poseídos de un espíritu altruísta, se desvelan para llevar hasta los hogares 
tristes y desvalidos y Asilos aún más desvalidos y más tristes, el óbolo conseguido a 
través del prisma del esparcimiento. No por haber nombrado Socios de mérito a las 
señoras y señoritas que no lo eran y agradecido a las que gozaban este privilegio y a 
los señores socios, se cree esta Junta Directiva relevada de darles el más expresivo 
voto de gracias públicamente y aprovecha este acto para ofrecerlo efusivo. 
 
Sección de Ciencias Morales y Políticas.— Sigue en importancia a la de Literatura y 
música, recayendo casi todo el trabajo en su secretario don José Cotrina Ferrer. En 
efecto, este señor en tres conferencias leídas en 24 noviembre, 1º y 15 diciembre del 
último año, desarrolló una serie de Impresiones de Menorca y en otra que leyó el 7 
enero del corriente, disertó sobre el tema El santo temor del pleito. Don Juan Estelrich, 
en 4 abril dió otra conferencia tratando de Los primeros principios de toda moral cívica. 
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Sección de Ciencias Exactas y Naturales.— Dos conferencias corrieron a su cargo: 
una el 28 febrero por el médico militar don Jerónimo Forteza Martí referente al tema La 
tendencia de la niñez a los goces del espíritu. Su valor hiqiénico; y otra de 
vulgarización, el 10 marzo por don Fortunato García Gómez sobre Las radiaciones 
luminosas. Notas físicobiológicas. 
 
Sección de Deportes y Excursiones.— Organizó varias terrestres y marítimas. Sólo 
una terrestre, llenó a efectuarse. Otra marítima tuvo que suspendersa por el mal 
estado del mar y la que se intentaba a Ciudadela, no tuvo lugar por no haberse dado la 
función benéfica que se proyectaba, por los aficionados de la de Literatura y Música. 
Esta Sección, honrando su nombre, debería ocupar uno de los primeros puestos entre 
las del Ateneo y sin duda, este año recobrará el que en otros anteriores supo adquirir. 
 
Tratemos ahora, dada ya cuenta de la labor efectuada por las distintas Secciones del 
Ateneo, de los otros actos y hechos efectuados por éste, independientes de la misión 
de aquéllas. 
 
Velada necrológica.— Con motivo del segundo aniversario de la muerte del que fué 
Socio de honor Excmo. señor don Rafael Prieto y Caules, se celebró el 10 noviembre 
una velada en honra de quien tanto hizo por él y por él tanto trabajó. Nuestro consocio 
don Pedro Ballester escribió la Memoria biográfica que fué leída por uno de los 
Secretarios de esta Junta Directiva, pronunciando seguidamente dicho señor Ballester 
el discurso necrológico del finado, acto que fué agradecido en sentidas palabras por su 
deudo don Pedro M. Cardona, en representación de la familia y por ésta, más tarde, 
en afectuoso telegrama. 
 
Clases.— La de gimnasia, abierta para señoritas y niños de 8 a 12 años hijos o pupilos 
de socios, estuvo regularmente concurrida y duró todo el curso. Se dió en el local del 
Colegio de Santo Tomás, cedido generosamente por su Director don Mateo Fontirroig. 
Corrió a cargo del Profesor don Francisco Seguí, En la de idiomas no faltaron 
profesores para las de francés, inglés, italiano y árabe. En cambio sólo hubo discípulos 
para las de inglés y alemán. Sigue en auge, mayor cada año, la indiferencia para 
aprender lenguas vivas. Olvidamos, de puro sabido, que el individuo queda 
multiplicado tantas veces cuantos sean los idiomas que posee. 
 
Subvenciones.— Continuamos percibiendo la de quinientas pesetas que la Excma. 
Diputación provincial nos concede desde hace algunos años. Honra que agradecemos 
y que ensalza a los señores Diputados, bien poseídos de la misión que cumple este 
Ateneo. También cobramos la de trescientas pesetas que nuestro Excmo. 
Ayuntamiento nos da para la conservación del Museo. Y últimamente el Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, por Real orden de 7 junio, nos señaló la de mil 
pesetas. 
 
Concesiones del Gobierno.— Además, y por mediación de dicho Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, se nos ha concedido por el Gobierno, y a virtud de 
otra Real orden de 8 del mismo junio, una colección de vaciados en yeso de los 
existentes en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y una colección 
escogida de láminas de las que existen en la Escuela Nacional de Artes Gráficas. 
 
Visitas.— La cruenta lucha que ensangrienta la mayor parte de las naciones de 
Europa y que a toda la humanidad por desgracia interesa, queda reflejada en nuestro 
libro de visitas, por la ausencia casi absoluta de extranjeros que, en mejores y no 
lejanos tiempos, visitaban esta isla. ¡Con cuánta alegría quisiéramos llenar sus 
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páginas con los nombres de quienes, trocando sus aficiones de turista, arqueólogo o 
científicas por sagrados sacrificios que la defensa de su patria exige, dan por ella 
sangre y vida tan profusamente derrochadas! Pocas, por tanto, han sido las firmas en 
él estampadas y, excepto una, todas de compatriotas nuestros. 
 
Biblioteca.― A los catálogos de las secciones terminados en el año último, se han 
añadido los ultimados en el actual, que son los correspondientes a las de Historia y 
Biografía, Geografía y Viajes, Guías e Itinerarios, Mapas y Planos, Agricultura, 
Tecnología y Comercio, hechos con el esmero que caracteriza a los actuales 
Bibliotecarios. Con unos quinientos volúmenes ha sido aumentada durante este curso: 
de ellos cincuenta adquiridos por compra y el resto por donativo de Corporaciones, 
personas extrañas a este Ateneo y socios. Ofrenda es esta que honra a tan generosos 
donantes, cuyos nombres quedan consignados en nuestro Boletín. El archivo musical 
ha sido objeto de solícito cuidado, y en él han ingresado unas treinta obras. 
 
Gabinete de Lectura.— Cuenta aproximadamente con 130 publicaciones nacionales y 
extranjeras. En este año hemos sufrido una pequeña disminución debido, como puede 
presumirse, al estado anormal de las naciones en guerra y a la retirada de algunas 
que recibíamos por canje con nuestra REVISTA, consecuencia de economías 
introducidas por la carestía del papel. 
 
Museo.— Insignificante ha sido el movimiento habido en este año. Únicamente ha 
ingresado una palmípeda en la sección de aves, dos monedas y algunos fósiles de 
Menorca. 
 
Orfeón Mahonés y Club Mahonés de foot-ball.— Una de las asociaciones 
pertenecientes al Ateneo, el Orfeón Mahonés, merece especial mención, pues durante 
todo el curso anterior ha trabajado con fe habiendo tomado parte en varios festejos 
públicos. Otra hijuela nuestra como la anterior, el Club mahonés de foot-ball, luchó 
como bueno, habiendo ganado su primer grupo, copa de plata en el campeonato de 
Menorca y una figura de bronce con reloj en lucha con el team Alfonso XIII de Palma. 
 
Nuevos grupos en constitución.— Al objeto de dar a conocer las mejores obras del 
repertorio clásico y moderno se ha constituido un Grupo filarmónico, quedando abierta 
matrícula entre los señores socios, para sufragar los gastos que origine la formación 
de un quinteto. Y para divulgar la creencia de un posible mejoramiento del hombre por 
la progresiva adopción de la vida natural, lo fué otro con el nombre de Sociedad 
Naturista. 
 
Socios fallecidos.— Cuatro, tres de número y uno de honor hemos perdido este año: 
don Honorio Pons Zabala, que durante varios cursos perteneció a la Junta Directiva, 
don Jaime Moysi Palacio y don José Clapés Juan y S. A. I. y R. el Señor Archiduque 
de Austria Luis Salvador de Habsbburg Lorena y Borbón. Esta Junta Directiva les 
dedica piadoso recuerdo. 
 
Queda expuesta nuestra actuación en la vida ateneísta. Siendo ésta compleja, 
necesariamente alguna de sus manifestaciones, cual la Sección de Literatura y 
Música, ha de dominar a las otras. Robustecer las más potentes y alzar las más 
débiles, he ahí nuestra misión. A ello tiende esta Junta Directiva: quisiera hacer de 
este Ateneo el centro cultural de toda la ciudad; que a él afluyera cuanto tenga relación 
con las ciencias, la literatura y las artes. Los goces del cuerpo y aun los vicios, tienen, 
no uno, sino muchos lugares adecuados para su satisfacción; tampoco faltan los que 
tienen por objeto satisfacer los del alma. Para los del espíritu, vive a costa de grandes 
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sacrificios, este Ateneo que quiere y se esfuerza para reunir en su seno, a los que 
sienten deseos de aprender algo por insignificante que sea. Que este algo 
precisamente, esta insignificancia, es para el hombre lo que el desbaste para el 
diamante. 
 
 
8.3.18. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 5 de octubre de 1916. Resumen por el presidente del 

Ateneo D. Antonio Victory 
 
EXCMOS. SEÑORES, SEÑORES: 
 
Al inaugurar, con el acto que estamos celebrando, el curso de 1916 a 1917, he de 
dirigiros breves palabras, siguiendo la costumbre de años anteriores. 
 
En la Memoria de Secretaría queda expuesta la labor del Ateneo en el año último, en 
su aspecto cultural. Bajo este aspecto, he de llamar la atención sobre algunos 
extremos. 
 
Nuestra Biblioteca aumenta de año en año el número de sus volúmenes, en términos 
que siendo ya insuficientes las salas y algún pasillo a ella destinados, para dejar sitio a 
las obras de nuevo ingreso, habrá que almacenar en el segundo piso de la casa, las 
de menos interés y que son menos consultadas. La labor cuotidiana de los señores 
bibliotecarios, auxiliados por unos pocos ateneístas, labor de paciencia y escasa 
brillantez, merece alabanza. Fruto de ella son los catálogos parciales por secciones, 
de los que se han ultimado un buen número en el finido curso, catálogos que tanto 
facilitan el manejo de la Biblioteca. 
 
El salón de lectura sigue siempre concurrido, favoreciéndolo cada vez más el bello 
sexo. 
 
En nuestro Museo el trabajo es de conservación, más que de fomento, si bien se van 
completando paulatinamente las colecciones de Historia Natural que ha iniciado el 
Ateneo. En algunas de las adquiridas o depositadas, es difícil el aumento, por ser ya 
muy completas. La de Arte, propiedad del Ateneo y de algunos de sus socios, 
tratándose de obras costosas, no es fácil que pueda incrementarse más que por 
donativos, como el que recientemente nos ha hecho el Estado y que aun no hemos 
recibido. Todos ellos, unidos a la colección arqueológica del Ayuntamiento aquí 
depositada, constituyen un conjunto digno de ser visitado, y lo es, en efecto, como no 
lo habían sido nunca tanto, mientras estuvieron las colecciones aisladas y distribuidas 
entre diferentes locales. Aquí se hallan todas reunidas y en disposición de ser 
examinadas por los aficionados y por el público todos los días y a todas horas. Todas, 
además, son cuidadas con cariño y desinteresadamente por los respectivos 
conservadores, inteligentes en cada especialidad. También ha dedicado largas horas a 
la conservación y cuidado de la notable colección de insectos de Cardona y Orfila el 
secretario de la Sección de Ciencias Exactas y Naturales, catedrático don Emiliano 
Castaño. 
 
Aparte de la labor interna del Ateneo, debo hacer constar las relaciones intelectuales 
que mantenemos con el exterior, especialmente con centros de la Península y con 
algunas entidades de Francia y de América. Frutos recientes de estas relaciones han 
sido, por ejemplo, el haber tenido representación el Ateneo en el acto de hacer entrega 
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al Ayuntamiento de la Coruña de la estatua de doña Emilia Pardo Bazán; la invitación 
de la Unión Ibero-Americana para que celebremos la fiesta de la raza; y la adhesión 
del Ateneo a la Liga Española de Acción Internacional, cuyos patrióticos fines, sin 
carácter partidista de ninguna clase, son apoyados por los hombres de más valía de 
nuestra Nación. 
 
Producto también de estas relaciones son las frases de elogio y de aliento que 
recibimos repetidamente de fuera de la localidad. Del resto de la Provincia y de la 
Península nos impulsan a perseverar en nuestra labor. Nos ayudan la Diputación 
Provincial y el Estado; y con motivo de la subvención concedida por el último, no 
hemos encontrado más que muestras de aprobación y facilidades en todas partes, por 
lo que hago público nuestro agradecimiento a los señores diputados don Federico 
Llansó y don Alejandro Rosselló, senador don Bernardo Amer, Gobernador Civil de la 
Provincia, Inspector Provincial de 1ª Enseñanza, Subsecretario de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, Director General de La Enseñanza y Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Arfes, que han intervenido en aquella concesión, debiendo hacer 
extensivo el agradecimiento a nuestro consocio el doctor don Mateo Carreras, a quien 
hemos comisionado en Madrid para hacer efectiva la subvención. Nos ha de animar, 
además, el interés demostrado por S. M. el Rey, que me prometió visitar el Ateneo 
cuando venga a esta isla. 
 
No se limita nuestra actividad a la labor de cultura intelectual. La significación del 
Ateneo en la ciudad y nuestro mismo Reglamento nos obligan a apoyar toda obra de 
protección y fomento de las fuentes de riqueza o de progreso de nuestra isla, para lo 
que procuramos ir de acuerdo con las asociaciones que con estos fines se han creado. 
Pública es la labor realizada en pró de la rehabilitación de este puerto. Nuestras 
aspiraciones se concretaron ya en la conferencia que dí en la apertura del curso de 
1913 a 1914, y fueron desarrolladas de modo magistral al año siguiente por el señor 
Cardona y Prieto. Como resultado de sus conferencias, al cabo de otro año, es decir, 
en la apertura del curso próximo pasado Pudimos patentizar que la obra principal, la 
del dragado del puerto, se había ordenado estudiar y estaba proyectándose. Hoy, 
transcurrido un año más, he de haceros presente que se halla tramitándose en el 
Ministerio de Hacienda el expediente de concesión de créditos para su realización. 
Fundadamente hemos de esperar que en el año próximo podremos ver la ejecución 
del dragado. Otras mejoras en el puerto están ya realizadas, como el alumbrado 
interior, o proyectándose, como la construcción de amarraderos para grandes buques, 
respecto a lo que también ha informado el Ateneo. 
 
Vemos, además, que se están construyendo y acumulando los elementos necesarios 
para el establecimiento de una base naval avanzada, que hace ahora un año empezó 
a proyectarse. No hemos de vanagloriarnos de que esto se deba precisamente a las 
notables conferencias del señor Cienfuegos, que aquí acababan de leerse y que, 
impresas, se propagaron por toda España; pero lo que sí podemos decir, por lo 
menos, es que tan ilustre ateneísta se anticipó a pronosticar como necesario para la 
Patria lo que muy pronto debía ser una realidad, como años antes se había 
adelantado, en una obra admirable, a emitir ideas que, si al principio fueron discutidas, 
hoy se admiten universalmente. 
 
Otro ateneísta distinguido, el señor Riera y Alemany, con sus campañas profesionales 
nos ha ayudado también en nuestra labor. 
 
Como resultado de todo podemos ya casi asegurar que, dentro de pocos años, hemos 
de ver nuestro puerto convertido en importante base naval y en condiciones de poder 
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ser utilizado por toda clase de buques. 
 
Resultado también de estos ideales en favor de nuestro progreso material, es el 
notable estudio cuya primera parte acaba de leernos el señor Carreras y Riera, 
Secretario de la Cámara de Comercio. Correspondía ya a esta entidad, cual lo había 
hecho la Cámara Agrícola, hija, como aquella, del Ateneo, intervenir en este solemne 
acto, tratando asuntos relacionados con su importante misión. Y ya que he citado la 
Cámara Agrícola, permitidme que desde aquí dirija un ruego a los propietarios y 
agricultores en general, si es que me oyen, y otro a nuestro Excmo. Ayuntamiento que 
veo representado tan dignamente. La Cámara Agrícola, tal como vive hoy, no cumple 
ni puede cumplir su misión. No bastan para ello dos docenas de socios y la labor única 
de unos pocos, tan pocos que sobrarían dedos de una mano para contarlos. Aunque 
parezca imposible, en un país como esta isla, en que gran parte de la población ha de 
vivir de la agricultura, no quieren asociarse los agricultores para defender sus 
intereses. Existen sí en la isla siete u ocho asociaciones que llevan nombres agrícolas; 
algunas de ellas no tienen de tales más que el nombre, y ninguna está en condiciones 
de fomentar por si sola la riqueza del suelo. La Cámara Agrícola, reducida en la 
práctica a un centro burocrático, por su escasez de medios, vive más que nada para 
los intereses exteriores, que atiende con los informes que a menudo se le piden. Su 
Junta Directiva quisiera organizar en el presente año agrícola un concurso de ganado, 
como el que se celebró en Mercadal en 1906, recién fundada la Cámara, y que tan 
buen recuerdo dejó; pero mucho tememos que falte ambiente para ello. 
 
Por designación de la Federación Agrícola Catalana-Balear se ha de celebrar en esta 
ciudad su vigésimo Congreso anual, en la primavera próxima. Es un compromiso de 
honor, del que Mahón debe procurar salir airoso. Dentro de esta provincia se ha 
reunido ya el Congreso en Palma, en Manacor y en Ibiza; sería mengua para nuestra 
ciudad que quedara postergada en esas lides de cultura y progreso agrícolas. A 
nuestro Ayuntamiento y a nuestra Cámara corresponde principalmente el que 
quedemos en buen lugar. Para el concurso de ganado de 1906 se apoyaron 
mútuamente el Ayuntamiento de Mercadal y la Cámara, resultando un éxito positivo; 
diez u once años después, no ha de dejar el Ayuntamiento de Mahón reducida a sus 
propias fuerzas a la Cámara Agrícola, que ya hemos indicado con que escasísimos 
elementos cuenta. En manos del Ayuntamiento y de los propietarios agrícolas está el 
que salgamos decorosamente de esta empresa. 
 
Nada más he de decir y quizá pensaréis que he dicho ya demasiado; pero me habéis 
de perdonar que de vez en cuando insista desde aquí en algunos asuntos. Soy todavía 
de los que creen que la constancia todo lo vence, si bien reconozco que ha de ser más 
difícil convencer y reunir a los propietarios menorquines para fines agrícolas que 
conseguir del Estado y de los centros oficiales las mejoras justas y necesarias. 
 
Termino dando expresivas gracias a nuestras dignas autoridades y a cuantas 
personas han respondido a nuestra invitación, honrando con su presencia este acto. 
 
 
8.3.19. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 8 de octubre de 1917. Memoria leída por el secretario 

de la Junta Directiva Don Lorenzo Lafuente Lanrell 
 
EXCMOS. E ILMOS. SEÑORES: 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
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El año ateneista anterior se empezó el 5 de octubre, leyendo la Memoria reglamentaria 
mi compañero en la Secretaría don Pedro Ripoll Busquets y el discurso inaugural don 
Lucas Carreras Riera, quien expuso la primera parte de un trabajo extenso y erudito 
titulado Avance de un estudio sobre comercio e industria de Menorca. Nuestro 
Presidente don Antonio Victory pronunció el discurso resumen. 
 
Si la vida del Ateneo durante el último año académico correspondió o no a su historia 
de actividad espiritual, va a juzgarlo este respetable auditorio después de oir los datos 
que he de exponer brevemente. Veamos, pués, cuál fué nuestra labor en los varios 
aspectos que abarca nuestra esfera de acción. 
 
Clases.— Como es tradicional en esta casa, se organizaron durante el pasado curso 
las de lenguas vivas, aunque en menor número que otros años, pues sólo hubo 
alumnos para el primero y segundo cursos de ingles, para uno de alemán y para otro 
de italiano. En diciembre se pudo abrir una cátedra de francés. 
También se establecieron clases de dibujo y pintura al óleo con asistencia de algunas 
señoritas. Para el curso entrante puede el Ateneo anunciar a sus afiliados la apertura 
de clases de francés, inglés, alemán e italiano bajo la dirección de los señores Sapiña, 
Moysi, Georgacópulos y Buades. 
 
Conferencias.— Las inició don Luis García Antúnez tratando de «La evolución del 
sexo femenino hasta el Cristianismo», en 27 de octubre; el señor García Antúnez 
terminó su disertación acerca de «La evolución del sexo femenino desde el 
cristianismo hasta nuestros días», en 3 de noviembre; en 17 del mismo don Juan 
Benejam Vives dió una conferencia con el tema «Enseñanza que podría regenerar»; 
en 22 de diciembre don José Cotrina Ferrer leyó la primera parte de una nueva serie 
de «Impresiones de menorca», concluyendo la lectura en 9 de enero; en 23 y 26 de 
febrero don Antonio Victory Taltavull expuso «La transformación de la China y la 
cuestión del Extremo Oriente»; don Luis García Antúnez dió su segunda serie de 
conferencias acerca de «El amor», los días 9, 23 y 28 de marzo y 20 y 27 de abril; en 
7 del mismo mes don Pedro Ballester y Pons explicó «El Derecho foral de Baleares»; 
en 12 de mayo habló del mismo asunto don Francisco de P. Maspons y Anglasell, 
Vicepresidente de la Academia de Jurisprudencia de Barcelona; en 14 de mayo el 
abogado don José M. Ruiz Manent, desarrolló el tema «Papel de las modernas 
democracias en la evolución del mundo»; la última conferencia del curso fué 
pronunciada en francés por Mr. Louis Ledoulx, tratando de la «Historia de Francia en 
la época de Juana de Arco (1425 a 1431)». 
 
Veladas Iiterarias.— El 12 de octubre se celebré la Fiesta de la Raza Ibero-Americana 
en la que participaron el Presidente señor Victory con su discurso de justificación del 
acto, los señores Raventós, Seguí Coll, Cotrina, Manent y el que tiene la honra de 
leeros estos apuntes, pronunciando el discurso de cierre el inolvidable amigo, maestro 
en tareas ateneístas, don José Pérez de Acevedo, de cuya dolorosa pérdida he de 
ocuparme más adelante. 
 
El 15 de mayo se dedicó una velada a la memoria del eminente literato don José 
Echegaray, pronunciando el discurso necrológico don José Cotrina y leyendo 
fragmentos de obras científicas, académicas y teatrales, los señores Hernández Sanz, 
Gonzalo, Manent, Daunis y Seguí Coll. 
 
Veladas musicales.— Se celebraron en 6 de octubre, 1º de diciembre, de marzo y 12 
de abril tomando parte en ellas doña María Mercadal de Aquinaga, la señorita María 
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Humbert, don Ángel Peñalva, don Domenico Bellissimo, don Juan Cursach, don 
Fernando Díaz Oiles, don Manuel de Cuerva, don Mario Hernández, don Antonio 
García, don Pedro Seguí, don Bartolomé Palliser, don Francisco Arguimbau, don 
Antonio Soler, el niño Ángel Peñalva y el Orfeón Mahonés. Fuera de programa, los 
concertistas doña Carmen Mata de Ricart y el señor Ricart Mata tuvieron la amabilidad 
de dar mayor esplendor a una de las veladas a la que asistían como invitados. 
 
Grupo filarmónico.— Constituido como hijuela de la Sección de Literatura y Música por 
algunos amantes del divino arte, a la cabeza de los cuales figura el infatigable 
musicófilo don Jaime Albertí Moncada, su labor artística fué muy fecunda, quedando 
resumida en los siguientes datos: 
 
Del 14 de noviembre de 1916 al 30 de mayo de 1917 se dieron 14 conciertos; se 
ejecutaron seis trios para piano, violín y violoncello, ocho cuartetos de cuerda, diez y 
ocho obras de carácter sinfónico y muchos fragmentos de trios, cuartetos, etc., piezas 
clásicas y modernas en su casi totalidad desconocidas en Mahón y alguna de ellas en 
España, pertenecientes a los grandes autores nacionales y extranjeros, desde la 
antigua escuela clásica alemana a la novísima nacional rusa, pasando por la moderna 
francesa y la española, como lo prueban los nombres de Beethoven, Mozart, Wagner, 
Massenet, Haydn, Tchaikowsky, Schumann, Bolzoni, Bach, Schubert, Franck, 
Boccherini, Borodin, Mendelsshon, Rubinstein, Orieg, Le 
normand, Chapí, Saint-Sans, Gretchaninow y Scharwenka, interpretados por los 
señores Bellissimo, Seguí, Palliser, Arguimbau, Mercadal, Mascaró, Estela, Soler y 
Orfila. 
 
Además de los conciertos exclusivos para los afiliados al grupo, se dieron otros de 
divulgación musical, de carácter popular y público: dos en el Cine Moderno 
(cooperando en uno de ellos el Orfeón) y uno en la Academia de San Estanislao. 
 
El brillante programa del curso anterior tendrá sin duda una feliz continuación en el 
presente y la obra de alta educación musical seguirá su curso, como corresponde a la 
tradición artística de esta ciudad. Así lo deseamos los aficionados al arte puro y noble. 
 
Grupo dramático.— Otra derivación de la Sección de Literatura y Música fué el grupo 
dramático formado por distinguidas señoritas y ateneístas aficionados al arte escénico, 
dirigidos por don José Selgas Ruiz, que representó en el Teatro Principal el drama «El 
alud» y el juguete cómico «Vividores», obras originales de nuestros Consocios 
señores García Antúnez y Selgas Ruiz respectivamente. 
 
Como todas las numerosas funciones teatrales que el Ateneo cuenta en el haber de su 
existencia, la mencionada deleitó al auditorio y redundó en favor de los pobres, pues 
produjo un saneado ingreso a los Establecimientos municipales de Beneficencia a los 
que se dedicó el producto líquido. 
 
Orfeón Mahonés.— Reorganizado en octubre anterior bajo la dirección del maestro 
Bellissimo, tomó parte como otros años en algunas veladas musicales del Ateneo y en 
un concierto organizado en el Cine Moderno por nuestro Grupo filarmónico. 
 
Exposición general de Bellas Artes.— La segunda de esta naturaleza convocada por el 
Ateneo se anunció en 24 de enero último y se abrió con asistencia de las Autoridades 
en 23 de mayo; la clausura se efectuó en 11 de junio, leyéndose el fallo del Jurado y 
exponiendo su Presidente señor Hernández Sanz algunas consideraciones y 
comentarios. 
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La Exposición fué, como todas las que esta casa ha celebrado, un estímulo para los 
profesionales de las Artes Bellas y sus aficionados, al mismo tiempo que un recuento 
de aptitudes locales, una comprobación de la cultura artística mahonesa y una ocasión 
para que la crítica depuradora, imparcial y serena, marcase nuevos rumbos para 
mayor desenvolvimiento de las industrias decorativas y ornamentales. 
 
Los expositores acudieron amablemente al certamen, figurando en él con brillante 
representación el bello sexo; el público visitó el salón en mayor número que otras 
exposiciones, demostrando particular interés en examinar atentamente y comentar las 
obras, y por invitación del Ateneo desfilaron por el local los alumnos de ambos sexos 
de las Escuelas Nacionales acompañados de sus profesores. 
 
Concurso hípico.— La Sección de Deportes y Excursiones inició con entusiasmo la 
realización de un concurso hípico cívicomilitar de circunscripción, para el cual dieron 
premios S. A. R la Infanta doña Isabel, el Ministerio de la Guerra, los Excmos. señores 
Capitán General de Baleares y Generales Gobernador y 2º Jefe de esta Isla, el señor 
Delegado del Gobiernó, el Excmo. Ayuntamiento, las Cámaras de Comercio y 
Agrícola, la Liga Marítima, los Exploradores, los Cuerpos de la guarnición, los casinos 
Mahonés, La Unión y Consey, el Ateneo, los Presidentes del mismo y de su Sección 
de Deportes y Excursiones y don Ignacio Pasarius. 
 
Fué tan lisonjero el éxito del concurso, celebrado los días 25 y 26 de mayo con 
asistencia de concursistas de la guarnición y de otros de la Península, que se 
dispusieron nuevas pruebas para el día 27, asistiendo a ellas invitados los 
congresistas de la Federación Agrícola Catalana-Balear que dicho día y los dos 
siguientes celebraron en Mahón y Mercadal su vigésimo Congreso. 
 
Fué el concurso hípico, segundo de los organizados por el Ateneo, tan del agrado del 
público menorquín que sería lástima no fomentar un deporte que cuenta tantas 
simpatías. 
 
Visitas.— La situación actual no es propicia a las de los extranjeros, que en años 
anteriores honraron con su presencia esta casa. Muchas han sido las personas de 
valía, compatricias nuestras, que han firmado en el álbum y nos han alentado a 
proseguir la obra en que pusimos parte no escasa de nuestras afecciones. El Ateneo 
se complace en dar toda suerte de facilidades a los viajeros que por placer, por sus 
intereses o para estudio vienen a Menorca. 
 
Defunciones.— Es lo sensible y lo irremediable, lo que deplora el corazón y lo que la 
inteligencia acata resignada como ley suprema. Los consocios que durante el curso 
anterior rindieron el último tributo fueron: Mr. Henri Deloffre y don José Pérez de 
Acevedo. 
 
Difícil será que, en cualquier acto que el Ateneo celebre, se olvide al señor Pérez de 
Acevedo que durante muchos años nos prestó el valioso apoyo de su clara 
inteligencia, de su gran cultura y de su alma generosa. La Junta Directiva le dedica 
una vez más el recuerdo que merece quien fué tan afecto a esta Sociedad. 
 
Biblioteca.— Durante el último curso ha continuado la Junta Directiva prestando 
especial atención a dependencia tan importante y valiosa, habiéndose terminado por 
los señores Bibliotecarios los catálogos de las Secciones de Filosofía, Sociología, 
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Política, Derecho y Administración, Economía Política, Estadística y Obras Públicas. 
Por compra han ingresado 56 obras y por donativo 185. 
 
Archivo musical.— Empezó con modestia y hoy es ya notable por la calidad y cantidad 
de las obras que encierra, completamente catalogadas. Durante el año ingresaron 75 
entre donativos y adquisiciones. 
 
Museo.— En sus diversas secciones han tenido entrada 26 ejemplares, entre los 
cuales merecen especial mención 12 preparaciones microscópicas de plankton 
recogido en este puerto por don Jaime Ferrer Aledo y clasificado y preparado por el 
donante don José Riera y Alemany. También citaremos un gran relieve del puerto y las 
llaves de la puerta principal del demolido castillo de San Felipe que tanta importancia 
tuvo en la historia de Menorca, donativo de doña Esperanza Lluch, procedentes de la 
casa de Oliver. 
 
Salón de lectura.— El Ateneo se ha preocupado de mantener siempre nutrida la 
dependencia más vital y frecuentada de esta casa. Es de lamentar que la continuación 
del estado anómalo que empezó en agosto de 1914 nos prive de leer importantes 
publicaciones de diversos países europeos y esperamos que al restablecerse la 
normalidad podremos recibirlas nuevamente como a antiguos amigos cuya compañía 
nos habrá sido vedada temporalmente por una ausencia enojosa. 
 
A pesar de la situación y de haber suspendido algunas publicaciones nacionales su 
vida regular por la carestía del papel, el gabinete conserva su rango y exhibe 
numerosos periódicos, revistas e ilustraciones. 
 
«Revista de Menorca» y «Boletín del Ateneo».— En las páginas de estas 
publicaciones, que lleva nuestra representación en la prensa, se ha continuado el 
archivo de datos históricos y de todos los órdenes referentes a la vida local y de 
relación. La «Revista», cada día más solicitada en los centros de estudio nacionales y 
en algunos del extranjero, es un legítimo timbre de gloria para esta Isla cuya cultura 
ostenta y difunde. 
 
El Ateneo sigue manteniendo cordiales relaciones con otros Ateneos y Sociedades 
similares, como «La Unión Ibero-Americana» y la «Sociedad Española de Higiene» 
que este año nos honró con su diploma de Sociedad correspondiente. 
 
Hemos de agradecer a la Excma. Diputación Provincial y al Excmo. Ayuntamiento el 
apoyo que con sus subvenciones nos siguen dispensando. 
 
Para terminar, la Junta se complace en reiteraros sus propósitos de seguir con 
creciente entusiasmo la labor ateneista, convencida de que hoy más que nunca 
necesita España elevar su cultura y preparar su espíritu para una nueva edad 
histórica. 
 
 
8.3.20. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 8 de octubre de 1917. Resumen por el presidente del 

Ateneo D. Antonio Victory 
 
Excmos, SEÑORES, 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
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Sean mis primeras palabras en este acto de felicitación para las simpáticas señoras y 
señoritas y para los señores que han obtenido premios en la Segunda Exposición 
general de Bellas Artes celebrada por el Ateneo. En ésta ha sido mayor el número de 
expositores de la localidad que en la primera que celebramos, aunque no el total de 
ellos ni el número de obras presentadas. De desear es que dentro de pocos años se 
pueda celebrar la tercera con mayor concurrencia de artistas y aficionados 
menorquines que los premios concedidos les sirvan de estímulo para progresar en el 
noble ejercicio de las artes plásticas. 
 
Nada he de decir de la labor realizada por el Ateneo en el último curso, porque queda 
expuesta en la Memoria redactada por el Secretario señor Lafuente y aprobada por la 
Junta Directiva; ni tampoco del discurso del señor Cotrina, cuyo mérito acabais de 
apreciar y premiar con vuestros aplausos. Respecto al porvenir, no acostumbramos a 
formular programas. Los trabajos del Ateneo son la resultante de las iniciativas y de la 
actividad de sus socios; la Junta Directiva está siempre dispuesta a recoger, apoyar y 
desarrollar aquellas iniciativas, así como a aprovechar dicha actividad para hacer más 
fecunda la labor cultural a que obliga nuestro reglamento. Sólo puedo anunciar, como 
indicación de buenos propósitos, una conferencia que intentaré dar próximamente 
acerca de Los factores del progreso en Menorca, que sirva de base o punto de partida 
de otras, desde luego más interesantes, de las que estoy procurando se encarguen 
ateneístas competentes, y que versarán acerca de nuestro comercio e industria, de 
nuestra agricultura, de la misión de la Liga Marítima y sobre el ejercicio de la pesca en 
Menorca; y como consecuencia de la relativa a la agricultura, pienso interesar de la 
Cámara Agrícola que organice una serie de conferencias prácticas, que se den en 
diferentes lugares, para procurar la aplicación de los acuerdos del Congreso Agrícola 
recién celebrado en esta Ciudad. 
La Sección de Ciencias Morales y Políticas está preparando algún trabajo para el 
curso que vamos a empezar. La de Literatura y Música procurará celebrar algunas 
veladas y actos propios de su misión. El Grupo Filarmónico empezará este mismo mes 
la 2ª serie de sus conciertos clásicos. Espero también que sea fecunda la labor de la 
Sección de Deportes y Excursiones. En una población de reducidos elementos, como 
ésta, no es posible asegurar la celebración a plazo fijo de actos que requieren la 
reunión de tantas circunstancias y tanta preparación como un concurso hípico; dos ha 
celebrado el Ateneo desde su creación, y si no decae el entusiasmo demostrado en el 
segundo, intentaremos organizar otro en la próxima primavera, para lo cual espero no 
ha de faltarnos el apoyo de autoridades, cuerpos de la guarnición, corporaciones y 
sociedades. 
 
Nuestro Club de foot-ball está gestionando la adquisición de un campo para sus 
juegos; si llega a conseguirlo, podría servir el mismo para otros deportes, que 
organizaría la Sección si hubiera aficionados y éstos tuvieran constancia. 
 
Una de las labores de más utilidad práctica que realiza el Ateneo podría ser la 
enseñanza de lenguas vivas; pero desgraciadamente hay poca afición a su estudio 
entre los señores ateneistas. Yo me permito excitar su celo para que, los que están en 
condiciones, como por ejemplo muchos oficiales del Ejército, concurran a estas 
enseñanzas, que pueden ¿provechar con comodidad, reuniéndose en grupos de cinco 
a ocho amigos para cada clase, ya para perfeccionar y practicar los idiomas que han 
estudiado, ya para aprender alguno nuevo que les interese. 
 
A nuestras autoridades, a la bella representación del sexo débil, aquí presente, a los 
representantes de corporaciones, de la prensa y demás invitados, agradezco su 
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asistencia a este acto, que doy por terminado, declarando abierto el curso de 1917 a 
1918. 
 
 
8.3.21. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 19 de noviembre de 1918. Memoria redactada por el 
secretario de la Junta Directiva Don Vicente Fornals Bort 

 
EXCMOS. SEÑORES; 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
Comenzó el curso anterior el 3 de octubre, leyendo la Memoria reglamentaria el 
Secretario don Lorenzo Lafuente, y el discurso inaugural, monografía histórica titulada 
El Colegio de Artillería en Menorca, su autor el Bibliotecario don José Cotrina. Luego 
se procedió a la lectura del acta del Jurado de la 2ª Exposición General de Bellas 
Artes y entrega de los premios concedidos, y cerró la sesión el señor Presidente 
haciendo el discurso resumen. 
 
Clasificados según su principal característica vamos a hacer mención de los distintos 
trabajos realizados 
 
Conferencias.— La 1ª fué dada por don Antonio Victory, desarrollando el tema Los 
factores del progreso en Menorca, en 29 de octubre; en 21 de diciembre, el Secretario 
de la Cámara de Comercio don Pedro Ripoll trató sobre Organización de las Cámaras 
Oficiales de Comercio Industria y Navegación. Vulgarización de su cometido; en 5 de 
marzo el Capitán de la Guardia Civil don Jaime Obrador dió la titulada La aproximación 
comercial entre España y las naciones hispano-Americanas desde el punto de vista de 
los intereses de Menorca —Chile, en 19 de marzo se celebro en las Casas 
Consistoriales de esta Ciudad una sesión publica de propaganda agrícola, consistente 
en la lectura, por el Presidente del Ateneo, de un trabajo que le dirigió el Veterinario 
titular de Mercadal don Miguel Gomila con el título de Reflexiones agrónomo 
pecuarias, y una conferencia que dió en el dialecto del país el profesor don Antonio 
Juan sobre el Cultiu a Menorca d’els arbres convenients per es menjar d’es bestiá. El 1 
de abril el Inspector de 1ª Enseñanza de Baleares don Juan Capó dió una conferencia 
de carácter pedagógico, desarrollando el tema Los derechos de los hijos. El porvenir 
de los pueblos está en la escuela, y el 26 del mismo mes don Juan Gomila trató sobre 
El comercio moderno; su organización y orientación. Del 8 al 15 de junio el Excmo. 
señor don Salvador Castelló, Director de la Real Escuela de Avicultura, dió un cursillo 
teórico-práctico constituyendo la Semana avícola de Mahón y en la noche del 12 de 
junio, una conferencia en el Ateneo con el título Glosa de un libro viejo. Como nota 
saliente patentizó el conferenciante la importancia que tendría para Menorca el 
fomento de la gallina de raza «Minorque», de fama universal. 
 
Veladas literarias.— El 14 de diciembre tuvo lugar la dedicada al Arte, en la que 
tomaron parte doña Catalina Narváez, con un estudio leído por don Lorenzo Lafuente, 
y los señores don Francisco Hernández y don Domenico Bellíssimo. El 14 de febrero 
se celebró la dedicada al Cuento, tomando parte las señoritas Pilar Baquero y Josefa 
Motta y los señores Cotrina, Lafuente y Seguí. En 6 de abril, aniversario de la muerte 
del señor Acevedo, inolvidable socio fundador del Ateneo, se celebró una sesión 
necrológica en la que leyeron trabajos originales los señores Ballester y Lafuente y 
pronunció el discurso resumen el señor Presidente, haciendo resaltar la fe ciega del 
señor Acevedo en la cooperación, como única fuerza capaz de resolver todos los 
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problemas de carácter económico que se presentan al individuo, su gigantesca labor 
como Bibliotecario del Ateneo y su inagotable optimismo en pro de la vida del mismo, 
que consideró siempre dependiente de la de la Biblioteca; y dió las gracias a los 
asistentes al acto. 
 
Veladas musicales se celebraron en 28 de septiembre y 25 de noviembre, tomando 
parte doña María Mercadal de Aguinaga, la niña Pilar Porta y los señores Bellíssimo, 
Cursach, García, Seguí, Palliser, Arguimbau, Soler y el Orfeón Mahonés. 
 
Veladas literario-musicales.— Tuvieron lugar el 11 de enero y el 5 de abril, 
dedicándose esta última a la Tonadilla y la Danza, y en ellas tomaron parte doña María 
Mercadal de Aguinaga y el señor Lafuente; los señores Arrizabalaga, Porta, Bernad, 
Sbert y Monjo que formaban la rondalla del Ateneo, dirigida por el señor Martínez; los 
artistas señoritas Luz de las Heras y Pilar Alonso, señores Masip y García y los 
profesores señores Bellíssimo, Villalonga, Ferrer y Soler. 
 
El grupo de declamación celebró en 50 de abril en el Teatro Principal una función a 
beneficio del Asilo de Huérfanas de esta Ciudad, representándose «En un lugar de la 
Mancha» y «Los Pretendientes» y amenizando los entreactos el sexteto del Grupo 
filarmónico. El producto líquido fué muy importante. 
 
Grupo filarmónico.— Esta sobresaliente hijuela de la Sección de Literatura y Música 
celebró su segunda serie de 16 conciertos confirmando las esperanzas que en el 
cifraban todos los buenos amantes del divino arte musical. Mozart, Beethoven, 
Lenormand, Mendelssohn, Wagner, Beriot, Rubinstein, Bellissimo, Chopin, Haydn, 
Gretchaninow, Rameau, Grieg, Schubert, Tschaikowski, Bolzoni, Massenet, 
Scharwenka, Golterman, Dittersdorf, Bretón, Marqués, De Giovanni, Bach, Sainsaens, 
Raff, Franck, Glinka, Handel y Bocherini fueron interpretados por los señores 
Bellissimo, Seguí, Arguimbau, Soler, Orfila, Ferrer, Palliser y Hernández. 
 
Tanto los organizadores y afiliados, entre los que resalta por su inteligencia y 
extremada afición don Jaime Albertí, como los distinguidos director y ejecutantes, 
merecen los más fervientes plácemes, por el sostenimiento de esta institución que 
tanto honra a Menorca y al Ateneo. 
 
Concurso hípico.— Fué el celebrado los días 25 y 26 de mayo el tercero de los 
organizados por el Ateneo, sobrepujando en animación, importancia y éxito a los 
anteriores. Concedieron premios S. Mi. el Rey (q. D. g.) y todas las autoridades y 
corporaciones de la Provincia y Mahón y los comerciantes e industriales de esta 
última. Además el Escuadrón Cazadores de Menorca concedió dos premios de cien 
pesetas para el mejor potro de tipo anglo-árabe nacido en la isla e hijo de semental del 
Estado, y la mejor yegua del país. 
 
De desear es que tan brillante festejo se aclimata del todo en Mahón. 
 
Clases de idiomas.— Funcionaron las siguientes: dos de francés, una especial para 
señoras y señoritas, por el profesor señor Georgacópulos; dos de inglés a cargo del 
señor Moysi y otras dos, una de italiano y otra de alemán, desempeñada por el 
profesor señor Buades. Aunque no muy grande, se nota cierto aumento de aficionados 
a estos estudios, con relación al año anterior, teniendo que señalar como un paso de 
gran importancia en nuestro adelanto la ya citada clase para señoras y señoritas. 
 
Biblioteca y Archivo musical.— En la primera han ingresado 22 obras por compra y 
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199 por donativo, y en el segundo 26 por igual causa. 
 
Museo.— En el de Historia Natural han ingresado 11 ejemplares de distintas 
procedencias. 
 
Salón de lectura.— Convencida la Junta de que este es uno de los principales 
atractivos del Ateneo, ha procurado compensar en lo posible las disminuciones que 
produce la anómala situación que atraviesa el mundo, suscribiéndose a algúnos 
periódicos que han aparecido y aceptando el cambio a varias revistas que lo han 
solicitado. 
 
Revista de Menorca y Boletín del Ateneo.— Las dos publicaciones que constituyen 
nuestra crónica han continuado su vida ordinaria, patentizando en todo momento por 
su actividad, nuestro constante deseo de fomentar la culturas y por el aprecio que de 
ellas se hace en España, América Española y Extranjero, su importancia relativa. 
 
Defunciones.— La implacable ley renovadora de la vida, se cumplió tristemente 
arrebatando del seno del Ateneo seis consocios, don Bartolomé Palliser, don José 
Vallejo, don Serafín Daunis, don José Barber, don José Belda y don Miguel Sintes, 
todos amigos cariñosos y entusiastas por la obra de nuestra Sociedad, y el primero 
socio de mérito, profesor de violín, elemento valioso del Grupo Filarmónico y a quien 
debemos la cooperación en numerosos conciertos y veladas celebradas en esta casa. 
La junta directiva dedica un piadoso recuerdo a la memoria de tan queridos 
compañeros. 
 
La Junta siente vivamente el retraso de la sesión de apertura ocasionado por fuerza 
mayor de todos conocida, y manifiesta lós mejores propósitos para el curso que se va 
a inaugurar. 
 
 
8.3.22. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 19 de noviembre de 1918. Resumen por el presidente 

del Ateneo D. Antonio Victory 
 
EXCMOS. SEÑORES. 
SEÑORES: 
 
Tanto por la costumbre seguida en los trece años que llevo desempeñando la 
presidencia de este culto centro, merced a la excesiva benevolencia de los señores 
ateneístas, como porque lo considero un deber del cargo, me creo obligado a decir 
algunas palabras en este solemne acto con que inauguramos el curso décimo-cuarto 
de nuestras tareas. 
 
En todas estas solemnidades pasa por nuestra mente, como agradable visión 
cinematográfica, el recuerdo de la ininterrumpida labor realizada por el Ateneo en ese 
ya respetable número de años, que son los mismos que cuenta de existencia; labor 
que ha dejado evidentes huellas de cultura, que ha despertado laudatorias aficiones, 
ha perfeccionado otras, contribuyendo a la educación artística y literaria, ha 
perseguido la obtención de mejoras y ha engendrado y alentado instituciones de 
utilidad positiva para el progreso del país. 
 
Pero en las mismas ocasiones miro siempre con incertidumbre el porvenir, creyendo 
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no ver asegurada la continuación de una labor fructífera, ni siquiera la existencia del 
Ateneo, cuya desaparición implicaría para esta ciudad una indiferencia o abandono 
que estamos obligados a evitar. 
 
Un número reducido de socios activos y entusiastas, que apenas se renueva ni 
aumenta, es la garantía de nuestra futura labor. Sería de desear mayor actividad en la 
juventud ateneísta que forzosamente ha de ir reemplazándonos, si no se quiere dejar 
perecer la institución. Merece además el Ateneo mayor protección de parte de 
personas que podrían y parece deberían contribuir con entusiasmo a su sostenimiento. 
 
Desvanecidos los infundados prejuicios con que su creación fué recibida por algunos, 
sólo pueden alegar hoy, como escusa, la existencia en nuestra ya notable biblioteca 
de algunas obras que no son de su agrado. Pero pretender que en una asociación sin 
tendencias exclusivistas de ninguna clase, y cuya finalidad es la ciencia y el arte en 
todas sus manifestaciones, puedan existir miles de libros sin que entre ellos los haya 
que no satisfagan a todos, es imposible. En esto, como en todo, lo menos que se ha 
de tener para vivir en sociedad es un poco de tolerancia. 
 
Hace ya diez años que en el Boletín del Ateneo venimos relacionando todos los libros 
que ingresan en nuestra biblioteca y nunca hemos recibido por su adquisición queja 
alguna de ningún socio. Aquella escusa la alegan quienes no conocen el Ateneo ni sus 
publicaciones. 
 
Lo que conviene es que cada ateneísta procure desvanecer entre sus amistades lo 
que pueda quedar de aquellos prejuicios, y se imponga la obligación de traer un socio 
nuevo, para poder mejorar las condiciones en que se desenvuelve la institución; 
procedimiento que, aun pareciendo de concepción inocente, fué recomendado y 
seguido por el Círculo de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao con un éxito que aseguró su 
existencia. 
 
Además de los socios, contribuyen, en menor escala, al sostenimiento del Ateneo las 
subvenciones que anualmente le conceden la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, 
por las que hemos de reiterar a estas corporaciones oficiales nuestra más viva 
gratitud, debiendo añadir, para honra del Ayuntamiento, que siempre ha estado 
dispuesto a apoyar toda manifestación de cultura iniciada o patrocinada por el Ateneo. 
 
No podemos tributar iguales elogios al Estado, del que sólo un año conseguimos 
subvención, sin que se pueda explicar satisfactoriamente que en los sucesivos no se 
haya apreciado del mismo modo la obra del Ateneo, figurando igual consignación para 
estos auxilios en el presupuesto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Y 
es que, por desgracia, aun perduran en algunos elevados centros procedimientos 
opuestos a la seriedad y a la equidad con que debería atenderse a cosas que se 
pretende proteger. La aludida consignación se distribuye generalmente con arreglo a 
la mayor o menor influencia de las entidades solicitantes y de las personas que las 
recomiendan, más que atendiendo a circunstancias y meritos debidamente depurados. 
 
Este procedimiento, extendido a diferentes ramos de la administración del Estado, es 
una de las causas de que Menorca, huérfana de toda influencia desde hace tiempo, no 
vea mejorar sus diferentes servicios. En efecto, si desapasionadamente y con espíritu 
ecuánime vamos analizándolos y buscando progresos en ellos, encontraremos que, 
aparte de los debidos a compromisos y exigencias internacionales, es decir, a un 
poder superior al del Estado, como las mejoras en el Lazareto y los nuevos faros, sólo 
podemos anotar la atención que a nuestro puerto presta el Ministerio de Marina, 
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atención que en justicia le corresponde, y que ha sido determinada principalmente por 
las relevantes dotes que adornan a nuestro ilustre socio de honor el vicealmirante don 
Augusto Miranda y a la que no ha faltado el calor con que en esta misma casa se tomó 
el asunto, aquí iniciado por nuestro distinguido consocio don Pedro M. Cardona y 
Prieto. En todos los demás ramos no hemos adelantado nada, antes bien en algunos 
se observa visible retroceso. 
 
Esto confirma una vez más cuanto en repetidas ocasiones hemos dicho, de que el 
progreso de Menorca se ha de bazar principalmente en la labor que realicemos en la 
isla nosotros mismos, sin esperar que nos baje el maná del cielo. 
 
No se ha de desdeñar, sin embargo, el apoyo y las lecciones que se puedan conseguir 
de fuera; antes bien hemos de procurarlos y agradecerlos, teniendo que observar que 
casi siempre nos vienen de Cataluña y de los catalanes, como lo prueban, para no 
citar más que casos recientes y notorios, lo relativo a nuestro Derecho foral, la 
importancia que en la Asamblea Jurídica de Barcelona se ha concedido a Menorca, 
nuestro Congreso Agrícola y la Semana Avícola de Mahón. 
 
Tratando de estas cosas en mi conferencia de principios del curso anterior, relativa a 
los Factores del progreso en Menorca, hablé incidentalmente del uso de nuestro 
lenguaje re gional. Hemos de anotar ahora que desde entonces, es decir, en el 
transcurso de un año, se ha intensificado algo su uso literario, ha aumentado en unos 
cuantos el número de los que a veces escriben en menorquín o catalán, ya que 
nuestro lenguaje es el mismo idioma catalán con ligeras variantes o, sí se quiere, un 
dialecto suyo. 
 
No se ha opuesto nunca el Ateneo al cultivo del idioma en el que casi exclusivamente 
hablaban y escribían hace poco más de un siglo todos los menorquines. Lo prueban la 
colección de nuestra REVISTA DE MENORCA y principalmente nuestro concurso de 
FoIk-lore menorquín, que ha dado origen a obras tan notables como la de don 
Francisco Camps Mercadal y la de don Andrés Ferrer Ginart. Y si en esta tribuna, con 
rarísima excepción, se emplea siempre el castellano, es por el deber que nos impone 
la presencia de buen número de socios que no conocen nuestra lengua regional. 
 
No se puede discutir el amor que cada cual tiene al habla que primero aprendió y usa 
corrientemente y que, fuera de la región, le evoca recuerdos adorables y es el símbolo 
del trozo de España en que transcurrió su niñez y comenzó a revelársele el 
espectáculo del mundo. Menos aun podría admitirse que se pretendiera hacer 
desaparecer ese amor por virtud de disposiciones legislativas, ni que el Estado tuviera 
derecho a imponer a sus ciudadanos el abandono de cosa que halaga las más íntimas 
fibras del espíritu. 
 
Pero todo esto, que es de un valor sentimental enorme, digno de todo respeto y de 
todo cultivo, no tiene apenas cotización en la vida práctica, en el orden de relaciones 
en que se mueven nuestros intereses, nuestra representación social y nuestras 
vinculaciones universales. 
 
La realidad nos llama, por el contrario, a otro campo. Ella nos dice que la Historia ha 
forjado una unidad nacional y política, cuya vida espiritual se expresa mediante otro 
idioma que el que aquí hablamos con nuestros amigos de la infancia y con nuestros 
labradores, y que aquel idioma es nuestra representación internacional y nuestro lazo 
de inteligencia con millones de hombres. Sentimentalmente nos hubiera alegrado 
quizás que fuese el de nuestro rincón. Pero no fué éste, y el tiempo ha ido ratificando y 
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ensanchando el dominio del otro. Ese idioma triunfador por obra de la Historia, que se 
impone a la voluntad de los hombres, ha sido el que ha creado nuestra personalidad 
en el mundo. Esgrimiéndolo como arma poderosa de comunicación y penetración, 
extendemos nuestra influencia ideal, nuestra colaboración civilizadora y nuestras 
relaciones comerciales. 
 
Sería, por tanto, ir contra nuestros intereses querer debilitar esa fuerza, empeñarse en 
disminuir el número de hombres que la pueden utilizar, o crear dificultades en el 
camino de los que deseen entenderse con nosotros. Los únicos puntos de vista desde 
los cuales un pueblo de sentido práctico y de conciencia de su responsabilidad exterior 
puede discutir la cuestión del idioma nacional y de los idiomas regionales, son el de su 
acción internacional y el de sus conveniencias económicas y espirituales. Para una 
cosa y otra hay que emplear el instrumentó más fuerte, más fácil para penetrar en las 
filas ajenas y más representativo, y procurar con afán que no se debilite ni se acorte su 
uso entre todos los hombres nacidos en tierra española o de ella derivados. Esto y no 
otra cosa es lo que nos conviene. 
 
Y ello no se opone al cultivo amoroso de los idiomas regionales en la sagrada 
intimidad de la vida familiar y privada y es el campo glorioso de la Literatura, que 
puede hallar irresistible impulso y calor de inspiración para las grandes creaciones en 
el empleo del habla materna, por si sola poesía y arte para quien la escucha con el 
corazón; pero que no podrá jamás destruir la barrera que a su difusión y 
reconocimiento por los demás hombres opone la reducida área en que viven los 
idiomas que no son patrimonio de pueblos numerosos y de dilatada progenie. 
 
Cultivemos, pues, con cariño nuestra lengua regional, pero procuremos al propio 
tiempo, pensando en la realidad y en nuestra conveniencia, que se extienda el 
conocimiento del idioma nacional entre todos los habitantes de Menorca. 
 
Sobre este asunto y sobre otros de tanta o mayor importancia y actualidad podríamos 
disertar largamente; pero no me corresponde a mí hoy desarrollar ninguno de estos 
temas, sobre todo después del erudito discurso del señor Lafuente, que ha constituido 
el objeto principal de esta sesión. Así es que termino, expresando nuestra gratitud a 
las autoridades aquí presentes, debiendo hacer constar que han excusado su 
asistencia, por ocupaciones ineludibles de su cargo, los señores Comandante de 
Marina y Alcalde; igual gratitud debemos a los representantes de corporaciones y 
sociedades y de la prensa, todos los que con su asistencia han realzado este acto, con 
el que queda abierto el nuevo curso que vamos a empezar y que deseo sea tan 
fructífero como los anteriores. 
 
 
8.3.23. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 7 de noviembre de 1919. Memoria redactada y leída 
por el secretario Don Lorenzo Lafuente Vanrell 

 
EXCMO. SEÑOR: 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
Brevemente voy a tener el honor de exponer a vuestra consideración un esquema de 
nuestra vida social en el curso anterior Sus cuatro rasgos darán una idea justa de la 
obra del Ateneo, mejor que las prolijas consideraciones y las exposiciones detalladas. 
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Apertura.— El año anterior, por la epidemia de grippe que azotaba la ciudad, hubo que 
diferir la inauguración del curso académico hasta el 19 de noviembre en que se 
efectuó, leyendo la Memoria el Secretario don Vicente Fornals, estando el discurso 
inaugural, con el tema «La industria de la plata en Menorca», a cargo del que tiene la 
honra de leer estas lineas y cerrando el acto el Presidente don Antonio Victory. 
 
Clases de idiomas.— Se anunciaron de francés, inglés, alemán e italiano, a cargo de 
los señores don Sebastián Sapiña, don Carlos Moysi y don José Buades, 
presentándose alumnos para dos clases de francés y dos de inglés. 
 
Conferencias.— Don Luis García Antúnez dió una serie de cuatro acerca de la La 
psiquis en la Naturaleza; don Pedro M. Cardona disertó sobre El problema nacional de 
Gibraltar y sobre Un ensayo de implantación de pensión de retiro para los obreros en 
Mahón; don José Juaneda, Pbro., trató de La cuestión obrera. Su solución y el que lee 
este trabajo dedicó una hora a platicar de La cuestión social. 
 
Veladas.— Además de los conciertos clásicos exclusivos del Grupo Filarmónico, en 30 
de enero se organizó un concierto vocal en que tomaron parte doña María Mercadal 
de Aguinaga y el señor Giovachini, acompañados al piano por el Maestro Bellísimo; en 
3 de abril, otro vocal-musical en que participaron la señora y señores citados, don 
Antonio Mercadal Montanari y el quinteto; en 22 de abril pudimos oir en este salón el 
Trio Barreda; en 4 de junio celebramos una velada en que el señor Hernández Sanz 
leyó fragmentos de su estudio, a la sazón inédito, La ópera italiana en la ciudad de 
Mahón (1817-1917) y cantaron la señora Mercadal de Aguinaga, la señorita Trinidad 
Palliser, don Antonio Mercadal, don Antonio García y el Orfeón. Por último, en 30 de 
junio se celebró en el Teatro Principal un concierto a beneficio de los Establecimientos 
Municipales de Beneficencia y destinado a conmemorar el Centenario de la 
inauguración de la ópera en Mahón, coadyuvando un brillante coro de señoras y 
señoritas, el Orfeón, el sexteto del Grupo Filarmónico y una orquesta, bajo la dirección 
del Maestro Bellísimo. 
 
Una velada necrológica dedicamos a la memoria del Doctor don Juan Ramis en el 
centenario de su fallecimiento, leyendo trabajos los señores Hernández Sanz y 
Cotrina. 
 
Iniciativas.— Aparte de la anual celebración del concurso hípico, que la constancia del 
Ateneo y de su Sección de Deportes ha logrado implantar y que constituye la más 
grata de las fiestas periódicas con que Mahón se solaza, esta Sociedad acordó 
celebrar el centenario del fallecimiento del Dr. don Juan Ramis y Ramis, primer 
historiador menorquín, a cuyo homenaje se asoció el Ayuntamiento de Mahón, 
colocando una lápida en la casa en que nació y murió el erudito historiador. 
 
La conmemoración de la fiesta de la Raza en esta Ciudad se ha debido siempre al 
Ateneo. La del presente año se efectuó en el Ayuntamiento con asistencia de la 
Corporación Municipal y de las restantes Autoridades locales. 
 
Congresos.— El Ateneo se ha adherido a los siguientes: al Nacional de Pesca 
Marítima en el que nos representó nuestro paisano el Dr. en Ciencias Naturales don 
Francisco Ferrer Hernández; al Nacional de Ingeniería próximo a inaugurarse; al de 
Historia de la Corona de Aragón para el que se ha nombrado al Dr. don Cosme Parpal 
y Marqués y al Capitán de la Guardia Civil don Jaime Obrador Casanovas. 
 
Otras adhesiones.— La sección de Deportes y Excursiones del Ateneo se ha adherido 
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al Comité central de Sociedades hípicas españolas. E1 Ateneo se asoció al 
centenario, que celebró Ciudadela, del nacimiento del literato José M. Quadrado, 
asistiendo a la conmemoración nuestro Presidente y tomando parte en los festejos el 
sexteto de nuestro Grupo Filarmónico. 
 
También contribuyó esta Sociedad a la suscripción para erigir en las islas Cies, a la 
entrada de la ria de Vigo, un monumento a la memoria de los marinos mercantes 
españoles muertos por causa de la reciente guerra y acordó cooperar a la suscripción 
abierta por la Comisión Provincial de Baleares para adquirir el Museo de Raxa, a fin de 
evitar la venta y dispersión de sus elementos. 
 
Igualmente se ha adherido el Ateneo a la demanda de otras Corporaciones en favor 
del mejoramiento de nuestras comunicaciones marítimas y telegráficas, iniciando las 
inteligencias previas para dichas peticiones, y ha prestado su apoyo a todas las 
invocaciones dirigidas a los poderes públicos para conseguir beneficios generales para 
Menorca. 
 
Así mismo intentó fomentar la constitución de pensiones de retiro a los obreros por 
medio de la Caja Postal de Ahorros en relación con el Instituto Nacional de Previsión. 
 
Museo.— Han ingresado en él algunas monedas halladas en las excavaciones de la 
Base Naval y donadas por su Jefe don Pedro M. Cardona y unos trozos de venda de 
momia egipcia regalada por doña Blanca Hédiger. 
 
Otros donativos.— Del señor Conde de San Juan de Violada, un mapa de España en 
relieve y otro de Baleares en tela; de dón Domingo Colorado un grabado francés del 
siglo XVIII representando el puerto de Mahón y el castillo de San Felipe, y de don José 
M. Doménech un ejemplar de la Gaceta de Madrid de octubre de 1802 que entre sus 
noticias inserta algunas referentes a Menorca. 
 
Por donación de doña Alejandra Danilevsky de Rodríguez y de don Lorenzo Miquel 
ingresaron en el archivo musical algunas obras. 
 
El Ateneó agradece a todos los donantes su amable generosidad. 
 
Biblioteca.— Por adquisición del Ateneo y donativos de varias señores ateneistas, 
autores y editores han ingresado en esta dependencia 25 obras. 
 
Publicaciones.— Además de la REVISTA DE MENORCA y del Boletín que edita el 
Ateneo, ha publicado esta Sociedad el primer tomo del Folk-lore Menorquín por don 
Francisco Camps y el folleto Semana Avícola de Mahón por el excelentísimo señor 
don Salvador Castelló. 
 
Visitas.— Han honrado esta casa entre otras las siguientes: D. M. Rosell Vilá, profesor 
de Zootécnia de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona; Excmo. Sr. D. José 
de Nou vilas, general de Brigada; el P. Ludovico de los S. S. C. C., carmelita descalzo; 
D. Mariano Brujas Plana, ingeniero industrial; el Sr. Cavaller, perito químico; el Sr. 
Giovachini, artista lírico; Mr. Erik P. S. Eriksen, capitán del buque americano «Percy»; 
D. Antonio A. Moncada, abogado; Mr. P. Casimir, comandante del servicio de 
salvamento de la Marina francesa; Mrs. John Dahlgren y Arvo J. Porkke, marinos 
americanos; Mrs. Charigueux, Cuveneur y Chifnoury, marinos franceses; Ms. Betsy 
Sindo Web, turista australiana; Mr. Charles Leed, comerciante inglés; el Sr. Assins, 
comerciante noruego, el Dr. Cebeira, médico de Barcelona; el Excmo. Sr. Capitán 
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General de Baleares; el Sr. Zenetti, de la R. Marina italiana; el Sr. Rubió, doctor en 
Derecho; D. Guillermo Sans Huelin, ingeniero geógrafo y D. Julio Creus Vega, 
ingeniero topógrafo. 
 
Defunciones.— Hemos de lamentar las de nuestros consocios don Antonio Piera 
Ochoa, don Damián Bagur Sintes y la del Socio de Honor nuestro paisano don Juan 
Blas Sitges y Grifoll. 
 
Subvenciones.— La Excma. Diputación Provincial concedió la de 500 pesetas como 
en años anteriores y el Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad sigue 
favoreciéndonos con la de 500 pesetas. 
 
He aquí los puntos salientes de nuestra historia social durante el último año 
académico. La Junta desea que el presente ofrezca más propicias ocasiones para una 
mayor fecundidad y sobre todo aspira a que la atención de nuestros paisanos se fije 
en los beneficios que a la cultura isleña puede reportar el ejemplo de laboriosidad 
intelectual, de austeridad y de civismo que de esta institución emana. 
 
 
8.3.24. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 7 de noviembre de 1919. Resumen por el presidente 
del Ateneo D. Antonio Victory 

 
EXCMOS. SEÑORES. 
SEÑORES: 
 
Al inaugurar el décimo quinto curso del Ateneo, han de ser mis primeras palabras para 
hacer pública manifestación del agradecimiento de esta Sociedad hacia nuestro 
distinguido paisano el Catedrático de la Universidad de Barcelona Doctor D. Cosme 
Parpal y Marqués, por haberse dignado tomar a su cargo el discurso de apertura; 
lamentando que las circunstancias le hayan impedido leerlo en persona, cuando se 
hallaba dispuesto a venir a Mahón, imponiéndose las molestias consiguientes. 
 
El trabajo del señor Parpal, de indudable interés histórico para Menorca, es fruto de 
sus estudios y de sus investigaciones en los archivos de la Nación; estudios que ha 
efectuado expresamente para este acto, movido por su cariño a la tierra en que nació 
y a esta institución que considera honra de la misma. 
 
El Sr. Parpal ha sentido una viva contrariedad al tener que desistir de su viaje, a causa 
principalmente de nuestro desdichado servicio de comunicaciones marítimas. Y hasta 
cuando quiso telegrafiar con tiempo para prevenirnos, se encontró con que no había 
comunicación telegráfica con Baleares o se prestaba con gran retraso. Me encarga 
haga presente a todos cuanto deplora no convivir con nosotros unas horas y que le 
tengamos, siempre como adicto e incondicional compañero y amigo. 
 
No hubiera sido el Doctor Parpal el primer Catedrático de la Universidad del Distrito 
que ocupaba esta tribuna. El hecho de que diferentes personalidades ilustres hayan 
venido de la Península con el indicado objeto, es una honra para el Ateneo y una de 
las muchas pruebas de consideración que de fuera recibimos y que nos compensan 
de no pocos sinsabores locales. De estas repetidas pruebas voy a citar algunas, todas 
muy recientes. 
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De Alemania, solicita nuestras publicaciones el Instituto Ibero-Americano de 
Hamburgo, que desarrolla una gran actividad y demuestra un grandísimo interés en 
cuanto se relaciona con el movimiento cultural y económico de nuestra patria y de la 
América española, prometiéndonos ocuparse de nuestras obras en álgunas de las 
varias revistas que publica. También nos las acaba de pedir la Biblioteca Municipal de 
Guayaquil. De Francia, nuestro entusiasta consocio el señor Contamine de Latour 
interesa diversos datos relativos a Menorca y a nuestras instituciones de cultura y 
económicas; el mismo señor nos favorece contínuamente con donativos de libros. Más 
de un periódico de América inserta o extracta artículos y conferencias de este Ateneo. 
Y aquí tengo una carta de un señor sacerdote que, en nombre de la señorita Dª María 
Clapés Ferrer, socia de mérito de este centro, hoy novicia en un Convento de Tortosa, 
y de la que es tutor, nos ofrece, en concepto de donativo, buen número de volúmenes 
de la biblioteca de su difunto padre el teniente coronel de Infantería D. José Clapés 
Juan, que fué consocio nuestro distinguido. Nos ofrece también varios ejemplares, 
restos de ediciones, de algunos folletos que publicó el citado Sr. Clapés. 
 
Me es grato poner esta noticia en conocimiento de los señores socios, para que 
puedan aprovecharse del generoso donativo. 
 
Los hechos referidos y otros muchos que podría citar, deben servir de estímulo para 
que aquí se mantenga y avive el entusiasmo de los ateneístas, sin el cual la institución 
sería estéril. A todas las clases y personas que por ella se interesan y ayudan a su 
sostenimiento, moral y materialmente, reiteramos una vez más nuestro 
agradecimiento, y en especial a las entidades aquí representadas, que han honrado 
así este acto, con el que queda abierto el curso de 1919 a 1920. 
 
 
8.3.25. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 16 de octubre de 1920. Memoria leída por el 
secretario de la Junta Directiva Don Vicente Fornals 

 
EXCMOS. SEÑORES: 
SEÑORAS Y SEÑORES 
 
En cumplimiento de un honroso encargo, voy a relatar la labor del Ateneo en el curso 
anterior. 
 
Apertura.— Tuvo lugar el 7 de noviembre, leyéndose la memoria reglamentaria por el 
Secretario don Lorenzo Lafuente, y el discurso inaugural «La construcción del Castillo 
de San Felipe», monografía histórica escrita por el Doctor don Cosme Parpal Marqués. 
 
Conferencias.— Los días 24 y 25 de noviembre, el presidente D. Antonio Victory 
disertó sobre «El trabajo, la propiedad y la riqueza». El 11 de diciembre el bibliotecario 
D. José Cotrina leyó sus consideraciones tituladas «Tres día en el campo». El 28 de 
enero el Auditor de la Armada D. Guillermo García Parreño dió una conferencia 
dedicada a los pescadores acerca de los Pósitos y cooperativas para la construcción y 
mejora de embarcaciones baratas. En 5 de febrero el Secretario D. L. Lafuente leyó 
algunos fragmentos de su obra «El arte de la Elegancia». El 5 de marzo el Sr. Cotrina 
leyó una Miscelánea histórica menorquina. En 10 de abril el señor Victory disertó sobre 
«El japón y la próxima guerra» y el 29 del mismo D. Pedro Ballester leyó su trabajo, de 
carácter anecdótico, «De nostra terra». 
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Veladas musicales.— Se verificaron los días 2 de Enero, 19 de Febrero y 12 de Mayo, 
bajo la dirección del maestro Bellissimo, y tomaron parte la señora doña María 
Mercadal de Aguinaga, señoritas María Luisa Hernández, Marguerite Rigoreau, 
Francisca Ripoll, María Bosch y Antonia y Matilde Pons y los Sres. Mercadal, Seguí, 
Soler y Pons (D. Lorenzo y D. Francisco). 
 
Sesión conmemorativa.— Para celebrar el Primer Centenario del nacimiento del 
insigne menorquín D. J. M. Quadrado tuvo lugar una sesión en la que disertó el 
Presidente D. A. Victory, leyéndose por D. Francisco Hernández Sanz la Biografía, por 
D. José Cotrina su trabajo «El Regionalismo de Quadrado», y por D. L. Lafuente, un 
fragmento de la obra de Quadrado «Forenses y Ciudadanos». 
 
Clases de idiomas.— Han funcionado dos cursos de inglés a cargo de D. Carlos Moysi 
y uno de francés por D. José M. de Córdoba y D. Sebastián Sapiña sucesivamente. 
 
Grupo Filarmónico.— Esta agrupación se constituyó el 4 de mayo de 1916. Cuenta por 
consiguiente más de cuatro años de vida, que si bien no puede calificarse de próspera 
y desahogada (económicamente hablando) como cumpliría en una población como 
Mahón, de rancio abolengo musical, cabe afirmar, en cambio, que ha cumplido 
brillantemente hasta ahora, todo el programa que se impuso al constituirse, 
fomentando el desarrollo del sentimiento artístico-musical entre sus asociados y dando 
a conocer enorme número de obras clásicas y modernas de los grandes autores, tanto 
nacionales como extranjeros, desde la antigua escuela clásica alemana a la novísima 
nacional rusa, concediendo la debida importancia de la moderna francesa y a la 
española, de la que en el pasado curso se han dado a conocer diversas obras, entre 
ellas algunas del malogrado maestro Granados, que han tenido todo el éxito que era 
de esperar. 
 
En el curso 1919-1920 se han dado 14 conciertos, alternadamente de música de 
cámara y sinfónica. De la primera se han ejecutado tres trios y cinco cuartetos con 
piano y cinco cuartetos de cuerda; y de la segunda, ocho grandes sinfonías y quince 
obras de carácter sinfónico, figurando además en todos los programas muchos 
fragmentos de trios, cuartetos, etc. Todas estas obras eran en su casi totalidad 
desconocidas en Mahón y algunas de ellas hasta en España. 
 
De la ejecución estuvieron encargados los ya conocidos y beneméritos profesores de 
este Grupo Filarmónico, Maestros: D. Domenico Bellissimo (piano), D. Pedro Seguí y 
D. Francisco Seguí (violines), D. Francisco Arguimbau (viola), D. Antonio Soler 
(violoncello) y D. Sebastián Orfila (contrabajo), quienes han realizado una labor 
ímproba y meritoria en alto grado obteniendo verdaderos éxitos y cosechando muchos 
aplausos. 
 
Como obras culminantes en estas audiciones se pueden citar: el ya indispensable trio 
de César Franck, las colosales 2ª y 5ª Sinfonías de Beethoven, el precioso poema 
sinfónico «En las Estepas del Asia Central» del ruso Borodine y las lindísimas 
«Danzas Españolas» de Granados. Debemos especial gratitud al maestro Bellissimo 
por habernos dado a gustar las primicias de su Trio en sol menor para piano, violín y 
violoncello, del que se han ejecutado dos tiempos y cuya audición le valió muchas 
felicitaciones. 
 
Como datos curiosos podemos citar: que desde la fundación de este Grupo, se han 
dado cincuenta y seis conciertos, ejecutándose en ellos más de trescientas obras, 
quedando patentizada con estas cifras la enorme labor cultural llevada a cabo por esta 
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agrupación, digna por todos conceptos de nuestro apoyo y de que fomentemos la 
noble afición a la buena música, procurando por todos los medios a nuestro alcance 
que aumente el número de socios afiliados a este Grupo Filarmónico. 
 
Colaboración.— El Arxiu de Etnografia y Folklore de Catalunya, sección de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona, ha nombrado colaborador 
colectivo a este Ateneo, que se ha adherido también al Congreso Nacional de 
Educación y al Segundo de Historia de la Corona de Aragón. 
 
Concurso hípico.― Nuestra sección de «Deportes y Excursiones» ha obtenido un 
señalado éxito con el concurso y fiesta hípica verificados este año, al primero de los 
cuales han asistido mayor número de ginetes de Palma, Valencia y Barcelona que a 
los de anteriores años. En él se han concedido premios por un valor total de 5.50 
pesetas y recibido una subvención dé 1.000 pesetas del Ministerio de la Guerra. 
 
Socio de honor.— El Ateneo ha nombrado Socio de honor al Capitán de corbeta D. 
Pedro M. Cardona y Prieto, por su constante colaboración en la obra de cultura de 
este Ateneo. 
 
Biblioteca.― Se ha dado un gran avance al arreglo de la Biblioteca, luchando ya con la 
falta de espacio para la colocación de volúmenes, lo que obliga a efectuar frecuentes 
cambios y combinaciones. Se han terminado los catálogos de Pedagogía y Filología, 
Artes Plásticas y Música, estando muy adelantados los de Ciencias Eclesiásticas, 
Diccionarios, Enciclopedias y Misceláneas. 
 
Durante el último curso han ingresado 691 volúmenes y 22 mapas, contando 
actualmente con un total de 12.874 volúmenes y 176 mapas o planos. 
 
Museo.— Han ingresado varios ejemplares de Historia Natural y una colección de 
grabados concedida por la Dirección General de Bellas Artes, que ha anunciado 
remitirá también una colección de vaciados en yeso. 
 
Salón de lectura.― Se han recibido 28 nuevas publicaciones. 
 
Visitas.― Han sido numerosas y sería prolijo citarlas detalladamente, lo que ya se ha 
hecho en los Boletines que publica el Ateneo. Solo debe notarse que han aumentado 
considerablemente las de extranjeros, que durante la guerra faltaron casi en absoluto. 
 
Subvenciones.― Los excelentísimos Diputación y Ayuntamiento nos han favorecido 
con las de costumbre. 
 
Bajas.— La inmutable ley que rige la vida se ha cumplido fatalmente arrebatando de 
nuestra compañía los socios: de honor Excmo. Sr. D. Augusto Miranda Godoy, 
fundador D. Juan Biale Coll y los de número D. José Seguí Oliver y D. Fidel 
Domínguez Guzmán. 
 
Esta es en breves palabras la labor del Ateneo durante el curso pasado. La Junta 
confía en el entusiasmo de todos para cumplir en lo sucesivo la misión de cultura que 
siempre fué nuestro lema. 
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8.3.26. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 16 de octubre de 1920. Resumen por el presidente del 

Ateneo D. Antonio Victory 
 
EXCMO. SEÑOR. 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
Antes de dar por terminado este acto, que anualmente celebramos con la modesta 
solemnidad que permiten las condiciones de esta institución, como síntesis de la labor 
del último curso y renovación de propósitos de actividad, sin la cual no puede haber 
vida fecunda, he de expresar, en primer término, la gratitud de la junta Directiva hacia 
nuestro consocio de Honor el Doctor Llansó, a quien tantas atenciones y beneficios 
debe el Ateneo, al que ha honrado aceptando el encargo de redactar el discurso 
inaugural del curso que empieza ahora, lamentando que el retraso del vapor correo 
impida verle hoy entre nosotros y que lea personalmente su discurso. 
 
No he de juzgar la interesante conferencia que acabamos de oir, porque soy profano 
en el asunto de que ha tratado; sólo he de hacer resaltar el cariño a esta tierra y a este 
Ateneo que ha demostrado una vez más el Doctor Llansó, aceptando nuestro encargo. 
 
La labor del último curso queda fielmente resumida en la Memoria escrita y leída por el 
Secretario Sr. Fornals. Nada hemos de añadir a ella, sino tan sólo hacer resaltar la 
importancia que ha ido adquiriendo nuestra Biblioteca, que es hoy la segunda de la 
Isla por el número de volúmenes que contiene. 
 
Continúan con cordialidad las relaciones del Ateneo con el exterior, tanto con centros 
de nuestra Patria como del extranjero, que nos distinguen y dan a esta institución una 
importancia que aquí mismo muchos no le conceden. 
 
Entre las sensibles bajas por defunción que ha relacionado el Sr. Secretario, hemos de 
lamentar la del Socio de Honor Excmo. Sr. Almirante D. Augusto Miranda, a quien 
tanto debe esta Isla. Justo es que tributemos un especial recuerdo a su memoria, 
como creador de esta Base Naval, haciendo notar la circunstancia de que coincidieran 
sus ideas sobre este puerto, con las que en esta tribuna se habían expuesto en 
aquella brillante campaña en favor del resurgimiento del mismo; campaña patriótica 
cuyos trabajos más importantes se debieron a dos compañeros nuestros, hoy también 
socios de honor, precisamente por aquellos trabajos, D. Francisco Álvarez de 
Cienfuegos y D. Pedro M. Cardona y Prieto; y que, si a mí me ocasionó contratiempos, 
los creo hoy compensados con el espectáculo del espléndido desarrollo de nuestros 
ideales; y que ha sido compendiada, por así decirlo, en el acto de la entrega por la 
Ciudad de la bandera de combate a un submarino, por iniciativa que de aquí partió y 
que, como la de dar el nombre de Paseo de Augusto Miranda al que domina el puerto 
y la Base Naval, fué aceptada y desarrollada por el Excmo. Ayuntamiento, siempre 
dispuesto a patrocinar cuanto redunde en gloria o beneficio de la Ciudad. En aquel 
hermoso espectáculo el pueblo, con la colaboración del Ejército, selló su alianza con la 
Marina. 
 
Hagamos votos para que la unión de estos tres elementos, Pueblo, Ejército y Marina, 
que constituyen la fuerza de la Nación, sea tan íntima y perdurable que dé la 
seguridad de que ondeará aquella bandera, la bandera de la Patria, siempre con honra 
en todas partes, y victoriosa cuando haya ocasión; y que, en especial, sea en esta isla 
garantía de que nunca más volverá Menorca a dejar de ser española. 
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Y agradeciendo a cuantos han respondido a nuestra invitación su asistencia a este 
acto, honrándolo y realzándolo con su presencia, e invitándoles a todos a la 
conferencia que dará mañana el Sr. García-Parreño, lo doy por terminado, declarando 
abierto el curso de 1920 a 1921. 
 
 
8.3.27. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 4 de noviembre de 1921. Memoria leída por el 
secretario de la Junta Directiva D. Lorenzo Lafuente Vanrell 

 
EXCMO. SEÑOR: 
SEÑORAS y SEÑORES: 
 
El 16 de octubre del año anterior se celebró en esta Casa la apertura del curso de 
1920-21, leyendo la memoria reglamentaria mi compañero de Secretaría D. Vicente 
Fornals. El Socio de Honor Doctor D. Federico Llansó Seguí redactó el discurso 
inaugural cuyo tema fué «Concepto químico de la vida desde el punto de vista 
terapéutico» y no habiéndole sido posible venir a esta ciudad, leyó la disertación el 
Médico D. Lorenzo Pons Marqués, cerrando el acto el Presidente D. Antonio Victory. 
 
Seguidamente se reanudó la vida social, activa y variada, en la forma que voy a 
bosquejar. 
 
Clases de idiomas.— Se abrió matrícula para lecciones de francés e inglés a cargo de 
los Profesores D. Sebastián Sapiña y D. Carlos Moysi. En noviembre hubo que abrir 
un segundo curso de inglés y en febrero uno de alemán por don José Olives. 
 
Es de notar la mayor asistencia de señoras y señoritas que en anteriores cursos a 
estas enseñanzas. 
 
Durante el verano se establecieron cursillos de alemán e inglés a cargo de los Sres. D. 
José Olives y D. Ricardo de Quadrado. 
 
Conferencias.— En 17 de octubre D. Guillermo García Parreño dió una acerca del 
«Objeto de las reformas en la Ley penal y de procedimientos de la Marina mercante»; 
en 5 de noviembre D. Antonio Bernárdez, Catedrático disertó sobre la «Evolución de la 
Psicología y sus métodos»; en 9 de diciembre el Médico Militar D. Leandro Martín 
Santos desarrolló varios temas de vulgarización quirúrgica bajo el título general de 
«Cirugía plástica. Ingertos humanos»; en 15 de febrero el Médico D. Leopoldo 
Goytisolo Taltavull trató de «La población actual del globo y el problema de la 
aclimatación»; en 20 de febrero expliqué acerca de Mobiliario, extendiéndome 
principalmente en el estudio de «Los estilos ingleses en Menorca» y presenté algunos 
ejemplares de mis colecciones; siguió el ciclo de conferencias D. Pedro Ballester con 
una serie de cuatro durante el mes de marzo, sobre «Educación psicológica de los 
niños» dedicadas a las madres. 
 
El Ateneo, como representante local de la Sociedad Española de Higiene, patrocinó el 
cursillo de conferencias que con autorización de la Junta local de 1ª enseñanza dió el 
Médico Militar D. Leandro Martín Santos en las cuatro Escuelas Nacionales de la 
ciudad y en la nocturna de adultos. 
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En abril y mayo el Comandante de Artillería D. José Cotrina leyó en cuatro sesiones su 
monografía histórica «El desastre de 1798 (pérdida de la Isla de Menorca)» y en 24 del 
último mes Unos «Ligeros apuntes locales» que abarcaron variados temas. 
 
Literatura y Música.― Esta Sección, con fines benéficos y artísticos, dió en 20 de 
octubre una velada en el Teatro Principal poniendo en escena con elementos locales 
la ópera de Verdi Aida; a petición del público hubo de repetirse la obra el día 23, 
siendo ambas representaciones dos grandes éxitos artísticos y de taquilla en beneficio 
de los fines a que se dedicó el producto líquido, que fueron principalmente la 
Beneficencia domiciliaria, Gota de Leche, Junta Local de Salvamento de Náufragos, 
Asilo de Huérfanas y la Sopa de las niñas de S. José. 
 
Además celebró esta Sección veladas musicales en 7 de enero y 3 de junio. 
 
El Grupo Filarmónico continuó sus conciertos quincenales durante todo el curso, 
habiendo aumentado el número de asociados y de concurrentes a esta amena cátedra 
de educación del gusto musical. 
 
Veladas conmemorativas.― E1 día 30 de noviembre celebramos el 4° Centenario del 
descubrimiento del estrecho de Magallanes, disertando sobre la importancia y 
significación del acto don Antonio Victory, sobre Hernando de Magallanes D. José 
Cotrina y sobre Juan Sebastián El Cano el que tiene el honor de leer estos apuntes. 
 
Concursos.― El Ateneo, que ha abierto varios con notable éxito, anunció uno en 
marzo último para premiar la mejor obra de cocina y repostería menorquinas. El plazo 
de admisión termina en 31 de marzo próximo y es de esperar que los trabajos que se 
presenten serán, dentro de la especialidad de su género, ricos filones de folk-lore 
isleño. 
 
Iniciativas del Ateneo.— La Junta Directiva acordó en 13 de mayo exponer al Excmo. 
Ayuntamiento la conveniencia de gestionar que en el proyecto de nueva Ley de 
Reclutamiento que se presentó a las Cortes se conserven las Secciones Delegadas en 
Menorca e Ibiza de la Comisión Mixta de Reclutamiento de Baleares, de las que no se 
hacía mención. El Ayuntamiento, en sesión del día 17 aprobó la instancia redactada 
por la Alcaldía en dicho sentido y elevada al Ministerio de la Guerra.. 
 
También acordó la Junta gestionar el arreglo de los muelles de nuestro puerto si 
ninguna otra entidad lo tomaba a su cargo, o adherirse a las gestiones de quien lo 
hiciese, como complemento de las campañas iniciadas o seguidas para la 
rehabilitación de Mahón como puerto militar, para su dragado y para la construcción de 
una avenida de enlace con la ciudad. 
 
Por tratarse de asuntos de indiscutible interés general, opina la Junta que entra en sus 
funciones directivas el deber de trabajar en beneficio de cuanto implique progreso para 
la población y bienestar para sus habitantes. 
 
Museo.— La Dirección General de Bellas Artes, por las gestiones del Diputado Sr. 
García Parreño, donó a esté Ateneo una colección de vaciados en yeso y otra de 
grabados, ambas reproduciendo obras artísticas de valía como puede comprobarse en 
las muestras que adornan este salón y otros locales de esta Sociedad. 
 
Además han ingresado de distintas procedencias en las diversas secciones del museo 
un ejemplar de gato de Angora, uno de Tichodroma muralis, uno de Motacilla alba, en 
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depósitó un cuadro de costumbrés locales de principios del siglo XIX, un fósil del 
género Pectunculus, una Hoematopus ostralegus y una Pelida torcuata. 
 
Por compra hemós aumentado en siete acuarelas de Chiesa la colección de cuadros 
de interés local. 
 
Biblioteca.— Durante el curso han ingresado en esta de pendencia por compra 42 
obras y por donativo 183. 
 
La extracción de libros a domicilio por los señores socios hace que nuestra biblioteca 
tenga una activa y constante circulación. 
 
Salón de lectura.— Salvo algunas revistas como «La Lectura» y otras que han cesado 
en su publicación por no poder soportar la carestía actual, sigue esta dependencia 
bastante nutrida y por ser una de las más esenciales de este Ateneo, la Junta Directiva 
le dedica toda su atención. 
 
Donativo.— De Dª Blanca Hédiger, D. Manuel Mateo Martorell, D. F. Hernández Sanz, 
D. Juan Parra, D. Manuel Sintes, D. Jaime Colom, D. Sebastián Sapiña, Mr. 
Contamine de Latour, D. Gabriel Rubies, D. Pedro Ballester, D. Pedró Mezquida, D. 
Cosme Parpal y Márqués, D. M. Villalonga, D. Pedro Taltavull, D. Ricardo de 
Quadrado, D. Benito Pons Fábregues, D. José Juaneda, D. José Riera y Alemany D. 
Angel Catxot D. Cristino Robles, D. Pedro Ripoll, D. Antonio Uría, D. Servando Andreu, 
D. Francisco Morales, D. José de la Iglesia, D. Manuel García, D. Salvador Almirall y 
de diversos autores y centros oficiales, numerosas obras han ingresado en la 
biblioteca social. 
 
Socios fallecidos.— Hemos de lamentar el fallecimiento de D. Santiago Albertí 
Fábregues, General de Brigada; el del Teniente D. José Quintero Ramos-Izquierdo 
que perdió la vida luchando bravamente en Marruecos y la desaparición del Alférez D. 
Jerónimo Fábregas Corantí. 
 
Socios de Honor.― El Ateneo concedió este título alIlmo. Sr. D. Guillermo García 
Parreño, Diputado a Cortes por la Isla, y D. José Feliu Fons, Diputado Provincial, por 
la eficaz protección que han dispensado a esta Casa. 
 
Visitas.— Entre las muchas que nos han honrado firmando en nuestro álbum 
citaremos por no ser prolijos la de una Comisión del Instituto Nacional Oceanográfico 
de la que formaba parte nuestro paisano D. Francisco Ferrer, el Comandante, Oficiales 
y Guardiamarinas del crucero holandés Zeeland; Oficialidad de los cruceros ingleses 
Centaur y Carnavon; Ilmo. Sr. Inspector General y Sr. Subinspector de Sanidad 
Exterior; el parlamentario inglés Mr. Houston; el Consejero de Obras Públicas e 
Ingeniero de C., C. y P. Ilmo. Sr. D. Manuel Diz Bercecióniz, varios pintors extranjeros, 
turistas, etc. 
 

*** 
 
El Claustró del Instituto General y Técnico dió las gracias al Ateneo por las facilidades 
concedidas a los alumnos de literatura para los trabajos que les encomendó su 
Catedrático. 
 
El Excmo. Ayuntamiento dió también las gracias por haberle ofrecido esta Sociedad 
que las reproducciones en yeso recibidas de la Real Academia de Bellas Artes de San 
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Fernando puedan ser estudiadas y copiadas, como se hace, por los alumnos de las 
clases de Historia del Arte, Dibujo Artístico, Modelado y Grabado de la Escuela de 
Artes y Oficios. 
 
El Ministerio de Instrucción Publica, la Diputación Provincial y el Excmo. Ayuntamiento 
continúan subvencionando a esta institución y prestándole con este apoyo material el 
calor espiritual de su adhesión a la obra de cultura que el Ateneo realiza con sus 
escasos medios y con su ejemplar persistencia. 
 
Apuntado lo más saliente de nuestra vida colectiva, sólo resta dedicar un afectuoso 
recuerdo a nuestros consocios que en África cumplen la voluntad nacional. 
 
 
 
8.3.28. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 4 de noviembre de 1921. Resumen por el presidente 
del Ateneo D. Antonio Victory 

 
EXCMO. SEÑOR. 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
Inauguramos con este acto el 17° curso ateneísta, tratando de un asunto de 
trascendencia para el país: la Agricultura, que ha merecido la atención del Ateneo 
desde sus primeros tiempos, por considerarla base principal de vida y de bienestar 
para esta isla. Debía presidirnos hoy el Director General de Agricultura y Montes, Ilmo. 
señor D. Guillermo García-Parreño, Diputado por este Distrito y Socio de honor del 
Ateneo, quien llevado de su celo por los intereses que representa y dirige, de su cariño 
a Menorca y de sus simpatías por esta sociedad, que le debe repetidos beneficios, no 
vaciló en aceptar la invitación que le dirigimos. El compromiso adquirido después, de 
acompañar al Sr. Ministro de Marina en su proyectada visita a esta Base Naval, que se 
ha ido aplazando y no sabemos cuando se efectuará, ha impedido al Sr. García-
Parreño venir en la fecha que había fijado; y hoy se halla imposibilitado de 
determinarla, por tener que asistir diariamente a las sesiones de la Junta de 
Valoraciones y Aranceles, contrariándole estas demoras y prometiendo visitarnos en 
cuanto se lo permitan las tareas de dicha Junta. El Ateneo, de todos modos, hace 
constar su profundo agradecimiento al Sr. García-Parreño. 
 
Somos además deudores de gratitud hacia el Sr. Ingeniero Jefe del Servicio 
Agronómico de la Provincia nuestro paisano D. Antonio Ballester Llambías (también 
ausente por retenerle en Palma obligaciones de su cargo) quien aceptó la misión de 
redactar el discurso inaugural de este curso, ocupándose de la Agricultura Menorquina 
como acabamos de oir, con valentía y con la competencia que en él hemos de 
reconocer. 
 
El Sr. Ballester nos ha tratado, a los agricultores menorquines, con severidad; pero 
con severidad justa y merecida, y además conveniente, porque como ha dicho muy 
bien, para corregir defectos, hay que empezar por plantearlos claramente. Hemos de 
agradecerle no sólo la exposición de las doctrinas que ha sometido a nuestra 
consideración sino también sus desvelos en pro de lo que ha de remediar las 
deficiencias que ha evidenciado. 
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El Ateneo expresa igualmente su agradecimiento a las autoridades, a las 
corporaciones y sociedades aquí representadas, a la prensa y a cuantos han 
respondido a nuestra invitación, dando con su presencia realce a este acto y 
patentizando así su interés por la cultura y el progreso del país. 
 
Hemos dicho que desde sus primeros tiempos prestó el Ateneo atención especial a la 
Agricultura; y en efecto, a poco de su fundación, al dividirse en secciones para la 
mayor eficacia de su labor, creó la de Agricultura que algunos meses después dió 
origen a la Cámara Oficial Agrícola de Menorca. 
 
No hemos de seguir las Vicisitudes por que ha pasado dicha institución; pero sí 
haremos constar dos cosas de importancia. Es la primera, que al reorganizar la 
Cámara Agrícola hace dos años, adquirió la nuestra el mismo carácter que las 
provinciales gracias al diputado Sr. García Parreño, siendo Mahón la única población 
de España que la posee en estas condiciones, fuera de las capitales de provincia. Y la 
segunda es que, desde hace unos diez años, ha venido persiguiendo la Cámara, como 
uno de sus ideales, la creación de un centro agrícola y Pecuario; ideal que, después 
de diversas tentativas infructuosas, por no estar, sin duda, el asunto en razón, se 
concretó y tomó forma en el inolvidable Congreso de la Federación Agrícola Catalana - 
Balear, celebrado en esta ciudad en mayo de 1917. 
 
A la organización de aquel Congreso contribuyó activamente el Ateneo, cabiéndome la 
honra de formar parte de su Comisión organizadora. De él salió, como consecuencia 
de las conclusiones de uno de los temas que se discutieron, la petición al Estado de 
una estación pecuaria para esta isla, súplica que encontró el mejor apoyo en todos los 
centros y entidades que tuvieron que informar. 
 
Dos años después, y gracias también al diputado señor García-Parreño, se creó por R. 
O. del Ministerio de Fomento la Estación de Agricultura General de Mahón, colmando 
con exceso nuestros deseos, ya que no pudimos nunca presumir que se lograra dar 
tanta extensión al ideal concretado en aquel Congreso, en el que se discutió si sería 
aun mucho pedir un centro pecuario permanente o si debíamos limitarnos a solicitar 
paradas de sementales de las razas bovina y equina. 
 
Han transcurrido otros dos años, y contando con el apoyo del Ayuntamiento, el interés 
de la Cámara Agrícola y los trabajos y concesiones dél señor Ingeniero Jefe del 
Servicio Agronómico y del señor Director General de Agricultura y Montes, hemos 
llegado a este momento, en que el discurso del señor Ballester y la anunciada visita 
del señor García-Parreño, relacionada también con la agricultura menorquina, 
sintetizan la conversión de nuestros ideales en una realidad, de la que se han de 
derivar positivos beneficios para la isla, si todos los agricultores queremos y sabemos 
aprovecharnos de las lecciones prácticas que nos ha de facilitar el Estado. 
 
A otros varios objetivos de utilidad práctica ha procurado contribuir el Ateneo, 
cumpliendo con una de las finalidades que nos recomiendan nuestros estatutos; entre 
ellos, para no citar más que las de mayor importancia figura también en lugar 
preeminente el resurgimiento de nuestro puerto, ya que entendemos que éste y la 
Agricultura han de ser las bases más sólidas y permanentes de la prosperidad de 
Menorca. Dicho resurgimiento se ha iniciado ya con la creación y desrrollo de la Base 
Naval, continuará con la ejecución de las importantes obras de dragado, que ha de 
devolverle las condiciones que le hicieron famoso y hemos de esperar que a él 
Contribuya igualmente la constitución de la vía de enlace con la ciudad, proyecto al 
que nuestro diputado dedica su interés y apoyo, y que con tanto cariño ha desarrollado 
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el Ingeniero Jefe de Obras Públicas Sr. Calvet, autor también del proyecto de dragado. 
 
La labor del Ateneo durante el último curso en el orden especulativo, o mejor dicho, 
propiamente cultural, queda expuesta con fidelidad en la Memoria redactada por el 
Secretario Sr. Lafuente; no desmerece de la de otros cursos, y, considerando en 
conjunto la de todos, representa una actuación intensa, de la que quedan ya para el 
porvenir imborrables huellas. 
 
En el que empezamos ahora, hemos de procurar seguir análoga actuación con toda la 
intensidad posible. Se han inaugurado ya cuatro clases de idiomas y los notables 
conciertos del Grupo Filarmónico, cuyas audiciones se siguen de año en año con 
mayor interés por los aficionados a la buena música. En breve empezará una clase de 
dibujo, copia del yeso, gracias a la hermosa colección de modelos que aquí 
contemplamos debida a gestiones de nuestro diputado, y que tanta falta hacía en esta 
ciudad, donde hasta ahora sólo se copiaba de láminas y cuadros en todas las clases 
de dibujo y pintura. 
 
Esperamos poder dedicar alguna atención a las Ciencias naturales, a la Higiene, a las 
Ciencias económicas sin descuidar la Historia y la Literatura. Y creemos que, como 
resultado del concurso anunciado este año, veremos aumentar la bibliografía 
menorquina con alguna obra notable, que habrá que añadir a las ya debidas al Ateneo, 
por consecuencia de otros concursos o por sus trabajos directos. 
 
Para esta labor esperamos seguir contando con el apoyo de todos: con el constante 
del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial; con el que nos ha prestado el Estado 
en diversas ocasiones y por diversos medios, gracias principalmente a gestiones de 
los diputados señores Llansó y García-Parreño con el de nuestras autoridades y el de 
todas las clases ilustradas; y principalmente con la actividad y el entusiasmo de los 
socios de número y de mérito, de ambos sexos, cuyos trabajos individuales y 
colectivos son indispensables para que el Ateneo continúe laborando por la cultura y el 
progreso del país, únicas finalidades que persigue esta sociedad. 
 
Queda abierto el curso de 1921 a 1922. 
 
 
8.3.29. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 16 de octubre de 1922. Memoria leída por el 
secretario de la Junta Directiva D. Aurelio Vicén Vila 

 
SEÑORAS y SEÑORES: 
 
Honrado con uno de los cargos de Secretario de la Junta Directiva, aprovecho esta 
primera ocasión de tomar parte en un acto de carácter general, para dirigir atento 
saludo a los señores invitados y ateneístas, al cumplir con la misión que me ha 
conferido dicha Junta, de resumir la labor realizada por el Ateneo en el último curso. 
 
Tuvo lugar su apertura el 4 de noviembre, leyendo la memoria reglamentaria el 
Secretario don Lorenzo Lafuente Vanrell; el discurso inaugural, a cargo de don Antonio 
Ballester Llambías, Ingeniero Jefe del Servicio Ágronómico de la Provincia, versó 
acerca de la «Agricultura menorquina» y, por ausencia del autor, fué leido por el 
Catedrático de Agricultura don Antonio Mir Llambías. 
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Clases.— Con antelación a dicho acto, y en el mes de octubre, se abríeron dos clases 
de francés, dos de inglés y una de alemán, a cargo respectivamente de los profesores 
don Sebastián Sapiña, don Carlos Moysi y don José Olives; y la de dibujo, copia del 
yeso, desempeñada por el Presidente de la Sección de Artes Plásticas don Francisco 
Hernández Sanz. 
 
Como en años anteriores, el número de asistentes a las clases fué disminuyendo a 
medida que avanzaba el curso, siendo de lamentar la poca constancia de muchos de 
los ma triculados. 
 
Cumpliendo acuerdo de la Junta Directiva, se permitió la asistencia de los alumnos de 
la Escuela Municipal de Artes y Oficios a la clase de dibujo. 
 
Conferencias.— Además de la inaugural, se dieron las siguientes: 
 
El 19 de diciembre el Dr. D. Aurelio Ferrán disertó acerca de Los insectos chupadores 
como vehículo de transmisión de algunas enfermedades infecciosas. 
 
En 9 de enero, el Catedrático de este Instituto D. Emiliano Castaños dió la primera de 
sus conferencias acerca de La vida de algunos insectos desde el punto de vista 
zoológico y agrícola; el 5 de febrero, la segunda, tratando de Los insectos sociales 
(térmites y abejas); y el 3 de marzo terminó la serie de conferencias entomológicas 
con la de la La vida de la filoxera, moscas de la carne y algunos insectos más. 
 
El 10 de febrero, el Dr. D. Estanislao Carcavilla, Capellán de la Armada, dió otra sobre 
el Influjo de la ficción en las potencias anímicas. 
 
En 15 de marzo, el Sr. Presidente D. Antonio Victory, disertó acerca de Las cuestiones 
del Extremo Oriente y del Pacífico y la Conferencia de Washington. 
 
El 27 del mismo mes, el Comandante Médico de la Armada D. José Vallo Salgado dió 
una conferencia dedicada especialmente a las señoras, que tituló Preceptos higiénicos 
para conservación y mejoramiento de la belleza. 
 
En 10 de abril, el Comandante de Estado Mayor D. Julio Garrido Ramos disertó sobre 
el tema La Sociedad de las Naciones. 
 
El 12 de mayo, el Bibliotecario D. Jósé Cotrina Ferrer, Comandante de Artillería, 
desarrolló el tema que constituye la novena de sus misceláneas histórico-
menorquinas: Algunas notas sobre la vida menorquina en los años de la guerra de 
África (1859 y 1860). 
 
Y el 50 de mayo, dicho señor dió término a las conferencias, con la lectura de varios 
artículos de su colección de Ligeros apuntes locales. 
 
Literatura y Música.— En 11 de noviembre celebró esta sección un concierto de violín, 
por la profesional Srita, Cristeta Goñi, acompañada al piano por el maestro Sr. 
Bellissimo. En 25 de enero y 28 de mayo tuvieron lugar dos veladas musicales, 
ejecutándose en ellas piezas de canto e instrumentales, por socios de ambos sexos y 
profesores del Ateneo. 
 
En 9 de diciembre dió esta sección, en el Teatro Principal, una representación de la 
ópera Aida, de Verdi, puesta en escena con elementos de la localidad; y fué tan 
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grande el éxito, que tuvo que repetirse la función el día 12. Contribuyó a ello la 
simpática novedad de cantar el coro de señoritas La Canción de la Enfermera, con 
letra del ateneísta Rdo. Dr. D. Estanislao Carcavilla. El producto líquido de estas 
funciones ascendió a mil trescientas pesetas, que se destinaron al aguinaldo de los 
soldados expedicionarios de Menorca que se hallaban en África. 
 
El Grupo Filarmónico dió durante el curso 16 conciertos instrumentales, de música 
escogida, dando a conocer obras nuevas de diversos autores y ejecutando las mejores 
del repertorio clásico. De año en año es mayor el entusiasmo por estas audiciones 
selectas, entre los afiliados a dicha agrupación artística. 
 
Biblioteca.— Se han adquirido durante el curso 84 volúmenes por compra y 270 por 
donativos de autores, editores, ateneístas, entidades diversas y particulares. 
 
Entre los donativos merece especial mención el del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, obtenido por mediación del Diputado Sr. García Parreño, y consistente en 
las colecciones completas de la serie Geológica y de las obras publicadas por la 
Comisión de Investigaciones Palenteológicas y Prehistóricas, ascendiendo entre 
ambas colecciones a 55 volúmenes. Actualmente constituyen la Biblioteca 8.852 libros 
y 4.817 folletos, que suman 13.669 volúmenes, además de 176 mapas y planos y 
varias carpetas de documentos curiosos. 
 
Entre estos han ingresado en el finido curso un autógrafo de Su Alteza Real la Infanta 
Dª Paz de Borbón, y otro, obra póstuma de la Sra. Condesa de Pardo Bazán. 
 
Se han terminado los catálogos parciales de «Diccionarios y Enciclopedias», 
«Periódicos» y «Misceláneas». 
 
El movimiento de extracción de libros es considerable, por las facilidades que se dan a 
los Sres. Ateneístas. 
 
Salón de lectura.— Continúa la Junta prestando especial atención a esta importante 
dependencia del Ateneo, que se ve concurrida a todas horas del día por personas de 
ambos sexos, ateneístas y familias. Se conserva apróximadamente el mismo número 
de publicaciones, unas 120, muchas de ellas por cambio con nuestra REVISTA DE 
MENORCA. 
 
Museo.— Se avaloró durante el curso con un sable de Marina, una porra de combate 
usada por los moros, una espingaria, tres vasos egeos, un crustáceo, una 
escolopendra y la colección de minerales remitida por el Instituto Geológico de 
España, compuesta de 102 ejemplares. Continúa el Museo abierto al público los 
domingos de 10 a 12 y los jueves de 15 a 17. 
 
Exposiciones y Concursos.— En los últimos días de abril y primeros de mayo se 
celebró una exposición de pinturas al óleo, estudios e impresiones del natural de los 
alrededores de Mahón, por D. Rafael O. Catón Carvajal. Fué muy visitada y despertó 
interés, por cuanto trajo aires de renovación al ambiente artístico de Menorca. 
 
El concurso anunciado en el curso de 1920 a 1921 para premiar la mejor obra sobre 
cocina y repostería menorquina, quedó desierto, por resultar incompleto el único 
trabajo que se presentó. A propuesta del Jurado, la Junta Directiva acordó prorrogar el 
plazo para presentación de obras hasta el 50 de noviembre próximo. 
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Socios fallecidos.— D. Ramón Ulldemolins, Catedrático del Instituto General y Técnico 
de esta ciudad, ex-director del mismo y durante largo tiempo Presidente de la Sección 
de Ciencias Exactas y Naturales de este Ateneo, persona queridísima de cuantos le 
trataron, culta y amante de la enseñanza, por la que sentía verdadera vocación. 
 
D. Juan Benejam, socio de mérito de esta entidad, ilustre pedagogo, honra de la 
Escuela Española y autor de numerosas publicaciones. 
 
El Dr. D. Jaime Ferrer y Hernández, socio ausente, fallecido en Sevilla, Catedrático de 
la Facultad de Ciencias de aquella Universidad. 
 
El Ateneo se asocia al dolor de sus familiares y deplora la pérdida de personas de 
tanta valía, de las cuales se ha ocupado extensamente la REVISTA DE MENORCA. 
 
Iniciativas del Ateneo.— Por acuerdo de la Junta Directiva se elevó instancia al Sr. 
Ministro de Marina, que firmaron los Presidentes de diversas entidades de la ciudad, 
en solicitud de que se destinen buques de guerra a este puerto. Fué contestada 
favorablemente y se espera sea un hecho lo solicitado, en cuanto lo permitan las 
circunstancias. 
 
De acuerdo con el Sr. Jefe de Telégrafos se gestionó que se procediera al tendido de 
los dos nuevos cables entre Mallorca y Menorca y entre Barcelona y esta ciudad, 
proyectos antiguos, el primero de los cuales ha tenido un rápido y feliz resultado, 
esperando que también lo tendrá en breve el segundo, ya que está comprendido en el 
plan de reformas sometido a las Cortes. 
 
La Junta no puede menos de felicitarse de que sea ya un hecho inmediato el dragado 
del puerto, después de ocho años de gestiones no interrumpidas para la consecución 
de tan importante e indispensable mejora. 
 
El Ateneo se complace en haber contribuido a conseguir que el Estado subvencione el 
Observatario Metereológico de esta Ciudad, que desde hace más de treinta años 
viene prestando importantes servicios, bajo la desinteresada y sabia dirección de 
nuestro consocio don Mauricio Hernández Ponsetí. 
 
Otros asuntos.— En Junta general extraordinaria, celebrada el 8 de enero, fué 
nombrado Socio de Honor nuestro distinguido paisano el Dr. don Cosme Parpal 
Marqués, Catedrático de la Universidad de Barcelona. 
 
El primero de marzo acordó la Junta Directiva dispensar la cuota de entrada a las 
señoras que deseen adquirir el título de socio, por no tener en sus familias y domicilios 
persona que lo sea y les de derecho a concurrir a la Sociedad. 
 
Correspondiendo a atenta y expresiva invitación, el 11 de junio asistió nuestro 
Presidente, en representación del Ateneo, al homenaje que tributó Ciudadela a la 
memoria de su hijo ilustre don Juan Benejam. 
 
Como delegado de la Unión Ibero-Americana, ha gestionado el señor Presidente el 
restablecimiento en ésta de las representaciones consulares de Argentina, Uruguay, 
Paraguay y México, hallándose actualmente en vías de restablecerse la del Paraguay. 
 
Sigue siendo visitado el Ateneo por casi todos los extranjeros y forasteros que vienen 
a esta Ciudad. 
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Continúan dispensando su protección a este centro de cultura los Excmos. 
Ayuntamiento de esta ciudad y Diputación Provincial, habiendo además conseguido, 
por segunda vez en la vida del Ateneo, una subvención de mil pesetas del Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes; y, sin duda alguna, esta subvención otorgada 
con espíritu de justicia por dicho Ministerio, será repetida y continuada en años 
sucesivos, como premio a la constante labor cultural desarrollada por este centro 
durante 17 años, labor ininterrumpida y de efectos tangibles, y caso digno de notarse 
en nuestra nación, en que es excepción lo duradero y ave de paso la voluntad. 
 
Que el adelanto cultural que haya podido operarse durante el curso desde la tribuna 
del Ateneo y desde sus aulas y estrado, y las mejoras materiales que por su gestión 
ha conseguido Menorca, sean estímulos para que en el año académico que 
empezamos, haya más alientos, si cabe, para continuar por el camino emprendido. 
 
 
8.3.30. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 16 de octubre de 1922. Resumen por el 
vicepresidente del Ateneo D. Jaime Ferrer Aledo 

 
SEÑORAS, SEÑORES: 
 
Es la primera vez, desde que se inauguró este Centro de  cultura, que notamos la falta 
de nuestro dignísimo Presidente. Vivamente emocionado, vino a suplicarme que 
ocupara su puesto en este solemne acto que estamos celebrando, por tener que pasar 
a Barcelona, en donde accidentalmente se halla su señora esposa, atacada de cruel 
enfermedad. 
 
Es de lamentar que haya sido éste el motivo de su ausencia, como es de desear que, 
al llegar a su destino, encuentre a la enferma fuera de cuidado. 
 
Después de lo aquí expuesto y, sobre todo, de la lectura del precioso trabajo, debido a 
la pluma de nuestro buen amigo y notable literato don Ángel Ruiz Pablo, añadir una 
sola palabra, sería casi pretender desvirtuar el efecto que en todos ha debido producir 
oración tan acabada. No es éste el ánimo de la presidencia y, por lo tanto, me 
concretaré en declarar que queda, desde este momento, abierto el curso de 1922 a 
1923. 
 
He dicho. 
 
 
8.3.31. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 9 de octubre de 1923. Memoria leída por el secretario 

de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell 
 
SEÑORAS; SEÑORES: 
 
En 16 de octubre del año anterior se inauguró el 18° curso académico de este Ateneo, 
leyendo la Memoria de Secretaría mi compañero D. Aurelio Vicén. El discurso, 
redactado por el literato menorquín D. Angel Ruiz y Pablo sobre el tema «El elemento 
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plástico en el Cantar de Mio Cid», fué leído, por ausencia del autor, por su sobrino D. 
Juan Manent, y el Vice-presidente D. Jaime Ferrer Aledo pronunció  el resumen de la 
velada. 
 
En esta Memoria vamos a exponer brevemente la labor realizada por el Ateneo 
durante el último curso y lo que más afecta a nuestra vida corporativa. 
 
Conferencias.— En 25 de enero D. Francisco Hernández Sanz leyó parte de un 
trabajo sobre cocina menorquina; en 12 de marzo el Dr. Alejandro Canetti disertó 
acerca de «Las Islas Baleares y la cura de baños de sol»; en 22 de marzo don José 
Hernández Camps explicó sobre el tema «Metapsíquica»; y en 8 de mayo D. José 
Cotrina leyó la continuación de su «Miscelánea histórica menorquina» y de sus 
«Apuntes locales». 
 
Clases. —Se abrió matrícula para las de francés, inglés e italiano a cargo de los 
señores Sapiña, Moysi y Cavezzali, respectivamente. 
 
Se estableció además una clase practica de ingles para alumnos adelantados y un día 
semanal de conversación y perfeccionamiento del francés para los ateneístas y 
personas de ambos sexos de sus familias. 
 
Bajo la dirección de D. Francisco Hernández Sanz se organizó por la Sección de Artes 
Plásticas una clase de dibujo del natural para ateneístas, personas de sus familias y 
alumnos de la Escuela Municipal de Artes y Oficios. 
 
Veladas Literarias.— La dedicada en 22 de diciembre a la memoria del poeta 
mallorquín D. Miguel Costa y Llobera; la lectura de poesías por su autor D. Antonio 
Aristoy en 6 de febrero; la que en 15 de abril se consagró a los grandes poetas 
españoles de la segunda mitad del siglo XIX y la lectura por D. Fernando Soldevila de 
algunas de sus poesías en 29 de abril. 
 
Veladas Musicales.— En 14 de marzo se celebró la dedicada al compositor Camilo 
Saint-Säens; en 15 de mayo la que dió la Rondalla del Ateneo y en 5 de junio el 
concierto de plano dado por Nin de Val. 
 
Funciones Artísticas.— La Sección de Literatura y Música organizó la representación 
en el Teatro Principal de las óperas Pagliacci y Tosca, que se dieron en 25 de mayo y 
5 de julio respectivamente, con medios exclusivamente locales. 
 
La reseña publicada en el número de agosto de la REVISTA DE MENORCA nos 
excusa de exponer aquí de nuevo la meritoria participación que en tales obras tuvieron 
importantes elementos artísticos de esta Sociedad. 
 
Grupo Filarmónico.— Con el concierto de 25 de junio último, se terminó la serie de 
sesiones musicales organizadas por esta Sociedad, que lleva ya siete años de 
fecunda existencia habiendo dado más de cien audiciones. 
 
Es de lamentar que por defunción de dos profesores y por avanzada edad de otro, por 
hoy sin sustitución posible, no podamos proseguir en la misma forma la obra de cultura 
musical que esta agrupación venía realizando. 
 
Museo.— En el de Historia Natural han ingresado dos crustáceos: Porcelana 
Longicornis y Macropsis Slabberi, nombre vulgar Gambó de s’Albufera; un 
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equinodermus, el Comatula Mediterránea; y un pez, el Trachyptero Trachypterus. 
 
Biblioteca.— Ingresaron 65 obras adquiridas y 14 donadas por autores, editores y 
ateneístas presentes y ausentes. Actualmente exceden de 14.000 las obras con que 
cuenta esta importante dependencia. 
 
Folk-lore.— La doctora Helen Greene de Londres solicitó la autorización del Ateneo 
para traducir al inglés la obra Folk-lore Menorquín, original de D. Francisco Camps. 
 
Revista de Menorca.— Esta publicación mensual, con frecuencia citada y solicitada 
por revistas, corporaciones y personalidades extranjeras, no alcanzó en esta IsIa,—
doloroso es decirlo—, la protección debida y constituye una carga pecuniaria, sólo 
compensada por el cange que nos proporciona y por la representación que en el 
campo intelectual ostenta para bien de Menorca y del Ateneo. 
 
Rondalla del Ateneo.— A petición de alguno de sus, antiguos componentes, se 
reorganizó esta agrupación bajo la dirección del Músico Mayor del Regimiento de 
Infantería de Mahón número 63, D. Federico Delgado. 
 
Archivo Musical.—Ingresaron varias obras donadas por Editorial Apolo, de Barcelona, 
y por compra alguna de Saint-Säens y otros autores. 
 
Fallecimientos.— Lamentamos el de D. Pedro Mir y Mir, que había sido socio fundador 
y Vice-presidente del Ateneo; el de D. Luis García Antúnez, que fué registrador de la 
Propiedad del Partido y dió en esta Casa interesantes conferencias; el de nuestro 
socio de Honor D. Cosme Parpal y Marqués, Catedrático de la Universidad de 
Barcelona y los de D. Pedro Seguí y D. Antonio Soler, valiosos elementos del sexteto 
de nuestro grupo filarmónico. 
 
Visitas.— Entre otras se han recibido las de Mr. A. K. Hawkins, jefe del Ejército inglés; 
M. Fallot, catedrático de Geología de la Universidad de Grenoble, (Francia); D. 
Alejandro Lerroux; M. René Weill, ingeniero de Obras públicas de Francia; D. Manuel 
Alvarez Noya, Arquitecto; D. Maximiliano Jacobton, ingeniero y licenciado en Derecho; 
varios profesores del Colegio Alemán de Barcelona y del University College de 
Londres; las doctoras en Medicina Helen Greene y Edith M. Guast, de Londres; los 
Sres. Guirkorosk y Tarnovitz, de Rumania; el Sr. Siefried Kohn, de Praga; el Almirante 
Excelentísimo Sr. D. Juan de Carranza, Capitán General del Departamento Marítimo 
de Cartagena; Ilmo. Sr. D. Enrique Lassala, presidente de la Audiencia Territorial de 
Palma; los Sres. D. Bartolomé Ferrer y D. Juan Oliver, Presidente y Vicepresidente del 
Centro Balear de la Habana; los Excmos. Se ñores D. Manuel Andújar, Contralmirante 
de nuestra Armada y D. Ventura Fontán, Capitán General de estas Islas. 
 
Homenaje a nuestro Presidente.— La Junta Directiva cumplió oportunamente el 
acuerdo de la General de ateneístas entregando a D. Antonio Victory el título de 
Principal Mantenedor de esta Sociedad, como manifestación de gratitud a 
supersistente y acertada dirección. 
 
Gestiones del Ateneo.— Por acuerdo de la Junta Directiva, el Sr. Presidente se dirigió 
al Excmo. Sr. Ministro de Marina, interesando el cumplimiento de la R. O. de 29 de 
marzo que dispuso se destinasen a este puerto algunos buques de guerra, cuando lo 
permitieran las operaciones de la Costa de África y se contase con material disponible. 
 
También se continuaron las gestiones para el arreglo de los andenes del puerto y para 
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la construcción de la vía de enlace entre el puerto y la Ciudad, aunque la última tiene 
por ahora escasas probabilidades de consecución. 
 
Juntamente con la Cámara de Comercio siguió trabajando la Junta Directiva para 
conseguir el tendido del cable telegráfico directo a Barcelona y para que se 
continuaran las obras de construcción de la Casa de Correos y Telégrafos. 
 
Subvenciones.— El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes concedió una de 
mil pesetas; la Diputación Provincial continuó favoreciéndonos con la de 500 pesetas y 
el Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad otorgó, como de costumbre, la de 300 
pesetas para gastos de conservación del Museo Municipal. 
 
Hijuela del Ateneo.— En 4 de enero se reorganizó la llamada Mahón-Foot-Ball Club, 
que continúa su afición deportiva. 
 
He aquí en extracto la tarea del último curso y las principales vicisitudes de esta casa 
durante él. 
 
La Junta, al someter a la consideración de los Sres. Socios este recordatorio, solicita 
el eficaz apoyo de todos para poder continuar y mejorar la obra de cultura que tanto 
enaltece a Menorca. 
 
 
8.3.32. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 9 de octubre de 1923. Resumen por el presidente del 

Ateneo D. Antonio Victory 
 
SEÑORAS; SEÑORES: 
 
Si siempre ha sido para mí motivo de emoción el presidir el acto inaugural de un nuevo 
curso, lo es hoy más por el recuerdo de las dolorosas circunstancias que me 
impidieron presidirlo el año anterior. Como dijo entonces el Vice-presidente Sr. Ferrer, 
era la primera vez, desde que se fundó el Ateneo, en que estando yo presente en la 
ciudad no ocupaba este sillón en el acto de la apertura del curso. 
 
Hoy, en que, por primera vez también desde entonces, asisto a un acto público o 
general, no puedo olvidar que el triste motivo a que he aludido, dió ocasión a que se 
exteriorizase el afecto de mis compañeros, que de nuevo y públicamente he de 
agradecer ahora; y que, aprovechando mi ausencia que siguió a la apertura del curso, 
me dieran unánimamente los señores socios otra prueba de afecto, con los acuerdos 
adoptados en la Junta general extraordinaria de 29 de octubre, en virtud de uno de los 
cuales me honraron con el título de Principal Mantenedor de este Ateneo. 
 
No puedo atribuir estos acuerdos, aparte de dicho afecto, más que a un solo mérito, si 
alguno tengo, y es el de la constancia; y aun éste no es mío, pues la constancia en 
presidir este centro la debo a quienes tienen la de reelegirme. 
 
Me honrasteis en junio último con la octava reelección, lo que, con la elección inicial 
constituye nueve períodos de dos años, o sean 18 años en que llevo ejerciendo este 
cargo. 
 
Yo no sé si los que tuvieron la idea de fundar aquí un Ateneo, los que firman el 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 1027 

reglamento inicial, que conservamos sin alteración, creerían que este centro podría 
aun subsistir a estas fechas. No es la perseverancia virtud de nuestro pueblo, ni 
mucho menos; todo lo contrario. Es un caso excepcional que, no tratándose de un 
centro recreativo, ni de un negocio lucrativo, sino de una institución cuyo sostenimiento 
exige sacrificios en quienes la gobiernan, subsista en esta ciudad tantos años. 
 
Los intereses aquí creados, la honrosa historia del Ateneo y cierta fama que le han 
dado, gentes de fuera más que estos habitantes, parecen garantía de su subsistencia. 
Pero no está ésta asegurada, ni mucho menos. Nos faltan principalmente dos cosas: 
la posesión de un local propio y la perseverancia en quienes más obligados están al 
sostenimiento de la institución. 
 
Lo primero no pasa de ser, por ahora, más que una aspiración difícil de alcanzar. 
 
En cuanto a los firmantes del reglamento, a quienes he aludido, unos, por desgracia, 
han dejado ya este mundo, y otros se han ido apartando sucesivamente de las tareas 
activas y del gobierno del Ateneo, confirmando con esto una vez más la cualidad mas 
característica de estos habitantes la falta de perseverancia. Son rara excepción los 
que conservan el entusiasmo y la actividad de los primeros tiempos. 
 
Esto obliga a irlos reemplazando por gente joven; pero es preciso que de la juventud 
actual salgan individuos poseídos del entusiasmo que tuvieron los fundadores del 
Ateneo, que les sirva de base para dedicarse altruistamente a los trabajos y a las 
tareas diarias, quizás poco brillantes, pero indispensables para mantener el aliciente 
en la colectividad y para el sostenimiento de la institución. 
 
Y ya que no esta en nuestra mano variar las cualidades de nuestro pueblo, 
extendiendo la virtud de la perseverancia, he de dirigir un llamamiento a la juventud 
ateneísta, para que se anime y se brinde a ir reemplazando a los que han 
desaparecido, a los que se cansan y hasta a los que nos vamos haciendo viejos. 
 
En el Ateneo se ha ido formando un núcleo de jóvenes, muchos de ellos hijos de 
antiguos socios, que, en lugar de pasar todas sus horas libres en tertulias o en otros 
pasatiempos que abundan en esta ciudad, vienen aquí a leer o estudiar, a discutir 
asuntos científicos o literarios, y a las clases y actos colectivos. Yo espero que de este 
núcleo de jóvenes saldrán quienes aporten su trabajo y sus iniciativas en beneficio de 
la colectividad y aseguren la existencia de la institución. 
 
Nada he de decir de la labor desarrollada en el último curso, porque queda sucinta y 
fielmente expuesta en la Memoria de Secretaría. Tampoco hemos de presentar 
programas para el porvenir. El Ateneo continuara su respetable historia, cumpliendo su 
misión y utilizando los elementos de que pueda disponer. 
 
La Junta expresa su agradecimiento a D. Juan Flaquer, por haberse dignado aceptar 
su encargo, redactando el erudito trabajo cuya lectura acabamos de oir. 
 
Y lamentando ausencias, y sobre todo el reducido número de socios que han acudido 
a este acto, siempre importante para la vida del Ateneo, hemos de hacer constar 
también nuestro agradecimiento a quienes han correspondido a nuestra invitación, 
honrando con su presencia este acto, con el que queda abierto el curso de 1923 á 
1924. 
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8.3.33. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 17 de octubre de 1924. Memoria redactada por el 
secretario de la Junta Directiva, D. Pedro Ripoll Busquets(1) 

 
EXCMO. SEÑOR:  
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
Integran este Ateneo distintas secciones: sus manifestaciones culturales reflejas 
quedan en el radio de acción de cada una de ellas y el conjunto de su actuación 
constituye el objeto de esta Memoria reglamentaria. Es ésta, pues, exacta y fiel 
consignación de la vida de este Centro durante el finido curso; como la humana, 
registra en los doce meses que lo constituyen ansias redentoras, hechos 
Consumados, tristezas inevitables y en menor escala, alguno que otro motivo de 
satisfacción, que ésta no es patrimonio ordinario de la existencia. La nuestra, la de 
este Ateneo, sufre las contingencias de las necesidades actuales: pugna para vivir y 
vive, pero necesita de todos para que su vida, expandiéndose dé cuanto es capaz de 
producir en bien de la cultura y de la ciudad e isla en que nació. Por esto, su Junta 
solicita un mínimo esfuerzo de los que, pudiendo honrar con su asistencia esta casa, 
no pisaron sus umbrales, invitándoles a que se inscriban en el número de sus Socios. 
 
Y sin más preámbulo, sintetizaremos nuestra labor cultural, desintegrada en las 
distintas secciones que comprende, formando epígrafes aparte los sucesos no 
directamente comprendidos en su órbita respectiva. 
 
Apertura de curso.— Tuvo lugar el 9 de octubre de 1923. Redactó y leyó la Memoria 
reglamentaria el que hasta hace muy pocos meses, y durante largos años, fué 
Secretario de este Ateneo don Lorenzo Lafuente Vanrell, apartado ahora de nuestras 
tareas en cumplimiento de sagrado deber. 
 
El discurso inaugural corrió a cargo del Socio de mérito y Notario de Alayor don Juan 
Flaquer Fábregues, desarrollando el tema «Bibliografía numismático-menorquina». 
 
Fiesta de la Raza.— Organizóla este Ateneo en acto público que tuvo lugar en el día 
en que se conmemora, 12 de octubre, en las Casas Consistoriales de esta ciudad, 
leyéndose trabajos de varios miembros de su Junta Directiva y de otros señores. 
 
Sección de Literatura y Música.— En su parte literaria podemos registrar: 
 
Lectura de poesías, en 19 de octubre, por el escritor argentino don Octavio E. Lobo. 
En ella nos dió a conocer trozos de sus poemas Motivos y momentos, Breviario 
emocional, y Semblanzas y elegías. 
 
En 14 del corriente, el P. Calasanz Rabaza leyó algunas de sus poesías Impresiones 
de mi viaje a América. 
Conferencias: En 17 de enero dió una el Dr. don Eduardo Alfonso sobre La armonía en 
la música y en la naturaleza. 
 
Y en 19 de abril, don Juan Hernández Mora disertó con el tema Consideraciones sobre 
la obra poética de Quadrado. 
                                           
(1) Por Indisposición del Sr. Ripoll leyó esta Memoria el otro Secretario don Julio Garrido. 
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Y en su musical, las siguientes veladas: 
 
Bajo la dirección del maestro Bellissimo, en 10 y 16 de diciembre, esta última en honor 
de los señores Jefes, Oficiales y Guardias marinas del buque holandés Tromp; en 3 y 
24 de enero y 26 de mayo. 
 
Y en 26 de marzo, otra a cargo del sexteto Worsley. 
 
Al acervo cuantioso y de resultados eficaces de esta sección hay que restar, por 
circunstancias ineluctables, en que la pérdida de varios profesores insustituibles 
dejaron incompleto su elenco, la labor eficaz y meritoria del Grupo Filarmónico. 
 
Con tristeza, con la nostalgia de los momentos aquellos —momentos bellos y buenos, 
que lo armónico es bello y lo bello bueno— pasados en la intimidad de este mismo 
salón, hubo de acordarse la suspensión indefinida de sus conciertos, rindiendo a la par 
recuerdo piadoso a los profesores extintos, don Pedro Seguí y don Antonio Soler. 
 
Sección de Ciencias Morales y Políticas.— Su Presidente, nuestro consocio don Pedro 
Ballester, disertó en 1° de diciembre acerca de Las conveniencias de Menorca en 
relación con la reforma de la división territorial administrativa de España. 
 
Relacionado con este importante asunto y a iniciativa de este Ateneo, se reunió en 
Mercadal, al día siguiente 2 de diciembre y en el salón de las Casas Consistoriales, 
una Asamblea de representantes de Ayuntamientos, Centros de cultura y de 
producción y de comercio, aprobándose, con algunas variaciones, el proyecto 
redactado en la Asamblea preliminar celebrada en este local en 18 de noviembre 
anterior. 
 
En 15 de febrero el ateneísta don Francisco Hernández Sanz dió lectura a varios 
fragmentos de su obra inédita Relaciones entre Holanda y Menorca durante los siglos 
XVI a XIX. 
 
Y en 29 del mismo mes el ateneísta y actual Secretario don Julio Garrido Ramos leyó 
otra sobre Los Monumentos Megalíticos de Menorca. 
 
Sección de Ciencias Exactas y Naturales.— En su haber cuenta: 
 
Una conferencia a cargo del nombrado Dr. don Eduardo Alfonso en 18 de enero, 
versando sobre el tema Fundamentos biológicos de la medicina natural. 
 
Otra que dió el Ingeniero don Ramón Trias, descubridor del Germicida Trias, sobre la 
Divulgación científica de extinción de plagas del campo. 
 
Otra que, en 14 de febrero, leyó el ateneísta don José M. Jansá acerca de La 
evolución cósmica, extracto de la Memoria que con el mismo título le fué premiada en 
Barcelona por la fundación Pelfort. 
 
Y una exposición de acuarelas de aves de Menorca originales de don Lorenzo Llorens 
Jamet, otra de peces también de Menorca, debida al ateneísta y miembro de su Junta 
Directiva don Emiliano Castaños y una de tarjetas postales iluminadas de gallinas y 
aves de corral. Las tres conjuntamente tuvieron lugar en los días 6 a 8 de junio. 
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Sección de Artes Plásticas.— En 2 de junio se inauguró una Exposición de pinturas al 
óleo, originales de los hermanos Srita. Antonia y don Gumersindo Gomila Guasteví. 
 
Sección de Deportes y Excursiones.— Se habían reanudado las excursiones el 30 de 
septiembre, yendo a Son Catllar, Torre Saura y Ciudadela; y, a pesar de que el 
excursionismo no tiene arraigo en Menorca, se efectuaron algunas más. Calas Covas, 
Son Bou, Sa Canessía y Sa Vall, El Grao, San Cristóbal, San Agustín y Binigaus nou, 
Calas Covas por segunda vez, Cala en Porter, San Lorenzo de Binixems y Binifabini, 
Binimaimut y el puerto de Addaya recibieron la visita del grupo de ateneístas que 
integran nuestra Sección de Deportes y Excursiones. 
 
Clases.― Las de idiomas francés, ingles, italiano y de conversación y 
perfeccionamiento del primero de dichos idiomas, se dieron con regularidad, 
asistiendo, especialmente a esta última buen contingente de alumnos, abundando 
entre ellos, las señoritas. 
 
La de dibujo, copia del yeso, se vió igualmente concurrida. 
 
Nuevas Hijuelas.— Agrupación de Amigos del Arbol.— Para la defensa y fomento de 
los árboles y bosques se constituyó en este Ateneo una nueva agrupación, quedando 
seguidamente designada su Junta Directiva y organizando al poco tiempo de su 
Constitución, con la ayuda de Nuestro Excmo. Ayuntamiento y con toda solemnidad, la 
Fiesta del Árbol. 
 
Y para dedicarse al higiénico y distinguido deporte Lawn-tennis se domicilió también 
en nuestro Ateneo otro nueva sociedad con el nombre Mahón Lawn-tennis, que 
desarrolla sus juegos en las pistas del Stadium Mahonés. 

 
Camioneta del Batallón de Mahón.— A la serie de actos y festejos organizados en esta 
Ciudad para la adquisición de dicha camioneta con destino al batallón que el 
Regimiento n° 63 de Infantería, de guarnición en esta isla, tiene destacado en África, 
contribuyó este Ateneo con el donativo de dos cuadros artísticos para premios. 
 
Representación en el Ayuntamiento y donativo artístico al mismo.— Concedida a 
nuestro Ateneo como sociedad cultural, en la nueva Ley de Administración municipal, 
representación en el Ayuntamiento de esta Ciudad, quedó designado para ostentarla 
nuestro Presidente don Antonio Victory, quien a los pocos meses fué investido con el 
cargo de Alcalde. 
 
Con destino al nuevo despacho del Alcalde-Presidente de nuestro Ayuntamiento, 
fueron donadas por el Ateneo dos grabados de la Calcografía Nacional, copias de los 
cuadros de Velázquez titulados «Los Borrachos» y «La Fragua de Vulcano». 
 
El Dr. Don Andrés Martínez Vargas.— En viaje de inspección a los centros docentes 
llegó a esta isla el Excmo. Señor Dr. don Andrés Martínez Vargas, Rector de la 
Universidad de Barcelona. En la visita que hizo a este Ateneo, el 13 de septiembre 
último, cupo a nuestra asociación la honra de ser elegida para pronunciar un docto 
discurso, tratando los temas siguientes: Puericultura; Consejos a las madres presentes 
y futuras; Educación de los niños; Paludismo; Reglas para preservarse de dicha 
enfermedad. 
 
Biblioteca.―lngresaron en ella durante el finido curso 1.161 volúmenes, adquiridos por 
compra o donativos de autores, editores y ateneístas. Esta Junta se complace en 
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consignar que entre estos últimos figura en primer término una distinguida dama de 
nuestra sociedad, lo cual demuestra el gran predicamento que entre el bello sexo ha 
adquirido este Ateneo y del cual nos ocuparemos en otro lugar de esta Memoria. 
 
En el archivo musical solamente ingresó una obra. 
 
Museo.— En el de Historia Natural entraron: 
 
Un crustáceo de agua dulce filópodo, el Apus Cancriformis Schnefer; un nido de 
Egithalus pendulinus L (Parus pendulinus), vulgarmente conocido en Castilla por 
Pájaro moscón y en Cataluña por Texidor o Midjaire; y un limón, soldadura de tres o 
cuatro de estos frutos, que al unirse han adoptado una extraña forma parecida a la 
pata de una ave. 
 
Radiotelefonía.— Este centro ha seguido con interés el curso y avance del sensacional 
invento radiotelefónico. Instaló en este salón una estación receptora completa, 
formada por uno de los mejores aparatos conocidos. Ha sido el Ateneo de las primeras 
Sociedades de España que ha ofrecido este aliciente a sus socios, y es aún hoy la 
única de Baleares que lo posee. Y si durante el curso anterior no ha dado nuestra 
estación todo el resultado que es de esperar de su valía, se están corrigiendo 
precisamente estos días las deficiencias de instalación, siendo de esperar que en el 
próximo invierno podrán ofrecerse buenas audiciones de conciertos, conferencias y 
cuanto sea objeto de transmisión por las ondas hertzianas. 
 
Socios fallecidos.— Rinde este Ateneo sentido recuerdo a los que dejaron de existir 
durante el finado curso: don Juan Clar Orfila, don Bernardo Garau, don Tomás Carlos-
Roca y don Francisco Pons Carreras. 
 
Recoge además esta Junta, al hacer balance de su vida interna, dos hechos: uno 
insignificante, pero deplorable y producto solamente de la irreflexión. El Ateneo ofrece 
a sus socios en los salones de lectura y biblioteca, cuanto tiene y posee, para que 
pueda ser leído y examinado por todos; pero no para que desaparezcan uno y otro día 
menudencias, que al fin y al cabo nada significan en sí, pero que son de propiedad 
colectiva, no particular. Por el buen nombre del Ateneo y por el de cada socio, ruega 
esta Junta cesen estas desapariciones. Lo exige el propio decoro. 
 
En cambio, el otro le enorgullece y anima: la asistencia a los salones de lectura y 
biblioteca de gran número de señoras, señoritas y jóvenes de doce a diez y ocho años. 
Su labor con este solo hecho queda suficientemente retribuida, En los días otoñales, 
cuando el cielo se aborrasca y en los gélidos y tristes de invierno al amparo tibio y 
confortante tempero del abrigado salón de lectura, no es caso raro encontrar 
enteramente ocupados todos sus asientos, en su mayoría por señoras y señoritas. 
Pese a las raciales prevenciones que gravitaron años enteros sobre la asistencia del 
bello sexo a nuestro salón de lectura, abrióse paso el espíritu de tolerancia y de 
feminismo que es característico de nuestro tiempo, Y es orgullo también de esta Junta 
la nota de seriedad y de respeto mútuo que se dan los concurrentes a dicho salón, Y 
por ello, rinde a todos su tributo de gratitud. 
 

*** 
 
Terminada la lectura de la transcrita Memoria, el señor Presidente don Antonio Victory, 
antes de leer el discurso inaugural, dirigió la palabra a la concurrencia, saludando a las 
autoridades, representantes de corporaciones y sociedades y de la prensa, 
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agradeciendo a todos su asistencia y a los periódicos su desinteresada cooperación 
en favor del Ateneo. 
 
Dijo que el curso que se inauguraba era el vigésimo del Ateneo, que no había llegado 
aun la ocasión de hacer un análisis de Conjunto de los trabajos realizados hasta 
ahora; que quizá sería oportuno realizarlo el año próximo, al cumplir este centro los 
veinte años, o mejor a los veinticinco para celebrar las bodas de plata. Hizo constar 
solamente que este Ateneo goza de honroso crédito en el Ministerio de Instrucción 
publica y Bellas Artes y en la Universidad del Distrito, según acababa de comprobar en 
reciente viaje. 
 
Recordó la norma seguida por la Junta Directiva de encargar anualmente el discurso 
de apertura de curso a algún individuo de su seno, y a falta de estos a algún socio de 
honor o de mérito o a algún menorquín de reconocido saber, añadiendo que se iban 
agotando los conferenciantes y que era necesario repetir en ese cometido anual, para 
lo cual daba el ejemplo como Presidente. 
 
Hizo presente que al elegir el tema anunciado para su discurso, no solo pensó en la 
apertura de curso del Ateneo, sino que se propuso que sirviera de base dicho trabajo 
para que Menorca satisficiera la deuda de gratitud que tiene contraida con el más 
ilustre de sus antiguos Gobernadores político-militares Ricardo Kane, terminando con 
la manifestación de que habia conseguido una fotografía del monumento que a su 
memoria existe en la Abadía de Westmenter, de la que se había sacado un retrato de 
Kane, desconocido hasta ahora en Menorca. 
 
 
8.3.34. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 19 de octubre de 1925. Memoria redactada por el 
secretario de la Junta Directiva don Francisco Cardona 

Carreras 
 
EXCMO. SEÑOR: 
SEÑORAS; SEÑORES: 
 
El cargo de Secretario con que la Junta General me honró, me obliga a redactar la 
presente Memoria, reflejo de la vida de este Ateneo durante el curso de 1924 a 1925. 
Y al cumplir tan grata obligación, la aprovecho para dirigir atento saludo a los señores 
ateneístas e invitados al presente acto. 
 
El 17 de octubre del año anterior se inauguró el vigésimo curso de este Ateneo, 
redactando la Memoria de Secretaria mi compañero D. Pedro Ripoll. 
 
El discurso inaugural, «Gobierno de Sir Richard Kane en Menorca», fué leído por su 
autor D. Antonio Victory, nuestro dignísimo Presidente. Por su gran extensión, este 
trabajo fué dividido en tres partes, leyendo el autor las dos últimas los días 20 y 23 de 
octubre respectivamente. 
 
Clases.— D. Gabriel Conforto dió clases de francés e inglés, D. José Cavezzali de 
italiano, D. Sebastián Sapiña de perfeccionamiento del francés y D. Gumersindo 
Gomila de dibujo, copia del yeso. La asistencia a estas clases no ha desmerecido 
respecto a los cursos anteriores. 
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Sección de Literatura y Música.— Bajo la dirección del Maestro Bellísimo se 
celebraron conciertos vocales e instrumentales los días 28 de octubre, 19 de 
diciembre, 29 de enero y 16 de mayo; en este se dió a conocer por primera vez en 
Mahón el quinteto de «Los Maestros Cantores» de Wagner, de muy difícil ejecución y 
en el que tomaron parte distinguidas señoras, aficionados y profesores bajo la 
dirección del citado Maestro Sr. Bellísimo. 
 
El 7 de marzo se dió una audición fonográfica y radio-telefónica y el 16 de abril otra 
fonográfica. 
 
El antiguo «Grupo Filarmónico» se transformó en una «Agrupación Radio-filarmónica», 
cuyos afiliados, mediante una pequeña cuota mensual, pueden asistir a todas las 
audiciones radio-telefónicas, las cuales se han dado siempre que el estado 
atmosférico lo ha permitido. 
 
Sección de Ciencias Exactas y Naturales.— Los días 10 y 21 de noviembre, nuestro 
vicepresidente D. Jaime Ferrer dió una conferencia titulada «Acción de la energía 
sobre los seres organizados», que dividió en dos partes: «Energía nerviosa» y 
«Energía cerebral». 
 
Otra conferencia, con proyecciones, fué dada el 25 de marzo por D. José M Jansá 
sobre el tema «Los Misterios del Universo», proyectando 35 imágenes. 
 
D. José Hernández Camps disertó acerca de la «Introducción a la Teoría de la 
Relatividad», el 24 de abril. 
 
Sección de Artes Plásticas.— De esta Sección debemos señalar: Una conferencia de 
D. Francisco Hernández Sanz, su presidente, sobre la «Vida y Obras del pintor 
mahonés D. Pascual Calbo», leída el 18 de febrero. 
 
El 5 de marzo se proyectaron sobre la pantalla 24 fotografías de los más famosos 
monumentos antiguos que conserva Italia, pronunciando D. Francisco Hernández 
Sanz breves palabras referentes al asunto. 
 
Del 1 al 6 de septiembre se celebró una exposición de caricaturas originales de D. 
Francisco Hernández Mora. 
 
Sección de Deportes y Excursiones.— Debemos anotar en su haber una excursión a 
Son Bou, verificada el 19 de abril. 
 
Museo.― Sus colecciones se han enriquecido con una de las medallas de plata que el 
Ayuntamiento dedicó a las banderas y estandartes de los Coros de Clavé en las 
fiestas de Nuestra Señora de Gracia y 92 monedas de cobre de diferentes épocas, 
donativo de Dª Blanca Hédiger; y el de Historia Natural con una palmípeda, el «Larus 
minutus». 
 
Biblioteca y Salón de Lectura.— Durante el último curso han ingresado en la Biblioteca 
284 libros y 130 folletos, o sea un total de 414 volúmenes, por compra y por donación 
de autores, editores y ateneístas. A todos los señores donantes reitera la Junta su 
agradecimiento. 
 
Actualmente consta la Biblioteca de 15.610 volúmenes. 
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En el archivo musical ha ingresado una obra. 
 
También ha sido adquirido por el Ateneo un autógrafo del gran poeta Victor Hugo. 
 
El salón de lectura se ve cada día más concurrido, no sólo por ateneístas, sino 
también por sus familias, especialmente por muchachos que demuestran su amor al 
estudio, prefiriendo el recogimiento de este salón al bullicio de la calle. 
 
Revista de Menorca.— Esta revista ha continuado publicándose con regularidad, 
siendo un elemento de importancia para este Ateneo, pues nutre nuestro salón de 
lectura de multitud de revistas españolas y extranjeras, con las cuales tiene 
establecido el cambio. 
 
Sociedades federadas e hijuelas.— Han quedado domiciliados en este Ateneo el 
«Sub-comité de Foot-ball de Menorca» y el «Consejo de Alto Patronato de los 
Exploradores de España», como lo estuvo ya en su primera etapa. 
 
Se ha disuelto la Sociedad Protectora de la Pesca. 
 
Dentro del Ateneo se ha constituido una nueva hijuela, la «Peña Marítima» que se 
dedica a los deportes náuticos, habiendo tomado parte en los que el pasado verano 
organizó la Liga Marítima. 
 
Federación de Asociaciones.― Por iniciativa de este Ateneo se constituyó una 
Federación integrada por entidades de cultura y fomento de Menorca, que velará por 
los intereses de la isla. 
 
Distinción merecida.— A petición de la Junta General de este Ateneo, y por Real 
Decreto de 29 de agosto próximo pasado, se ha concedido la Encomienda ordinaria de 
la Orden Civil de Alfonso XII, al Sr. Presidente D. Antonio Victory Taltavull. 
 
Visitas.— Entre las muchas recibidas recordaremos la de los Profesores y Oficiales 
Alumnos de la Escuela Superior de Guerra, que encontraron aquí facilidades para el 
desempeño de su misión, por lo cual ha demostrado dicho Centro su agradecimiento 
al Ateneo; la de los Excmos. Sres. Capitán General de esta región, Marqués de 
Cavalcanti y Rector de la Universidad de Barcelona, Dr. D. Andrés Martínez Vargas; 
del Presidente de la Diputación Provincial de Baleares D. Luis Canals; del notable 
orador sagrado Padre Calasanz Rabasa; del primer Lord Naval del Almirantazgo de 
Inglaterra, Almirante Beatty; del Ilmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, D. José 
Pérez García Argüelles y de varios catedráticos y hombres de ciencia y artistas de 
Europa y América. 
 
Subvenciones.— El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento de esta Ciudad han continuado favoreciéndonos con las 
subvenciones que nos venían concediendo desde hace años; pero debemos lamentar 
que, en los actuales Presupuestos, haya el Excmo. Ayuntamiento suprimido la que 
acostumbraba otorgarnos para la conservación y custodia del Museo Municipal. 
 
Fallecimientos.— Lamentamos el del Ilmo. Sr. D. Antonio Vives Escudero, Catedrático 
de la Universidad Central, Académico de número de la Real de la Historia y Socio de 
Honor de este Ateneo, habiéndose acordado colocar su retrato en la galería de 
menorquines ilustres que posee esta Sociedad, estampar su nombre en una de las 
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cartelas que circundan el salón de actos y celebrar una velada necrológica en su 
memoria; y el de D. Antonio Roca y Várez, Catedrático del Instituto Nacional de 2ª 
Enseñanza de Gerona, socio fundador, ausente. 
 
Este Ateneo se asocia al dolor de sus familias, deplorando la pérdida de personas de 
tanta valía y rinde sentido recuerdo a los que dejaron de existir. 
 
No es éste sino un pálido reflejo de la vida interna de este Ateneo durante el último 
curso. 
 
El haberse cumplido en 11 de junio del año actual el vigésimo aniversario de la 
fundación de esta Sociedad y haberse recibido por ello felicitaciones de sociedades y 
personalidades de España y del extranjero, es, más que motivo de vanagloria, 
estímulo que nos llevará a continuar, con más celo si cabe, la labor emprendida, por lo 
que la Junta espera mucho de la cooperación de todos los señores socios, por el buen 
nombre de esta Sociedad y por el bien de Menorca. 
 
 
8.3.35. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 19 de octubre de 1925. Discurso del presidente del 
Ateneo don Antonio Victory 

 
EXCMO. SEÑOR: 
SEÑORAS, SEÑORES: 
 
Antes de dar por terminado el acto que celebramos, he de tener la honra de dirigir 
breves palabras al selecto auditorio aquí congregado, siguiendo la norma establecida 
en los cursos anteriores. 
 
Mis primeras frases han de ser de salutación y agradecimiento a las autoridades 
superiores de la Isla, que nos honran con su presencia; a las damas, que contribuyen 
a la vida de este centro en diferentes manifestaciones y demuestran con su asistencia 
su interés por estos actos; a los representantes de las diversas entidades que han 
respondido a nuestra invitación; a la prensa, que divulgando la labor del Ateneo, tanto 
puede contribuir a la difusión de la cultura. De todos necesitamos apoyo y alientos 
para proseguir la misión que nos imponen nuestros Estatutos, misión no exenta de 
dificultades de diversa índole en una ciudad de las condiciones de ésta. 
 
La Memoria redactada por el nuevo Secretario Sr. Cardona, refleja fielmente la labor 
realizada en el último curso; labor modesta, pero representativa de una constancia que 
ha dado resultados evidentes. 
 
El discurso de nuestro consocio y Académico correspondiente de la Historia Sr. 
Hernández Sanz es una nueva y gallarda muestra de sus estudios, investigaciones y 
conocimientos en todo cuanto se relaciona con la Historia de Menorca, que va 
enriqueciendo con valiosos trabajos, de cuyas primicias disfruta siempre el Ateneo. 
 
A pesar de la labor de esta sociedad, de los desvelos de cuantos se dedican, oficial y 
particularmente, a la enseñanza y educación de la juventud y de algunos trabajos 
particulares, la cultura general, por lo menos en su aspecto directivo, pasa por una 
crisis que confiamos será momentánea o pasajera; pero que si perdurase, produciría 
estacionamiento, mejor dicho, retroceso, porque en las manifestaciones del saber y de 
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la humana actividad, un pueblo que se detiene, se queda rezagado, respecto a los que 
van siempre avanzando. 
 
Producirá tal vez extrañeza esta afirmación a quienes han oído decir que Mahón se 
distingue por su cultura. Han contribuido a darle esta fama la existencia de este 
modesto Ateneo y la divulgación de su labor, las morigeradas costumbres de los 
habitantes y la circunstancia de existir en Menorca proporcionalmente menos 
analfabetos que en las otras islas Baleares, cuando el tanto por ciento en esta 
provincia sobrepasa al promedio de España. 
 
Debe ser motivo de orgullo para la ciudad poseer una Biblioteca como la de este 
Ateneo, de más de 15.000 volúmenes, en la que los forasteros que vienen a Menorca 
encuentran toda clase de facilidades para sus estudios; contar con un Museo formado 
por notables y variadas colecciones, que, reunidas aquí, constituyen un conjunto digno 
de admiración, como una de las pocas curiosidades que en la ciudad podemos 
enseñar a los que la visitan; y el haber dado a luz en pocos años obras tan notables 
como las de Geografía e Historia de Menorca, la Guía de Menorca, rápidamente 
agotada, la Topografía Médica de Mahón, las de Folk-lore menorquín y la de Cocina 
menorquina, por no citar más que las principales producciones debidas a iniciativas del 
Ateneo, que sostiene además, hace diez y nueve años, la REVISTA DE MENORCA, 
valiosa y voluminosa colección repleta de asuntos de interés local. 
 
Pero necesitamos, como he dicho, el auxilio de todos para continuar nuestra labor, 
extendida a otras manifestaciones que ahora no he de detallar, y que será tanto más 
intensa cuanto mayor apoyo encuentre. 
 
No bastan las módicas cuotas de su número reducido de socios, que podría ser 
bastante mayor de lo que es. El Estado y la Diputación Provincial subvencionan en 
metálico al Ateneo, que les debe además diversas obras literarias y artísticas y 
atenciones varias. Como Presidente acabo de ser honrado con una preciada 
condecoración, que debemos considerar otorgada, no por méritos personales, sino 
como premio a la obra de cultura de la Sociedad al cumplir sus veinte años de 
existencia. De todos modos, es una recompensa que he de agradecer a los señores 
socios, ya que su petición unánime inició el proceso que ahora se ha resuelto 
favorablemente por el Real Decreto de 29 de agosto. 
 
También el Ayuntamiento nos concedía su auxilio, aunque en menor proporción; pero, 
a pesar de que, como corporación local, parece más obligado a contribuir al 
sostenimiento de una institución también local, que ha dotado a la ciudad de 
elementos y manifestaciones que la honran, ha suprimido del actual presupuesto la 
cantidad de trescientas pesetas que des de hace muchos años venía consignando en 
él como subvención al Ateneo. 
 
Hemos de esperar que esta supresión sea también pasajera. ¿Cómo se ha de negar a 
restablecer aquella subvención para un centro de cultura al que se deben tantas obras 
de interés local? Ha concedido una cantidad más de tres veces mayor para la 
impresión de una obra de interés general. ¿No merecen aquellas análoga protección? 
La merece ya por sí sola la REVISTA DE MENORCA, que publica anualmente un 
tomo de cuatrocientas páginas, dando a conocer nuestros asuntos isleños en España 
y en el extranjero y que no se puede sostener con el solo producto de su suscripción. 
 
No podría blasonar de culta una ciudad, si de su presupuesto desapareciera 
definitivamente la única consignación que figurába para obras de cultura, a parte de 
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las de enseñanza. 
 
He aludido al analfabetismo, verdadera plaga social que redunda en desdoro de los 
países que, como España, por desgracia, la padecen en alto grado. Fácil me parece 
estirpar la de esta ciudad, en un número no muy credido de años, si se habilitan los 
medios para que asistan a la escuela todos los niños y se les obliga a ello. Sabido es 
que fallan locales, que los que tenemos son deficientes, que existe un proyecto bien 
estudiado y desarrollado para la construcción de un grupo escolar que acabe con 
estas deficiencias y que se puede contar para ello con crecida subvención del Estado. 
Parece que este proyecto está detenido, y esta detención, cuando en todas partes, 
incluso en esta provincia y en esta misma isla, se aprovechan las favorables 
circunstancias actuales para solicitar la creación de escuelas y levantar nuevos 
edificios, es otro indicio de la crisis cultural a que me he referido. En esto si que vamos 
en camino de quedar rezagados. 
 
Hace unos seis meses creo que era Mahón la población de Baleares que tenía más 
adelantado su proyecto de escuelas graduadas. El Rector de la Universidad del 
Distrito está esperando que se le avise para colocar la primera piedra de los nuevos 
edificios. Nada se ha adelantado en este tiempo y, entre tanto, dicha autoridad 
académica acaba de inaugurar en 
Mallorca varias escuelas y ha puesto la primera piedra de una porción de edificios 
escolares, en la capital y en pueblos rurales de pequeño vecindario. 
 
Dícese que se conoce lo que es un pueblo por el aspecto de su Casa Consistorial, de 
su Iglesia y de su Escuela. Un forastero que llegue por primera vez a Mahón 
encontrará en seguida nuestras Iglesias y nuestra Casa Consistorial, que no desdicen 
de la categoría de la ciudad, sobre todo con la reforma que la última acaba de sufrir 
interiormente. Pero ¿dónde descubrirá las escuelas, si no las reconoce por el escudo 
que obligatoriamente han de tener en sus fachadas? 
 
Tenemos ya en buenas condiciones, incluso con casas se paradas para los Maestros 
de ambos sexos, los edificios escolares de San Clemente; pero en el casco de la 
ciudad, pena da decirlo, ni una sola escuela tiene aspecto de tal, ni reune las 
condiciones debidas, y algunas hay verdaderamente impropias de un pueblo que se 
precia de culto. 
 
Continuamente relata la prensa actos solemnes de inauguración de escuelas, de 
colocación de la primera piedra de edificios escolares. Estos actos que se van 
celebrando en diferentes pueblos, estimulan a otros, y existe una verdadera 
emulación, un saludable afán de mejoramiento en este sentido en toda España. 
 
Mahón tiene capacidad económica suficiente para construir, contando con los auxilios 
del Estado, las escuelas que necesita. Se consideran con ella pueblos más pequeños 
de la isla; ¿no ha de tenerla para sus escuelas una ciudad que en pocos años la ha 
tenido para habilitar y sostener tres campos de deportes y seis salas de espectáculos 
y que, a pesar de la crisis industrial que actualmente sufre, resiste el sostenimiento de 
más de ochenta asociaciones de diverso índole.? 
 
No han de ser las escuelas lo último de que se preocupe la ciudad. Cuando de todo 
hay exceso, no hemos de pasar porque nos echen en cara continuamente la escasez 
de escuelas cuantas autoridades nos visitan, el Rector de la Universidad, el Inspector 
de 1ª Enseñanza, el Gobernador Civil. 
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El Estado da toda clase de facilidades, además de las subvenciones, para que puedan 
proporcionarse los recursos necesarios aquellos Ayuntamientos que no los tienen, por 
medio del Instituto Nacional de Previsión y del Banco de Crédito local de España, 
creado recientemente con este objeto. 
 
Apenas puesto en marcha este Banco ha surgido un espectáculo consolador, por los 
anhelos de mejoramiento que revela: Diputaciones y Ayuntamientos de todos los 
rincones de España acuden a la nueva entidad, exponiendo sus deseos y sus 
necesidades, adormecidos durante años y años y comienzan a ser realidad proyectos 
beneficiosos que nunca pudieron ser llevados a la práctica. 
 
Igual necesidad que del grupo escolar tenemos de un nuevo edificio para el Instituto 
Nacional de 2ª Enseñanza, como se reconoce unánimemente. Está también planeado 
el proyecto; sólo falta gestionar que lo construya el Estado, ofreciéndole el sotar 
necesario. En esta misma provincia ha construido el de Palma y en la Península va a 
construir ahora el de 
Barcelona, como ha levantado modernamente otros varios. Para el nuestro, está el 
terreno bien abonado; me consta que no puede haber mejor disposición en los centros 
que han de informar la solicitud. No falta más que elevarla al Gobierno. 
 
Desde otro punto de vista, nuestra ciudad, pobrísima en edificios de buen gusto 
arquitectónico, está clamando para que se llenen necesidades cuya satisfacción 
resolvería a la vez varios problemas de sanidad, de cultura, de ornato y de buena 
instalación de servicios. Además, la crisis obrera que se sufre, obliga a facilitar trabajo, 
para evitar que continúe la emigración. A una crisis análoga debe la ciudad la apertura 
de la Avenida de la Independencia que es, por hoy, la mejor vía que la enlaza con el 
puerto. Hay que ir pensando en que no falte el trabajo que a varios oficios 
proporcionan la construcción de la Casa de Correos y Telégrafos y la del Mercado de 
Pescados, preparando nuevas obras públicas para cuando aquellas terminen. 
 
Todo parece que induce y obliga a llevar adelante los proyectados planes de los 
nuevos edificios docentes reconocidamente necesarios. Y en las necesidades de la 
enseñanza no se debe regatear, como ha dicho el Gobierno que rige los destinos de la 
Nación y que en esto es bien pródigo. 
 
El día que Mahón cuente (y no es de insuperable dificultad el conseguirlo, como 
creemos haber demostrado) con las escuelas necesarias en debidas condiciones, con 
el nuevo Instituto, con local adecuado para una escuela municipal de Comercio, Artes 
y Oficios de más aplicación en la isla, obtengan la conveniente protección los centros 
de cultura, pasen todos los niños en la edad escolar por aquellas escuelas o colegios 
particulares y luego por uno u otro de los mencionados establecimientos, en todos los 
cuales se ha de atender a la educación ciudadana a la vez que a la enseñanza, podrá 
decirse que esta ciudad es verdaderamente culta, y seguramente desaparecerán 
entonces las repetidas muestras de incultura que con frecuencia lamentamos y que, 
aun siendo producto de una minoría, llegan hasta a impedir el ornato de la ciudad, 
como en ninguna otra parte hemos visto. 
 
Para alcanzar estas aspiraciones, es preciso que los ciudadanos sientan su 
necesidad, a fin de que los que han de resolver estos importantes asuntos, cuenten 
con el apoyo, el calor y el entusiasmo de todos; que el pueblo tenga ideales de 
mejoramiento, que no consuma toda su actividad, su energía, sus recursos y cifre toda 
su ilusión exclusivamente en el fútbol y en el cinematógrafo que compagine las 
necesarias expansiones y diversiones con los trabajos que exigen la resolución de los 
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problemas que tenemos pendientes en el orden cultural, en el económico y en el 
social, teniendo presente siempre que la más alta honra de un pueblo es la cultura, 
savia y flor de todo progreso. 
 
 
8.3.36. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 16 de octubre de 1926. Memoria redactada por el 
secretario de la Junta Directiva don Pedro Ripoll Busquets 

 
EXCMO. SEÑOR 
SEÑORAS; SEÑORES 
 
Anualmente, por precepto reglamentario, la Junta Directiva de este Ateneo pone de 
manifiesto ante sus socios todos la labor que durante el anterior curso desarrolló. 
 
Año tras año, escueta y sintéticamente, epilogada a veces con ligeras consideraciones 
sobre la tarea efectuada, ha ido redactándose la reglamentaria Memoria, sin conceder 
importancia alguna, ni aun la leve del comentario, al resultado de pretérita labor, que el 
año en curso transformó en realidad, convirtiendo en hecho tangible o de verisimilitud, 
lo que al correr de los anteriores, pareció utópica fantasía o románticos anhelos de 
entusiastas menorquines, en beneficio siempre del natal terruño. 
 
Forzosamente, la Memoria así comprendida, debía adolecer de un defecto o vicio de 
origen: registraba si, los hechos inmediatos, consecuencia de los trabajos realizados 
en el año, pero pasaba por alto, quedando al margen de ellos, los positivos y de 
eficacia plenos, nacidos de propagandas, hechos, o intentos del antaño fecundador. Y 
este olvido, ogaño, ha querido la Junta Directiva remediarlo. 
 
Por esto, la actual Memoria comprenderá dos partes: en la primera tendrán cabida, en 
síntesis, aquellos trabajos de labor directa, realizados en el decurso del ultimo año 
académico y en la segunda los resultados de la que, en tiempos anteriores, después 
de una germinación intensa, brotaron al calor del rodaje del tiempo. Ávida y monótona, 
será como siempre, la primera en la segunda, puede que la fantasía en alas de mejora 
y optimismo, nos eleve al ras del suelo y nos enseñe realidades o posibles 
ensoñaciones. 
 
PRIMERA PARTE 
 
Apertura de curso 
 
En 19 de octubre de 1925 tuvo lugar la apertura de curso, leyéndose la Memoria 
reglamentaria, redactada por el Secretario don Francisco Cardona Carreras. El 
discurso inaugural, a cargo del ateneísta don Francisco Hernández, Correspondiente 
de la Real Academia de la Historia, versó sobre el tema LA COLONIA GRIECA 
ESTABLECIDA EN MAHÓN DU RANTE EL SIGLO XVIII. Y, en breve disertación, 
cerró el acto, el señor Presidente don Antonio Victory Taltavull. 
 
Clases 
 
Poco concurridas se vieron la de francés, primero y segundo curso, profesor don 
Ricardo de Quadrado; de inglés, en iguales cursos, profesor don Gabriel Conforto e 
italiano, profesor don José Cavezzali. Las matriculas de la de alemán y la de primer 
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curso de enseñanza del Hogar, que debían correr a cargo de don Gabriel Conforto y 
de la profesora nacional doña Catalina Sastre, quedaron desiertas. 
 
Más animada se vió la semanal de Conversación y Perfeccionamiento del francés, por 
el profesor don Sebastián Sapiña. 
 
Hubo además clase de dibujo, copia del natural, por don Gumersindo Gomila 
Guasteví. 
 
Secci6n de Literatura y Música 
 
Expandió su labor en los actos siguientes 
 
Un recita de piano, por el maestro don Leandro Saura, el día 26 de octubre de 1925. 
 
Cuatro conciertos musicales, en 14 de noviembre, 20 diciembre de 1925, 4 de enero y 
22 de febrero de este año, bajo la dirección el primero, segundo y cuarto, de don 
Domenico Bellissimo, corriendo a cargo el tercero de la Rondalla Sinfónica de Villa-
Carlos dirigida por don Pedro J. Miguel Preto. 
 
Otro que, en 24 de marzo siguiente, dió el sexteto Worsley. 
 
Otro, a base del profesor de piano y violín, señor González Mensa, que se celebró el 
10 de mayo de este mismo año. 
 
Y finalmente, de acuerdo con el Consulado de Alemania en esta ciudad, organizó otro 
que tuvo efecto en el Salón Victoria, el 27 del propio mes de mayo, en obsequio de los 
Jefes y Oficiales de la escuadra alemana, surta en nuestro puerto, concierto dirigido 
por el profesor Sr. Bellísimo. 
 
Sección de Ciencias Morales y Políticas. 
 
Esta Sección dando muestras de gran actividad, organizó las siguientes conferencias: 
 
Del Ciclo de Educación y Cultura, iniciado en el finido curso, doce que corrieron a 
cargo: 
 
La primera, en 12 de diciembre del año último, del Sr. Presidente don Antonio Victory, 
sobre el tema IDEAS QUE DEBEN TENER PRESENTES LOS JÓVENES, LOS 
PADRES Y LOS MAESTROS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL INDIVIDUO Y 
DE LA SOCIEDAD. 
 
La segunda, el 28 de dicho diciembre, de don Juan Hernández Mora, bajo el tema 
ALGUNAS IDEAS ACERCA DE LA SEGUNDA ENSÉNANZA EN ESPÑA Y SU 
NECESARIA REFORMA. 
 
La tercera, en 22 de enero de este año, del maestro de Primera Enseñanza don 
Manuel Rodríguez González, desarrollando el tema HERBERT, SU PEDAGOGIA Y 
BASES CIENTIFICAS EN QUE LA FUNDAMENTA. 
 
La cuarta, en 30 del mismo mes, de la profesora nacional doña Catalina Sastre, bajo el 
tema IMPORTANCIA DE LAS INSTITUCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA 
CULTURA FEMENINA. SU CARÁCTER OFICIAL EN ESPAÑA. 
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Las quinta, séptima, octava, novena y décima en 6 de febrero, 8 y 9 de marzo y 9 y 10 
de abril de este año, del abogado don Pedro Ballester, versando todas sobre LA 
EDUCACIÓN SEXUAL. 
 
La sexta, en 19 de febrero último, del capitán médico don Juan Félix López, 
desarrollando el tema LA VIDA SEXUAL BAJO EL PUNTO DE VISTA MÉDICO. 
 
La undécima, en 24 de abril de este año, del Director del Centro de Enseñanza bajo la 
invocación de Santo Tomás de Aquino, don Mateo Fontirroig, con el tema LA 
EDUCACIÓN Y LA FAMILIA. 
 
Y la duodécima, en lº de mayo del año en curso, del citado don Manuel Rodríguez, 
bajo el tema ESTUDIO, ORGANIZACIÓN Y RESULTADOS DE LAS COLONIAS 
ESCOLARES. INSTITUCIONES ClRCUM-ESCOLARES Y POST-ESCOLARES. 
 
No comprendida en dicho Ciclo, se dió otra en el Salón Victoria, el 5 de febrero de este 
año, por el Ilmo. señor don Agustín Van-Baumberghen, teniente coronel médico, 
acerca de LA MUJER EN LA VIDA MODERNA. 
 
Sección de Ciencias Exactas y Naturales 
 
El 24 de noviembre de 1925, el ateneísta don José M. Jansá dió una conferencia que 
tituló SESION DE FÍSICA RECREATIVA con arreglo al siguiente programa: 
I. INTRODUCCIÓN TEÓRICA: «La Magia Instructiva y la Física de Salón». 
II. DEMOSTRACION PRÁCTICA: «Algunos experimentos escogidos como ejemplo». 
III. APLICACIÓN CONCRETA: «La obra vulgarizadora y su ilustración». 
 
Sección de Artes Plásticas. 
 
Celebró una exposición de dibujo y pintura de obras originales, durante los días 12 a 
15 de junio de este año. 
 
Iniciativas del Ateneo. 
 
Por su importancia merecen consignarse: 
 
Una reunión de entidades de cultura y fomento de Menorca para estudiar los 
siguientes asuntos: 
 
Manera de hacer avanzar los trabajos encaminados a conseguir la construcción del 
Grupo Escolar y del nuevo Instituto proyectados en esta Ciudad. 
 
Modo de alcanzar que deje de ser aplicada a Mahón la base quinta contributiva. 
 
Activar el estudio de la reforma administrativa de Menorca. 
 
Y un cursillo de conferencias del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don 
Valeriano Ruiz de Guevara encargado de las Obras Públicas de Menorca, de las 
cuales dió una en Mercadal sobre COMUNICACIONES INTERIORES y otra en esta 
Ciudad tratando de las COMUNICACIONES EXTERIORES. 
 
Velada necrológica. 
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En memoria del que fué Socio de Honor don Antonio Vives Escudero, Catedrático de 
la Universidad de Madrid, Académico de número de la Real Academia de la historia y 
Director del Instituto de Valencia de don Juan, se celebró el 19 de mayo de este año, 
leyendo don Francisco Hernández Sanz una completa biografía del finado. 
 
Biblioteca. 
 
Vió aumentado, el número de sus obras con 185 más, procedentes de compra y 
donativos. Consta actualmente de 15.795 volúmenes. 
 
Museo. 
 
En la colección numismática ingresaron: Una moneda de plata de Luis XIV de Francia, 
17 de cobre antiguas una medalla conmemorativa del premio Nobel de Fisiología y 
Medicina concedido en 1907 al Dr. don Santiago Ramón y Cajal. 
 
En la de fósiles tuvieron entrada los siguientes ejemplares: uno perteneciente a los 
Políperos Antozoarios; un grupo de Pectúnculos fósiles del terreno mioceno un tronco 
fósil de Archoecalamites, Renaulti-Hermite; un fósil del terciario, del género 
Scuterellus, esp. Lamelibranquios y otro de Clipeaster y otro, Diente fósil (Mioceno 
marino) de Odontaspis cuspidata. 
 
Un lepidoptero, Acherontía atropos L. 
 
Y en la Ornitológica dos ejemplares Pluvialis varius Scheg, familia Charadridae y 
Muchetes pugnax Cuv. familia Scolopacidae. 
 
Autógrafos 
 
Se han coleccionado los siguientes del maestro Arríeta, de don Francisco Romero 
Robledo, don Benito Pérez Galdós, don Valeriano Weyler Nicolau, don Amalio 
Gimeno, don Antonio Maura y del poeta don Teodoro Llorente. 
 
Y firmas autógrafas de los reyes Felipe IV, Fernando VII, reina gobernadora doña 
María Cristina, reina Isabell II y del general Espartero. 
 
Visitas. 
Numerosas fueron, mereciendo especial mención la de los Sres. Ministros de Guerra y 
Marina, Excmo. Duque de Tetuán y don Honorio Cornejo, general de división don Juan 
Canton-Salazar; Excmo. Sr. don Pedro Llosas Badía, Gobernador Civil de Baleares; 
Ilmo. Sr. don Antonio de Lara y Derquí, Presidente de la Audiencia de Palma; 
Comandante y Oficiales del crucero holandés «Tromp»; pasajeros del yate 
«Ellowane»; varias maestras nacionales; el notario de Palma, Excmo. Sr. don José 
Socias Gradolí y Sra.; Sr. Marqués de Acha, Secretario de la Orden de Calatrava; don 
Joaquín Maldonado Forcallo, Caballero profeso de Calatrava y Maestrante de Ronda; 
Dr. H. J. C. Van fienen ex-Burgo maestre de Zammdam, Jam Smeterlin pianista 
polaco; Mr. Frederich Chamberlin, arqueólogo; Dr. W. von Serdlitz, profesor de la 
Universidad de Jena; Comandante profesor y oficiales alumnos de quinto año de la 
Academia de Artillería; profesor y oficiales alumnos de la Escuela Superior de Guerra; 
señoras Vera Romanova cantante rusa y María Rodrigo, compositora y pianista; Juan 
Manen, violinista; Exploradores de España, de Barcelona; escultor alemán Waidemar 
Fein y don Luis Peipoch, Ingeniero y Director de la Compañía Nacional de Industrias 
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del Turismo. 
 
Obituario. 
 
Antes de finalizar esta primera parte, dedica la Junta un sentido recuerdo a los socios 
que en el transcurso del año académico pasaron a mejor vida don Gabriel Pons 
Olives, don Antonio Pons Marti, don Martín Martínez Carpena, don Antonio E. Codina 
Batione y el Ilmo. Sr. don Jorge T. Ládico Olivar. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
En este mismo salón, hace ya varios años, se dió una serie sucesiva de conferencias 
a cargo de distinguidos ateneístas, técnicos en el asunto que se debatía, la mayor 
parte de cuyas conferencias derivaron por su importancia y trascendencia, en 
opúsculos y folletos, referentes todos al puerto de Mahón. 
 
La magnífica situación de éste, su seguridad, las incesantes transformaciones de los 
modernos navíos de guerra y las orientaciones dadas a los nuevos elementos 
combativos de submarinos y aviones, reintegraron a este nuestro puerto la importancia 
que anteriormente tuvo. Prescindiendo de la parte técnica del asunto ajena por 
completo al radio de acción de esta Memoria, la Junta Directiva recoge 
complacidísima, los resultados de aquella campaña. Ella, a través de sus enseñanzas 
y del tiempo transcurrido, preparó la reciente e histórica visita de los excelentísimos 
señores Ministros de Guerra y Marina; por ella y ante las manifestaciones del segundo 
de dichos Ministros, se hicieron eco los rotativos continentales de la preponderancia 
que ha recobrado este puerto, en el problema mediterraneo y, finalmente, de los 
resultados de ella, cabe esperar que la Base naval, en la parte Norte de nuestro 
puerto, incomparable ría, pareja de las célebres gallegas, en nivelación de montículos 
y valles, vaya ensanchando sus edificaciones, añadiendo a las bellezas naturales de 
aquel, una nota de color, de vida actividad, que actividad y vida son, en el concierto 
humano, magnificas preseas, cual collar de perlas en indumento femenino. 
 

*** 
 
Cabe la honra a este Ateneo haber organizado distintas exposiciones, verdaderamente 
notables de pintores no menorquines y al finalizar el curso anterior, la de un 
caricaturista mahonés, que vió compensada su labor con el desfile ante sus obras, de 
nuestra población entera, mereciendo generales alabanzas y sinceros elogios. 
 
Y en el acutal, efectuó otra, que ya puede llamarse netamente menorquina reuniendo 
la desparramada e incipiente producción de los noveles artistas de esta Isla. 
 
Cual vagido infantil, emergido de débil retoño humano que apenas nacido da fe de 
vida, ha sido dicha exposición. ¿Será la alborada de una manifestación del arte 
menorquín, coincidente con el resurgimiento de otras manifestaciones de actividad, 
cual la de turismo, de que luego se tratará? 
 
Difícil es predecirlo, pero anota esta Junta algo de consolador en estas 
manifestaciones artísticas algo que adéntrase en el alma menorquina, pues se ha 
recreado en su propia belleza, saboteando en los lienzos expuestos, cadmios y 
verdores en peñascales ingentes; ensoñadas, rientes quietudes de remansos entre 
costas bravas; fondos azules, transparentes, incitadores de recónditas calas; y ha 
contemplado, como nueva, siendo tan vieja, la fúlgida reverberación de un sol 
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explendente en la blancura, pródiga hasta la exajeración de fachadas y paredes, de 
azoteas y tejados, de los albos pueblos y caserios menorquides. ¡Albos y tranquilos 
pueblos, sorprendidos en horas de siesta enervante, agosteña, de un clima tropical! 
¡Callados caseríos, yacentes en un liviano silencio sin profanación, que recuerda la 
dulce haronía, descrita por la dilecta pluma de Azorín! 
 
Este Ateneo quisiera inculcar a esos incipientes artistas su devoción para todo lo 
nuestro, su cariño hacia los paisajes menorquines, su adoración para todo cuanto 
tienda a divulgar el conocimiento de Menorca a los extraños, poniéndoles por ejemplo 
lo sucedido a Mallorca nuestra hermana mayor, que siendo apenas conocida hace 
treinta años por los turistas extranjeros, bastó la paleta fecunda y genial de los 
Russiñol, de los Mir, de los Anglada, trasladando a sus lienzos la luminosidad de su 
sol, las multitonalidades de sus costas, de sus paisajes, de sus atormentados, 
cenicientos olivos, de la flor nívea de sus almendrales, para orientar hacia ella, una 
corriente intensa de turismo, que práctica y prosáicamente se convierte en fuente 
jugosa de ingresos, tan necesaria para la vida de los pueblos. 
 

*** 
 
Intimamente ligada esta cuestión que pudiéramos llamar práctico-romántica, está la de 
turismo, con todas sus derivaciones y tal vez, es la que más ha preocupado y 
preocupa a este Ateneo. Es tan antigua como él, pues con él nació su Sección de 
Deportes y Excursiones, transformada recientemente, para mayor eficiencia en su 
cometido, en Seccion de Turismo y Deportes. 
 
Es este magno y complejo problema: todo en él está por hacer, pero considera la 
Junta Directiva que ahora, precisamente, es el momento oportuno para intentar su 
solución, con probabilidades de éxito, pues se da el caso dé coincidir distintas 
tendencias o fuerzas para su realización. 
 
Efectivamente: apenas remozada la Sección de Turismo y Deportes se dirige a 
entidades relacionadas con el turismo les presuade de la bondad de sus intenciones. 
Cuajan éstas y persona técnica pasa a Menorca para su estudio, que hace esperar 
prácticas y favorables soluciones. Al par, iniciase en la opinión, fuerte corriente de 
simpatía hacia esta nueva orientación, haciendo factible lo que hace pocos años, se 
tuvo por utópico e irrealizable y por fin, una naciente, pero ya acreditada revista de 
turismo, «Mediterráneo», recogiendo estos anhelos, publica en sus páginas vibrantes 
de optimismo, artículos encomiásticos de esta isla, inserta fotografías y anuncia, para 
fecha muy próxima, un número extraordinario, en cuya portada, trícroma, aparecerá 
bello cuadro de un novel artista menorquín que en la reciente exposición, a que nos 
referimos antes, plasmó, en sus lienzos, como ninguno, la poesía de nuestra roqueta. 
 

*** 
 
¿Fantasía todo ello o posible realidad? 
 
Del paso de una o otra pueden mediar, según sea la voluntad en su consecución años 
y lustros enteros de intensas actuaciones. La de este Ateneo, mientres aliente, no 
faltará a la que, en amor a esta isla, sacrifique tiempo, ilusiones e intereses morales y 
materiales. 
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8.3.37. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el 16 de octubre de 1926. Discurso del presidente del 

Ateneo Ilmo. Señor don Antonio Victory  
 
EXCMO. SEÑOR 
SEÑORAS Y SEÑORES 
 
Inauguramos hoy, con este solemne acto, el curso 22º del Ateneo. Veinte y un año 
lleva, pues, este centro, desarrollando una labor modesta, pero constante, metódica y 
fructífera. Día llegará, y no está ya lejano, en que, si Dios me da vida y fuerzas y sigo 
en este puesto, habremos de celebrar las bodas de plata del Ateneo, y me vea 
entonces obligado a hacer el resumen de esta labor de un cuarto de siglo. Hoy debo 
limitarme a tratar del último curso y del que vamos a empezar. 
 
Como en la Junta General ordinaria del mes de junio se expuso con detalle la situación 
económica de esta Sociedad y en la Memoria reglamentaria de Secretaría, que se 
acaba de leer, se ha relatado fielmente por el señor Ripoll la labor cultural realizada en 
el finido curso, poco puedo yo añadir respecto al mismo. 
 
Ha sido el primer año que el Ateneo ha dejado de percibir subvención del 
Ayuntamiento, desde la fecha ya lejana en que se estableció este auxilio. En cambio, 
la Diputación Provincial y el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, tienen 
cada día mas consideraciones para este centro. 
 
El número de socios, cuyas cuotas constituyen el mayor ingreso que obtenemos, 
continúa siendo próximamente el mismo A pesar de los agobios económicos, 
seguimos atendiendo a todo lo necesario fomentando la Biblioteca y el salón de lectura 
y sosteniendo la REVISTA DE MENORCA, cuya suscripción no cubre sus gastos, y 
aún vamos disminuyendo la deuda inicial. 
 
En la labor cultural del último curso se destacan, por su brillantez, el ciclo de 
conferencias sobre Educación y Cultura y algunos conciertos musicales, a cuya 
ejecución contribuyeron poderosamente, como de costumbre, varios entusiastas 
aficionados, entre los cuales figuran distinguidas damas. Es de suponer que tan 
valiosos elementos continúen prestando su cooperación artística. 
 
El curso de conferencias a que he aludido, tendrá este año una segunda serie que se 
inaugurará en breve. 
 
En otro orden de la actividad del Ateneo, la feliz idea de reunir en una federación las 
instituciones económicas y de cultura de la ciudad, ha permitido que marcharan todas 
de acuerdo en asuntos de general interés; y un concienzudo estudio de la primordial 
idea de laborar por una mayor descentralización y consecución de innovaciones en la 
organización provincial, permitió condicionar estos ideales a la disposición en que se 
mantuviera la Diputación, que no ha podido ser más favorable a Menorca, y a las 
resoluciones de Gobierno, que va también atendiendo a nuestras aspiraciones. 
 
Entre los asuntos por los que había laborado con intensidad el Ateneo, y que se van 
resolviendo felizmente, debemos señalar la Base Naval, que a punto ha estado, 
después de creada, de caer en el abandono, y que hoy se halla en vías de ser 
perfectamente atendida, como conviene a los intereses de la Nación. Consecuencia de 
esta atención serán también las mejoras de diversos órdenes que se han de efectuar 
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en el puerto. 
 
Otro de los ideales perseguidos con más tenacidad por el Ateneo es la construcción de 
una vía para carruajes que enlace el puerto con el centro de la ciudad proyecto de 
cuya ejecución hemos conseguido se encargue la Diputación Provincial y cuyos 
estudios empezarán este mismo mes. 
 
Con satisfacción debemos consignar también que nuestro Ayuntamiento va en camino 
de atender a la obligación de crear y construir nuevas escuelas, por lo que tanto se ha 
interesado este Ateneo, y que es hoy la mayor necesidad de la población en el orden 
cultural. 
 
Y recientemente, una serie de felices coincidencias ha venido a encarrilar nuestras 
aspiraciones de poder atraer a esta isla una corriente de visitantes, a la que ha 
obedecido la transformación de la llamada hoy Sección de Turismo y Deportes, una de 
cuyas misiones ha de ser la de publicar una nueva edición de la Guía de Menorca. 
 
Confiamos en que todas estas aspiraciones se llevarán a feliz término, y, entre tanto, 
sigamos laborando por el fomento de la cultura, en todos los órdenes, fin principal de 
esta Sociedad. 
 
Doy las gracias a las autoridades que se han dignado asistir a este acto, así como a 
las representaciones que han respondido a nuestra invitación, y termino dirigiendo un 
especial saludo a las damas que nos honran con su presencia y que, con su 
intervención en diversas manifestacíones de la vida del Ateneo, le dan una nota tan 
simpática. 
 
 
8.3.38. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 17 de octubre de 1927. Memoria redactada por el 
secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell 

 
SEÑORAS; SEÑORES: 
 
La apertura del curso anterior se celebró el día 16 de octubre, leyendo el señor 
Secretario don Pedro Ripoll la memoria reglamentaria y pronunciando el discurso 
inaugural el señor Presidente de nuestra Sección de Ciencias Exactas y Naturales don 
Emiliano Castaños Fernández, Catedrático del Instituto, quien desarrolló el tema 
«Historia y porvenir de la Tierra». 
 
Desde aquella fecha, la actividad del Ateneo se manifestó en los actos que 
sumariamente apuntaremos a continuación: 
 
CLASES DE IDIOMAS: Se abrieron matriculas para las clases alternas de francés 
primero y segundo cursos; italiano; inglés, primero y segundo cursos, y alemán; a 
cargo de los señores Quadrado y Conforto; además se estableció un día semanal de 
conversación y perfeccionamiento de lengua francesa bajo la dirección del señor 
Sapiña. También se anunció clase alterna de dibujo por el señor Gomila Guasteví. 
 
Todas estuvieron poco concurridas y a1guna no tuvieron matrícula, siendo la que más 
alumnos tuvo la de conversación francesa. 
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CONFERENCIAS: Se dieron las que siguen: En 25 de octubre la de la señora Pujol de 
Carbó, conocida en las letras por Alicia Davins con el tema «Aspectos del feminismo»; 
en 20 de noviembre el señor Director de la Biblioteca Pública de esta ciudad don 
Emilio Vilaverde dísertó acerca de «Cervantes sin celada»; en 27 del mismo mes el 
señor González Mensa trató del «Arte de la Músíca», completando sus explicaciones 
con ilustraciones musicales al piano; en 10 de diciembre el inspector provincial de 
primera enseñanza don Fernando Leal Crespo habló sobre «Colonias escolares»; en 7 
de enero el Maestro Nacional don Francisco Cardona desarrolló el tema 
«Autoeducación» en 27 de enero don Emiliano Castaños, Catedrático del Instituto, 
explicó sobre «Las Ciencias Naturales y su enseñanza en Menorca» en 19 de febrero 
el Presidente don Antonio Victory desarrolló el tema «Diagnóstico de las aptitudes de 
los escolares». Las cuatro últimas constituyeron un cursillo de educación y cultura 
cuya primera serie se dió durante el año académico anterior. 
 
Con estas conferencias suman 284 las que se han dado en esta Casa, desde su 
fundación, acerca de todas las disciplinas intelectuales. 
 
EXPOSICIONES ARTÍSTICAS: En 11 de junio se abrió la de pinturas menorquinas del 
artista alemán Herr Max Pretzfelder combinada con la de objetos de arte decorativo de 
don Agustín G. de Terán y en 13 de septiembre se inauguró la muy celebrada de 
cuadros pintados al óleo, de paisajes menorquines, por el laureado pintor murciano 
señor Almela Costa. 
 
Ambas exposiciones fueron interesantes lecciones de arte que el público pudo 
aprovechar y que contribuirán seguramente a fomentar la afición, en los últimos años 
algo decaída, a la reproducción de los paisajes de nuestra Isla. 
 
VELADAS AMENAS: En 5 de noviembre una de gramola ortofónica propiedad de don 
Lorenzo Miquel; en 18 de diciembre se dió una velada musical dedicada al 
Excelentísimo señor Capitán General de Baleares en la que participaron la señora 
Mercadal de Aguinaga, la señorita Elisa Burés Tur, el maestro Bellísimo y el tenor don 
Emilio Pons; en 2 de febrero segunda audición de la gramola del señor Miquel; en 10 
de marzo, velada musical dedicada a la Oficialidad del acorazado holandés «Tromp» 
en que tomaron parte la señora de González de Terán, las señoritas Agueda Batile y 
Carmen Hernández, el tenor don Emilio Pons y el violinista don Evaristo Cardona, bajo 
la dirección del maestro Bellísimo. 
 
En conmemoración del primer centenario de la muerte del insigne músico Beethoven, 
la Sección de Literatura y Música organizó cuatro conciertos que se celebraron los 
días 18 y 25 de abril, y 2 y 9 de mayo, interviniendo en ellos doña Berta Feen, la 
señora Anita de Feen, el señor González Mensa con una biografía de Beethoven y 
algunas acotaciones a los programas, un cuarteto y el señor Miquel con su celebrada 
gramola. 
 
VISITAS: Entre muchas de personalidades nacionales y extranjeras anotaremos las 
del Gobernador Civil señor Llosas Badia; el Ingeniero Dírector gerente de la Compañía 
Nacional de Industrias del Turismo señor Peypoch; el Arquitecto de la Dirección 
General de Comunicaciones; el señor Zotter, secretario de la Legación de Austria en 
Madrid; el Excelentísimo señor Capitán General de Baleares don Luís Aizpuru; los 
señores Magistrados de la Audiencia Provincial; S. A. R. el Príncipe don Felipe de 
Borbón y la Princesa su esposa; el multimillonario yanqui Mr. Macomber y el 
Excelentísimo señor Capitán General de Baleares don Enrique Marzo; no citando por 
su crecido número las de Oficialidades de los barcos nacionales y extranjeros que han 
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estacionado en nuestro puerto, las de muchos turistas de varios países, hombres de 
ciencia, publicistas y funcionarios cuyas firmas quedan en el álbum de esta Casa para 
dar fe del creciente interés que Menorca va despertando. 
 
PROPAGANDA MENORQUINA: Para difundir el conocimiento de esta Isla y estimular 
a visitarla, hemos de citar una labor que aunque exterior al Ateneo, en él tiene sus 
raíces y es realizada por consocios o por personas que han sido huéspedes de 
Menorca y mantienen relaciones con esta Casa. 
 
Nuestro antiguo consocio don Julio Martínez Santa Olalla dió en diciembre último en el 
Ateneo de Burgos una conferencia de «Prehistoria menorquina», cuya reseña se 
publicó en «El Castellano», diario de aquella capital; la escritora Alicia Davins, ya 
nombrada, dió también una conferencia con pro yecciones de vistas de Menorca, en 
Granollers. 
 
Algunos publicistas nacionales y extranjeros tratan con frecuencia en diarios y revistas 
ilustradas temas menorquines con los que dan a conocer lo más interesante de esta 
Isla y los corresponsales de los grandes periódicos peninsulares difunden los sucesos 
más importantes de nuestra vida local. 
 
Todos hacemos cuanto está a nuestro alcance para que Menorca sea cada día más 
conocida y más estimada, procurando ligarnos a la cultura universal y ocupar en ella 
un puesto modesto, pero honroso. Es de notar, y con placer lo consignamos, la 
actividad intelectual que se advierte en Menorca desde algún tiempo, mantenida por 
escritores isleños y por los que con nosotros conviven en santa hermandad de 
aspiraciones renacentistas. 
 
El Ateneo se complace en consignar este hecho feliz y en alentar a los amantes de la 
cultura que aumentan la suya con el estudio y contribuyen a la ajena con el ejemplo. 
 
FALLECIMIENTOS: Durante el curso anterior hubimos de lamentar la pérdida de 
estimados ateneístas que habían compartido con nosotros las tareas de esta Casa. En 
Palma murió el doctor Alabern, hijo adoptivo de Mahón, socio fundador y primer 
Vicepresidente de nuestra Junta, así como fundador y primer Director de la Gota de 
Leche, que ha sido el primer establecimiento de puericultura y maternología creado en 
Baleares; en esta ciudad fallecieron don Pedro Seguí Oliver, don Bartolomé Escudero 
Manent y don Joaquín Herrero. Deploramos estas defunciones, debiendo recordar 
siempre con agrado la labor que el señor Escudero Manent realizó durante su larga 
vida en beneficio de la Ciudad y de sus instituciones de cultura y beneficencia. 
 
SUBVENCIONES ANUALES: El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas siguió 
concediéndonos la de mil pesetas; la Diputación otra de quinientas, y el Ayuntamiento 
la de trescientas. 
 
MUSEOS: Han tenido ingreso dos cuadros de los señores Almeja Costa y Castaños, 
regalados por sus autores. 
 
Las colecciones ornitológica, de autógrafos y algunas otras han aumentado en algunos 
ejemplares. 
 
BIBLIOTECA: Base de nuestra institución, la Junta la fomenta en lo posible dentro de 
nuestros recursos, habiendo aumentado durante el curso anterior en número de 195 
libros y 40 folletos. 
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Todas las secciones están catalogadas. 
 
SALÓN DE LECTURA: Nuestros consocios pueden apreciar fácilmente el esmero que 
se pone en mantener esta dependencia, también importantísima, nutrida en cantidad y 
escogida en calidad. La numerosa y asidua concurrencia de señoras y de socios nos 
estimula a seguir prestando toda nuestra atención a este servicio esencial. 
 
HIJUELAS DEL ATENEO: Se disolvieron la «Peña Marítima» y la «Agrupación Radio-
Filarmónica». 
 
En cambio estableció su domicilio en este Ateneo la «Sección delegada del Colegio 
Médico de Baleares». 
 
RESUMEN: Nuestro estado económico satisfactorio nos permite mirar con tranquilidad 
el porvenir. El afecto que el Ateneo inspira permite esperar que sus veintidós años de 
existencia activa y propulsora sean un manantial de vitalidad para Mahón y que esta 
fuente, abierta y mantenida a costa de tantos sacrificios, sea mirada con igual cariño 
por las generaciones nuevas que por las que lo crearon y lo sostienen. De labios y 
plumas nacionales y extranjeros sabemos que se admira y aprecia este Centro donde 
se le conoce. No caigamos en el bochorno de que sea en su propio país donde se le 
conozca menos y menos se le estime. 
 
 
8.3.39. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 17 de octubre de 1927. Discurso del presidente del 
Ateneo Ilustrísimo Señor don Antonio Victory 

 
Señoras, Señores: 
 
En ninguno de los ya numerosos actos de apertura de curso del Ateneo que he tenido 
la honra de presidir (más de veinte), me he sentido tan optimista como hoy. 
Generalmente, en estas solemnes sesiones, al dirigir una mirada retrospectiva hacia la 
labor realizada, podíamos mostrarnos satisfechos; pero el temor al porvenir, en más 
de una ocasión nos ha preocupado. Hoy creo que podemos ya confiar serenamente en 
la vida y en la futura actuación del Ateneo. 
 
Respetado y admirado por todos, salvo el reducido e irreductible grupo de 
descontentos, que en todas partes y en todos tiempos ha de haberlos, incapaces de 
hacer y deseosos de no dejar hacer; ventajosamente conocido y alabado fuera de 
nuestro círculo de acción; contando con un número de socios que hace muchos años 
no decrece, a pesar de la disminución de la guarnición; con el apoyo de todas las 
autoridades, con el auxilio del Estado, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento, 
la vida y el desenvolvimiento de este Centro de cultura parecen asegurados. 
 
Estas circunstancias favorables y una escrupulosa administración nos han permitido 
agrandar el local, con la agregación de la parte que ocupaba la Cámara de Comercio, 
aquí nacida y que ha convivido más de veinte años con nosotros, y cuyo desarrollo le 
ha obligado a instalarse con más independencia. Así podemos contar ahora con una 
nueva sala de lectura y de estudio y será posible ensanchar la Biblioteca que no cabe 
en las habitaciones en que está instalada. 
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Hemos amortizado ya más de las dos terceras partes del empréstito de instalación, y, 
a parte de él, no tenemos hoy otra deuda que la ocasionada en la estación radio-
telefónica, que resultó muy costosa, a cambio de la satisfacción de poder decir que fué 
una de las primeras que se montaron en España. 
 
Nuestra actuación en el último curso no desmerece de la de los anteriores, según se 
ha podido apreciar por la lectura de la Memoria del Secretario señor Lafuente. La 
nutrida Biblioteca, los salones de lectura, a los que concurren a todas horas los 
señores socios y familias, las conferencias, clases de idiomas, audiciones 
radíotelefónícas y las diversas manifestaciones de arte que se celebran, son alicientes 
para los ateneístas que pueden hallar satisfacción a sus aficiones cíentíficas, literarias 
o artísticas. 
 
La interesante conferencia del señor Porta, con sus concienzudos trabajos de 
laboratorio, inaugura brillantemente las que en este curso se habrán de dar, confiando 
en que no faltarán ateneístas activos que expongan los resultados de sus estudios, en 
las especialidades a que cada uno se dedique. 
 
Es motivo de satisfacción para nosotros, la erección en esta ciudad de un monumento 
al Almirante Miranda, que representa, por decirlo así, el epílogo de aquella activa 
campaña realizada en el Ateneo en pro de la habilitación militar de este puerto. 
 
Y uno de los resultados más lisonjeros obtenidos en la propaganda que 
constantemente realizamos para dar a conocer esta isla y atraer a ella una corriente 
de turistas, es el haber conseguido que los diarios de mayor circulación de la 
Península y algunas revistas, hayan nombrado activos corresponsales en esta ciudad 
y se ocupen con frecuencia de Menorca. 
 
Yo no sé si debo dar una vez más las gracias a los señores socios, por haberme 
elegido en la última Junta general por oncena vez para el cargo de Presidente; en 
alguna ocasión análoga he pedido que se me releve de este cargo, que otros, con más 
bríos y condiciones, podrían desempeñar mejor. 
 
Hoy sólo he de decir que me considero cada día más obligado a dedicar al Ateneo 
todo el tiempo y toda la actividad posibles, ya que otra cosa no puedo ofrecer, 
mientras crean mis consocios que puedo serles útil. 
 
Nuestro mayor agradecimiento a las representaciones que con su asistencia han 
realzado este acto, y en particular a las damas que, con su presencia en muchas de 
las manifestaciones del Ateneo, constituyen una prueba de la cultura de nuestra 
sociedad. 
 
Queda abierto el curso de 1927 a 1928. 
 
 
8.3.40. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 26 de octubre de 1928. Memoria redactada por el 
secretario de la Junta Directiva don Pedro Ripoll Busquets 

 
Señoras; Señores: 
 
En este año se cumplen los veintitrés de nuestra existencia, los mismos precisamente 
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que necesita la persona, según la ley civil, para obtener la mayor edad, es decir, para 
entrar en la plenitud de sus derechos y de sus deberes. Y han llegado a coincidir en 
este punto la ley civil y el estado actual de nuestro Ateneo. Este, como la persona, ha 
conseguido su plenitud de vida y como la persona sufrió reveses y enfermedades, 
goces y satisfacciones. 
 
Entre éstas se cuenta indudablemente poder registrar una y otra vez en nuestra 
Memoria reglamentaria, el estado floreciente que alcanzó este Ateneo. Ello se repite 
desde hace algún tiempo. No es exclusivo del último año; otros iguales le precedieron. 
 
Nuestra vida se desliza económicamente bien; registra en su sector artístico 
acontecimientos dignos de mención, continuadores de otros análogos, en los que 
aparecieron ante nuestros ojos bellezas casi ignotas para muchos de nosotros y 
románticas, por su placidez, notas pictóricas no admiradas hasta que la paleta las fijó 
indelebles sobre el lienzo. Y estas notas, heraldos de la tierra menorquina, con sus 
bellezas, tal vez no tan exuberantes como otras de nuestras islas hermanas, pero 
agrestes y sugestivas en sus costas bravas, dulces en sus calas, majestuosas en sus 
barrancos y en nuestro puerto, ejerciendo benemérita su misión divulgadora, vinieron a 
complementar la de hace años emprendida por el Ateneo, de expansión y propaganda 
pro-Menorca. 
 
En efecto, ayer nos sorprendió una revista de las mejores de España con páginas 
artísticas de esta isla y con copias de cuadros existentes en nuestros Museos; hoy es 
otra extranjera que da cabida en las suyas, a asuntos también menorquines. 
 
Sería curiosa, muy curiosa, una mirada, tal vez mejor, un estudio retrospectivo, de 
como se conocía Menorca antes de 1905 a como es conocida ahora. En estos 
veintitrés años, verdad es que en absoluto cambió la faz del mundo, pero ese cambio 
poco seguramente habría influido en la divulgación del conocimiento de esta isla. Así 
es que, con satisfacción, podemos afirmar que nuestra vida ha sido pródiga en 
sucesos que devinieron favorables para Menorca, especialmente en lo que se refiere a 
la parte artística y cultural. 
 
Ahora, sintéticamente, pasemos a reseñar cuanto de notable registra nuestra 
actuación durante el finido curso, de 1927 a 1928. 
 
Su apertura tuvo lugar el 17 de octubre de 1927, leyendo la Memoria reglamentaria 
nuestro compañero en Secretaría don Lorenzo Lafuente Vanrell y corriendo a cargo 
del doctor don Ezequiel Porta Arqued el discurso inaugural, quien eligió como tema la 
«Fiebre de Malta», cuya lectura por su mucha extensión, fué continuada el día 
siguiente 18. 
 
CONFERENCIAS 
 
Si muchas no fueron las del curso, recogieron en cambio distintas manifestaciones del 
saber y de la actualidad y fueron el turismo, la literatura, la industria, la medicina, la 
filosofía y el recuerdo y veneración a un inmortal artista, temas y objeto de aquellas. 
 
Inaugurólas el 5 de noviembre siguiente el Alcalde de Igualada y Miembro de la 
Asamblea Nacional, nuestro paisano don Emilio Orfila, con el tema Nuevo aspecto 
industrial del género de punto. (Industria casera). 
 
En 31 de diciembre, continuada el 2 de enero, don Pedro Ballester leyó un estudio 
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sobre el tema El teatro de Luigi Pirandello: su obra «Sei Personaggi in cerca 
d’autore.― Commedia da fare». 
 
El 30 de enero disertó el doctor don Marcial Pascuchi Cardona, con el tema De 
Medicina y de Filosofía y de un sabio malaverany de Alayor. 
 
El médico especialista en partos y enfermedades de los niños don José F. Riera Pers 
desarrolló, en la suya del 13 de febrero, el tema La enfermedad infantil y su relación 
con el régimen alimenticio de la primera infancia. 
 
Finalmente, don José Cotrina Ferrer, en 2 de abril, dió otra que tituló Mallorca y 
Menorca. Consideraciones sobre turismo. 
 
Y organizó el Ateneo, de acuerdo con la Junta Nacional para el centenario de Goya, 
dos sesiones: una el 22 de abril en el salón de actos del Ayuntamiento, en la que el 
Secretario de este Ateneo don Lorenzo Lafuente Vanrell leyó un trabajo notabilísimo 
sobre la Significación Social de Goya y otra en el Salón Victoria, el día 25 de junio, 
leyéndose la conferencia de don Juan Lafora Garcia que fué premiada, en el concurso 
abierto en Madrid por la Junta Nacional, proyectándose las dispositivas fotográficas de 
obras del inmortal pintor, facilita das por dicha Junta. 
 
CLASES 
 
De idiomas.— A cargo de don Ricardo de Quadrado se abrió una matrícula para las de 
francés primero y segundo curso; y de inglés en ambos cursos y alemán, profesor don 
Gabriel Conforto. Se dieron en días alternos, asistiendo regular número de alumnos. 
Más favorecida se vió la semanal de conversación y perfeccionamiento de francés, por 
don Sebastián Femenias. 
 
De dibujo.— Igualmente se abrió la de dibujo a cargo del profesor don Francisco 
Hernández Sanz. 
 
BIBLIOTECA Y SALÓN DE LECTURA 
 
Cerebro y alma de nuestro Ateneo, consiguen de día en día una mayor expansión y 
concurrencia. Los estantes en que aquella está instalada no son suficientes, como 
tampoco los salones de lectura y han tenido que habilitarse nuevas habitaciones para 
engrandecer una y otros. 
 
En el anterior curso ingresaron 31 folletos y 371 libros en la Biblioteca; y los tres 
salones que a la lectura ha destinado este Ateneo, siempre favorecidos por sus socios, 
dan una idea clara del incremento alcanzado por su actuación. 
 
Debemos hacer especial mención del donativo de libros que hizo don Antonio Prieto y 
Odiaga, no todos catalogados aún. 
 
EXPOSICIONES 
 
Cuantas veces este Ateneo ha tenido que ocuparse de las exposiciones artísticas 
celebradas en esta ciudad, lo ha hecho con amor grande y con un cariño intenso. A su 
actuación ininterrumpida se debe la celebración de estos certámenes artísticos antes 
desconocidos en Menorca. 
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En este finido curso fueron dos los expositores. Nuestro consocio don Miguel 
Alejandre Monjo, con la exhibición de varios paisajes menorquines, llamó 
poderosamente la atención de los críticos ; y el señor Almela Costa, que ya en el 
anterior año había alcanzado un éxito en su primera exposición, reverdeció sus 
laureles en la segunda, que tuvo lugar en los días 1 a 3 de septiembre. 
 
CONCIERTOS Y VELADAS 
 
Los conciertos de nuestro Ateneo han llegado a ser motivo de animadas reuniones de 
la sociedad mahonesa. En cada uno de ellos, este salón y sus adyacentes no bastan 
para con tener la multitud que se apretuja para oir a los ejecutantes. 
 
Tuvieron lugar: 
 
En 25 de noviembre, a cargo de la señorita Agueda Maspoch, señora Anita de Fenn 
que cantó distintos lieders alemanes, acompañada al piano por la señora Berta Fenn y 
de los señores Pol, Mercadal (Deseado) y Bellissimo. 
 
En 30 de enero, en que se rindió culto a la canción española, tomando parte en él la 
señorita Agueda Baile, las señoras Mercadal de Aguinaga y G. de Terán y señores 
Cardona (Evaristo) y Bellissimo. 
 
En 13 de marzo, de repertorio variado. En este concierto tomó parte don Enrique 
Limosner cantando distintos tangos argentinos, con acompañamiento de guitarra por 
don José Félix, corriendo los demás números a cargo de la señorita Dolores Sánchez, 
citadas señoras Mercadal y G. de Terán y señores Pol y Bellissimo. 
 
La dirección de todos ellos quedó asumida por don Domenico Bellissimo. 
 
Ha de hacerse especial mención de los conciertos de Gramola Ortofónica, en 16 de 
diciembre, interpretando la Missa solermnis de Beethoven y de la Gramola electro-
motor con audición de la Walkiria de Ricardo Wagner. 
 
Cupo también a este Ateneo la satisfacción de organizar, con un fin puramente 
benéfico, una función a favor de «La Gota de Leche», que tuvo lugar en el Teatro 
Principal el 20 de abril, dirigida por el Maestro señor Bellissimo. 
 
Los principales intérpretes de las obras y piezas musicales de que se compuso su 
programa, fueron las señoras Mercadal de Aguinaga, Cortacans G. de Terán, Alberti 
de Andreu y Fenn y señoritas Andreu Coli, Andreu Orilla, Arrabal, Colorado, Cózar, 
Oraneil, Ibáñez, Llorens, Recoder, Sánchez, Sancho, Vázquez, Vidal, Uhler, Goytisolo 
y señores Pons (Emilio), Mercadal (Antonio), Fuigueira (Francisco), Pol (Vicente), 
Abarzuza, Avila, Costa, G. de Terán, López de Soria, Llinás, Mena y Sanfeliu. 
 
DONATIVOS 
 
Distintos y variados han sido los que personas benéficas y amigos del Ateneo han 
hecho. Citaremos en primer término los de las respetables señoras doña Benita Carlos 
viuda de Colorado, consistente en un cuadro con retrato del sabio doctor don Pedro 
Mata, autor de algunos trabajos literarios de Menorca, con dedicatoria autógrafa al 
ilustre menorquín doctor Saura, y doña Blanca Hédiger viuda de Ruby, de dos 
medallas una del combate del Callao y otra del viaje de la Numancia alrededor del 
mundo. 
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Don Antonio Taltavull, menorquín ausente desde hace mucho tiempo, quien desde 
lejano país favorece constantemente con libros y revistas nuestra biblioteca y salón de 
lectura. 
 
Y como nota altamente simpática y de admiración digna, hemos de consignar la de los 
señores don Enrique Fajarnés, ibicenco ilustre, colaborador de nuestra REVISTA DE 
MENORCA y Excmo. don Jaime Garau Montaner, de Mallórca. Quienes sin más 
motivo que su devoción por este Ateneo, le han favorecido con remesas de libros y 
curiosos documentos autógrafos y un retrato del insigne menorquín don Francisco 
Cardona y Orfila.  
 
A unas y a otros agradece esta Junta sus donativos y tiene a honor consignar en esta 
Memoria su agradecimiento, exponiendo su conducta a la consideración de todos sus 
consocios, pues no debe pasar inadvertida actuación tan digna de loa. 
 
COLECCIÓN DE AUTÓGRAFOS 
 
A esta ya algo nutrida colección hay que añadir los de «El Duque del Infantado» y «El 
Conde de Cleonard» fechados en 1815. 
 
NUEVA ENTIDAD 
 
Se ha domiciliado en este Ateneo la titulada «Asociación Musical de Mahón», de 
creación reciente. 
 
PROPAGANDA PRO-MENORCA 
 
Consideramos como formando parte de nuestra actividad ateneísta la labor de 
propaganda para con Menorca. Hace unos años la registramos en nuestras Memorias, 
pero no con la intensidad y el deseo que quisiéramos, intensidad y deseo que 
desgraciadamente no repercute y consigue los resultados apetecidos por esta 
asociación. 
 
No es tal labor de resultados inmediatos otras regiones, ahora en pleno desarrollo 
turístico, tardaron lustros en su preparación. La nuestra lleva poco tiempo de ejercicio. 
Sin embargo, las Exposiciones a que antes aludimos, el Concurso Fotográfico de 
asuntos menorquines, que se celebrará en breve, con premios en metálico y objetos 
de arte y la conferencia del señor Cotrina reseñada en su debido lugar, son otros 
tantos inequívocos intentos de insistencia en la propaganda. 
 
OBITUARIO 
 
La muerte se ensañó principalmente entre los Socios de mérito de este Ateneo Don 
Angel Ruíz y Pablo, menorquín ilustre, insigne literato, autor de esquisitas novelas, 
dejó de existir en Barcelona el día 15 de noviembre; y en poco y reciente tiempo, en 
esta ciudad, don Francisco de P. Arguimbau, penúltimo de los sobrevivientes que 
integraron el sexteto que tanto laboró en pro del arte musical; don José Oliver Méndez, 
Conde de San Juan de Violada, agricultor de empuje, espíritu un tanto aventurero, 
enamorado de este Ateneo; y en la última semana, la señorita doña Josefa Gambín 
Terrasa, que abandonó esta tierra en plena juventud; y en Ciudadela, también en este 
mes de octubre, el que sintió verdadera ido latría por este Ateneo, don Marcos Squella 
Bustos de Lara. 
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Al primero, don Angel Ruíz y Pablo, dedicó esta Asociación una velada necrológica en 
5 de marzo y el recuerdo de tan esclarecido varón repercutió en elevadas palabras en 
este propio salón. 
 
De número, fallecieron los Socios don Jenaro González Martín, don José M. 
Domenech Puigjaner y don Pablo Fernández Joel. 
 
Para todos eleva esta Junta sentida oración y en esta Memoria consigna públicamente 
el sentido pésame que transmitió a sus atribulados familiares. 
 
VISITAS 
 
Cuantas personas de prestigio, respetabilidad y viso pasaron por esta ciudad, venidas 
de las islas hermanas, de la Península y del Extranjero, nos honraron con su presencia 
y firma en el Libro de Oro de este Ateneo, libro que pronto se convertirá en joya de 
inapreciable valor. 
 
Bien quisiera esta Junta adelantar un avance de lo que será el curso que hoy 
inauguramos. Proyectos excelentes existen en perspectiva; de poderlos llevar a la 
práctica, las elocuentes palabras de la ciencia y del saber resonarán en este local, ya 
caldeado con otras precedentes y dignas de continuación. 
 
 
8.3.41. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el 26 de octubre de 1928. Discurso del presidente del 
Ateneo Ilustrísimo Señor don Antonio Victory 

 
Señoras; Señores: 
 
El acto que estamos celebrando de una nueva apertura de curso se ha retrasado este 
año, respecto a la fecha en que se celebra ordinariamente, por los dos aplazamientos 
que forzosamente ha tenido que sufrir. El ateneísta a quien había encomendado la 
Junta Directiva el discurso inaugural, no pudo redactar a tiempo el trabajo que se 
había propuesto desarrollar, relacionado con un tema de gran interés para esta ciudad, 
por impedírselo imprevistas obligaciones profesionales, prometiendo efectuarlo en una 
o varias conferencias durante el curso. El señor Lafuente se prestó a sustituirle en el 
cometido que se le había confiado, debiéndole agradecer que, en corto plazo haya 
presentado el discurso que acabamos de oir, con la brillantez a que nos tiene 
acostumbrados, tratando de un importante tema, en el que ha expuesto datos de 
interés histórico y literario, algunos de ellos desconocidos por nosotros. 
 
El desgraciado accidente ocurrido el día 18 del actual entre las fuerzas del Regimiento 
Infantería de Mahón que efectuaban ejercicios prácticos en el predio Se Marjal, y del 
que fué una de las víctimas el hermano político del señor Lafuente, nuestro consocio el 
Capitán don Francisco Hernández Escrivá, que resultó gravemente herido, fué causa 
de un nuevo aplazamiento, por el dolor que al conferenciante y a todos nos ocasionó 
aquella desgracia. 
 
Cumplido concienzudamente su compromiso, hemos de reiterar nuestro 
agradecimiento al señor Lafuente. 
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Damos también las grácias a las autoridades y demás invitados que nos honran con 
su presencia, así como a las damas que nos acompañan con una simpática 
representación, como ocurre en casi todos los actos que celebra el Ateneo. 
 
Nada he de decir de los trabajos realizados en el finido curso, después de la bien 
escrita Memoria del señor Ripoll, en la que se detalla toda la labor realizada. Llamaré 
sólo la atención sobre el ensanche efectuado en la Biblioteca, después de adquirir las 
habitaciones que ocupaba la Cámara de Comercio, permitiendo colocar una nueva 
estantería, que no tardaremos en ver llena con los libros procedentes de importantes 
donativos que hemos recibido, a más de los de gran interés adquiridos por compra. 
Actualmente consta la Biblioteca de 16.400 volúmenes. 
 
Uno de los primeros actos del curso que empezamos será probablemente la 
representación, con fines benéficos y culturales, de una ópera y una opereta 
españolas, que se están estudiando y ensayando, para llevarlas en breve a las tablas. 
 
Como novedad en las clases hemos de recordar que se ha anunciado una sobre 
Enseñanzas del Hogar, en la qua se han matriculado ya algunas señoras y señoritas. 
Por de pronto se limitará a una conferencia semanal, como ensayo, con el propósito 
de convertirla en clase alterna, si lo permite el interés que despierte. 
 
Con frecuencia se hace eco la prensa local de la falta de propaganda en favor del 
turismo en nuestra isla. No puede tildarse al Ateneo de desidia en este asunto, pues 
ha sido la única entidad que se ha esforzado en darla a conocer y atraer a los 
forasteros, cuyo número va aumentando de año en año, según puede comprobarse 
por nuestro libro de visitas. Debemos recordar la publicación de la detallada Guía de 
Menorca, agotada hace tiempo, y de la que tratamos de hacer una segunda edición, 
proponíéndonos empezar en breve los trabajos; la anunciada Exposición de 
fotografías, con objeto de publicar una gran tirada de tarjetas postales de vistas y 
asuntos menorquines; y las iniciativas y gestiones realizadas, de acuerdo con nuestro 
Excmo. Ayuntamiento, para la construcción en esta ciudad de un Hotel moderno, 
gestiones que han sufrido un aplazamiento y un cambio de dirección, con motivo de la 
creación del Patronato Nacional de Turismo, entidad oficial dotada de recursos, que 
está dispuesta a subvencionar las obras de dicho Hotel. 
 
Confiamos en que nuestros consocios, entre los cuales algunos de los más activos 
están aquí presentes, colaborarán, durante el curso que empezamos hoy, tanto en la 
labor académica interna de este Centro, como en los trabajos que por su iniciativa, o 
secundando las de otras entidades, se intenten en pro de los intereses de Menorca, 
continuando así con la brillantez posible el historial ya acreditado de este Ateneo. 
 
Queda abierto el curso de 1928 a 1929. 
 
 
8.3.42. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el día 8 de noviembre de 1929. Memoria redactada por 
el secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell 
 
ILMOS. SEÑORES: 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
El día 20 de octubre de 1928 se celebró la Sesión de apertura del curso anterior, 
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redactando y leyendo la Memoria de Secretaría mi Compañero en la misma don Pedro 
Ripoll y leyendo el autor de estas notas el discurso inaugural que trató de «Menorca en 
la Literatura». 
 
Cerró el acto en la forma usual el Presidente don Antonio Victory y seguidamente 
comenzaron las tareas ateneístas cuyo resumen es como sigue: 
 
CLASES DE IDIOMAS.— Se abrió matrícula para las de francés (primero y segundo 
cursos), por don Ricardo de Quadrado; inglés (primero y segundo cursos), por don 
Gabriel Conforto; italiano y alemán, por el propio Señor Quadrado y los lunes clase de 
conversación y perfeccionamiento de francés por don Sebastián Sapiña. A todas ellas 
tuvieron opción los ateneístas y personas de ambos sexos de sus familias. 
 
Las facilidades dadas en este sentido por los señores Profesores y el Ateneo no 
tuvieron la acogida que era de desear, siendo de lamentar que no acudan más 
alumnos a la enseñanza de lenguas vivas, tan útiles en esta época de actividad 
comercial e industrial en que los idiomas son indispensables. 
 
OTRAS ENSENANZAS.― Se anunció la de dibujo por don Francisco Hernández 
Sanz, y la de la «Escuela del Hogar» que semanalmente estuvo a cargo de la 
Profesora señorita Catalina Sastre, dándose los viernes con asistencia de numerosas 
discípulas. 
 
CONFERENCIAS.— 17 de noviembre dió una el geólogo don Alberto Carsi tratando 
del «Abastecimiento de agua a las poblaciones»; el 26 de enero habló el doctor en 
medicina don Antonio Curieses desarrollando el tema «Idea moral y física de la 
mujer»; en 18 de febrero comenzó el médico don José Riera Pers un cursillo elemental 
de «Maternologia» que desarrolló en cinco conferencias que tuvieron lugar el día 
mencionado y los 25 de febrero y 4, 11 y 18 de marzo. 
 
LECTURAS.― En 7 de mayo don Jaime Ferrer Aledo leyó su comedia inédita en tres 
actos «Hallazgo de un diamante». 
 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFIAS.― Del 15 al 18 de noviembre estuvo abierta esta 
exposición de fotografías de Menorca. Fué notable por el número y la calidad de las 
obras presentadas. El día 9 de diciembre se distribuyeron los premios adjudicados por 
el Jurado y seguidamente la Sección de Artes Plásticas se reunió para tratar de la 
manera de completar la colección con que el Ateneo constituyó la primera serie de 
tarjetas postales, hoy editada y puesta a la venta por cuenta de esta Sociedad. 
 
EXPOSICIÓN DE PINTURAS.— El 18 de enero se inauguró la de cuadros de asuntos 
locales pintados por la señora Baronesa Else y, Schmiedeberg, cerrándose el 21 y 
estando abierta para el público los dos últimos días. 
 
REPRESENTACIONES TEATRALES.— La Sección de Literatura y Música, que 
siempre ha sido una de las más activas de esta Casa, organizó la representación de la 
ópera «Maruxa» y la opereta «Los Cadetes de la Reina», obras que se pusieron en 
escena en el Teatro Principal de esta ciudad en la noche del 23 de noviembre, 
destinándose al producto líquido a fines benéficos. 
 
VELADAS MUSICALES.— En 28 de diciembre una dedicada a Chopin, Verdi, 
Gounod, Meyer, etc., bajo la dirección del Maestro Bellísimo con intervención de las 
señoras Mercadal de Aguínaga y G. de Terán, señorita Mª Luisa Hernández y don 
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Vicente Pol. 
 
En 24 de enero se dedicó una sesión musical a la memoria del Profesor de Música 
nuestro consocio don Félix González Mensa. Don Antonio Victory leyó unas «Notas 
biográficas y críticas» acerca del malogrado joven, y el quinteto del Ateneo y la 
señorita Mª Luisa Hernández interpretaron un selecto programa de música adecuada. 
 
En 4 de febrero y como preparación a la nueva organización del disuelto «Grupo 
Filarmónico» hubo una velada con música de Beethoven y Dvorak precedida de la 
lectura por doña María Mercadal de Aguinaga, Presidenta de la Sección de Literatura y 
Música de unas «Consideraciones sobre la conveniencia, para la educación musical, 
de restablecer el Grupo» mencionado. 
 
En 12 de febrero, concierto de guitarra por don José Félix y don Cosme Huguet. 
 
En 6 de marzo velada dedicada a los Jefes y Oficiales de la Armada británica en que 
participaron las señoras de Aguinaga y Baquero de Ferrettí, señoritas Maria Luisa 
Hernández y Juana Tudurí, y el señor Pol. 
 
En 21 de abril, bajo la dirección del maestro Bellísimo, velada de música italiana en 
que participaron la señora de Aguinaga, señorita Adelina Roig, señor Vidal Morlá y el 
sexteto. 
 
La última sesión musical de la temporada se celebró en 21 de mayo, también dirigida 
por el maestro Bellísimo con intervención de las señoritas Hanna Leonhardt, Agueda 
Maspoch y Lola Sánchez, y los señores Emilio Pons y Vicente Pol. 
 
SOBREMESA MUSICAL. Organizada y sostenida por algunos asiduos concurrentes al 
salón de tertulia, se inauguró el 23 de diciembre una serie de conciertos que se 
celebraban los domingos por la tarde para solaz de aquellos señores y sus familias, 
sosteniéndose, con el titulo apuntado, durante todo el invierno. 
 
GRUPO FILARMÓNICO.— Esta agrupación benemérita, que desde 1916 a 1923 dió 
ciento tres conciertos de importancia no pudo continuarlos por defunción de varios 
profesores, logró reorganizarse durante el curso anterior y prosigue su interesante 
labor de educación y divulgación musical, siendo de desear que aumenten sus 
afiliados para que pueda adquirir el desarrollo que tan útil institución merece. Hijuela 
del Ateneo, esta Sociedad se congratula de que haya renacido y siga su vida con 
prosperidad. 
 
VISITAS.— Han sido tantas y tan notables las recibidas durante el curso que 
reseñamos, que solamente nos es permitida apuntar las más sobresalientes. 
Citaremos, por ejemplo,  las de S. A. R. el Principe Eugenio de Saboya, duque de 
Ancona; el Almirante Rota y varios Jefes y Oficiales de la Armada italiana; el Vice-
Almirante Comandante de las fuerzas navales de los Estados Unidos en Europa y 
Jefes de las misma; el general Gil Yuste, gobernador militar de Cartagena que vino en 
hidroavión, el comandante Franco Baamonde que pilotaba el aparato y varios 
acompañantes en el mismo; él señor Sureda Blanes, Delegado de la Sección Histórica 
de la Exposición de Barcelona; señores Presidente y Magistrados de la Audiencia 
Provincial; Comandante de la segunda flotilla de submarinos de Inglaterra y Oficiales; 
Mr. Just, Jefe de la Administración de Colonias Inglesas en el Canadá; Mr. Freeman, 
Intérprete Jefe de la Oficina Internacional de Emigración de Londres; Teniente General 
Vallejo, Director General de Carabineros; Sig. Romanelli, Cónsul General de Italia en 
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Barcelona; Dr. Schmidt, Director del Museo de Historia Natural de Stuttgart; Herr 
Jonkheer Stoop van Stryen, Consejero del Ministerio del Interior en La Hayo; don 
Antonio Victory y Rojas, Tesorero de la Casa de la Moneda; el señor W. Zotter, 
numismático, etc. 
 
Numerosas fueron las visitas de propietarios de yates y pasajeros de distinción que 
con ellos vinieron a nuestra Isla, pertenecientes a la aristocracia de Inglaterra, Francia 
e Italia, al turismo de Alemania, Estados Unidos de América, Canada, etc. 
 
Se puede afirmar que durante el año académico a que se contraen estos apuntes, la 
concurrencia de viajeros del extranjero ha sido más numerosa y selecta que en años 
anteriores.  
 
FALLECIMIENTOS, — Durante el curso anterior fallecieron algunos estimados 
consocios que habían compartido con nosotros las tareas de esta Casa. Don 
Francisco F. Andreu fué uno de los más entusiastas fundadores; su actividad índustrial 
le absorbió totalmente en los últimos años de su vida, apartándole de la activa del 
Ateneo, pero siempre fué un admirador de nuestra institución a la que deseó 
prosperidad material y vida espiritual intensa; don Cecilio Bendito Trujillo, Coronel de 
Artillería, fué durante muchos años uno de los más asiduos concurrentes a nuestro 
salón de lectura y también un enamorado de la actividad ateneísta; don Juan Saura 
Travesí, Licenciado en Letras y Ayudante del Instituto, era socio fundador y habitual de 
los salones de lectura y de tertulia; por último, los señores don Ramón Martínez 
Sapiña, don José Herrero Moriones y don Miguel Flaquer Saltor, fallecidos antes de 
llegar a la madurez de la vida, eran amigos y compañeros muy apreciados. La Junta 
dedica a la memoria de todos un piadoso recuerdo y deplora estas inevitables bajas. 
 
Igualmente hemos de expresar nuestro sentimiento por la pérdida de nuestro Socio de 
Méríto M. Emmanuel Contamine de Latour, entusiasta hispanófilo, profesor de Lengua 
y Literatura españolas en diversas instituciones de París y corresponsal de 
importantes diarios de la América del Sur, que mereció recompensas oficiales de 
nuestro Gobierno y de varios Centros de Cultura de España. Mantuvo durante varios 
años contacto con el Ateneo y contribuyó al fomento de nuestra biblioteca con obras 
numerosas. 
 
Otro Socio de Mérito perdimos durante el año anterior y fué uno de los más afectos a 
esta Casa el señor Marcos Squella residente en Ciudadela, que sentía sincera 
admiración por la obra de cultura y patriotismo que el Ateneo realiza desde su 
fundación. 
 
Con dolor registramos finalmente el fallecimiento del eminente menorquín don 
Francisco Camps Mercadal (Francesch d’Albranca), nuestro Socio de Mérito, 
colaborador de la REVISTA DE MENORCA y autor de la conocida obra de «Folk-lore 
menorquín» que el Ateneo le premió en concurso. 
 
DONATIVOS.— De don Fernando Victory, una cabeza de estatua hallada en una 
excavación en Cuevas (Almería). 
 
Del Excmo. Ayuntamiento una Medalla conmemorativa de las fiestas deportivas de 
1928 en Mahón. 
 
Del Padre N. Otaño, S. J. un ejemplar de su elegía para violoncello y piano titulada «In 
Paradisum». 
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De don Félix González Güell, en recuerdo de su hijo señor González Mensa, 
ingresaron en nuestro Archivo Musical varias importantes obras que pertenecieron al 
malogrado Profesor. 
 
De don José López Coalla una lápida con inscripción en Francés. 
 
Del Coronel Inspector de los Servicios de Artillería de Menorca varios fragmentos de 
piedras sepulcrales y otras, procedentes de las ruinas del Castillo de San Felipe. 
 
De don Juan Flaquer un betilo, procedente de Biniac Nou una pila de factura 
prehistórica y un percusor procedentes de la estación megalítica de Trepucó. 
 
De don Juan Monjo un retrato del Almirante de los Estados Unidos David G. Ferragut, 
descendiente de familia de Ciudadela. 
 
De doña Blanca Hédiger, un atril de metal. 
 
Donantes de libros fueron don Enrique Fajarnés y Tur, don José Ruiz Manent, M. 
Contamine de Latour, doña Blanca Hédiger, don Rafael Farnés, don Antonio Taltavull, 
don Servando Andreu, M. H. Nolan, M. Luciano Thibaut, don Antonio Prieto y de 
Odiaga, don Pedro Ballester, D. L. Lafuente Vanrell, D. A. Sandino, don Salvador O. 
Rodríguez de Aumente, don Andrés A. de Ávila, el señor Agente Consular de Italia, 
don Andrés Casasnovas Marqués, el señor Vicecónsul Británico, don Jerónimo 
Massanet y don Sebastián Sapíña. 
 
Son de especial importancia los donativos hechos por los señores Prieto y de Odiaga y 
Fajarnés Tur. Los señores don Juan Rita, don Jaime Ferrer, don Vicente Rodrigo, don 
Luis Victory y don Antonio Victory regalaron a la Biblioteca los depósitos de libros que 
tenían en la misma desde larga fecha. 
 
BIBLIOTECA.— Por compra han ingresado un centenar de obras y por donativos más 
de cuatrocientas, de modo que este abundante ingreso anual, siempre grato, plantea 
el problema de la capacidad del local para contener una de las bibliotecas más 
importantes de la Isla. 
 
SALÓN DE LECTURA.— Sigue tan nutrido como siempre y atrayendo la atención 
preferente de nuestros consocios. 
 
MUSEOS.— Aumentaron con algunos de los donativos que se han reseñado y 
constituyen una de las secciones de esta Casa que más celebran nuestros visitantes. 
 
SUBVENCIONES.—Seguimos recibiendo las que anualmente nos otorgan el 
Ministerio de Instrucción Pública, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Mahón, 
habiendo esperanzas de que se convierta en permanente la que del Estado recibimos 
mediante petición formulada cada año por la Presidencia. 
 

*** 
 
El Ateneo, de acuerdo con el señor Alcalde, organizó un cursillo de conferencias de 
divulgación Sanitaria que dió en el salón de actos de la Casa Consistorial el Inspector 
Municipal de Sanidad, señor Peré Raluy. 
 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 1061 

RESUMEN.— Esta es en extracto la obra realizada por el Ateneo durante el curso 
anterior. En los veinticuatro años de existencia social, asombra la suma de energias 
que han manado de esta Casa para extender por Menorca diversos aspectos de la 
cultura general pero lo que importa es que esta obra eche tan hondas raíces que su 
permanencia sea para Mahón una necesidad tan perentoria como la que más. Dentro 
del curso próximo celebrará el Ateneo sus bodas de plata, siendo de desear que los 
afectos a la labor cultural ateneísta se apresten a festejar la fecha con el entusiasmo 
que merece tanto esfuerzo realizado para mantener en esta ciudad un centro que 
honra el patriotismo de sus sostenedores. 
 
 
8.3.43. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el día 8 de noviembre de 1929. Discurso del presidente 

del Ateneo Ilustrísimo Señor don Antonio Victory 
 
SEÑORAS; SEÑORES 
 
Aunque acostumbramos celebrar la apertura de curso a mediados de octubre, la 
hemos retrasado este año por dos razones principales: para que el discurso inaugural 
pudiera ser leído por su propio autor, el señor Cotrina, que tuvo necesidad de 
ausentarse en la segunda quincena de octubre, y por mi natural deseo de estar 
presente en este acto, después de mi viaje a la Península que duró todo aquel mes. 
 
He tenido ocasión en este viaje de visitar algunos Ateneos, como los de Castellón de 
la Plana, Alicante, Granada y Sevilla, y puedo manifestar con satisfacción que no 
desmerece el nuestro comparándolo con aquellos. Sólo el de Sevilla tiene una 
Biblioteca aparentemente como la nuestra, pero un salón de lectura inferior y, desde 
luego, no posee las colecciones artísticas y científicas que son orgullo de este Ateneo. 
 
Asistí a la apertura de curso del Ateneo de Sevilla, que me honró designándome un 
asiento en el estrado. Presidió el acto S. A. Real el señor Infante Don Carlos, como 
Capitán General de Andalucía. En la celebración de estas solemnidades académicas 
no quedamos tampoco en mal lugar, comparándolas con la que presencié en aquella 
ciudad, una de las primeras capitales de España. 
 
En Madrid oí elogios de nuestro Ateneo en el Ministerio de Instrucción Públicas y 
Bellas Artes, que este año nos ha aumentado la subvención en quinientas pesetas. 
 
Estas manifestaciones que acabo de hacer, nos han de alentar para proseguir la tarea 
cultural que con constancia venimos desarrollando, y para prepararnos a celebrar, al 
final del curso que hoy empezamos, las bodas de plata del Ateneo, que en junio 
próximo cumplirá veinticinco años de existencia. 
 
En la Memoria de Secretaria redactada por don Lorenzo Lafuente Vanrell y leída, en 
ausencía de su autor, por don Pedro Ripoll Busquets, se expone, con la galanura de 
estilo a que nos tiene acostumbrados, la labor realizada por el Ateneo en el curso que 
acaba de finir, labor que no desmerece de la de los cursos anteriores. Para el que 
estamos empezando es augurio de un feliz rendimiento el erudito discurso con que 
acaba de deleitarnos el señor Cotrina. Hay en proyecto varias conferencias que 
preparan las diversas secciones; la semana próxima reanudará las tareas de su 
segunda época el Grupo Filarmónico; y en la siguiente se celebrará una Exposición de 
pinturas de un acreditado pintor mallorquín. 
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Una sección a la que se presenta ancho campo para su labor es la de Turismo y 
Deportes. El Patronato Nacional del Turismo, entidad oficial que en su corta existencia 
va desarrollando una labor inmensa, con fructíferos resultados, está interesado en que 
sea el archipiélago balear uno de los principales centros de turismo de España; y, en 
consecuencia, que la corriente turística que acude ya a Mallorca, se extienda hasta 
Menorca. Hemos de secundar con entusiasmo estos propósitos y, si se logra ver 
realizado nuestro ideal de construir en el puerto un hotel con las comodidades que hoy 
se exigen, nos será fácil atraer a esta isla buena parte de los turistas que, en esta 
provincia, se limitan hoy a visitar Mallorca. 
 
Agradezco, en nombre de la Junta Directiva, a las autoridades aquí presentes o 
representadas, su asistencia á este acto, al que dan mayor realce con su cooperación; 
y me congratulo de ver una brillante representación del bello sexo, que suele 
acompañarnos siempre en las tareas del Ateneo, haciéndolas más agradables y 
demostrando el interés que les inspira la cultura del país. 
 

HE DICHO. 
 
 
8.3.44. Sesión de apertura del curso académico, celebrada en el 

Ateneo el día 20 de octubre de 1930. Memoria leída por el 
secretario de la Junta Directiva don Pedro Alejandre Monjo 

 
Señoras y Señores: 
 
Se celebró la apertura del pasado curso, el día 8 de noviembre, leyendo la memoria 
del anterior el Secretario don Lorenzo Lafuente Vanrell, corriendo el discurso inaugural 
a cargo de don José Cotrina Ferrer, Bibliotecario del Ateneo, quien desarrolló el tema 
«Consideraciones menorquinas sobre la reconquista de Mallorca». 
 
En la forma reglamentaria se dió por inaugurado el curso de 1929-30, durante el cual 
se han desarrollado las siguientes tareas ateneístas: 
 
CLASES DE IDIOMAS 
 
Se abrieron matriculas para las de Francés (dos cursos), Inglés (dos cursos), Italiano y 
Alemán. Asimismo se dieron dos clases de perfecionamiento una de Inglés y otra de 
Francés, que fueron las más concurridas. 
 
CONFERENCIAS 
 
El 13 de diciembre inauguró el ateneista don José Mª Jansá un ciclo de cinco 
conferencias denominado «De las abstracciones matemáticas a las realidades físicas 
», teniendo lugar las cuatro restantes los dias 16 y 31 enero, 21 febrero y 27 marzo. 
 
El abogado y profesor de Filosofía del Instituto Nacional don Marcial Pascuchi, dió tres 
conferencias, en 6 y 30 diciembre y 24 enero, sobre Derecho moderno, con el nombre 
«De como ante las nuevas realidades de la vida se imponen nuevas concepciones de 
derecho». 
 
Don José Hercilla, médico tocólogo municipal, díó un ciclo de cinco conferencias sobre 
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asuntos relacionados con la Anfigenia y la Eugenesia, las cuales tuvieron lugar los 
días 17 marzo y 3, 8 y 25 abril. 
 
EXPOSICIONES 
 
El 6 de marzo se inauguró en nuestro salón una exposición de «Acuarelas, Cerámica, 
Cuero repujado y objetos de arte decorados a mano», del socio don Agustín G. de 
Terán. Estuvo abierta los días 7 a 12 de marzo para los señores socios, y desde el 8 
para el público en general. 
 
El pintor italiano Alde Valdemi inauguró una exposición de cuadros al óleo el 16 de 
mayo, estando abierta buen número de días, por el interés que demostraron los 
señores socios y público en general en tal exposición, de las mejores que se han 
celebrado en esta ciudad. 
 
El ateneísta don Francisco Hernández Mora expuso una colección de «Dibujos y 
pinturas» originales suyas, abriéndose el salón el 12 de mayo y cerrándose el 15 de 
dicho mes. Fué también visitada por el público los dos últimos días. 
 
Dichas tres Exposiciones tuvieron gran éxito y el Ateneo ofrece gustoso su local a 
cuantos artistas se interesen en exponer sus obras. 
 
VELADAS LITERARIO-MUSICALES 
 
Se dieron por la Sección de Literatura y Música cinco veladas: 
 
El 5 de diciembre dióse la primera del curso, bajo la dirección del maestro señor 
Bellissimo, interviniendo la señorita Juana Tudurí, señoras Mercadal de Aguinaga y 
Cortacans de G. de Terán y señores Bellíssimo y Borrás. 
 
El 5 de febrero otra, tomando parte, además del señor Bellissimo como director, las 
señoras de G. de Terán y de Aguinaga, y los señores Pol, Borrás y Mercadal (don 
Deseado). 
 
El 7 de abril se dió la tercera velada en la que participaron las señoras de Aguinaga, 
de G. de Terán, señorita Adelina Roig, el señor Pol y el Orfeón Mahonés. 
 
En 27 de mayo dióse un concierto que celebró el Ateneo en el «Salón Victoria» en 
honor de los Jefes y Oficiales de la escuadra alemana surta aquel día en nuestro 
puerto. Estuvo dicha función a cargo de las señoras de G. de Terán y Mercadal de 
Aguinaga, el señor Pol, los señores que integran el Grupo Filarmónico (Coll, Borrás, 
Fortuny y Seguí) y el Orfeón Mahonés, precediendo al concierto una salutación dirigida 
a la Marina Alemana por la señorita Fridel Eckerle. 
 
La víspera del 11 de junio, fecha que celebró el Ateneo el vigésimoquinto aniversario 
de su fundación, el Orfeón Mahonés le obsequió con una serenata frente a nuestro 
local, siendo calurosamente aplaudida la labor de dicha entidad. 
 
El dia siguiente. bajo la dirección del señor Bellissimo, se dió el último concierto del 
pasado curso en nuestro salón, en el que participaron las señoritas María Luisa 
Hernández y Concepción Bennasar, señoras de Aguinaga y G. de Terán y los señores 
Pons, Cardona, Coll, Borrás, Beltrán y Maestro Director señor Bellissimo. 
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GRUPO FILARMÓNICO 
 
Reorganizado en febrero de 1929, celebró en el finido curso nueve conciertos, en los 
que se dieron a conocer multitud de obras de diferentes autores, siendo muy 
celebradas las de música rusa. 
 
Es de esperar que en el curso que inauguramos seguirá esta agrupación su labor 
artística con igual entusiasmo que en los anteriores. 
 
DONATIVOS 
 
Don Antonio Taltavull Carreras, Socio de Honor de este Ateneo, donó un ejemplar de 
la «Declaración solemne que los representantes de los trece Estados de la 
Confederación Norteamericana en 1776, se declararon independientes de Inglaterra. 
 
De don Miguel Alejandre Monjo, un cuadro al óleo de la «Cala de Rafalet». 
 
De don Miguel Pons Orfila un «Phalacrocorax (Corp marí)», que llevaba en una pata 
una inscripción en un anillo de aluminio. 
 
De don Agustín G. de Terán, un hermoso jarrón que figuró en su Exposición de objetos 
decorados por el mismo. 
 
De doña Cecilia Gimier, viuda de Alonso, un fósil, propio del periodo miocénico-
trasgresivo. 
 
De don Agustin Gomila, un ave de la familia de las «Vulturidas (buitres)». 
 
Además de estos obsequios, hay que tener en cuenta las numerosas obras que han 
ingresado en la Biblioteca por donativos de señores socios, de autores, editores y 
entidades diversas. 
 
SUBVENCIONES 
 
Seguimos recibiendo como todos los años la del Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes; la de la excelentisima Diputación de Baleares y la del Excmo. 
Ayuntamiento de esta Ciudad. 
 
BIBLIOTECA 
 
Durante el pasado curso han ingresado en nuestra Biblioteca 278 libros y 144 folletos, 
por compra y donativos varios. 
 
SALÓN DE LECTURA 
 
Seguimos recibiendo unas 120 publicaciones periódicas, siendo dicho salón uno de los 
más frecuentados por los socios y familias. 
 
FALLECIMIENTOS 
 
Doña Catalina Narváez viuda de Ruiz, distinguida profesora y artista, falleció durante 
el pasado curso. Ostentaba el título de Socio de Merito de este Ateneo. 
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También lamentamos la pérdida de nuestro buen amigo don Bernardo Fontirroig 
García y la de don, Juan Mir y Mir, persona estímadísima entre nosotros todos, socio 
fundador, asíduo concurrente del Ateneo y constante favorecedor de nuestra 
Biblioteca. 
 
A todos estos socios dedica el Ateneo un fervoroso recuerdo. 
 
VISITAS 
 
Como todos los años, han sido numerosas las personalidades destacadas en todos los 
órdenes que han desfilado por nuestro Ateneo, figurando entre ellos buen número de 
extranjeros. 
 
Todos hallan en nuestra Casa cordial acogida y facilidades para el desempeño de la 
misión que motiva su venida. 
 
RESUMEN 
 
Esta es en síntesis nuestra labor durante el pasado curso, en el que hemos celebrado 
el 25º aniversario de la fundación de este Ateneo, cuyo historial va a desarrollar acto 
seguido nuestro digno Presidente. 
 
 
8.3.45. Sesión de apertura del curso académico de 1931 a 1932, 
celebrada en el Ateneo el día 21 de diciembre de 1931. Memoria 
del curso ateneísta de 1930-1931 redactada por el secretario de 

la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell 
 
No se parece el curso que reseñamos a ninguno de los que han transcurrido desde la 
fundación del Ateneo en 1905. 
 
Permitid, por lo tanto, que la Memoria adopte también un aspecto nuevo, relegando a 
los años de perfecta normalidad la exposición metódica y tranquila, que los demás 
cursos solíamos hacer, de nuestras vicisitudes académicas. 
 
Apenas habíamos terminado con natural alegría los festejos de nuestras bodas de 
plata, vino el verano, en que toda actividad se atenúa, y el Ateneo se dispuso a 
preparar su inauguración de curso con más entusiasmo que nunca, remozado nuestro 
espíritu por la contemplación del conjunto de la obra social durante el primer cuarto de 
siglo de existencia corporativa. 
 
El 20 de octubre inauguramos nuestro curso con la solemnidad de siempre. Leyó la 
«Memoria» reglamentaria el Secretario de turno señor Alejandre y por última vez—
¡quién lo pensara!— se levantó en el estrado del salón de nuestra antigua casa el 
inolvidable Presidente señor Victory para leernos un resumen histórico del Ateneo en 
su primera etapa. Correspondíale de derecho la redacción de aquel trabajo y la Junta 
había acordado que dicho trabajo fuese el discurso inaugural del curso, porque ningún 
tema parecía tan apropiado como la visión global de nuestra labor, visión gratísima 
como recuerdo de lo pasado y como estímulo para el porvenir. Aquella lectura, 
empapada, como todo lo que brotaba de la pluma del señor Victory, de su entrañable 
amor a Menorca y al Ateneo, nos parece ahora simbólica y como la despedida del 
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consocio cuya marcha para siempre estaba ya tan Próxima. 
 
En efecto; le perdimos en 3 de enero y a nuestro pesar se asoció toda la ciudad. El 
Ateneo honró su memoria como debía y por enfermedad del primer Vice-presidente 
intervino en todos los actos, presidió interinamente la Sociedad y la Junta Directiva, 
manifestó nuestro dolor en sentidos discursos, otro amigo al que acabamos de perder 
igualmente: Don Juan F. Taltavull, menorquín también amante de su tierra y del 
Ateneo, como de todo lo que era actividad y vida. ¿Veis como este año no se parece 
para esta Sociedad a los demás? Pérdidas tan lamentables van enlazadas con otro 
suceso que a no ser por aquellas fuera de completo júbilo: nuestro traslado a este 
nuevo domicilio, más apropiado y mejor dispuesto para la representación y el carácter 
que el Ateneo tiene en la ciudad. Hoy celebramos aquí el primer acto, inauguramos 
juntamente el curso y el local. Sea en él tan próspera y tan fecunda la existencia social 
como lo fué en el otro, en aquel viejo salón al que quiero dar un melancólico adiós, 
aunque sólo sea en recuerdo de aquellas inolvidables veladas, de aquellas amenas 
tertulias, de aquellas innumerables conferencias, de aquellas útiles exposiciones, y de 
aquellos hombres, Pomar, Pérez de Acevedo, Benejam, P. Mír, Victory y tantos otros a 
los que queríamos como amigos y como consocios, cuyas disertaciones en nuestra 
tribuna eran los jalones de nuestra ruta. 
 
Yo no sé qué voces resonarán en este nuevo salón en que la actividad de una nueva 
etapa ha de desarrollarse. Brillante es su aspecto, selecta la concurrencia; pero yo 
sólo deseo que nunca decrezca el encendido afecto a la institución benemérita que en 
1905 creamos unos cuantos entusiastas, secundados por el amor de otros muchos a 
la cultura y a la ciudad. Interpreto el pensamiento de la Junta y de la Sociedad entera 
rogando a los jóvenes, a la generación que se halla en cuarto creciente, que reciba 
con cariño y conserve con esmero el legado que le hacemos los que vamos ya hacia 
el menguante. 
 
Comprendereis por qué es para nosotros un acto de emoción, viva, intensa, esta 
inauguración doble. Nos despedimos de unos años de nuestra vida, consagrada 
siempre a nobles ideales, y abrimos las puertas a una continuación que deseamos 
gloriosa y perdurable. 
 
Junto a estos acontecimientos, tienen importancia secundaria los que en años 
anteriores eran lo esencial: las visitas de personalidades eminentes, las conferencias, 
veladas y exposiciones, el estado del salón de lectura y de la biblioteca, los donativos 
y las subvenciones. Pero algo hay que decir de algunos, aunque sea brevemente, para 
no interrumpir del todo la hilación de estos resúmenes. 
 
Conferencias.― Los días 14 y 18 de noviembre, don José Cotrina leyó sus 
«Impresiones de viaje por España»; en 19 de febrero el autor de esta Memoria leyó su 
«Biografía del Ilmo. señor don Enrique Fajarnés y Tur»; en 16 de marzo don Francisco 
Rodríguez Martín dió lectura a sus «Comentarios al texto único de Graña La escuela 
del periodismo» y en 11 de mayo el señor Hernández Mora (don Juan) trató de «Lo 
que fué y lo que hizo la Mancomunidad de Cataluña». 
 
Veladas necrológicas.― Se celebró una en 20 de abril, a la memoria de don Antonio 
Victory, leyendo su «Biografía» el señor Hernández Sanz. El Secretario señor 
Alejandre leyó las últimas cuartillas escritas por nuestro primer Presidente y tituladas 
«Aguas y alcantarillado». También se leyeron unos párrafos de recuerdo remitidos 
desde Nueva York por don Antonio Taltavull y a continuación pronunciaron discursos 
apropiados el Presidente don José Cotrina y en nombre de la familia del extinto su hijo 
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don Luis. 
 
Exposiciones.— Hubo la de cuadros al óleo de la señora baronesa Else von 
Schmiedeberg en enero; la de marinas de don Francisco Hernández Monjo en febrero; 
la de cuadros al óleo de temas mallorquines de don Miguel Alejandre Monjo en 
septiembre; y una nueva de varias obras del señor Hernández Monjo pintadas durante 
su estancia veraniega en esta isla. 
 
Veladas.— Aparte de las propias de la Agrupación filarmónica que se han celebrado 
con bastante regularidad durante todo el curso, en 3 de diciembre se dió la especial 
dedicada a la Oficialidad de un Crucero holandés que visitó este puerto; fué dirigida 
por el maestro Bellissimo. 
 
En 28 de abril se dedicó una velada líterario-musical a la memoria de don Antonio 
Victory (q. e. p. d.) 
 
Los preparativos del traslado y más adelante la realización de éste, tan complicado por 
el volúmen de la biblioteca y la cantidad de muebles y efectos, impidieron que las 
habituales manifestaciónes ateneístas tuvieran la amplitud que en años anteriores. Las 
vicisitudes del presente las redujeron, pero aun hubo espacio para que el señor 
Cotrina leyese en 7 de marzo su comedia original, luego representada en esta ciudad, 
«La fuerza del deber», para que las clases de idiomas tuviesen la misma aceptación 
de siempre y para seguir mejorando la biblioteca y el salón de lectura en la medida de 
nuestras posibilidades. 
 
Además de los fallecimientos que hemos deplorado, hemos de mencionar los de 
nuestros consocios don Jaime Allés Mesa, don Miguel Hernández Marcos, don Mateo 
Fontirroig, don Pedro Pons Escudero y don Fernando Viana, el de mérito don 
Fernando Weyler y la señora doña Isabel de Borbón, ex Infanta de España que 
figuraba entre nuestros socios de honor, todos muy sensibles para esta Casa. En 
cambio tenemos el placer de contar entre nosotros al Socio de Honor don Antonio 
Taltavull, que después de 57 años de residencia en el extranjero ha vuelto a la tierra 
natal de la que nunca se olvidó en su larga ausencia. Sea bienvenido a Mahón y al 
Ateneo, que tantas pruebas tiene recibidas de su perenne recuerdo y halle en estos 
salones el solaz y descanso que tiene tan merecidos. 
 
No es posible enumerar las visitas que hemos recibido durante el finido curso. Han 
sido tantas como extranjeros y nacionales de calidad han venido a Menorca, quienes 
han hallado aquí la hospitalidad afable que tantos amigos nos ha procurado en las 
principales naciones y en los más notables centros intelectuales. Gracias a este 
acogimiento que es un agradable deber, el nombre del Ateneo es recordado con 
cariño por cuantos lo conocieron. 
 
Llega el momento de cerrar esta reseña; lo hacemos pidiéndoos que no olvidéis la 
etapa pasada, que nos asistáis para continuar la que ahora empieza y que preparéis a 
vuestros hijos para que sean capaces de sostener las que haya de vivir el Ateneo en 
bien de la ciudad y de sus habitantes. 
 
 
8.3.46. Sesión de apertura del curso académico de 1931 a 1932, 

celebrada en el Ateneo el día 21 de diciembre de 1931. Discurso 
del señor presidente don José Cotrina Ferrer 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 1068 

 
SEÑORAS: 
SEÑORITAS: 
SEÑORES: 
 
Voy a cumplir el, para mí, impresionante deber de suplir con mi voz la que durante 
muchos años nos dirigió nuestro inolvidable primer Presidente don Antonio Victor. Y 
esta evocación, ya propia de este lugar por haber sido el finado quien estableció la 
costumbre de cerrar con el discurso presidencial el solemne acto que celebramos, es 
en esta ocasión de toda oportunidad porque la instalación en este local del Ateneo 
constituyó una de sus mayores ilusiones. Si él se hubiera hallado entre nosotros nos 
hubiera guiado con su dirección, su entusiasmo, su experiencia y su actividad. Justo 
es que su memoria constituya la iniciación de mis palabras. 
 
Otra ilusión fallida. Nuestro querido compañero, el gran mahonés Excmo. Sr. D. Juan 
Francisco Taltavull, Vicepresidente del Ateneo, dejó de existir pocos días ha. Cuando, 
atenazado por el dolor, quería con esfuerzos de su inagotable optimismo vencer los 
potentes avances de su mortal dolencia, me preguntaba por la marcha de la 
instalación social en esta, para nosotros, nueva casa y me expresaba su esperanza de 
verla terminada. No logró su propósito. Hoy lloramos su muerte y es para nosotros un 
deber tributarle un piadoso recuerdo. 
 
Y, ahora, perdónenme las autoridades que haya hecho preceder a todo saludo, la 
expresión de sentimientos que pugnaban por salir de mi corazón. Y tengan por muy 
agradecida su presencia ya que vienen a honrarnos con ella. Y considérense también 
agradecidos los presentes y, sobre todo, perdóneme el Dr. D. Jose Peré Raluy si aun 
no he dicho nada de la brillante conferencia que nos ha brindado, exponiéndonos un 
tema de tan alto interés como el de la tuberculosis. Trabajo tan expléndido no puede 
quedar en su sencilla lectura ni el Ateneo cumpliría su misión si se limitara a haber 
proporcionado al ilustrado Doctor una tribuna donde explanarlo. Se hará a la 
conferencia todo el honor que merece y, desde luego, ella constituye una 
característica del curso que empieza. 
 
En este seguiremos la vida ateneísta acostumbrada, aun que intentaremos dar cierta 
preferencia al carácter sanitario; proseguirán, como de costumbre, las clases de 
enseñanza de idiomas; se darán las veladas musicales que tan bien organiza la 
Sección de Literatura y Música bajo la dirección de su dignísima Presidenta y, para 
solemnizar la apertura de nuestro nuevo domicilio, se celebrará una Exposición de 
pinturas cuya brillantez, asegurada por las firmas que han de reunirse, la hará figurar 
entre las mejores que ha organizado esta Sociedad. 
 
Y un acontecimiento histórico que no debe pasarse en silencio ocupará también 
nuestra atención. En el año próximo se cumplirá el séptimo centenario de la rendición 
de Menorca al Rey Don Jaime por los musulmanes que la habitaban y ofrecieron al 
monarca aragonés su vasallaje. Este hecho, que, como todos los históricos, habla al 
espíritu, a través del tiempo, puede ofrecernos motivos de consideración dignos de 
estudio y haremos lo posible porque no quede en olvido. 
 
Permitidme, porque lo creo de justicia, que dedique unas palabras a la nueva 
instalación del Ateneo. Es opinión generalizada la de que casa y centro se aunan 
admirablemente pudiendo afirmar que ni la primera podía encontrar destino más 
apropiado que nuestra Sociedad ni ésta más adecuado albergue. En los trabajos de 
instalación han puesto todos su buen deseo y su amor a la institución, pero es forzoso 
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mencionar al Presidente de la Sección de Artes plásticas don Francisco Hernández 
Sanz, quien ha prodigado todo su buen gusto para dedicarse minuciosamente a la 
preparación de los distintos departamentos hasta lograr presentarlos en la forma que 
hoy todos han podido contemplar, arrancando elogios que son halagadores y gratos. 
En esta labor le ha ayudado eficazmente don Miguel Alejandre, joven artista que supo 
compenetrarse con el Presidente de su Sección. ¡Cuantas tardes he podido 
acompañarles en la tarea larga pero agradable de disponer la colocación de efectos, 
de perfilar detalles y de efectuar tanteos para conseguir que el resultado de los 
trabajos correspondiera a los entusiasmos de la Junta Directiva! A tal labor el 
arqueólogo don Juan Flaquer, ha prestado, constante y personalmente, el influjo de su 
depurado espíritu clasificador; el fundador de esta Sociedad don Pedro Ballester, nos 
ha animado con sus consejos valiosísimos en frecuentes visitas y el Secretario don 
Pedro Alejandre, nos ha ofrecido la personal cooperación con una incansable 
actividad. Los demás señores de la Junta han contribuido celosamente a la instalación 
de cuanto constituía la especialidad de su misión y de sus aficiones y el Arquitecto 
señor Femenias nos ha auxiliado técnicamente cuando se ha requerido su 
colaboración. 
 
A todos creo debemos darles las gracias y yo que por haber realizado una labor de 
presencia tengo motivos para decir que las merecen muy cumplidas, me considero 
facultado para dárselas en nombre de la Sociedad. 
 
Y ahora... vamos a comenzar un nuevo curso en una nueva casa. Que podamos en 
uno y otra repetir las felices jornadas que en la etapa de la vida en el antiguo solar 
dieron al Ateneo el alto prestigio que estamos obligados a sostener. Así es de esperar 
del entusiasmo de todos. 
 
Y ha llegado el momento de terminar declarando abierto el curso ateneísta de 1931-
1932. 
 

HE DICHO. 
 
 
8.3.47. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el día 17 de octubre de 1932. Memoria redactada por el 

secretario de la Junta Directiva don Pedro Alejandre Monjo 
 
SEÑORAS: 
SEÑORES: 
 
Llevamos ya un año de vida en este nuevo local y podemos decir que el Ateneo no se 
ha parado en su marcha educativa y social que tiene por una de sus principales bases. 
 
Antes de dar comienzo a la presente memoria, he querido recordar las alentadoras 
frases que en la inauguración del pasado curso nos dirigió nuestro digno presidente 
don José Cotrina y las del culto consocio y secretario don Lorenzo Lafuente. El 
primero nos decía «que de nuestro entusiasmo cabía esperar felices jornadas en esta 
nueva casa, como las que en la otra dieron alto prestigio al Ateneo». El señor Lafuente 
había dicho antes que «no olvidáramos la etapa pasada, que nos asistiéramos para 
continuar con la obra del Ateneo para bien de la ciudad y de sus habitantes». Los 
anhelos, pues, del señor presidente y los del señor Lafuente Vanrell, a mi juicio, se ven 
cumplidos en toda su extensión. El Ateneo ha realizado cuanto está a su alcance: ha 
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contribuido a todos los actos que en nuestra ciudad se han celebrado en festejos, 
homenajes, etc., etc. ha continuado dando sus entretenidas veladas y conciertos; se 
han cursado las clases de idiomas; han desfilado por su tribuna ilustres colaboradores, 
etc., etc. El conjunto de la citada labor, vais a oirlo a continuación: 
 
Solemnemente se inauguró el finido curso de 1931-32, en 21 de diciembre, leyendo la 
memoria de Secretaría, redactada por el señor Lafuente, el que habla, corriendo el 
discurso inaugural a cargo del reputado médico don José Peré Raluy, quien disertó 
sobre el tema «Contribución al estudio de la tuberculosis en Menorca». 
 
Después de sentidas frases del señor Presidente, dió éste por inaugurado el curso-
ateneísta, en el cual se han desarrollado las siguientes manifestaciones de cultura: 
 
CONFERENCIAS.— A mas de la citada, como discurso inaugural de curso, de don 
José Peré, el doctor don Antonio Curieses, dió en 12 de febrero una conferencia sobre 
el tema «Medicina preventiva de la vejez». 
 
En 26 del propio mes don Francisco Pou Moragues, disertó sobre «Orígenes literarios 
en los albores del idioma». 
 
En 4 de marzo el presidente de la Sección de Ciencias Morales y Políticas, don Pedro 
Ballester Pons, conferenció sobre el tema «La Constitución y el Derecho privado». 
 
Don José Hercilla dió un ciclo de conferencias en 4, 8, 11 de abril y 2 y 6 de mayo, 
sobre «Divulgaciones médicas». 
 
Y en 18 de mayo el secretario don Lorenzo Lafuente, dió lectura a varios trabajos 
suyos sobre «Poesías y artículos menorquines y castellanos». 
 
Todas estas conferencias fueron de verdadero interés, asistiendo a ellas un crecido 
número de socios. 
 
VELADAS.― Se han celebrado cuatro: la primera en 3 de febrero, a la que fueron 
especialmente invitados los señores jefes y Oficiales del buque de guerra italiano 
«Americo Vespuccio». Se celebró bajo la dirección del señor Bellíssimo, tomando 
parte las señoras doña María Mercadal de Aguinaga doña María Bosch de Gallostra 
las señoritas Concepción Bennasar y Juanita Tudurí y el cel·lista don Damián Borrás. 
En dicha velada el Señor Bellíssimo dirigió dos delicadas obras: una para violin y piano 
y la otra, una exquisita melodía para soprano con acompañamiento de violoncello y 
piano, de las que es autor. Fué muy aplaudido, así como los demás actuantes. 
 
El Grupo Filarmónico invitó a su vigésimo séptimo concierto a los señores ateneístas y 
tal atención fué motivo para apreciar la importancia de esta agrupación y aplaudir las 
obras que, de su selecto repertorio, ejecutaron sus profesores. 
 
En 14 de mayo, en prueba de afecto y como distinción a la señora Presidenta de esta 
Sección doña María Mercadal de Aguinaga, se organizó una velada en su honor, bajo 
la dirección del citado director señor Bellisimo. Tomaron parte la agasajada; doña 
María Schmidt de Aristoy; doña María Bosch, la señorita Concepción Bennasar y don 
Oscar Pol y el maestro director. 
 
El 17 de mayo se dió la cuarta y última velada del finido curso participando en ella la 
señora doña María Bosch, las señoritas Ángeles Alonso y Adelina Roig, el barítono 
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señor Pol, acompañados por el director señor Bellisimo. 
 
BIBLIOTECA. Se ha dado un gran impulso a nuestra biblioteca, que cuenta en la 
actualidad con 11.161 libros y 6.614 folletos. 
 
Nuestro salón de lectura se ve concurrido, siendo suficiente el número de revistas, 
ilustraciones y periódicos, para la lectura de los señores socios. 
 
A mas de las obras que va adquiriendo el Ateneo, hay que añadir los muchos y 
valiosos donativos de libros y revistas que constantemente nos regalan los señores 
socios y simpatizantes. 
 
EXPOSICIONES.— El 1° de enero se inauguró solemnemente nuestro salón de actos 
con una Exposición de pinturas de renombrados artistas nacionales y extranjeros, a 
cuya exposición fueron invitados y tomaron parte los artistas residentes en esta 
localidad. Estuvo abierta unos días más de los anunciados, dada la importancia y valía 
de las obras expuestas. Dicha exposición fué un éxito para el Ateneo, pues, síendo 
pública a partir del segundo día, desfiló por nuestro salón recorriendo asimismo todas 
las dependencias del local, el numeroso público que vino a admirar las obras 
expuestas. 
 
El pintor italiano Alde Valdemi, inauguró una segunda exposición, en 13 de abril, sobre 
«Impresiones de Italia». 
 
Y en mayo y junio siguientes, el pintor ibicenco Narciso Puget, celebró una exposición 
de cuadros al óleo de verdadera valía. 
 
Las tres citadas exposiciones tuvieron que prorrogarse unos días más de los 
anunciados, dado el interés que despertó el conjunto y cada una de las obras 
expuestas. 
 
DONATIVOS.— A mas de las muchas obras literarias que constantemente nos 
regalan los señores ateneístas y favorecedores del Ateneo, cúmpleme consignar los 
siguientes: 
 
De Mrss. Margaret A. Murray, un trozo de galena encontrada en las excavaciones de 
«Sa Torreta». 
 
De don Manuel Lafuente, una fotografía de dos piedras fálicas halladas en las 
excavaciones de «TRAPUCO». 
 
De la señora Baronesa Elsa Von Shmiedeberg, uno de sus hermosos cuadros, que 
había figurado en una exposición suya, representando un paisaje alemán. 
 
Los señores Valdemi y Puget enriquecieron con sendas obras suyas la colección de 
artísticos donativos de los expositores que han utilizado nuestro local. 
 
Recientemente, y de regreso de su viaje al extranjero, don Lorenzo Lafuente, donó al 
Ateneo un fusil francés, sistema Lebel, hallado en las ruinas de Doaumont (Verdun) 
procedente de la Gran Guerra. 
 
A todos estos señores donantes, el Ateneo reitera su agradecimiento mas sincero. 
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VISITAS.— En 3 de abril, tuvimos el alto honor de recibir la visita del Excelentísimo 
señor Presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, en unión de los 
Excelentísimos Ministro de Obras Públicas y Marina, señores don Indalecio Prieto y 
don José Giral, a quienes acompañaban el Gobernador Civil de la Provincia, nuestro 
distinguido consocio don Juan Manent; el secretario de la presidencia don Rafael 
Sánchez Guera, los diputados por Baleares y también socios del Ateneo, señores don 
Francisco Carreras y don Teodoro Canet y demás autoridades de la provincia. 
 
Podemos añadir que el señor Presidente de la República nos honró igualmente, 
aceptando el título de Socio de Honor, que por acuerdo de la Junta General le fué 
ofrecido. 
 
A mas de estas distinguidas personalidades han visitado nuestro local, cuantas 
personas de relieve han pasado por Mahón contando entre ellas: la sección de 
señores Magistrados de la Excelentísima Audiencia Territorial de Palma, con su 
Presidente; los jefes y oficiales de los buques de guerra nacionales y extranjeros que 
han fondeado en nuestro puerto; el Excelentísimo Comandante Militar de Baleares, 
General don Miguel Núñez del Prado, con sus ayudantes; el Inspector General del 
Ejército y el General Jefe del Estado Mayor Central, Excelentísimos señores don Ángel 
Rodríguez del Barrio y don Manuel Goded, acompañados de otros jefes y los 
ayudantes respectivos; buen número de turistas y demás personalidades que sería 
largo enumerar. 
 
GRUPO FILARMÓNICO.— Ha celebrado esta agrupación sus conciertos con 
regularidad durante el finido curso, y es de esperar que en el presente se le 
dispensará la atención y apoyo que se merece, dada la meritísima labor musical que 
lleva a cabo. 
 
MATRÍCULAS.— Se abrieron en enero las clases de idiomas, a las que asistieron 
buen número de socios a cada una de ellas. Dada la importancía del conocimiento de 
idiomas en la actualidad, es de esperar que concurrirán este año a las mismas, buen 
número de señores socios. 
 
MUSEO.― Sigue aumentando con algunos donativos y es una de las secciones de 
nuestra sociedad que más celebran nuestros visitantes. 
 
SUBVENCIONES.― Se recibió oportunamente la del Ministerio de Instrucción Pública 
correspondiente al primer trimestre de este año, haciéndose las consiguientes 
gestiones para que podamos percibir la que coriespondería a los retantes nueve 
meses. 
 
La Excelentísima Diputación de Baleares y nuestro Ayuntamiento, han consignado en 
sus presupuestos las que anualmente nos otorgan. 
 
FALLECIMIENTOS.— Con pesar hacemos constar la pérdida de nuestro consocio y 
conservador del Museo, desde su fundación, don Mauricio Hernández Ponsetí. De 
todos era conocido su amor al Ateneo, la labor que realizó en nuestro Museo y los 
valiosos trabajos que en el orden meteorológico había llevado a cabo y cuyos 
resultados se publicaron en nuestra REVISTA. 
 
En 9 de mayo registramos la baja de don Francisco Balle, Jefe de Telégrafos de esta 
ciudad. 
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En 28 de julio la de la señora doña Berta Fen, socia de mérito del Ateneo, y en 15 de 
septiembre pasado, la del coronel de infantería retirado don Antonio Sandino. 
 
RESUMEN.— Hasta aquí cuanto ha realizado el Ateneo durante su primer curso en 
esta casa. Es nuestro deseo que podamos todos los años reseñar cuando menos una 
labor tan útil a la sociedad como la desarrollada en el pasado curso y termino la 
presente memoria con las propias palabras con que la encabecé; o sean: de que 
continuemos asistiéndonos mutuamente y prestemos a la sociedad nuestro más 
férvido entusiasmo, logrando con ello dar felices jornadas al Ateneo y realizar un bien 
general en nuestra querida ciudad, sosteniendo un centro de cultura que, según sus 
visitantes, es un ejemplo para muchas poblaciones de su categoría. 
 
 
8.3.48. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el día 17 de octubre de 1932. Discurso del Sr. 
presidente don José Cotrina 

 
SEÑORAS: 
SEÑORES: 
 
Como colofón de esta solemnidad es práctica que el Presidente dirija unas palabras a 
la concurrencia en las que se sintetizan los sentimientos de la Sociedad sobre este 
mismo acto y se esboza el programa del curso que va a comenzar. 
 
Los sentimientos que nos animan en este momento son de gratitud, de viva gratitud, al 
orador que acabamos de escuchar, a este veterano, fundador del Ateneo, que ha 
hecho el esfuerzo de abandonar el lecho para venir a honrarnos con su presencia, 
deleitarnos con su palabra y ofrecernos una lección provechosísima de sociología 
agraria menorquina, que debiera ser, cediendo a la invitación del disertante, la que 
marcara la característica del nuevo curso a cuyo fin pondremos nuestro interés en 
lograr que otros conferenciantes prosígan la iniciada labor. Y de pronto con el aplauso 
tributado por los oyentes reciba don Pedro Ballester la cordial felicitación de la 
presidencia. 
 
Entre los hechos salientes que debemos hacer notar del pasado curso figura el 
tristísimo del fallecimiento de don Mauricio Hernández Ponsetí, a quien el Ateneo debe 
perdurable recuerdo porque se trata de persona que ofreció cuna en su propia casa a 
esta sociedad, ya que de todos es sabido que nuestro centro nació en la rebotica del 
señor Hernández, quien en tanto sus fuerzas físicas se lo permitieron nos ha prestado 
una colaboración constante y valiosa. Descanse en paz lo mismo que los buenos 
amigos del Ateneo que en el pasado curso han dejado de existir. 
 
No somos partidarios de formular programas. Estos se hallan expuestos a 
rectificaciones que los convierten en algo fantástico. En cambio, sí podemos exponer 
propósitos por que su realidad es indiscutible. Y en tal sentido queremos seguir la 
marcha social en sus manifestaciones acostumbradas que llenan los fines sociales, 
tratando de mantenernos a la misma altura de los cursos anteriores. El último ha sido 
de una actividad intensa, resultando brillante en el aspecto artístico, en el de la 
colaboración de los conferenciantes y en la importancia de las visitas que honraron 
nuestro local social. 
 
Nos proponemos, también, prestar una cooperación decidida y entusiasta al fomento 
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del turismo, hoy organizado en esta isla, para que se alcancen los beneficios morales 
y materiales que de aquel deben esperarse, siguiendo el ejemplo de Mallorca, donde 
el turismo constituye la fuente de riqueza más importante de la isla hermana. Desde 
luego ofrecemos esta tribuna a la nueva sociedad y en breve tendremos el gusto de oir 
a su presidente en conferencia sobre tema tan interesante y oportuno. 
 
También forma parte de nuestros propósitos la protección al arte musical, en peligro 
hoy en nuestra ciudad por la ex tensión que ha adquirido el cine sonoro. Es este último 
un arte mixto, avasallador, a cuyo empuje peligran el teatro y el pequeño arte musical, 
llamando así al que no es objeto de grandes empresas. Pero ni uno ni otro deben 
desaparecer porque llenan en la vida una misión que no corresponde al cine sonoro. 
El Ateneo procurará que no muera en Mahón la afición a la música empleando para 
ello, desde luego, el medio más a su alcance, que es la conservación del Grupo 
Filarmónico, en el que unos profesionales entusiastas velan por el buen gusto artístico 
manteniendo la afición a la música clásica. Y ello sin perjuicio de continuar las veladas 
que tanto favor merecen de los socios y sus familias poniendo de relieve los valores 
artísticos de nuestra localidad que forman parte de nuestra institución. 
 
Otros propósitos alientan en el pensamiento de la Junta Directiva pero no me resuelvo 
a exponerlos porque precisan de un auxilio económico con que al presente no 
contamos, pero si he de asegurar que estamos dispuestos a poner nuestra mejor 
voluntad en lograr que la vida del centro sea siempre digna de la labor que para 
enaltecerlo desarrollaron nuestros antecesores en la dirección de la sociedad. 
 
Damos las más sinceras gracias a las autoridades e invitados que nos han favorecido 
con su presencia y ponemos punto a nuestras palabras declarando abierto el curso 
ateneísta de mil novecientos treinta y dos a mil novecientos treinta y tres. 
 

HE DICHO 
 
 
8.3.49. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el día 7 de octubre de 1933. Memoria redactada por el 
secretario de la Junta Directiva don Lorenzo Lafuente Vanrell 

 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
La primera condición de un trabajo de resumen, poco menos que estadístico, es la 
brevedad. Ateniéndonos, como de costumbre, a este principio, mediante el cual damos 
hoy una ojeada de conjunto a nuestra labor del último año académico, entraremos en 
materia recordando que la apertura del curso anterior se celebró leyendo la Memoria 
anual el Secretario don Pedro Alejandre y el discurso inaugural el Presidente de la 
Sección de Ciencias Morales y Políticas don Pedro Ballester, quien desarrolló el tema 
«De sociología agraria menorquina». 
 
CONFERENCIAS.— En 25 de noviembre el Presidente del «Fomento del Turismo en 
Menorca» dón Juan Gomila Borrás, trató de «El turismo mundial y sus posibilidades en 
Menorca». 
 
En 20 y 23 de diciembre explicó acerca de «Introducción a la bacteriología» y de «La 
guerra bacteriana» el doctor don Arnaldo Socías, Oficial Sanitario. 
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El 27 de marzo, don Francisco Pou Moragues leyó «Menorca, voz de los siglos y 
refugio de paz», fragmentos de una obra inédita. 
 
En 14 de abril el profesor don Rafael Candel describió Andorra, con proyecciones. 
 
En 16 del mismo mes don Pío Font y Quer disertó acerca de la «Vegetación del 
Marruecos español». 
 
Al día siguiente, 17 de abril, doña Margarita Comas trató de «Los Establecimientos y 
métodos pedagógicos del Patronato Escolar de Barcelona». 
 
Cerró el curso en 24 de junio Mlle, Marie Marvingt con unas «Consideraciones sobre 
los deportes aéreos y especialmente la aviación sanitaria». 
 
CONCIERTOS. —En 10 de febrero, dirigido por el Maestro Bellíssimo, participando las 
señoritas Angeles Alonso y Concepción Bennassar, doña Maria Mercadal de 
Aguinaga. don Juan Vidal Morlá y don Damián Borrás. 
 
En 17 de abril se ofreció un concierto instrumental de quinteto a los miembros de la 
«Institució Catalana d’Historia Natural» que por aquellos días se hallaban entre nos 
otros. 
 
Además, el «Grupo Filarmónico» celebró doce conciertos a cargo de dicho quinteto; 
uno de tales actos fué dedicado al primer cincuentenario del fallecimiento de Wagner, 
y el de 30 de diciembre y el último de la serie —al que fueron invitados todos los 
señores socios y sus familias—, pudieron ser consagrados a canciones noruegas, 
alemanas y holandesas merced a la benevolencia de la señora doña María Schmidt de 
Aristoy, que tuvo a bien desempeñar la parte vocal. Esta serie de conciertos, 5ª de la 
segunda época, ha sido una de las más celebradas y su buen recuerdo hace esperar 
que no decaiga una institución artística que es ya una necesidad imprescindible para 
los amantes de la buena música residentes en esta ciudad. 
 
EXPOSICIONES.— En la primera conferencia del curso, dada por el Presidente del 
Fomento del Turismo, ya mencionada, se inauguró una exposición de carteles de 
propaganda turística, referentes a distintos países; estuvo abierta al público durante 
varios días y fué muy concurrida. 
 
El día 1 de enero se inauguró en este salón un certámen de pinturas sobre asuntos 
menorquines, que permaneció abierta al público hasta el 6 inclusive. Fué patrocinada 
por el «Fomento del Turismo» y nuestras Secciones de Artes plásticas y de Turismo y 
Deportes. Por gestiones de dicho «Fomento» las obras seleccionadas fueron 
expuestas en las «Galerías Costa» de Palma. 
 
En 4 de marzo, hasta el 11, permaneció la Exposición de bustos y obras varias de 
escultura debidas al mahonés don Vicente Pons Francisco. 
 
En 9 de mayo se abrió la tercera exposición de cuadros al óleo que en esta casa ha 
presentado el pintor italiano Sgr. Alve Valdemi, cerrándose el día 13. 
 
Por último, del 7 al 10 de septiembre, coadyuvando a las acostumbradas fiestas de la 
Ciudad, estuvieron expuestos al público los carteles relativos a Menorca que habían 
figurado en el concurso organizado en Barcelona por la Federación de Turismo de 
Cataluña y Baleares, cuyo certamen fué subvencionado por los Ayuntamientos 
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menorquines y «Fomento del Turismo». 
 
CURSOS DE LENGUAS EXTRANJERAS.— Hubo suficiente número de alumnos 
matriculados para organizar las clases de «Conversación francesa » por la señorita 
María Rosa Lafuente y de lengua inglesa por don Carlos Moysi. 
 
DONATIVOS.—De los señores Herederos de doña Catalina Ponsetí, dos cráneos 
humanos que habían sido utilizados para un estudio de artista. 
 
De don Jaime Casalí un ejemplar fósil de «Sigillaria del carbonifero» hallado en una 
excavación, en la calle de Santa Cecilia de esta ciudad. 
 
De don Anselmo Riera una concha recogida en Fornells perteneciente a un «Equinido 
Spatangorde», especie «Spatangus». 
 
MUSEOS.—Además de los anteriores ejemplares, ha ingresado en la sección de aves 
una «Herodies gazettes» clasificada por el Conservador don Emiliano Castaños. 
 
BIBLIOTECA.― Durante el curso ha aumentado en 145 obras por compra y 168 por 
donativo, de ellas 69 regaladas por la «Institució Catalana d’Historia Natural», 
referentes a esta ciencia y editadas en su mayoría por los Museos de la Ciudad 
Condal. 
 
INTERVENCIONES DEL ATENEO.— Aparte de su obra interior, el Ateneo ha seguido 
interviniendo en los asuntos de carácter general que son indudablemente beneficiosos 
para Menorca, y en este concepto, al publicarse en octubre de 1932 la Ley que 
autorizaba al Gobierno para efectuar con urgencia el dragado del puerto de Mahón, 
telegrafió al señor Ministro de Obras Públicas agradeciéndole la solución que se iba a 
dar a un asunto de tanta entidad para la defensa nacional y para la Isla, por el que tan 
vivamente se interesó esta Sociedad. 
 
Juntamente con el Instituto de 2ª Enseñanza, y el Fomento del Turismo, el Ateneo 
solicitó del Ministerio de Instrucción Pública que parase en este puerto la expedición 
universitaria organizada por aquel Centro para visitar los principales puertos 
mediterráneos. 
 
También solicitó del Ministerio de Marina que se prohibiese el transporte de explosivos 
en los barcos destinados a viajeros, adhiriéndose a la iniciativa de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación. 
 
En febrero, la «Institució Catalana d’Historia Natural» se dirigió a este Ateneo 
notificando el propósito de efectuar una visita científica a esta Isla. La Junta Directiva 
acordó dar todas las facilidades posibles y delegó en el Presidente de la Sección de 
Ciencias Naturales don Emiliano Castaños, quien, de acuerdo con aquella Sociedad 
preparó el programa de su visita. 
 
La parte de ella que nos afectó fué la siguiente: 
 
Las tres conferencias de los señores Candel, Font y doña Margarita Comas, por este 
orden, ya reseñadas en el apartado correspondiente; la sesión científica en el 
Ayuntamiento, a la que concurrió una representación del Ateneo, como al acto de 
descubrir la lápida dedicada a don Juan Rodríguez Femenias en la fachada de la casa 
en que vivió, en cuyo homenaje habló en nombre de esta Casa su Presidente señor 
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Cotrina y ensalzó la copiosa obra científica del señor Rodríguez. Por último, se dedicó 
a los visitantes el concierto de que queda hecha mención, que se celebro a 
contínuación de la conferencia de la señora Comas. 
 
VISITAS.— Las colectivas fueron: De los alumnos de Historia Natural del Instituto de 
esta Ciudad que visitaron las colecciones de aquella ciencia y de los alumnos de los 
Estudios Baleares, que visitaron la Biblioteca, acompañados de sus respectivos 
Profesores. 
 
De la «Institució Catalana d’Historía Natural», cuyos miembros examinaron con 
especial detención nuestras secciones de su especialidad. 
 
De algunos Colegios locales y de otras poblaciones de la Isla, que aprovecharon la 
oportunidad de alguna exposición para visitarla y conocer el resto de esta Casa. 
 
En cuanto a las individuales, fueron tan numerosas que hemos de limitarnos a citar las 
de las Autoridades del Archipiélago, diversos parlamentarios, hombres de ciencia, 
literatos, artistas, turistas en gran número y cuantas personas de distinción han llegado 
a esta tierra isleña. Su paso por esta Sociedad ha extendido considerablemente 
nuestras relaciones con centros de estudio, bibliotecas y corporaciones literarias de 
otros países, de los que nos llegan constantes pruebas de consideración y 
compañerismo. 
 
FALLECIMIENTOS.— En enero dejó de existir el médico don Federico Llansó Seguí, 
residente desde muchos años en Barcelona, que casi todos pasaba una temporada en 
esta Isla, a la que amaba sinceramente. Fué «Socio de Honor» de esta Casa, por la 
que se interesó siempre vivamente y donde su muerte fué muy sentida. 
 
También se recibió la noticia del fallecimiento del «Socio de Honor» extranjero M. 
Charles Roux, eminente abogado de Tolón e ilustre orador, que visitó Menorca en 
1905 y quedó tan gratamente impresionado que nos favoreció con un sincero afecto a 
la ciudad, demostrado al Ateneo con el envío de libros y folletos durante varios años. 
 
Finalmente, aunque el causante no era socio del Ateneo por hallarse ausente de esta 
isla desde muchos años, hemos de consignar nuestro pesar por el fallecimiento de 
nuestro eminente paisano el periodista y publicista don Saturnino Ximénez Enrich, 
quien residía en París y se disponía a retirarse a Mahón para pasar los últimos días de 
una existencia que fué laboriosa y aventurera como pocas. El señor Ximénez había 
viajado por toda Europa y parte de Asia y Africa, residiendo en diversos países de 
Oriente, ejerciendo corresponsalías de guerra, efectuando viajes de estudio, 
colaborando en numerosos periódicos europeos y americanos, publicando libros y 
sufriendo vicisitudes novelescas, como le ocurrió al huir de Rusia en los comienzos de 
la revolución soviética después de ver incendiadas y destruidas su biblioteca y sus 
colecciones de arte oriental reunidas en toda una vida de actividad. 
 
El señor Ximénez se interesaba por la marcha de esta Casa y en su correspondencia 
con algunos ateneístas insinuaba siempre su deseo de hallar un refugio final entre 
nosotros. 
 
Descansen en paz nuestros amigos y favorecedores. 
 
NOMBRAMIENTOS.— La Junta Directiva se complació en otórgar el título de Socio de 
Mérito al docto geólogo M. Henri Nolan, en atencion a los trabajos de que es autor, 
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enviados desde Niza donde reside, y a las obras donadas a nuestra biblioteca. 
 
SUBVENCIONES.— El Ateneo, que vino percibiendo una subvención del Estado 
desde 1916 hasta el primer trimestre de 1932, con la excepción de los años 1917 y 
1918, no fué incluido en la relación de subvenciones del presupuesto de 1932 ni en el 
de 1933, no habiendo dado resultado las gestiones que para lograr aquel auxilio se 
realizaron reiteradamente cerca del Ministerio de Instrucción Pública, si bien hay 
esperanzas de que las gestiones que se realizan den resultado para el año próximo. 
 
La Diputación Provincial otorgó su acostumbrada subvención de 500 pesetas y el 
Ayuntamiento de esta Ciudad siguió abonando las 300 pesetas con que nos ayuda a 
nuestras cargas sociales. 
 
He aquí expuesto en esquema cuanto hicimos en el curso último. Sólo resta a la Junta 
pediros vuestra asistencia para que podamos continuar con toda eficacia la vida digna 
y gloriosa que el Ateneo lleva desde su fundación en 1905. 
 
 
8.3.50. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el día 7 de octubre de 1933. Discurso del presidente 
don José Cotrina 

 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
Una vez más nos reunimos para dar principio a un nuevo curso. 
 
Y una vez más damos las gracias a las Autoridades y sus representaciones y a la 
brillante concurrencia que nos honra en este momento. 
 
Al señor Hernández debo dirigirle una doble expresión de gratitud. Como Presidente 
del Ateneo por el servicio que acaba de prestarle con la lectura de su interesante, 
completo y documental trabajo que con tanto deleite hemos escuchado. 
Personalmente porque al hacerme el cargo con que da comienzo a su discurso me ha 
proporcionado la ocasión de que el público me disculpara, demostrando mi acierto, 
con los aplausos con que justamente le ha premiado. Desde luego uno a ellos 
cordialmente el mío. 
 
Los temas de carácter histórico han sido cultivados en esta casa con verdadero cariño 
y, por eso, el desarrollado por el señor Hernández encaja perfectamente en las 
actividades de este Centro y hasta podría dar una pauta al curso que comienza, 
aportando a esta tribuna la labor de los amantes de tal disciplina. 
 
Ya dije el año anterior que era aventurado formular programas, casi siempre de 
dudosa realización. Desde luego, seguiremos cultivando la música en nuestros 
conciertos, las artes plásticas en nuestras Exposiciones y la cultura, en sus diferentes 
aspectos, en las conferencias y en las clases. Pero a esta marcha normal quisiéramos 
añadir algo nuevo, algo que sea cristalización de los propósitos que animan a la Junta 
Directiva y que esta llevaría a la práctica si no se presentaran las dificultades que 
indirectamente ha apuntado el señor Lafuente en su bien escrita Memoria al referirse a 
las subvenciones y, por ende, a la situación económica. Si el Estado restableciera la 
subvención que desde dos años dejamos de percibir y que ahora se ve más probable 
por las esperanzas que inspiran las gestiones de los buenos amigos de esta Casa que 
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influyen en su favor, y si pudiéramos descargarnos de las obligaciones que penden 
desde la nueva instalación del Centro, tal vez podríamos realizar aquellas 
aspiraciones, y así lograríamos fomentar la Biblioteca en mayor escala que al 
presente, variar la instalación de las conchas que forman nuestra rica colección para 
que sean más fácilmente visibles al público asegurando su conservación, a la vez, y 
conseguir que las actividades culturales que hoy sólo alcanzan a limitado número de 
socios fueran generales, es decir, todas para todos los ateneístas. 
 
Y ahora damos las gracias, por último, al artista que nos ha obsequiado con el busto 
en relieve de nuestro inolvidable primer Presidente don Antonio Victory, que desde hoy 
ocupa el lugar preferente en este Salón. Es un trabajo que honra a su autor y 
demuestra el afecto con que distingue a este Ateneo. Su obra es a la vez una 
manifestación de arte y un tributo a la memoria de nuestro principal protector. 
Constituye un homenaje más que añadir a los que se le rindieron que con ser tantos 
aún no son todos los que merecía y los que le hemos de ofrecer. 
 
Sea esta evocación el término de mis palabras con las que declaro abierto el curso 
ateneísta de 1933 a 1934. 
 

HE DICHO. 
 
 
8.3.51. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 
Ateneo el día 29 de octubre de 1934. Memoria redactada y leída 

por el secretario de la Junta Directiva don Pedro Alejandre 
Monjo 

 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
En 27 de octubre del año último, se celebró la sesión de apertura del curso ateneísta 
1933-34, leyendo la Memoria anual de Secretaría don Lorenzo Lafuente Vanrell. 
 
El discurso inaugural estuvo a cargo del Presidente de la Sección de Artes Plásticas, 
don Francisco Hernández Sanz, desarrollando el tema «Sobre organización municipal 
menorquina». 
 
Los actos y manifestaciones de cultura durante el pasado curso fueron los siguientes: 
 
CONFERENCIAS: El 22 de diciembre el Inspector de Sanidad de Menorca, doctor don 
Francisco Aristoy, trató sobre el tema «Higea». 
 
En los días 5 y 7 de marzo, bajo el título «Frente a otros mares», el Presidente de la 
Sociedad, don José Cotrina, refirió las impresiones de un viaje por el norte de España. 
 
El 21 del propio marzo el doctor don Antonio Curieses desarrolló el tema «Un capítulo 
de medicina preventiva». 
 
En 21 de abril el Presidente de la Sección de Ciencias Morales y Políticas, don Pedro 
Ballester, disertó sobre «Menorca, isla franca?». 
 
El 16 de mayo, el ateneísta don Francisco Sintes Seguí dió una conferencia titulada 
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«La salud por la educación física». 
 
El 18 del mismo mes, el médico don Demetrio Laguna disertó sobre «El problema de 
la alimentación humana». 
 
CONCIERTOS: Con caracter de generales, se celebraron los siguientes: 
 
1º El 31 de octubre, recital de piano por el profesor don Leopoldo Cardona, Socio de 
Mérito de este Ateneo, ejecutando obras de Chopín, Albéniz, Falla, Bethowen, etc., y 
una del propio ejecutante. 
 
2.° El 6 de diciembre, recital de guitarra por el maestro don Francisco Calleja, que 
interpretó obras originales para guitarra de diversos autores. 
 
3º El 21 de dicho mes, concierto vocal e instrumental, dirigido por el maestro don 
Domenico Bellissimo, ejecutándose y cantándose fragmentos de obras de Mozart, 
Bethowen, Meyerbeer, Verdi, Schumman, Litz, Ponchielle, Chopin, etc., por las 
señoras doña Teresa Gimenez-Manjón de la Iglesia y doña María Bosch de Callostra, 
señoritas Ángeles Alonso y Teresa Trías, y barítono don José Ferrer. 
 
4º El 19 de enero, segundo recital de guitarra por el antedicho maestro señor Calleja, 
con obras de diversos compositores, entre ellas tres preludios originales del propio 
concertista. 
 
y 5° El 9 de febrero, otro concierto vocal e instrumental bajo la dirección del maestro 
señor Bellissimo, tomando parte, además de éste, la señora doña María Mercadal de 
Aguinaga, la señorita Juanita Tudurí, el tenor don Mauricio Barber y el baritono don 
José Ferrer. Se ejecutaron y cantaron fragmentos de obras de Wagner Verdi, Saint-
Sans, Gounod, Moreno-Torroba y Serrano. 
 
Además de los cinco conciertos enumerados, el Grupo Filarmónico, Hijuela del 
Ateneo, dió en el Salón de Actos, doce conciertos de música clásica, ejecutándose 
obras de maestros extranjeros y españoles: Bethowen, Mendelhson, Rimsky-
Korsakow, Bach, Schubert, Bellíssimo, Toldrá, Morera, Albéniz, Falla, Díaz Giles, 
Manjón, Penella, Usandisaga, etc. 
 
En los conciertos celebrados los días 5 de febrero y 28 de marzo tomó parte la señora 
doña María Smith de Aristoy, cantando, selectas canciones holandesas y catalanas. 
 
EXPOSICIONES: Se celebraron las siguientes: 1ª «Exposición artística de obras de 
autores residentes en Menorca» extensiva a todos los aspectos de las Bellas Artes. Se 
inauguró el 21 de enero permaneciendo abierta hasta el 29. 
 
2ª Por iniciativa del «Fomento del Turismo» y con el apoyo y colaboración de nuestra 
sociedad, se celebró una «Exposición de obras de artistas no residentes en Menorca» 
inaugurándola el 5 de abril y permaneciendo abierta hasta el 15 siguiente. 
 
y 3ª Exposición de «Apuntes de Menorca» originales del pintor don Francisco Marcé 
Farrá, inaugurada el 14 de julio y estando abierta hasta el 17 siguiente. 
 
El dia de la apertura de las citadas exposiciones y siguiente fué exclusiva la visita para 
los señores socios y familias y los restantes, pudieron ser visitadas por el público en 
general. 
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CLASES: Se organizaron las solicitadas por los señores socios, sosteniéndose con 
regularidad todo el curso las de los idiomas francés e inglés. 
 
DONATIVOS: De don José Cotrina, Presidente del Ateneo, un ejemplar de la «Carte 
geografique de l’Isle de Minorque», publicada por los herederos de HOMAN, en el año 
1757; y cuatro minerales recogidos en la Solfatara de POZUOLI (Nápoles). 
 
De don Juan Flaquer, una tapadera de barro cocido, para ánfora romana, encontrada 
en el puerto de Mahón; una piedra caliza de forma almendrada .que se supone serviría 
de prensa de aceite. 
 
Del escultor don Vicente Pons Francisco, el busto en relieve del primer presidente del 
Ateneo don Antonio Victory, que luce en este Salón (dedicado a su memoria) y un 
segundo obsequio consistente en el busto del estadista alemán Stresseman. 
 
De doña Catalina Mercadal de Sampol, dos hermosos ejemplares de CAXIS de 
Manila. 
 
De doña Ángela Maspoch, las colecciones del «Diario de Menorca» correspondiente a 
los años 1862 y 1864. 
 
De don Antonio Taltavull, una lámina representando una vista de la zona central de 
Nueva York, tomada desde un avión. 
 
De doña Margarita Fábregues, colección del diario local «El Correo de Menorca» 
desde el núm. 5 al núm. 156 del año 1855. 
 
De don Manuel Lafuente Vanrell, varios ejemplares y suplementos de «El Ciudadano 
Español» de Mahón, correspondiente a los años 1836-37. 
 
De don Francisco Marcé, cuatro apuntes que figuraron en la Exposición que celebró 
en este Ateneo. 
 
De don Lorenzo Lafuente, un álbum artístico de propaganda tu rística, de San 
Sebastián. 
 
Y de don Gumersindo Riera y don Lorenzo Gaimés, un ejemplar de la canción 
«Aquella inglesita rubia...» de la que son autores de la letra y música, 
respectivamente. 
 
A todos estos donativos hay que añadir buen número de libros y revistas que han 
cedido algunos señores Socios y diferentes sociedades a cambio de nuestra REVISTA 
DE MENORCA por cuyas demostraciones de afecto a la sociedad, quedamos 
sumamente agradecidos. 
 
BIBLIOTECA: Durante el pasado curso, han ingresado en nuestra Biblioteca 273 
volúmenes, de los cuales 148 lo han sido por compra y los restantes 125 por donativo. 
 
PUBLICACIONES DEL ATENEO: Continúa la de la REVISTA DE MENORCA, órgano 
de este Ateneo y la de su «Boletín» suplemento a la anterior. 
 
INTERVENCIONES DEL ATENEO: El Ateneo se adhirió a las gestiones que diversas 
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entidades locales realizaron cerca del Ministerio de Comunicaciones para conseguir el 
mejoramiento de las que unen nuestra Isla con la Península telegráficamente. 
 
Oportunamente ha realizado gestiones para que en las reformas de los centros 
Oficiales de 2ª enseñanza, no perdiera la actual categoría el Instituto de Mahón, 
habiéndose conseguido. 
 
El Ateneo ha visto con agrado la realización del dragado de este Puerto, por cuya 
importante mejora se había constantemente interesado. 
 
Además se ha dirigido a los señores Diputados a Cortes menorquines, interesándoles 
para que las medidas sobre visita y permanencia de extranjeros en esta Isla se 
armonice con los intereses del Fomento del Turismo y los de la Isla en general, y para 
evitar que Menorca sea considerada como Isla menor, a los efectos de aplicación de la 
Ley de Vagos, con el establecimiento de campos de concentración. 
 
Han sido presentadas, o se ha dado cuenta a este Centro, de algunas aves anilladas, 
con diferentes direcciones, encargándose él Ateneo de comunicar a las entidades 
anotadas en los anillos, los datos que para tales estudios se solicitan. 
 
VISITAS: Han visitado nuestra Sociedad, prodigándole sinceros elogios, el ministro de 
la Guerra excelentísimo señor don Diego Hidalgo; la comisión parlamentaria del 
Turismo; excelentísimo señor Almirante e Inspector de Sumergibles Italianos, con su 
Estado Mayor, y muchas distinguidas personalidades nacionales y extranjeras. 
 
FALLECIMIENTOS: En 28 de diciembre falleció don Antonio Juan Alemany, maestro 
nacional jubilado, socio de mérito del Ateneo, de quien recibieron varias generaciones 
mahonesas, sus enseñanzas primarias. 
 
En 2 de febrero dejó de existir en Ibiza, el ilustrísimo señor don Enrique Fajarnés Tur, 
cronista de aquella ciudad, Socio de Honor de este Ateneo, colaborador constante de 
la REVISTA DE MENORCA y donante de numerosas obras para la biblioteca. 
 
Por último, en 27 de septiembre pasado, sentimos el fallecimiento del socio fundador 
don Francisco Ponsetí Vinent, procurador de los Tribunales y Secretario de la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana de Menorca. 
 
Consignamos asimismo la muerte de Máximo Arbona Magno, empleado del Ateneo, 
que durante siete años demostró siempre su afecto a la casa en el celo con que 
cumplió su cometido. 
 
A todos ellos dedica el Ateneo un piadoso recuerdo. 
 
SUBVENCIONES: Hemos percibido las acostumbradas de la Excma. Diputación de 
Baleares y del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, habiéndose consignado en los 
Presupuestos Generales del Estado la cantidad de mil pesetas para las atenciones de 
este Centro. Se dieron las gracias a cuantas personas efectuaron gestiones para el 
restablecimiento de este último auxilio económico. 
 
PREMIO ANTONIO VITORY: El Concurso de Trabajos científicos para dicho premio, 
que debía adjudicarse en 1933, quedó desierto, habiéndose anunciado el del bienio 
1934-35, sobre tema literario menorquín, destinándose 250 pesetas para recompensar 
al autor del trabajo premiado. 
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Acabamos de exponer de una manera breve y concisa, como exije una memoria, la 
vida de este Centro en el curso 1933-34. 
 
Para el nuevo curso, nos animan los mismos anhelos que demostraron 
constantemente los directivos de la Sociedad y nos proponemos continuar —con el 
esfuerzo de todos— la labor que hace 29 años iniciaron los fundadores del Ateneo. La 
mayor recompensa que podemos esperar de vosotros es que aprobeis nuestra 
conducta y nos presteis vuestra ayuda para el bien de nuestra querida sociedad. 
 
 
8.3.52. Sesión de apertura del curso académico celebrada en el 

Ateneo el día 29 de octubre de 1934. Discurso del presidente 
don José Cotrina 

 
EXCMO. SEÑOR, SEÑORAS, SEÑORES: 
 
Sean mis primeras palabras para agradecer a las dignas autoridades y 
representaciones que nos hayan honrado con su presencia. 
 
Al ilustrado conferenciante he de tributarle todos los elogios por que no sólo ha 
abrillantado este acto con su hermosa disertación sino que ha realizado una labor útil. 
Ha puesto a contribución su amor a esta tierra y todos los que en Menorca habitamos 
o queremos a esta isla, hemos de quedarle profundamente reconocidos. Ha realizado 
su trabajo con un celo ejemplar en pro de los intereses locales, pues hemos de tener 
en cuenta que el primero de tales intereses es el de la salud. 
 
Sea, pues, para el disertante nuestro parabién, que es el de este Centro, 
complaciéndonos en hacerlo constar pública y solemnemente en estos momentos. 
 
El acto que celebramos es el nexo de dos cursos. Podría decirse que se funden en él 
el pasado, el presente y el porvenír. El pasado representado por esa Memoria que el 
Secretario nos ha leído, describiendo la vida social en el año ateneísta que ha 
terminado; el presente plasmado en la conferencia, que con tanta complacencia 
nuestra, ha dado el doctor Aristoy, acto de hoy, acto inicial del nuevo curso. Parece 
que debe corresponderme hablar del porvenir. 
 
El porvenir es siempre un arcano. Por tercera vez, en estas solemnidades, he de 
renunciar a la formulación de programas. Porque si me hubiera decidido a exponerlos, 
seguramente me equivocaría por tercera vez. Claro está que el Ateneo seguirá su 
marcha y que en esto no cabe error. Decir que se darán conferencias, que 
disfrutaremos de veladas artísticas, que habrá clases de idiomas y que se organizarán 
exposiciones, no sería otra cosa que hacer una manifestación formularia de lo que es 
corriente en la vida de esta casa. Yo quisiera decir algo nuevo, algo que destacara 
sobre el desarrollo de nuestras actividades normales. Y como en el curso que 
comienza ese algo parece impuesto por las circunstancias, creo oportuno señalarlo en 
cuanto puede tener relación con los propósitós que abrigamos. 
 
Digamos antes que nos hallamos en deuda con la memoria de algunos consocios que 
en la marcha de este Centro influyeron grandemente y que prestaron a la vida social 
menorquina relevantes servicios. No olvidamos lo que es para nosotros un deber y que 
este ha de cumplirse en la forma que el caracter de nuestra entidad imprime a tales 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 1084 

manifestaciones de homenaje. 
 
Pero lo que es exclusivo del curso que empieza es la conmemoración del asalto y 
saqueo de Mahón por las huestes de Barbarroja, hecho luctuoso cuyos centenarios 
fijan en los años de número 35. Es hora de tributar a los mártires de aquel triste 
acontecimiento el homenaje a que son acreedores. Es singular el contrastre que en 
este aspecto de la historia menorquina existe entre el proceder de Ciudadela y el 
proceder de Mahón. Veintitrés años más tarde que en nuestra ciudad los ataques de 
los turcos exigieron el sacrificio de la ciudad occidental de la isla. Pues bien, allí se ha 
alzado un monumento, allí se han dado nombres a las calles que recuerdan el suceso, 
allí se celebran sus conmemoraciones anuales. En Mahón, el olvido. Y aunque 
nosotros encontramos muy merecido el honor que se tributa a los hijos abnegados de 
Ciudadela y muy plausible cuanto esta ciudad realiza para honrarlos, no podemos 
menos de contrastar esta actitud con la indiferencia mahonesa. Creemós llegada la 
hora de efectuar una completa depuración histórica del triste episodio y la de 
conmemorar el martirio de los inocentes hijos y habitantes de esta ciudad que 
perecieron víctimas de la ferocidad del invasor o fueron a acabar sus días en el 
cautiverio. 
 
Y en esta empresa quisiéramos que el Ateneo tuviera la intervención que por sus fines 
sociales le corresponde. Y tal es nuestro deseo. 
 
Digamos, resumiendo, que queremos continuar las tradiciones de esta casa y 
afirmemos este propósito al declarar abierto el curso de 1934 a 1935. 
 

HE DICHO. 
 
 
 

8.3.53. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Memoria de 
secretaria, 1936 a 1937. Memoria redactada por el secretario 

Juan Hernández Mora, aprobada por la Junta Directiva en 21 de 
junio de 1937 y leída y aprobada por la Junta general en 23 del 

mismo mes (23 cuartillas) 
 
Señores ateneístas: 
 
Era costumbre en esta casa dar cuenta en las Juntas Generales ordinarias, como la 
que hoy celebramos, de la situación económica de la Sociedad al propio tiempo que se 
procedía a la elección de la mitad de su Junta Directiva. 
 
Quedaba para otra sesión solemne, llamada de apertura de curso y que solía tener 
lugar en el mes de octubre, la exposición en Memoria de Secretaria, de la labor llevada 
a cabo por el Ateneo 
 
Las circunstancias presentes aconsejan salirnos por esta vez de la norma trazada. 
 
Fué elegida la Junta Directiva que hoy comparece ante vosotros en asamblea 
extraordinaria celebrada el 5 de setiembre del año último. Uno de sus primeros 
acuerdos fué el de suprimir, por imposición de los acontecimientos, la citada apertura 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 1085 

de curso. Quedó, pues, aunque provisionalmente, sin su acostumbrada exposición la 
obra del Ateneo en el año académico que entonces terminaba. 
 
No ha llegado el momento de hacerla en detalle y para un periodo que no sabemos 
cuando se podrá dar por finido. 
 
Pero la Directiva, al cesar voluntariamente, por imperativo de conciencia, en su 
cometido no quiere despedirse de vosotros sin presentaros un breve esquema de su 
actuación. 
 
Nació esta Junta con una misión bien determinada, la de salvar al Ateneo de la grave 
crisis que entonces atravesaba. Podemos afirmar que esta misión se ha cumplido 
satisfactoriamente. 
 
Nos dimos cuenta, apenas instalados en nuestros cargos, de que era necesaria una 
actuación intensa, todo lo intensa que consintieran los obstáculos, muchos de ellos 
insuperables, que debíamos encontrar en nuestro camino. 
 
De aquí que en vez de una sesión mensual como venían celebrando las Juntas 
anteriores decidiéramos la celebración de una sesión semanal, como así se ha venido 
cumpliendo, para el mejor gobierno de la Sociedad. 
 
En el libro de actas, del que durante los diez meses de nuestro mandato hemos 
llenado un número de páginas cinco veces mayor que en otro periodo precedente de 
igual duración, y en nuestro archivo quedan las huellas de nuestro paso por los cargos 
directivos. 
 
Omitiremos la enumeración de muchos acuerdos que no han podido llevarse a la 
práctica o que se han quedado en mitad de su ejecución. 
 
Veamos solamente, clasificados por temas, las cosas más importantes sobre las que 
queremos llamar vuestra atención. 
 
Socios.― De la situación económica os informará detalladamente la Memoria de 
Contaduría que a continuación va a hacerse. Digamos aquí que al principio de nuestra 
actuación nos encontramos con 191 socios y al segundo mes con 189. No era posible 
con tan limitado número de cuotas sostener los gastos de la Sociedad. Una 
propaganda activa en favor del Ateneo nos ha permitido salir de tal situación. Hoy, en 
este día en que nos encontramos, el mismo número de socios asciende a 341. Esto 
permite cubrir con desahogo los gastos ordinarios y nos hace pensar que en breve 
tiempo podrán ser afrontadas importantes mejoras. 
 
Empleados.― Consideró la Junta inaplazable obra de justicia el aumento de sueldo a 
los empleados del Ateneo y este aumento se votó en los momentos menos favorables 
de nuestra situación económica y sin que se hubiera formulado por parte de los 
interesados petición alguna. Ambos extremos deben hacerse constar, como también 
que los citados empleados han demostrado con su celo ser merecedores del aprecio 
de la Junta. 
 
Alquiler de la casa.― Satisfacía el Ateneo por alquiler del inmueble que habitamos la 
cantidad mensual de 250 ptas. En la primera sesión que celebramos, el 12 de 
setiembre, vista la pavorosa disminución de nuestros ingresos, y toda vez que por la 
cuantía de dicho alquiler no podíamos acogernos a lo últimamente dispuesto en 
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materia de inquilinado, se acordó solicitar de la dueña de la casa una disminución 
temporal de su importe. La gestión tuvo éxito por la buena disposición de la citada 
señora y en virtud de acuerdo con ella abonamos durante dos meses el 50% de la 
expresada cantidad. Pero al entrar en vigor el Decreto sobre alquileres de 29 de 
setiembre quedó fijado el importe del nuestro en 135 ptas. mensuales. 
 
Biblioteca.― De importancia capital para el Ateneo es la biblioteca y a ella quiso 
dedicar la Junta sus mejores cuidados. Pero las circunstancias nos han sido 
totalmente adversas. El estado de continua alarma en que durante muchos meses 
vivimos impidió toda labor de organización que viniera a sustituir la deficientísima que 
hoy padecemos. A ello hay que añadir la insuficiencia del local. No se nos ofrecía otra 
ampliación aprovechable más que el sótano. Pero el sótano hubo de ser destinado a 
otros menesteres. Así es que en este sentido nada nos fué dado hacer. 
 
En el de adquisición de obras no hemos podido ser más afortunados. No obstante, han 
sido dos los planes de adquisición aprobados por la Junta en sesiones de 19 de 
octubre y 11 de enero, para invertir íntegramente las subvenciones del Ministerio de 
Instrución Pública ―Literatura española contemporánea, obras doctrinales de política, 
libros de Historia y de Biología, otros dedicados a temas españoles de grandísimo 
interés y algunos para niños eran los temas que la Junta había seleccionado para el 
aumento de la biblioteca. Se hicieron los primeros pedidos, pero la enorme 
perturbación de la industria y el comercio libreros de España impidió que los libros 
deseados llegaran a nuestras manos. Se insistió inútilmente, hasta que quedamos 
convencidos de que era forzoso esperar mejor ocasión. 
 
Han ingresado, pues, pocos libros: algunas obras del inmortal poeta García Lorca i el 
Diccionari General de la Llengua Catalana, de Pompeu Fabra; algunos libros de 
técnica de la construcción y de artilleria adquiridos en esta ciudad y algún folleto de 
carácter local. 
 
Otro problema de nuestra biblioteca que debía ser atendido es el de las 
encuadernaciones. Era preciso salir del tipo de encuadernación estremadamente 
económico y, por tanto, chabacano y procurar que al encuadernarse, sobre todo si por 
su presentación o calidad del contenido lo merecía, ganara el libro en decoro y se 
hiciera agradable a la vista. 
 
Con este fin se escogieron unas cuantas obras de valor científico o bibliográfico y se 
consiguió para ellas una encuadernación aceptable. Pero la falta de elementos 
adecuados impidió inmediatamente continuar este adecentamiento de la biblioteca. 
 
Prensa-suscripciones.― Con los periódicos y publicaciones diversas que nutren 
nuestras salas de lectura nos ha pasado igual que con los libros. El trastorno general 
de la nación, el aislamiento de una buena parte de ella, la falta prolongada de 
comunicaciones con la península y como consecuencia con el extranjero nos han 
dejado semanas y meses sin nuestras habituales lecturas. 
 
Pero, por encima de todo, fué voluntad de la Junta mejorar este importante servicio y a 
ello obedece el gran número de nuevas suscripciones de las que temporalmente nos 
vemos privados. Así, p.(or) ej.(emplo): “La Nación” y “La Prensa” de Buenos Aires; “Je 
sais tout”, “Le cahier d’art”, “Le mois”, “Anales de la Universidad de Madrid”; las 
publicaciones de la Soc.(iedad) Esp.(añola) de Hist.(oria) Nat.(ural); “Archivo Español 
de Arte y Arqueología”; “La Hacienda” etc. etc. 
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Todo esto además de lo que antes teníamos. No se ha suprimido por nuestra parte 
una sola suscripción. 
 
Según el plan trazado, excede el importe anual de todas ellas de tres mil pesetas. 
 
Últimamente el servicio aéreo postal con Marsella nos ha permitido solicitar el envío 
por avión de algunos periódicos. Se ha indicado por algún socio la conveniencia de 
hacer extensivo este procedimiento a todos los demás. Es imposible. Baste un solo 
caso para convencernos. La suscripción por cuatrimestre a un diario de Valencia 
cuesta diez ptas. los gastos de franqueo por avión durante el mismo periodo 
ascienden a noventa. Se trata de un dispendio diez veces mayor y no podemos 
multiplicar por diez un capítulo de gastos de más de 3.000 ptas. 
 
Publicaciones del Ateneo.― Una de las consecuencias del estado de cosas presente 
ha sido la suspensión de las publicaciones del Ateneo: la Rev.(ista) de Men.(orca), en 
la que se coleccionaban trabajos de interés para la isla, así históricos como científicos 
o artísticos y de información, y el Boletín que servia de noticiario para los socios. La 
falta de personal y de material en las imprentas locales nos ha impuesto esta 
privación. 
 
Uso del local y limpieza del mismo.― La mayor afluencia de socios experimentada 
progresivamente en los últimos meses ha aconsejado a la Junta una mayor utilización 
de habitaciones antes poco usadas. P.(or) ej.(emplo) este salón de actos destinado 
ahora a tertulia. Ello ha hecho aumentar otro capítulo de gastos: el de jornales de 
limpieza para los que al hacernos cargo de la Dirección de esta Sociedad se 
consignaban en los presupuestos mensuales 25 ptas. y a los que en la actualidad se 
destinan 100. 
 
Medidas defensivas.― en el mes de octubre, cuando hubo sufrido nuestra ciudad el 
segundo bombardeo aéreo, pensó la Junta en que era para ella un deber el poner en 
salvo en la medida de sus medios las colecciones y obras de arte o de algún valor 
confinados a su custodia. Inmediatamente después de tomado el cuerdo empezaron 
los trabajos de traslado y en poco tiempo quedaron instalados en el sótano, en buenas 
condiciones la colección de algas, la de insectos y la de moluscos; la totalidad de 
cuadros, los grabados, mapas y planos que posee el Ateneo; la mayor parte (y desde 
luego la de más valor) de la cerámica; algunos muebles escogidos; la colección de 
yesos; la de objetos arqueológicos mejicanos; el archivo de la Sociedad; los libros y 
folletos de la sección de Menorca que forman una serie notabilísima de difícil 
sustitución; las ediciones bibliófilo, como p.(or) ej.(emplo) las obras del Archiduque L. 
Salvador de Austria, entre ellas la monumental Die Balearem y en general todas las 
obras de un cierto valor bibliográfico. 
 
Todos estos libros, objetos y colecciones fueron asiduamente vigilados y durante 
varios meses, de manera periódica, aireados y cambiados de sitio para asegurar su 
conservación. 
 
Pero las condiciones del sótano cambiaron por diversas causas. El pernoctar en él 
mas de 30 personas y el haber perdido buena parte de su ventilación por las obras de 
seguridad que en el mismo se efectuaron acabaron por imposibilitar allí la 
permanencia de cuanto habíamos guardado, o de gran porción de ello. 
 
La Junta, ante dos peligros, el de segura destrucción por humedad o el eventual de 
destrucción por bombardeo, optó por este último y decidió volver a sus sitios los 



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 1088 

cuadros, grabados, musgos, planos, libros, insectos y cuanto en general estaba 
amenazado de deterioro. 
 
Quedan pues en el sótano aquellas colecciones y objetos a los que la humedad no 
puede dañar. 
 
Salvamento de parte de la biblioteca.― La necesidad de habilitar el sótano para los 
fines indicados tuvo además un beneficioso complemento. La ordenación de una parte 
de los fondos de la biblioteca, allí por tradición depositados y amenazados de definitiva 
dispersión o destrucción. Y el salvamento también de lo que queda de antiguas 
ediciones de las publicaciones del Ateneo y un principio de ordenación con vistas a 
que puedan ser utilizadas. 
 
Difusión cultural.― Con el fin de servir mejor a la cultura de nuestra población la Junta 
acordó en 19 de octubre abrir el Ateneo al público los domingos por la mañana a fin de 
que pudiera ser utilizada la biblioteca y visitadas todas las dependencias. Para ello los 
miembros de la Junta se comprometieron a acompañar y atender a los visitantes 
orientándoles en sus consultas y dándoles las explicaciones pertinentes. 
 
El estado anormal en que la población ha vivido durante meses, de buena parte, y de 
otra las medidas defensivas antes apuntadas han malogrado en este aspecto nuestro 
buen deseo. 
 
Gestiones.― Variadas y numerosas han sido las gestiones llevadas a cabo por la 
Junta fuera de nuestro local social. Y en ellas ha desempeñado principal papel nuestro 
Presidente D. Juan Gomila. Hemos acudido con demandas, peticiones u 
observaciones a la J. A. del Ayuntamiento, al Sr. Delegado del Gobierno, al Sr. Jefe de 
la Base Naval, al Consejo Local de 1ª Ens.(eñanza); a la presidencia del Consejo de 
Ministros y a diversos Ministerios, etc. etc. Es un deber que cumplimos gustosos el de 
hacer público nuestro agradecimiento a todas las citadas autoridades y corporaciones 
por la acogida que en todo momento nos han dispensado como también a cuantas 
personas nos han presentado su apoyo. 
 
Necrología.― En el curso de nuestra actuación ha perdido el Ateneo algunos de sus 
socios: D. José Cantó Figueras, que fué prestigioso Coronel de Artillería y demostró 
durante largos años su interés por este Ateneo; D. Francisco Coll, entusiasta de esta 
Sociedad; y caído heroicamente en el frente de Madrid un socio también antiguo D. 
Juan Carreras Pons, alférez de Milicias. 
 
La Junta expresa una vez más a los familiares de los extintos su sentida condolencia. 
 
Dimisión de la Junta.― La Junta Directiva en la que existían desde el momento de su 
constitución dos vacantes una de Vicepresidencia y una de conservador del Museo por 
no acceptación de las personas designadas se vió privada de la asidua colaboración 
del Bibliotecario D. P. Ponsetí, destinado a prestar servicio como Maestro Nacional 
fuera de esta población. 
 
El día 16 de este mes la Junta en sesión extraordinaria hubo de ocuparse de un hecho 
para todos nosotros doloroso, la dimisión que de su cargo presentaba, por 
circunstancias especiales y motivos de salud el Presidente D. Juan Gomila quien 
durante diez meses ha estado al frente de esta entidad a la que ha dedicado todo su 
entusiasmo y su actividad y a cuyo servicio ha puesto sus dotes personales. Durante 
estos meses el Sr. Gomila no sólo ha cumplido sus obligaciones de Presidente, 
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siempre atento y vigilante a cuanto al Ateneo pudiera convenir, dirigiendo las sesiones 
de la Directiva con singular acierto y en buena armonía con todos nosotros, 
interviniendo personalmente en todos los asuntos de interés, sino que ha pasado 
largas horas en la Secretaria dando forma a cuantos documentos dan fe de nuestra 
actuación al exterior. 
 
Por todo ello el Sr. G.(omila) se ha hecho acreedor a la gratitud del Ateneo y la Junta 
se complace en proclamarlo en el momento en que cesa en sus tareas. 
 
Estas circunstancias que tan vivamente deploramos, unidas al convencimiento de que 
la misión que la Junta General nos confió puede darse por terminada nos mueven a 
presentar colectivamente la dimisión. 
 
Al dejar el gobierno de esta Sociedad lo hacemos con la satisfacción del deber 
cumplido. No hemos podido hacer más, pues los acontecimientos han sido más 
poderosos que nuestros deseos. 
 
Esperamos tranquilos el fallo de vuestros votos. 
 
 

8.3.54. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Memoria, 1937 a 
1938 

 
El día 21 de octubre de 1937 fué elegida esta Junta Directiva en momentos de 
extrema gravedad para la vida del Ateneo. La mayoría de los elegidos aceptaron el 
cargo disponiéndose a arrostrar la impopularidad siempre que el Ateneo se salvara del 
naufragio inminente a que las circunstancias lo habían llevado. Decimos que la 
mayoría, porque tuvimos que lamentar la renuncia irrevocable de la Señorita Maria 
Parra, elegida para Secretario, que quizás temerosa por la densa atmósfera que en 
aquellos días se respiraba, no tuvo el valor suficiente para enfrentarse con el problema 
de vida o muerte que se había planteado a este Ateneo. Disculpable en una mujer, 
desde luego, y estas líneas no entrañan censura para ella. Pero si queremos señalar 
el hecho, para resaltar su equivocación, que dicho sea de paso, fueron muchos los 
que se equivocaron. 
 
Fué elegido Presidente un señor que no ostentaba más títulos que el de hombre de 
ideas socialistas y esta etiqueta les pareció a algunos anuncio de grandes catástrofes 
y que ello era lo bastante para que el Ateneo se convirtiera en una prolongación de su 
partido, y que el Ateneo se orientara en lo sucesivo por caminos demagógicos de 
carácter netamente marxista. La actuación del Presidente y de toda la Junta Directiva, 
detallada a través de esta Memoria, es la que dirá que orientación ha sido en realidad 
la de todos y la asamblea juzgará a la vista de datos concretos. 
 
El primer problema que se planteaba a la nueva Junta era lo ordenado por la 
Asamblea General del día 23 de junio de 1937. Había que cumplirlo para tranquilidad 
de todos. Había que poner el marcha lo ordenado por la Asamblea, ya que todo el 
malestar y toda la tormenta que se cernía sobre esta casa, tenia como origen el 
problemita de los desafectos, que de no resolverlo, el cierre del Ateneo era seguro en 
pocas horas. 
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Y se resolvió. ¿Como?... Con una lista de socios que fueron de la Unión de Derechas 
a la vista. De ella se extrajeron los nombres que eran socios del Ateneo y a estos 
señores se les envió la siguiente circular: 
 

«Muy señor nuestro: Habiendo decidido este Ateneo en Asamblea General 
habida el 3 de mayo último coadyuvar con nuestro apoyo moral y material al Gobierno 
de la República, único legítimo en España, con medidas de depuración en la lista de 
socios de este Ateneo, ha correspondido a esta Junta Directiva poner en práctica 
dichas medidas que en cierto modo eran impuestas por la opinión pública. 

Con el fin de cumplirlas del modo mas justo posible, sin exponerse a herir 
susceptibilidades ni a señalar a la pública opinión a personas que no tengan un claro 
matiz político, hemos acordado una medida general, cual es la de obligar a todos los 
socios que hubiesen pertenecido a partidos políticos de derechas a revalidar su 
calidad de Socios del Ateneo mediante la presentación de testimonio de lealtad al 
régimen avalado por el Frente Popular u otra entidad de solvencia republicana afecta a 
dicho Frente Popular. 

Teniendo en cuenta que pueden haber pertenecido a dichos partidos políticos 
de derecha por causas diversas y ajenas a la política, queremos obrar de la manera 
más justa, admitiendo como válida su calidad de socios de este Ateneo mediante la 
garantía indicada. 

Entendiéndose que el que no presente el citado control en el plazo de los días 
queda borrado de la lista de socios, sin que esto implique declaración de faccioso ya 
que pueden no presentarlo por propia voluntad. 

Rogamos a Ud. tome en consideración lo expuesto obrando con arreglo a su 
criterio. 

LA JUNTA DIRECTIVA.» 
 
A ella contestaron unos diez enviando control de entidades políticas o sindicales. Los 
restantes en número de unos quince se les dió de baja, sin que por nuestra parte 
fueran declarados desafectos, ya que esta entidad no tiene personalidad para ello. 
 
Y creemos que no hay que hablar más del asunto. Aquello quedó zanjado y 
definitivamente resuelto, sin molestar a nadie y dando cumplimiento así a los acuerdos 
de la Asamblea General. No obstante, por parte de todos y en particular del 
Presidente, se ha vigilado al personal que entra en esta casa, para evitar que nadie 
exteriorizara aquí sus simpatías por los enemigos de España. Afortunadamente 
ninguno se ha extralimitado y de haberlo hecho habrían tenido que enfrentarse con un 
socialista español, Presidente del Ateneo, y celoso guardador de la fidelidad al 
Gobierno único legítimo de España. 
 
Resuelto este enojoso asunto, la Junta pensó que la vida de retraimiento a que se 
había dedicado el Ateneo, desde que estalló el movimiento subversivo, no podía 
continuar. Ese recogimiento dentro una concha de prejuicios que le llevaron al borde 
de su tumba, era impropio de una Sociedad que era el centinela avanzado de la 
cultura menorquina. España entera se ponía de pié. Las armas y las letras en estrecha 
comunidad se disponían a la lucha y hubiera sido cobardía el no intentar salir del 
refugio y formar en vanguardia del frente cultural que iniciaba el Ministerio de 
Instrucción Pública y que de no haberlo hecho el Ministerio, teníamos que hacerlo 
todos cada uno desde su puesto. La vida del Ateneo no podía reducirse a pasar unas 
horas en su tertulia dispuestos a correr al primer toque de sirena. 
 
Pero este Ateneo sufría el colapso del momento. Había que salvarlo con un cambio de 
aires. Había que remover muchas cosas que tanto moral como materialmente 
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carcomían las esencias vitales de esta casa. La parte moral era labor de tiempo y de 
constancia y sobre todo de conducta. Brindamos a la nueva Junta este aspecto 
interesante del Ateneo. La Junta que acaba hoy ha hecho su obra. No la ha 
completado porque es largo. 
 
La parte material era otra cosa y a ella se dedicó de lleno nuestra actividad. Lo 
primero, lo que más urgía para nosotros con carácter inaplazable, era el arreglo y 
reglamentación de la Biblioteca. 
 
Era problema de antiguo planteado a todas las Juntas una nueva catalogación y 
clasificación de la Biblioteca. El descuido de sus inventarios; la falta de colocación 
adecuada de los libros y la libertad del visitante en manosear las obras; la poca 
formalidad en la presentación de volúmenes y la falta absoluta de control en la 
biblioteca circundante, habían hecho pensar en ponerle remedio. Pero nadie se atrevía 
porque hay que convenir que era labor gigante; que era trabajo de tal envergadura que 
frenaba los buenos deseos de todos. Esta Junta que no se encuentra con méritos 
suficientes para tacharse así misma de modesta, afrontó de cara el problema y se 
propuso resolverlo costara lo que costara. La Biblioteca no podía continuar siendo la 
proveedora de libros a los desaprensivos. 
 
Se optó por catalogarla con arreglo al Sistema Decimal de Bruselas, que es sin duda 
el sistema más apropiado para estas bibliotecas de máxima complejidad; de tantísimas 
y distintas materias. Acordado así, se inició la organización del trabajo tropezando en 
seguida con el primer contratiempo. Se necesitaba el libro con las reglas generales de 
clasificación y este libro había que adquirirlo en Barcelona directamente del traductor 
Sr. Rubió. Existía el peligro, anunciado a esta Junta, de que la edición estaba agotada. 
No se amilanó por eso la Directiva. Enterada que en la Caja de Pensiones de esta 
localidad existía dicho libro, hizo gestiones para adquirirlo, pero la Caja de Pensiones 
ni lo podía vender ni prestar por larga temporada. Entonces se pensó en copiar íntegro 
el susodicho libro. A ello se prestó desinteresadamente el socio de este Ateneo José 
Mª Vinent. Así lo hizo este compañero admirable que no sólo lo copió íntegramente, 
sinó que lo tradujo al castellano. La Junta no puede menos de rendirle un tributo de 
gratitud en esta Memoria, haciendo constar que José Mª Vinent realizó este ímprobo 
trabajo en el cortísimo tiempo de ocho días, sin más interés que el propósito laudable 
de servir al Ateneo. 
 
Copiado y traducido el libro, se buscó quién pudiera llevar a cabo la clasificación y 
catalogación de la Biblioteca. Se encargó de ello la Señorita Maria Rotger mediante 
contracto estipulado con la Junta Directiva. 
 
Para facilitar el trabajo a la nueva bibliotecaria hubo que tomar varias medidas con 
carácter urgente. Prohibir la salida temporal de libros a la calle; suspender toda 
compra o admisión mientras duraran los trabajos de catalogación; cerrar bajo llave el 
diccionario Espasa que hasta el momento había servido de pasto a la curiosidad 
infantil y al desprecio del profano. También hubo que tomar determinaciones con los 
libros depositados en el Ateneo. Se acordó no admitir depósitos en nuestra biblioteca e 
invitar a los actuales dueños de libros depositados que hicieran donativo definitivo al 
Ateneo o que retiraran sus libros. Unos los retiraron y otros los cedieron 
definitivamente al Ateneo. A los primeros se les devolvió; a los segundos esta Junta 
rinde también su tributo de gratitud en nombre de todos. 
 
Por medio de anuncios en la prensa local se recogieron muchos libros esparcidos por 
Menorca entera. Desgraciadamente no se han recogido todos y difícil será que 
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vuelvan a sus estantes libros de gran valor que un mal vicio de reparto posibilitó con 
ayuda de descuideros y megalómanos de biblioteca. 
 
En marcha la catalogación, se fueron reformando las estanterías de la biblioteca, 
cerrando con llave las ya catalogadas. 
 
Se han impreso unos talonarios para servicio de la circulante que facilitarán el control 
diario del reparto. 
 
Aproximadamente está catalogado y clasificado en el día de hoy las dos terceras 
partes de la biblioteca. 
 
Para su conservación y dirección subalterna, se acordó nombrar un auxiliar, abriendo 
un concurso público al que acudieron varios aspirantes, entre ellos Basilio Villalonga, 
antiguo empleado de esta casa y conocedor profundo de los secretos de la biblioteca. 
La Junta no vaciló en concederle en principio y con carácter interino, la plaza, dotada 
en cien pesetas mensuales. La Junta Directiva entrante, cuando termine la 
catalogación, deberá dictar las disposiciones que crea convenientes para que dicho 
auxiliar esté al servicio bibliotecario de los socios. 
 
Para terminar con este asunto de la biblioteca, se hace constar que enterada esta 
Junta de que en el predio de San Antonio existía una biblioteca en peligro de 
desaparecer, pidió y obtuvo el permiso gubernativo correspondiente, para traerla aquí 
y salvarla de la rapacidad inconsciente de los visitantes de aquel predio. Aunque la 
Junta no admitía depósitos tuvo que transigir con esta Biblioteca con tal de salvarla. Y 
aquí la tienen los socios a su disposición, perfectamente inventariada aparte de la 
nuestra. También hay que hacer constar que su largo inventario (1.364 volúmenes), 
del que hubo que sacar cuatro copias, es obra del socio Sr. Coll, al que desde aquí 
damos las gracias en nombre de todos. 
 
Sólo resta a esta Junta rogar a la entrante que no descuide esta obra necesaria al 
Ateneo, que ha de ser el orgullo de la casa. 
 
Otra cosa que hizo el Ateneo con dos fines que interesaban a la casa, fue el homenaje 
a García Lorca. Uno de los fines, el principal, fue el de honrar la memoria del excelso 
poeta vilmente asesinado. Otro era el de airear públicamente el Ateneo que buena 
falta le hacía en aquellas circunstancias. 
 
Por iniciativa de varios socios se organizaron por cuenta del Ateneo, sendas clases de 
inglés y francés, que han terminado a final de mayo. De su resultado no hay que 
hablar porque a la vista está de todos. 
 
Por iniciativa y petición de más de veinte socios se restableció la Sección de Deportes. 
Su labor ha sido nula como ya suponía esta Junta, porque las circunstancias no son 
las más propicias para hacer deportes. No obstante, ocasión ha habido para que estos 
entusiastas del deporte ejercieran sus músculos en la humanitaria obra del refugio, 
pero hay que lamentar la ausencia de tanto deportista, lo que hace suponer que el 
deporte que no va seguido de pública exhibición no tiene partidarios. 
 
También hay que consignar la serie de conciertos que se han celebrado y que han 
ayudado a resucitar al Ateneo del marasmo en que estaba sumido. 
 
Véase ahora el movimiento de socios desde julio del año pasado: 
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Julio 1937 359 socios  
Agosto 355  
Septiembre 353  
Octubre 378 (empieza esta junta) 
Noviembre 380  
Diciembre 408  
Enero 1938 434  
Febrero 450  
Marzo 458  
Abril 454  
Mayo 469  
Junio 480  
 
Como esta Junta tomó posesión de sus cargos el 21 de octubre, en este mismo mes 
se inicia el ascenso, habiendo aumentado un total de 127 socios, descontados ya los 
ausentes y las bajas. 
 
Y en vista de este aumento considerable de socios, que significaban testimonio 
evidente de que la Junta había acertado en la nueva dirección del Ateneo, se pensó en 
alquilar el piso colindante al primero de esta casa, a fin de ampliar el local y dar cabida 
a las nuevas necesidades. Se alquiló efectivamente el nuevo local y se estableció la 
consiguiente comunicación. 
 
A la disposición de todos está para que aprueben o no la medida. Se ha tropezado con 
el problema de amueblarlo e iluminarlo, que en las actuales circunstancias no tiene 
solución. Se ha hecho y tendrá que hacerse lo que se pueda con los elementos que 
cuenta esta casa. Para Juntas venideras queda esta solución cuando se lo permitan 
las circunstancias favorables, lo que será un motivo para lucimiento de la misma. 
 
Con el fin de seguir el obligado movimiento cultural y artístico del Ateneo, la Junta 
acordó celebrar dos exposiciones de arte. El resultado de la primera es público. Fue 
visitadisima y sin rubores de falsa modestia hemos de consignar nuestra satisfacción 
por el éxito obtenido. La segunda, de dibujos infantiles, pronto a inaugurarse, 
esperamos que será el complemento de la primera. 
 
A una llamada hecha en congreso público de la UGT y patrocinada por el Consejo 
Municipal para que se construyeran sólidos refugios contra los bombardeos aéreos, el 
Ateneo, por su significación y por su especial situación topográfica en la población, no 
podía quedar al margen de esta obra humanitaria. La Junta acordó, pués, abrir su 
refugio. Se abrió una lista de donantes voluntarios, haciendo un llamamiento público 
en la prensa y en los tablones de la casa a todos los socios, para que aportaran su 
esfuerzo, bien personal, bien económico. Y aquí tenemos que declarar nuestro más 
rotundo fracaso. Sólo han respondido monetariamente 75 socios y han aportado su 
esfuerzo personal ocho, cuyos nombres queremos consignar, porque además se da el 
caso que la mitad de ellos pagan y trabajan. Ellos son: Gonzalo Florit, Miguel Florit, 
Guillermo Orfila y Jaime Alzina en primer lugar y con menos intensidad Alfredo 
Quevedo, Higinio Andreu, José Hercilla y Juan Martínez Carsi. De lamentar es el 
ejemplo de estos consocios no sea imitado por la pléyade de jóvenes que visitan 
cotidianamente el Ateneo y que rinden culto exagerado al dolce farniente con un 
entusiasmo tropical propio de una falta inexplicable de eso que llaman «divino tesoro». 
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El refugio, como pueden o habrán ya comprobado los socios y visitantes del Ateneo, 
va adelantando y el será un motivo de orgullosa satisfacción para esta Junta iniciadora 
del mismo. 
 
Una de las cosas que no ha hecho esta Junta a pesar del mandato de la General, es el 
homenaje a Juan Carreras. Este acto simpático no se ha realizado porque había el 
proyecto de dedicarle la sala de la tertulia actual. Y la sala de la tertulia esta en 
entredicho, con un sin fin de proyectos para reformarla para ampliarla. Dado el 
aumento progresivo de tertulianos, la sala es pequeña como es notorio. Es un 
problema de difícil, por no decir imposible solución en los momentos actuales. La 
Junta ha sustentado el criterio de que el Ateneo no puede en manera alguna 
sacrificarse a su tertulia. Al contrario. Todo a de sacrificarse al Ateneo. Y sin embargo, 
no se puede, no se debe descuidar la tertulia que es al fin y al cabo la que da vida y 
calor al Ateneo. Es asunto que dejamos en herencia a la nueva Junta que con el 
homenaje a Juan Carreras tiene que resolver. 
 
Al tomar posesión de sus cargos esta Junta se encontró conque el dinero se 
encontraba en manos particulares lo que constituía una transgresión a las mismas 
órdenes del Gobierno. Se ingresó en cuenta corriente en el Banco Hispano Americano 
con las firmas mancomunadas del Contador y del Presidente. 
 
Por las Juntas anteriores se habían enviado a Francia 600 pesetas para adquisiciones 
de prensa y revistas francesas. Vista la imposibilidad de dichas adquisiciones esta 
Junta recuperó las 600 pesetas ingresándolas en caja. 
 
Hemos respondido a los llamamientos de carácter benéfico de las Autoridades y 
entidades solventes, aprobando el donativo que cada caso requería. 
 
También queremos hacer constar que la señora del socio Don José Urbano Guerrero 
se prestó voluntariamente a traducir del alemán el tomo que a Menorca se refiere de 
«Die Balearem» la obra monumental del archiduque Salvador. Esta Junta, complacida, 
accedió a los deseos de la traductora, esperando ver coronado con éxito los deseos 
de la señora de Urbano y enriquecida la biblioteca con «Die Balearem» traducido. 
 
Finalmente, la Junta acordó presentar a esta Asamblea un proyecto de reforma de 
Reglamento, que no dudamos será aprobado por la misma, sin pretender, 
naturalmente, imponer criterio cerrado, ni mucho menos. La Asamblea es soberana 
para introducir las enmiendas que crean convenientes. 
 
Aprobado este, y con arreglo a sus normas, podrá elegirse la nueva Junta que en 
adelante no tendrá más que seguir y regirse por los estatutos aquí aprobados. 
 
Esta Junta habrá fracasado o habrá triunfado según el criterio de cada cual. Lo que 
nadie podrá disputarle es el hecho de haber restablecido una tranquilidad en el Ateneo 
y haber encauzado una normalidad que ha de servir para las altas empresas 
reservadas a este templo de la cultura menorquina, que tiene el deber de superarse 
para servir de albergue y guía perenne al despertar cultural de Menorca. 
 

Mahón 29 de junio de 1938 
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8.3.55. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Memoria 
redactada por el secretario del Ateneo Científico, Literario y 

Artístico de Mahón, don Pedro Alejandre Monjo, y aprobada en 
sesión de la Junta Directiva, el día 15 de octubre de 1939. A.V.  

 
Dignísimas Autoridades, Señoras, Señores: 
 
Singular carácter ofrece la Memoria que voy a leer en este acto de apertura del curso 
ateneísta de 1.939-1.940, por las deplorables circunstancias que han ocurrido desde la 
última reunión celebrada por esta Junta Directiva, en ... de julio de 1.936 hasta la 
fecha. 
 
No puede parangonarse con las anteriores memorias, ya que han sido tan 
excepcionales los acontecimientos que han afectado a este Ateneo, que bien puede 
decirse ciérrase en 1.936 una etapa ―de final trágico― y se nos abre una nueva, bajo 
los mejores auspicios, al par que se nos avecinan inmensos sacrificios. 
 
La célebre frase de Fray Luis de León, al reintegrarse a su cátedra luego de cuatro 
años de reclusión, nunca mayor aplicación que en nuestro caso. Decíamos ayer, 
podemos repetir, no dando por pasados estos treinta meses de dominación marxista 
en nuestra querida Menorca y por ende en nuestro Ateneo. 
 
Durante el expresado período de dominación roja, el Ateneo no se ha librado de los 
atropellos, desmanes, incluso injurias tanto para algunos de los señores socios, como 
para nuestros compañeros caídos por Dios y por España, que con tanta profusión nos 
prodigan los marxistas. 
 
Parece como si nuestro llorado Secretario Don Lorenzo Lafuente Vanrell, en sus 
últimas palabras de su última memoria de secretaria en la apertura del curso 1935-36, 
presintiera el avecinamiento de una época turbulenta para España, y como si nuestra 
querida Sociedad, tuviera que sufrir los graves perjuicios a que le han sometido estos 
dos años y pico de demagogia republicano-socialista. 
 
Permitid que transcriba sus frases: «Deseo que en el curso que hoy inauguramos 
pueda desarrollarse sin perturbaciones que aparten los ánimos de los solaces del 
espíritu, pues sabido es que para ellos son indispensables la paz pública y la 
tranquilidad privada. Treinta años han transcurrido desde que nos agrupamos unos 
cuantos entusiastas de la cultura, para realizar un ideal de gran trascendencia para la 
vida de la ciudad; desde entonces el historial de esta Casa es una eslabonada serie de 
faustos sucesos. Esperamos que así sea siempre y que ninguna quiebra de la 
civilización venga a interrumpir una empresa tan tenazmente sostenida». Quien iba a 
decir que meses mas tarde, antes de finir el curso académico por el que auguraba tan 
faustos sucesos, a más del rudo golpe que sufría Menorca al caer bajo el dominio rojo, 
iba a quebrarse su vida, a derramar su sangre en pro de la civilización, en pro de su 
España tan querida! Por desgracia así ocurrió y durante tres años aproximadamente, 
han acaecido, han acaecido en los anales de esta Sociedad, una quiebra tan grande, 
unos acontecimientos tan insospechados, que por mucho que nos los hubiesen 
profetizado, jamás habríamos llegado a creer. 
 
El Ateneo funcionó normalmente hasta primeros de agosto de 1.936, fecha en que, en 
pleno desvordamiento la salvaje furia roja en Mahón, un reducido número de socios 
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―la mayoría por no decir todos, ausentes de la Isla― presentó una moción para que 
se convocara Junta General Extraordinaria al efecto de nombrar nueva Junta de 
gobierno, ya que la que dirigía los destinos de la Casa no respondería a la nueva 
orientación que debía darse a la sociedad; y en célebre Junta general del 29 de 
agosto, cuando se había derramado y se derramaba tanta sangre inocente, se acordó 
que la orientación debía ser netamente ezquierdista y democrática, y se eligió nueva 
junta apta para rejir sus destinos en este nuevo rumbo popular de la cultura 
republicano-socialista. A partir de estas fechas, puede decirse que lo una serie de 
fracasos, derroteros tortuosos, sesiones tumultuosas, a dos deplorables que para 
escarnio de sus progenitores constan en el Libro de Actas, forman el conjunto de la 
labor CULTURAL de los usurpadores de dirección de este Centro. Destitución de la 
Junta Directiva; imponer a componentes multas tan arbitrarias como injustas; quitar de 
la fachada del local social los atributos religiosos que existían en ella; revisión de los 
Sres. Socios de Honor y de Mérito, mutilando los cuadros en que aparecían sus 
nombres; suscripciones a favor de las llamadas Milicias Antifascistas; Socorro Rojo, 
Mujeres Antifascistas; seleccionar las obras de la Biblioteca con inusitado rencor; 
menospreciar la labor de la Juntas Directivas anteriores al 18 de julio de 1.936, 
cotejando la labor ateneísta de unas y otras por el número de páginas escritas en el 
Libro de Actas.! En diez meses habían escrito un número de páginas cinco veces 
mayor que sus antecesores en período igual, pero... basta ojear las páginas de dicho 
Libro y apreciareis cuales eran los motivos de la largueza de sus actas. En verdad, 
tomáronse multitud de acuerdos, pero ellos mismos confiesan a reglón seguido que 
«omitían explicar la enumeración de muchos de dichos acuerdos que no han podido 
llevarse a la práctica o que han quedado en mitad de su ejecución. Grandes o 
inaplicables debieron ser por no poder llevarlos a la práctica, conociendo como 
conocemos los medios de que se valieron para conseguir sus propósitos! Y de otra 
parte ¿No es siempre más apreciado poco y bueno que, mucho y... malo? 
 
Pero el mayor exponente de la labor partidista con que actuaron las sucesivas Juntas 
directivas que ha sufrido el Ateneo, llegó al límite en aquellas famosas Juntas 
Generales unas Ordinarias y otras Extraordinarias, del verano de 1.937 sobre 
expurgación de socios ―como definieron ellos la depuración. 
 
En este Libro de Actas, constan todas ―casi todas― las incidencias los agravios que 
se profirieron los participantes en ellas, las divergencias fundamentales entre los 
socios que dieron por resultado que las sesiones duraran horas y horas y algunas 
días; los atropellos que intentaron cometer y los que cometieron durante las 
discusiones sobre expulsión de socios derechistas o fascistozantes ―como los 
llamaban ellos― por todo lo expuesto, se demuestra claramente que habían 
convertido una Casa de cultura en una sucursal del Frente popular. 
 
En Febrero último, al hacernos cargo nuevamente de la dirección del Ateneo, lo 
recogimos moral y materialmente deshecho. Todos los esfuerzos de nuestros 
antecesores, han llegado al borde del abismo más profundo y grandísimos esfuerzos 
tendremos que realizar para colocar nuestro escudo en el nivel que le corresponde y 
que con tantos desvelos habíamos logrado mantener. 
 

MANIFESTACIONES CULTURALES Y PROYECTOS 
 

CONFERENCIAS.― Contamos para el presente curso con un buén número de 
aventajados elementos en Literatura, Medicina, Ciencias, Arte, Historia, etc., que van a 
desarrollar una serie de conferencias orientadas todas hacia el máximo esplendor de 
nuestra Sociedad. 
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CONCIERTOS.― El Ateneo, en cooperación con el Teatro Azul de FET y de las 
JONS, ha podido organizar diversos actos de cultura musical y artística. Se han dado 
tres conciertos vocales é instrumentales (en......―; se celebró una función en 
Homenaje a la División de la Escuadra Italiana surta en este puerto en el mes de julio 
con recital de poesias, tercer acto de la ópera AIDA; Bailes Regionales, y la reposición 
en escena de la ópera TOSCA por valiosos elementos de esta Sección de Literatura y 
Música. 
 
En cuanto a la Hijuela de este Ateneo, el GRUPO FILARMÓNICO, vamos a intentar 
reconstruirlo para que pueda desenvolver su apreciable labor cultural, con sus 
conciertos mensuales, en pro de la música clásica española y extranjera. 
 
CLASES DE IDIOMAS.― En breve anunciaremos la apertura de cursos de Alemán, 
Italiano é Inglés a los que podrán asistir los señores socios y miembros de sus 
familias, clases que serán gratuitas o bien con una cuota reducidísima. 
 
MOVIMIENTO DE SOCIOS.― Grande ha sido el movimiento de socios desde julio de 
1.936 hasta la fecha. De 256 que éramos en julio expresado, sólo contamos en la 
actualidad 239. Durante el dominio rojo ascendió vertiginosamente al número de ellos 
llegando al extremo de contar con 541, número que decreció verticalmente al ser 
liberada la Isla hasta el montante que contamos hoy. Confiamos que normalizada la 
vida en esta ciudad, ingresan y van ingresando nuevamente, buen número de Sres. 
Jefes y Oficiales del Ejército y Armada; funcionarios civiles y cuantos ciudadanos 
sientan el orgullo de pertenecer a este Centro de Cultura, uno de los más reputados de 
España, el que siempre y de manera sensible en estos últimos años, se le había 
apartado de la política y darle una orientación profundamente científica y sobre todo 
netamente españolista. 
 
VISITAS.― Nos han visitado cuantas personalidades de significado relieve social han 
pasado por Menorca: Jefes y Oficiales de la indicada División Naval Italiana; Dirigentes 
de la Nueva Organización Estatal; Jefes y Oficiales de nuestro Ejército, Marina, etc., 
etc. 
 
BIBLIOTECA.― Una de las secciones que más sufrieron durante la dominación roja 
fué la Biblioteca. Fueron depuradas las estanterías. Se tomó el acuerdo de devolver a 
los Sres. depositantes, sus lotes de libros que guardaba el Ateneo, o bien que se 
convirtiera en donativo aludido depósito. Para salvar las más apreciadas obras de los 
bombardeos aéreos se acordó trasladarlos a los sótanos de la casa, y... fué peor el 
remedio que la enfermedad, pues, pronto advirtieron los efectos de la humedad del 
subsuelo, que hubiera acabado con dichas estimadas obras. Igual ocurrió con las 
colecciones de algas, moluscos, etc. que instaladas en el sótano, tuvieron que 
reponerse a primitiva colocación en el local para evitar el deterioro y completa 
desaparición. Contamos en la actualidad con volúmenes y esperamos ansiosamente 
que la vida internacional se normalice, y principalmente la nuestra propia, para seguir 
recibiendo el gran número de periódicos y revistas que llegaban constantemente a 
nuestras salas de lectura y estudio. 
 
Se gestionará asimismo, la reaparición de la Revista de Menorca, así como nuestro 
Boletín del Ateneo, que aparecía mensualmente o cuando lo requerían las 
circunstancias. 
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SUBVENCIONES.― El Ateneo recibía anualmente las subvenciones siguientes: del 
Ministerio de Instrucción Pública 1.000 Pts; de la Excma. Diputación Provincial, 500; y 
de nuestro Ayuntamiento 300. Actualmente llevamos a cabo las necesarias gestiones 
para que el Ministerio de Educación Nacional nos abone las expresadas 1.000 
pesetas, así como las acostumbradas de la Diputación y Ayuntamiento. 
 
FALLECIMIENTOS.― Al llegar a este apartado, se nos encoje el corazón. Han 
desaparecido tantos y tantos compañeros durante estos tres años, que da dolor 
repasarlas al ver tanta cruz al margen de compañeros tan queridos. Unos 
violentamente, vilmente asesinados por las turbas rojas; otros por muerte natural. 
Entre los primeros citaremos, entre los socios de Honor, al Excmo. Sr. Don Guillermo 
Garcia-Parreño y Don José Mª Cardona asesinados en Madrid; a los mienbros de la 
Junta Directiva Don Lorenzo Lafuente Vanrell, D. Sebastián Rodrigo y Don Francisco 
Cots de Riera; y entre los socios a Don.............. etc. 
 
Por muerte natural lamentamos la pérdida de Don Enrique Fernández Sardina, Don 
José Cantó Figueras, Don Bonifacio Iñiguez, Don........ 
 
Para todos ellos, y en general para todos cuantos formaban en nuestras listas, caídos 
sea cual fuere su modo de pensar en el mundo, el Ateneo les dedica un sincero y 
piadoso recuerdo. 
 

RESUMEN 
 

En breves líneas, voy a trazar la ruta que propone continuar el Ateneo en esta nueva 
etapa de su vida cultural: 
 
Encuadrado dentro del Estado Español, viene a ser un centro semioficial, sin perder no 
obstante su carácter marcadamente particular y tan definido como ha sabido conservar 
constantemente. 
 
Se acometeran las reformas necesarias de su Reglamento, tan sencillo y breve 
después de todo, para amoldarlo a la nueva concepción nacional. Compenetración 
entre todos los socios, respeto para todas las creencias, siempre del mayor respeto y 
consideración. 
 
Se iniciaran clases de idiomas gratis para los señores socios y sus familiares, o 
cuando menos con una cuota reducidísima. 
 
Tenemos en cartera ciclos de conferencias a cargo de cultos elementos en todas las 
esferas de la Ciencia. Proyectamos diversos conciertos vocales é instrumentales, ya 
que poseemos un conjunto de distinguidas damas y artistas de todo órden, que sabrán 
mantener nuestro rango artístico a la altura merecida. Disponemos asimismo de un 
valioso conjunto de aficionados al Teatro y pronto podremos admirarlo en una preciosa 
comedia que precisamente se está ensayando estos días. 
 
Vamos a fomentar los Deportes, con excursiones a los distintos parajes de la Isla, 
concursos de ajedrez, en una palabra, intentaremos hasta el límite, elevar el grado de 
actividad y desarrollo de este Ateneo tal como nos lo suplicaron constantemente 
nuestros predecesores, a fin de que los que nos sucedan, se muestren satisfechos de 
que les leguemos un centro de cultura tan admirado y con una definida y clara 
orientación por los senderos de una verdadera labor social, educativa y sobre todo 
española. 
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Doy fin a la presente Memoria, expresando mis más vivos deseos de que obtenida la 
paz pública y en vía normal la tranquilidad privada se desarrolle nuestra labor cultural 
sin la más mínima perturbación de cualquier índole que sea y que a partir del curso 
que hoy empezamos, el Ateneo se remonte hasta su límite y con sus constantes 
manifestaciones culturales mantenga el nivel de sus mejores tiempos. 
 

Mahón, octubre de 1939. A.V. 
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8.4. Altres documents d’interès 

 
8.4.1. Projecte de bases per a la creació d’un ateneu a Maó 

publicat a El Liberal (Maó, 1 de juny de 1904) 
 

El Ateneo Mahonés 
Nuestra querida ciudad despierta del letargo. La Extensión Universitaria fue el 

primer impulso. En ella se ha patentizado que aquí no falta quien pueda enseñar, y 
mucho menos quien desea aprender. Ha sido el levántate y anda revelador de latentes 
predisposiciones y energías.  

Esta sublime obra que se está llevando a cabo es la mejor y más útil de las 
benéficas: enseñar al que no sabe; mejorar toda nuestra educación integral, 
congregados en comunión de propaganda científica; poner los padres de familia de 
nuestra parte cuanto menester sea, para apartar a la generación que nos sigue de 
garitos, y aficionarla a los goces inefables del estudio.  

Un pequeño esfuerzo, mahoneses, y la fundación del Ateneo será un hecho.  
A continuación insertamos con satisfacción viva las bases proyectadas. 

Cuantos deseen inscribirse en concepto de socios fundadores, sírvanse participando á 
D. Lucas Carreras y Riera, contador de este Ayuntamiento. 

  
Proyecto de bases para la fundación de un Ateneo en la ciudad de Mahón: 

1º Dedicado este centro exclusivamente al cultivo de las ciencias y de las artes, 
se mantendrá ageno en absoluto á toda contienda de caracter política o religiosa.  

2º Igualmente estará prohibida toda clase de juego, así como la expedición de 
bebidas alcohólicas.  

3º Podrá ser socio toda persona sin distinción de edad, debiendo acreditar los 
menores el consentimiento de sus padres o tutores.  

4º Se propone una cuota  mensual de dos pts.  
5º El local se compondrá de un salón de actos, dos o más salones para 

cátedras y museos, el salón de biblioteca y lectura y el salón de tertulia.  
6º Los actos consistirán en conferèncias y veladas literarias y musicales, 

públicas o solamente para los socios, según que se comprendan o no en la Extensión 
Universitaria.  

7º Consistiran los ingresos en una cuota mensual de socios y la subvención 
que se solicitará al Ayuntamiento, a cambio de tomar a su cargo el Ateneo todos los 
gastos de la Extensión Universitaria en esta ciudad.  

8º Merced al entusiasmo con que el proyecto ha sido recibido, se contará 
desde luego con voluminosa y selecta biblioteca y con instructivas colecciones para 
los museos, que sus propietarios mantendrán depositadas en el local.  

9º Para la adquisición del mobiliario conveniente se hará un contrato con el 
taller que ofrezca mejores condiciones de precio y plazos para pago.  

10º Tan pronto como se cuente con suficiente número de adheridos, se les 
convocará para proceder al nombramiento de una Comisión organizadora que redacte 
el Reglamento y gestione el arriendo y habilitación del local. 

Mahón 30 de Mayo de 1904. 
Los infraescritos estamos conformes en formar parte como socios del Ateneo 

que se constituya con arreglo á las bases que antecede. Siguen la firmas. 
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8.4.2. Conveni de cessió de la Revista de Menorca per part de 
F. Hernández Sanz a l’Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó 

amb data del dia 3 de gener de 1906 
 
 En Mahón a 3 de enero de 1906, reunidos con D. Francisco Hernández Sanz 
los señores Jaime Pomar, Lucas Carreras, Pedro Ballester y Lorenzo Lafuente, 
nombrados para la redacción del presente convenio por la Junta Directiva del Ateneo 
en sesión del primero del corriente, convinieron: 
 El actual director propietario de la Revista, Sr. Hernández Sanz cede, desde 
primero del corriente, la mencionada publicación al Ateneo, del actual y de los socios 
en él domiciliados; será en lo sucesivo órgano oficial exclusivo bajo las siguientes 
condiciones: 
1º. El Ateneo gozará la exclusiva propiedad de la Revista, sin variar su título y 
nombrará director al Sr. Hernández Sanz. 
2º. Si el Ateneo creyera conveniente publicar otra revista o prescindir de la dirección 
del Sr. Hernández Sanz, este señor recobrará la plena propiedad de su Revista, 
pudiendo continuar su publicación como otra época. Lo mismo sucedería si el Ateneo 
se disolviera. 
3º. Mientras el Ateneo sea propietario de la Revista de Menorca (quinta época) correrá 
a cargo de la Sociedad la administración absoluta; podrá variar la periocidad y la 
extensión de la Revista, disfrutará libremente del canje que obtenga. 
4º. Un Consejo de redacción, compuesto de los señores Presidente del Ateneo, 
presidentes de las Secciones y del señor Hernández Sanz, tendrá a cargo la revisión y 
censura de todos los trabajos que se presenten para la publicación, sean o no de 
socios del Ateneo, desechando los que a juicio del Consejo no deban ser publicados 
en el órgano oficial de la Sociedad. 
5º. Las diferencias de criterio que acerca de lo expresado ocurran, serán sometidas a 
la resolución de la Junta directiva del Ateneo, en quien residirá la facultad de dirimir 
toda duda o discrepancia que no afecte a la letra ni el espíritu de este convenio. 
6º. El carácter o rumbo que convenga imprimir a la Revista, siempre dentro del campo 
de acción propio del Ateneo y socios en él domiciliados será determinado por el 
Consejo de redacción o Junta directiva, según corresponda. 
7º. Los trabajos de redacción y anónimos publicados mientras la Revista sea 
propiedad del Ateneo, continuarán siéndolo, aunque tornara la Revista a ser del señor 
Hernández Sanz o fuera cedida o traspasada por dicho señor. Los trabajos firmados 
serán en todo tiempo propiedad de sus autores. 
8º. El señor Hernández Sanz se reserva el derecho de publicar por su cuenta, cuando 
lo estime conveniente y sin intervención del Consejo de redacción, los números 
trimestrales de su Revista de Menorca que faltan para completar la cuarta época que 
termina en 31 de diciembre último.- Aprobado por la Junta directiva en sesión de la 
misma fecha. 
 
Francisco Hernández Sanz, Pedro Mir y Mir (vicepresidente del Ateneo), Jaime Pomar, 
Lucas Carreras, Pedro Ballester y Lorenzo Lafuente (secretario del Ateneo). 
 
 

8.4.3. Llistat de publicacions periòdiques rebudes a la sala de 
lectura de l’Ateneu Científic, Literari i Artístic 
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La sala de lectura de l’Ateneu rebé una gran quantitat de publicacions de 
periodicitat diversa ―premsa diaria, butlletins, revistes― en un moment o altre 
entre els anys 1905 i 1939. El llistat següent de publicacions rebudes a la sala 
de lectura de l’entitat s’ha efectuat a partir de les informacions extretes del seu 
Arxiu històric, la Revista de Menorca i el Boletín del Ateneo Científico, Literario 
y Artístico: 
 
ABC (Madrid), 
Adelante. Diario Socialista de la Mañana (València), 
África. Revista Mercantil Internacional (Barcelona), 
Alrededor del Mundo (Barcelona), 
Alrededor del Mundo. Revista semanal ilustrada (Madrid), 
American Agriculturist (Nova York), 
Anales (Buenos Aires), 
Anales de la Instrucción Primaria (Montevideo), 
Anales del Instituto Argentino de Artes Gráficas (Buenos Aires), 
Anuario Estadístico de España (Madrid), 
Archivos de Oftalmología Hispano-americanos (Barcelona), 
Archivos de Rinología, Laringología y Otología (Barcelona), 
Archivum Franciscanum Historicum (Florència), 
Army and Navy Gazette (Londres), 
Arquitectura. Órgano oficial de la Sociedad Central de Arquitectos (Madrid), 
Ateneo (Madrid), 
Ateneo Obrero de Badalona (Badalona), 
Atheneum. Revista del Centro de Lectura de Reus (Reus), 
Baleares. Periódico de Información General (Buenos Aires), 
Berliner Tageblatt (Berlin), 
Blanco y Negro (Madrid), 
Boletín Agrícola de la Región Agronómica de Baleares (Palma), 
Boletín Comercial de la Alhondiga de Madrid (Madrid), 
Boletín de Agricultura Técnica y Económica del Ministerio de Fomento (Madrid), 
Boletín de Estadística (Palma), 
Boletín de la Academia Médico-Escolar (València), 
Boletín de la Cámara Oficial de Industria y Comercio (Palma), 
Boletín de la Cooperativa Militar y Civil de Palma (Palma), 
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (Madrid), 
Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba 

(Còrdova), 
Boletín de la Real Academia de la Historia (Madrid), 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Madrid), 
Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones (Valladolid), 
Boletín de la Sociedad de Salvamento de Náufragos (Madrid), 
Boletín de la Sociedad nacional de Agricultura (San José, Costa Rica), 
Boletín de Sanidad Militar (Buenos Aires), 
Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras de España 

(Madrid), 
Boletín del Instituto de Reformas Sociales (Madrid), 
Boletín del Laboratorio Miró (Palma), 
Boletín del Ministerio de Fomento (Lima), 
Boletín mensual del Colegio de Médicos de la provincia de Gerona (Girona), 
Boletín Musical (Còrdova), 
Boletín Oficial de la Asociación de Locomoción Aérea (Barcelona), 
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Boletín Oficial de la Cámara de Comercio de España en París, 
Boletín Oficial de la Liga Marítima Española (Madrid), 
Boletín Oficial de la Unión Velocipédica Española (Barcelona), 
Boletín Oficial de Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo (l’Havana), 
Boletín Oficial del Obispado de Menorca (Ciutadella, Menorca), 
Boletín Salesiano (Torí), 
Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana (Palma), 
Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (Palma), 
Bolletino della sera (Nova York), 
Bulletin de Diactologie Romanae (Brusel·les), 
Bulletin de la Société Archeologique de Provence, 
Bulletin historique du Diocèse de Lyon (Lió), 
Bulletin Militaire (París), 
Bulletin Militaire des Troupes Metropolitaines et Coloniales (París), 
Bureau Internationel Permanent de la Paix (Berna), 
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural (Barcelona), 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (Barcelona), 
Butlletí mensual del Club Excursionista de Gràcia (Barcelona), 
Cajal. Revista de Medicina (Madrid), 
Ca-nostra (Buenos Aires), 
Catalunya Agrícola (Barcelona), 
Claridad (Madrid), 
Cleaning in bee culture (Medina Ohio), 
Collier’s (Nova York), 
Córdoba Literaria (Còrdova), 
Correo de Mallorca (Palma), 
Correspondance bi-mensuelle (Berna), 
Crónica de la Guerra de África (Barcelona), 
Cruz y Raya (Madrid), 
Daily Mail (París), 
Diari de Barcelona (Barcelona), 
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra (Madrid), 
Diario Universal (Madrid), 
Dörfteria (Viena), 
El Abstemio (Artana, Castelló), 
El Agricultor (Barcelona), 
El Bien Público (Maó), 
El comerciante argentino (Buenos Aires), 
El Congregante (Ciutadella, Menorca), 
El Cooperador cooperativista (Barcelona), 
El Correo de Mallorca (Palma), 
El Cuento Semanal (Madrid), 
El Cultivador Moderno (Barcelona), 
El Dia (Palma), 
El Dia Gráfico (Barcelona), 
El Diario de Palma (Palma), 
El Eco de Ciudadela (Ciutadella, Menorca), 
El Eco de las Aduanas (Madrid), 
El Fígaro. Diario Gráfico de Información (Madrid), 
El Gancho (Saragossa), 
El Gráfico Mundial (Montevideo), 
El Grano de Arena (Maó), 
El Hogar (l’Havana), 
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El Imparcial. Diario Liberal (Madrid), 
El Liberal (Madrid), 
El Liberal (Maó), 
El Mensajero del Corazón de Jesús (Bilbao), 
El Mes Terapéutico (París), 
El Mundo (Madrid), 
El Mundo Deportivo (Barcelona), 
El Mundo Latino (Madrid), 
El Mundo Militar (Madrid), 
El Noticiero Popular (Ciutadella, Menorca), 
El Nuevo Mercurio (París), 
El Nuevo Régimen (Madrid), 
El Obrero Agrícola (Madrid), 
El Porvenir del Obrero (Maó), 
El Régimen Naturalista (Madrid), 
El Resumen (Eivissa), 
El Socialismo (Madrid), 
El Sol. Diario Independiente (Madrid), 
El Viajero (Barcelona), 
El Vigía Católico (Ciutadella, Menorca), 
Elegancias (Madrid), 
Empori (Barcelona), 
Episcopología de la Santa Iglesia de Menorca (Ciutadella, Menorca), 
España Colonizadora. Revista Ilustrada de Colonización y Fomento (Madrid), 
España Futura (Madrid), 
Estudis Universitaris Catalans (Barcelona), 
Fahrrad-u. Automobil-Export (Berlin),  
Farmacia y Medicina (Barcelona), 
Field and Stream (Nova York), 
Figaro Illustré (París), 
Filigranas (Buenos Aires), 
Fomento del Trabajo (Vilanova i la Geltrú), 
France-Uruguay (Montevideo), 
Gaceta Administrativa (Madrid), 
Gaceta de la República (València), 
Gaceta de Munich. Revista Industrial y Comercial, 
Gaceta Médica Catalana (Barcelona), 
Gazette des Hôpitaux (París), 
Gedeón (Madrid), 
Geopress (Ginebra), 
Guia del Trabajador. Boletín mensual órgano del Ateneo Obrero de Mahón (Maó), 
Harper Weekly (Nova York), 
Heraldo de Madrid (Madrid), 
Hojas Selectas (Barcelona), 
House & Garden (Boston), 
Il Secolo XX (Milà), 
Ilustración Peruana (Lima), 
Ilustración. Revista Ibero-americana (Madrid), 
Información Militar del Extranjero (Madrid), 
Informaciones (Madrid), 
Jag (Barcelona), 
Journal d’Agriculture Pratique (París), 
Juna Esperantisto (París), 
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Justicia Social (Maó), 
L’Association Ouvrière (París), 
L’Echo de la Timbrologie (Amiens), 
L’Ere Nouvelle (Billancourt, Seine), 
L’Illustration (París), 
L’Illustrazione Italiana (Milà), 
La Academia Calasancia (Barcelona), 
La Almudaina (Palma), 
La Avicultura Moderna (Barcelona), 
La Avilcultura Práctica (Barcelona), 
La Bela Mondo (Dresden), 
La Cataluña (Barcelona), 
La Ciudad. Semanario Independiente (Palma), 
La Clínica Castellana (Valladolid), 
La Clinique (París), 
La Comedia Semanal (Madrid), 
La Correspondencia de España (Madrid), 
La Cultura Española (Madrid), 
La Cultura Popular. Periódico de la Extensión Universitaria (Barcelona), 
La Escuela y el Hogar (Ciutadella, Menorca), 
La Esfera (Madrid), 
La España Moderna (Madrid), 
La Fotografia (Madrid), 
La France Militaire (París), 
La Hacienda (Buffalo), 
La Higiene Popular (Barcelona), 
La Humanitat (Barcelona), 
La Ilustración Artística (Barcelona), 
La Ilustración Española y Americana (Madrid), 
La Ilustración Militar (Madrid), 
La Industria Nacional (Madrid), 
La Industria Pecuaria (Madrid) 
La Infancia anormal (Madrid), 
La Ingeniería. Órgano del Cuerpo Nacional de Ingenieros (Buenos Aires), 
La Mañana (Madrid), 
La Medicina de los niños (Barcelona), 
La Medicina Internacional (París), 
La Nature (París), 
La Pagesia (Manresa), 
La Paloma Mensajera (Barcelona), 
La Résurrection (Saint Raphael, Var) 
La Revuo (París), 
La semana comercial (Buenos Aires), 
La Suno Hispana (València), 
La Tarde (Palma), 
La Tribuna Médica (Barcelona), 
La Última Hora (Palma), 
La Vanguardia (Barcelona), 
La Verda Standardo (Budapest), 
La Veu de Catalunya (Barcelona), 
La Vida Internacional. Revista Mensual de Ideas, Hechos y Organizaciones 

Internacionales (Madrid), 
La Vida Marítima (Madrid), 
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La Voz de Menorca (Maó), 
Labor Nueva. Revista Internacional (Barcelona), 
Laboro (París), 
Las Baleares (l’Havana), 
Le Courrier Européen (París), 
Le Jardin (París), 
Le Journal (París), 
Le Matin (París), 
Le Monde Medical (París), 
Le Petit Jardin (París), 
Le Petit Journal (París), 
Le Studio. Revue Mensuelle d’Art pur et d’Art appliqué (Dijon), 
Le Touriste (Madrid), 
Lectura Popular de Higiene (Santander), 
Lingvo Internacia (París), 
Lisez-moi (París), 
Los Abonos Químicos (Madrid), 
Los Contemporáneos (Madrid), 
Los Deportes (Barcelona), 
Man (Londres), 
Marruecos (Madrid), 
Memorial de Artilleria (Madrid), 
Memorial de Ingenieros del Ejército (Madrid), 
Menorca Artística (Ciutadella, Menorca), 
Menorca Infantil (Maó), 
Moderne Kunst (Berlin), 
Moniteur Maritime Industriel, Commercial & Financiere (París), 
Montanyes Regalades. Revista tradicionalista del Rosselló (Perpinyà), 
Monumentos Arquitectónicos (Madrid), 
Motor Boating (Nova York), 
Museum. Revista mensual de Arte español, 
Mutualidad (Madrid), 
Noticiari mensual de la secció d’Excursions de l’Ateneu Enciclopèdic Popular 

(Barcelona), 
Nueva Vida (Madrid), 
Orbi (Barcelona), 
Popular Mechanics (Chicago), 
Prácticas Modernas de Industrias Rurales (la Corunya), 
Pro Infancia. Boletín del Consejo Superior de Protección á la Infancia y Represión de 

la Mendicidad (Madrid), 
Producción. Revista de Agricultura, Industria e Ingenieria (Madrid), 
Progreso (Barcelona), 
Resumen de Agricultura (Barcelona), 
Resumen de la prensa militar extrangera y de la técnica nacional (Madrid), 
Review of Reviews (Londres), 
Revista Aragonesa (Saragossa), 
Revista Balear de Ciencias Médicas (Palma), 
Revista Católica de las Cuestiones Sociales (Madrid), 
Revista Científica Mercantil (Madrid), 
Revista Científico-Militar (Barcelona), 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos (Madrid), 
Revista de Caballería (Madrid), 
Revista de Extremadura (Cáceres), 
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Revista de Farmacia (Barcelona), 
Revista de Información (Barcelona), 
Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa (Barcelona), 
Revista de la Asociación Rural del Uruguay (Montevideo), 
Revista de la Cámara Agrícola Balear (Palma), 
Revista de la Cámara Agrícola Oficial del Vallés (Granollers), 
Revista de la Cámara Mutua de la Propiedad (Barcelona), 
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Madrid), 
Revista de la Sociedad de Estudios Almerienses (Almeria), 
Revista de Letras y Ciencias Sociales (Tucumán, Argentina), 
Revista de Locomoción Aérea (Barcelona), 
Revista de Medicina y Cirugía prácticas (Madrid), 
Revista de Oro. Magazine del Hogar (Barcelona), 
Revista de Sanidad Militar y la Medicina Militar Española (Madrid), 
Revista del Ateneo Obrero de Barcelona (Barcelona), 
Revista del Ateneo Obrero Manresano (Manresa), 
Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (Barcelona), 
Revista Demográfica y Social (Barcelona), 
Revista General de Legislación y Jurisprudencia (Madrid), 
Revista General de Marina (Madrid), 
Revista Histórica de la Universidad (Montevideo), 
Revista Homeopática (Barcelona), 
Revista Internacional de Ciencias médicas y naturales (Barcelona), 
Revista Luliana (Barcelona), 
Revista Médica de Sevilla (Sevilla), 
Revista Médico Social (la Corunya), 
Revista Mundial (Barcelona), 
Revista municipal (Buenos Aires), 
Revista Pasteur (Barcelona), 
Revista Pedagógica (Gràcia, Barcelona), 
Revista Pedológica (Barcelona), 
Revista Pericial Mercantil (Madrid), 
Revista Portugueza (Lisboa), 
Revista Técnica de Infantería y Caballería (Madrid), 
Revista Vallisoletana de Especialidades (Valladolid), 
Revista Vegetariana (Barcelona), 
Revista Veterinaria de España (Barcelona), 
Revue de l’Armée Belge (Lieja), 
Revue des Deux Mondes (París), 
Revue du Socialisme Rationnel (Brusel·les), 
Revue du Travail (Brusel·les), 
Revue Moderne de Médicine et de Chirurgie (París), 
Revue Politique et Littéraire (París), 
Revue Scientifique (París), 
Sanidad y Beneficencia (l’Havana), 
Serôes. Revista Mensal Illustrada (Lisboa), 
Soller (Sóller, Mallorca), 
Sphere (Londres), 
The Daily Picayune (Nova Orleans), 
The Daily Telegraph, 
The Danish Export Review (Copenhagen), 
The Graphic (Londres), 
The Studio (Londres), 
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The Times (Londres), 
The United States Navy Ilustrated (Nova York), 
Tra La Mondo (Meudon), 
Trabalhos da Sociedade Portuguêsa de Antropologia e Etnografia (Porto), 
Treball. Organ del Partit Socialista Unificat de Catalunya (Barcelona), 
Tutmonda Espero (Barcelona), 
Vida Intelectual (Madrid), 
Vida Marítima (Madrid), 
Voluntad (Madrid). 
 
 
 

8.4.4. Conferències pronunciades a l’Ateneu Científic, Literari i 
Artístic (1905-1936) 

 
El llistat de conferències següent, ordenat per cursos acadèmics, s’ha 

realitzat a partir de les informacions de les memòries de secretaria de la Junta 
Directiva de l’Ateneu, del Boletín del Ateneo Científico, Literario y Artístico i de 
la Revista de Menorca.1418 

 
Curs acadèmic 1905-1906 
«La enseñanza del Derecho en Francia», Irenée Lameire (en francès). 
«Orígenes y formación de la Lengua francesa y recientes reformas ortográficas 

implantadas por la Academia», Martin Schyrgens (en francès). 
«Estudio crítico del Cirano de Bergerac de Edmundo Rostand», Martin 

Schyrgens (en francès). 
«Los poetas líricos románticos españoles del siglo XIX», José Perez de 

Acevedo. 
«Caracter de la institución de los Ateneos en España», Enric Alabern, discurs 

inaugural.1419 
Una conferència sobre l’idioma internacional auxiliar esperanto, Josep 

Juaneda. 
Una conferència sobre el drama Hernani de Victor Hugo, Martin Schyrgens (en 

francès). 
Una conferència sobre el poema L’Aiglon d’Edmond Rostand, Martin 

Schyrgens (en francès). 
«El Alma de Menorca», Llorenç Lafuente Vanrell. 
«Protección á la infancia», Pere Ballester Pons.1420 
«Influencia del cultivo de la zulla en Menorca», Pere Mir i Mir.1421 
«Modernismo en el Arte», José Pérez de Acevedo, dues conferències.1422 
(*) A més es realitzaren dues vetlades, l’una en honor al Joan J. Rodríguez 

Femenias ―amb discursos de la Junta directiva i d’Odón de Buén―, i l’altra en honor 
                                           
1418 Hem incorporat a peu de pàgina les referències d’aquelles conferències de les quals, a hores d’ara, 
tenim constància de la seva publicació. 
1419 ALABERN, E. Ateneo Científico, Literario y Artístico. Discurso inaugural de la Corporación. Maó: Est. 
Tip. de M. Sintes Rotger, 1905 i ALABERN, E. «Carácter de la institución de los ateneos en España», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1913, pàg. 57-69. 
1420 BALLESTER, P. «Protección a la infancia», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 40-48. 
1421 MIR Y MIR, P. «Influencia del cultivo de la zulla en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, 
pàg. 65-78. 
1422 PÉREZ DE ACEVEDO, J. «El Modernismo», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 176-179 i 
210-215. 
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als menorquins il·lustres ―amb la lectura d’un estudi històric de Francesc Hernández 
Sanz.1423 

 
Curs acadèmic 1906-1907 
«Disquisiciones sobre las enfermedades infecciosas», Llorenç Pons Marquès, 

dicurs inaugural, discurs inaugural.1424 
«Desarrollo actual de la higiene infantil» , Enric Alabern.1425 
«Concepto y funciones de la Gota de Leche», Enric Alabern.1426 
«Misterios de la Historia», José Pérez de Acevedo. 
«La Mutualidad», Victorino Benítez Carreras. 
(*) A més, a petició de mestres de les escoles públiques de Maó es feren 

conferències sobre higiene, dret usual, història, agricultura i art a cura d’Enric Alabern, 
Pere Ballester, José Pérez de Acevedo, Pere Mir i Mir, i Francesc Hernández Sanz, 
respectivament, adreçades als alumnes adults de les seves escoles. 

 
Curs acadèmic 1907-1908 
«La idea de Dios como base de la sabiduría», Jaume Pomar i Fuster, discurs 

inaugural.1427 
«Vida nueva», Joan Benejam Vives.1428 
«Nuevas teorías Físico Químicas», Jaume Ferrer Hernández.1429 
«La franquicia comercial en Menorca», Pere Ballester Pons.1430 
«Comedores económicos», Bonifacio Iñiguez Iñiguez.1431 
«El puerto franco y la agricultura», Pere Mir i Mir.1432 
«Unidad de la materia», Germán Martínez Mendoza.1433 
«Instituciones sociales convenientes a Menorca», José Pérez de Acevedo, 

(dues conferències).1434 
«Relaciones entre los animales y las plantas», Manuel Llenas Fernández. 
«Idiosincracia de las regiones de España», José Artilla Mercadé. 
«Educación militar en Francia», Antonio Padró Grané. 

                                           
1423 AA. VV. Velada necrolócica en honor del naturalista mahonés D. Juan Joaquin Rodríguez y Femenias. 
Maó: Tipografia de F. Fábregues, 1906; HERNÁNDEZ SANZ, F. «Menorquines ilustres», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 149-157; 203-209 i 285-292 i HERNÁNDEZ SANZ, F. «Menorquines 
ilustres», Revista de Menorca [Maó], vol. 1906, pàg. 65-74 i 101-111. 
1424 PONS MARQUÉS, L. «Disquisiciones sobre las enfermedades infecciosas», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1906, pàg. 333-344 i 369-382 i PONS MARQUÈS, L. Disquisiciones sobre las enfermedades 
infecciosas. Discurso inaugural leído en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón el día 12 de 
Octubre de 1906. Maó: Establecimiento tipográfico de B. Fábregues, 1907.  
1425 ALABERN, E. «Desarrollo actual de la higiene infantil», Revista de Menorca [Maó], 1907, pàg 161-
168. 
1426 ALABERN, E. «Concepto y funciones de la Gota de Leche», Revista de Menorca [Maó], 1907, pàg. 
257-264. 
1427 POMAR Y FUSTER, J. «La idea de Dios como base de la Sabiduria», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1907, pàg. 297-324. 
1428 BENEJAM VIVES, J. Vida Nueva. Plan de mejora social por medio de un sistema educativo. 
Ciutadella: Imp. de S. Fábregues, 1908. 
1429 FERRER HERNÁNDEZ, J. «Nuevas teorías Físico Químicas», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, 
pàg. 7-26.  
1430 BALLESTER, P. «La franquicia comercial en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 
337-348. 
1431 IÑÍGUEZ, B. «Comedores Económicos», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 369-378. 
1432 MIR Y MIR, P. «El puerto franco y la agricultura», Revista de Menorca [Maó], vol. 1907, pàg. 379-389 
i MIR Y MIR, P. El puerto franco y la agricultura. Maó: Est. Tip. de B. Fàbregues, 1907. 
1433 MARTÍNEZ MENDOZA, G. «Unidad de la materia», Revista de Menorca [Maó], vol. 1908, pàg. 54-59 i 
77-84. 
1434 PÉREZ DE ACEVEDO, J. «Instituciones sociales convenientes a Menorca», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1908, pàg. 118-133 i 189-206. 
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«Consideraciones acerca de la educación del soldado en España», Eduardo 
Casado.1435 

(*) A més, com en el curs anterior, a petició de mestres de les escoles 
públiques de Maó es feren conferències adreçades als alumnes adults de les seves 
escoles ―en aquest any s’encarregaren Jaume Ferrer Aledo i Jaume Ferrer 
Hernández. 

 
Curs acadèmic 1908-1909 
«Historiografía Menorquina», Francesc Hernández Sanz, discurs inaugural.1436 
«Historia local (sobre Les occupations militaires de l’ile de Minor que pendant 

les guerres de l’ancien droit, de Irénée Lameire)», Pere Ballester Pons.1437 
«Estado geográfico y político del Asia, según las exploraciones más recientes y 

los últimos tratados internacionales», Antoni Victory Taltavull (tres conferències).1438 
«Origen y Progresos de la Aguja Náutica», Josep Riera Alemany.1439 
«Consideraciones sobre la defensa de Menorca», Miguel Ángel Moreno 

Álvarez.1440 
«Progresos del Esperanto», Josep Juaneda.1441 
«La vida de los peces», Jaume Ferrer Aledo.1442 
«El Feminismo», José Pérez dé Acevedo. 
«Educación y misión social de la mujer», José Pérez dé Acevedo. 
«Impresiones de un viaje á Flandes», Roberto Pin de Latour. 
«La usura en relación con la Ley de 23 de Julio de 1908», Antonio Álvarez de 

Novoa.1443 
«El cultivo de secano en Menorca», Joan Barcia i Trelles.1444 
«Utilidad de una lengua internacional: su resolución por medio del Esperanto», 

Alfons Sabadell. 
 
Curs acadèmic 1909-1910 
«El porvenir de la agricultura en Menorca», Pere Mir i Mir discurs inaugural.1445 

                                           
1435 CASADO BERBEN, E. «Consideraciones acerca de la educación del soldado en España», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1908, apèndix, pàg. I-XX. 
1436 HERNÁNDEZ SANZ, F. «Apuntes de historiografia menorquina», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1908, pàg. 341-362 i 369-399 i HERNÁNDEZ SANZ, F. Apuntes de historiografía menorquina. Discurso 
inaugural leído en la apertura de curso de 1908 á 1909 del Ateneo Científico, Literario y Artístico de 
Mahón. Maó: Est. Tip. de B. Fàbregues, 1908. 
1437 BALLESTER PONS, P. «Historia local. Conferencia leída sobre la obra de M. Irénée Lameire Les 
occupations militaires de l’ile de Minor que pendant les guerres de l’ancien droit», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1909, pàg. 5-18.  
1438 VICTORY TALTAVULL, A. Asia: su estado geográfico-político actual. China, Corea y Japón: el peligro 
amarillo: el conflicto yanqui-japonés. Conferencias leídas por el presidente del Ateneo Antonio Victory en 
los días 23 de noviembre y 5 y 20 de diciembre de 1908. Maó: Tipografía Mahonesa, 1909. 
1439 RIERA ALEMANY, J. «Origen y Progresos de la Aguja Náutica», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1909, pàg. 33-50. 
1440 MORENO ÁLVAREZ, M. A. «Consideraciones sobre la defensa de Menorca», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1909, pàg. 65-84 i 97-109.  
1441 JUANEDA CALLEJAS, J. «Progresos del Esperanto. Conferencia dada en el salón de actos del 
Ateneo el 14 de Febreo de 1909, por D. José Juaneda y Calleja, Pbro., Presidente honorario del Grupo 
Esperantista Mahonés y Cónsul esperantista en Mahón», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, Apendix 
núm. 1, pàg. I-XVI. 
1442 FERRER ALEDO, J. «La vida de los peces», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg. 129-151. 
1443 ÁLVAREZ DE NOVOA, A. «La usura», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg. 110-119. 
1444 BARCIA TRELLES, Joan. «El cultivo de secano en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, 
pàg. 152-154. 
1445 MIR Y MIR, P. «El porvenir de la agricultura en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1909, pàg. 
300-315. 
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«Congreso Internacional de Oftalmología, Nápoles. Impresiones de viaje», 
Llorenç Pons Marquès.1446 

«Los rayos X en sus aplicaciones á la medicina y cirugía», Llorenç Pons 
Marquès. 

«Química recreativa con experimentos», Florián Ruiz Cuevas. 
Lectura d’un treball de Francesc Camps Mercadal sobre Ferreríes i el Barranc 

d’Algendar, Antoni Victory Taltavull.1447 
«Distintos sistemas de reclutamiento», Miguel Ángel Moreno Álvarez. 
 
Curs acadèmic 1910-1911 
«Analfabetismo en Menorca», José Pérez de Acevedo, discurs inaugural.1448 
«La guerra ruso-japonesa», P. Gevenois Labernade (dues conferències). 
«La tuberculosis en la isla de Menorca», Llorenç Pons Marquès.1449 
«La guerra de Melilla en 1909», P. Gevenois Labernade. 
«Tuberculosis é Higiene profiláctica», Miquel Gomila Jover.1450 
«El microbio y su vida», Joan Vilató. 
Cicle de conferències sobre les Corts de Cadis: conferència inaugural de José 

Roca de Togores.1451 
«Estado geográfico-político de Africa», Gregorio Granados. 
 «La enseñanza superior en Mahón», Jaume Ferrer Aledo (quatre 

conferències).1452 
Cicle de conferències sobre les Corts de Cadis: tres conferències de José 

Pérez de Acevedo. 
«La Enseñanza en sus relaciones con la criminalidad», Antoni Bergali i 

Maig.1453 
«Pro Infancia. Sustitución de las actuales costuras por guarderías de 

párvulos», José Roca de Togores.1454 
Dues conferències d’Antoni Juan Alemany sobre l’obra La Educación de Carlos 

O. Bunge. 
Cicle de conferències sobre les Corts de Cadis: tres conferències d’Antonio 

Álvarez Novoa. 
«Capacidad jurídica de la mujer casada», Antoni Bergali i Maig. 
«La Caricatura en el arte», Antonio Méndez Casal. 
Cicle de conferències sobre les Corts de Cadis: resum de les conferències 

pronunciades a càrrec de Llorenç Lafuente Vanrell. 

                                           
1446 PONS MARQUÉS, L. «Congreso Internacional de Oftalmología, Nápoles. Impresiones de viaje», 
Revista de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. 7-28 i 33-52. 
1447 CAMPS MERCADAL, F. «Ferrerías y su término», Revista de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. 129-
141. 
1448 PÉREZ DE ACEVEDO, J. «El Analfabetismo en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1910, pàg. 
330-347. 
1449 PONS MARQUÉS, L. La tuberculosis en la isla de Menorca. Maó: Est. Tip. de M. Sintes Rotger, 1911. 
1450 GOMILA JOVER, M. «Tuberculosis é Higiene profiláctica», Revista de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 
85-96 i 121-134. 
1451 ROCA DE TOGORES, J. «Las Cortes de Cádiz», Revista de Menorca [Maó], 1911, pàg. 71-77. 
1452 FERRER ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», Revista de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 
101-106, 135-139, 153-160, 185-192, 217-224, 249-256, 281-288, 313-320 i 389-396; FERRER ALEDO, 
J. «La enseñanza superior en Mahón», Revista de Menorca [Maó], vol. 1912, pàg. 65-72, 105-112, 137-
144, 165-172, 233-240 i 265-272 i FERRER ALEDO, J. «La enseñanza superior en Mahón», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1913, pàg. 49-56, 121-128, 137-144, 185-192 i 201-204. 
1453 BERGALI Y MAIG, A. La enseñanza en sus relaciones con la criminalidad. Maó: Est. Tip. de M. 
Sintes, á cargo de F. Fábregues Pons, 1911.  
1454 ROCA DE TOGORES, J. «Pro infancia», Revista de Menorca [Maó], 1911, pàg. 97-100 
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«Disquisiciones sobre la primera exposición general de Arte celebrada en 
Menorca», Francesc Hernández Sanz. 

 
Curs acadèmic 1911-1912 
«Somos hoy mejores que ayer. Pro Menorca», Joan Benejam Vives, discurs 

inaugural.1455 
«Necesidad de completar y combinar las defensas terrestres y marítimas de 

Menorca», Antoni Victory Taltavull.1456 
«Contribución al estudio de la Biología», Joan Vilató. 
«Mutualidad y municipalizaciones», José Roca de Togores.1457 
«El Teatro español en el siglo XIX», Emilio M. Martínez Amador. 
«La caricatura en el arte», Antonio Méndez Casal. 
«Sobre un paidómetro (medición de niños)», Enric Alabern.1458 
«La Previsión Social Popular y el Instituto Nacional de Previsión», David Araújo 

(tres conferències). 
 
Curs acadèmic 1912-1913 
«La crisis financiera en Menorca», Pere Ballester Pons, discurs inaugural.1459 
«Notas biográficas de Patxot», Francesc Hernández Sanz.1460 
«Patxot como literato», José Pérez de Acevedo. 
«Aerostación Militar», Antoni Hernández Ballester (dues conferències). 
«Exploradores de España (Boy scouts)», Llorenç Lafuente Vanrell. 
«El juego en la Historia y en la sociedad actual», Pere Ballester Pons. 
«Beethoven y sus sinfonías», Fernando Díaz Giles.1461 
«Higiene de la inteligencia», Francisco Valladolid.1462 
«Indicaciones acerca de la reforma y ensanche de Mahón», José Roca de 

Togores.1463 
 
Curs acadèmic 1913-1914 
«La sociedad mahonesa y sus instituciones modernas de cultura, higiene y 

fomento», Antoni Victory Taltavull, discurs inaugural.1464 
«Viajes por Italia», Fèlix Durán Cañameras (dues conferències). 
«Educación de la mujer», Catalina Sastre. 

                                           
1455 BENEJAM VIVES, J. «Somos hoy mejores que ayer. Pro Menorca», Revista de Menorca, [Maó], vol. 
1911, pàg. 327-342. 
1456 VICTORY TALTAVULL, A. «Necesidad de completar y combinar las defensas terrestres y marítimas 
de Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1911, pàg. 349-375 i VICTORY TALTAVULL, A. Necesidad 
de completar y combinar las defensas terrestres y marítimas de Menorca. Conferencia dada en el Ateneo 
Científico, Literario y Artístico de Mahón. Maó: Est. Tip. de M. Sintes Rotger, 1911. 
1457 ROCA DE TOGORES, J. «Mutualidad y municipalizaciones», Revista de Menorca [Maó], 1912, pàg. 
150-152. 
1458 ALABERN, E. Sobre un Paidómetro. Cooperación a la mesura de infantes. Maó: Tipografia 
Mahonesa, 1913. 
1459 BALLESTER, P. «La crisis financiera en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1912, pàg. 303-
313. 
1460 HERNÁNDEZ SANZ, F. «Notas biográficas de don Fernando Patxot y Ferrer, 1812-1859», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1912, pàg. 329-341.  
1461 DÍAZ GILES, F. «Beethoven y sus sinfonías», Revista de Menorca [Maó], vol. 1913, pàg. 85-102 I 
113-116. 
1462 VALLADOLID OMS, F. «Higiene de la inteligencia», Revista de Menorca [Maó], vol. 1913, pàg. 145-
161. 
1463 ROCA DE TOGORES, J. «Indicaciones acerca de la reforma y ensanche de Mahón», Revista de 
Menorca [Maó], 1913, pàg. 210-222. 
1464 VICTORY TALTAVULL, A. «La sociedad mahonesa y sus instituciones modernas de cultura, higiene y 
fomento», Revista de Menorca [Maó], vol. 1913, pàg. 309-338. 
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«Telegrafía sin hilos», Mauricio Cuesta. 
«Orígenes de la vida», León Velilla (dues conferències). 
«Oscilaciones eléctricas», Rafael Escriche (dues conferències). 
«Combate naval de Menorca», Josep Riera Alemany. 
 
Curs acadèmic 1914-1915 
«Ensayo de valoración estratégica y táctica del puerto de Mahón», Pere M. 

Cardona Prieto, discurs inaugural.1465 
«Mahón puerto franco», Pere Ballester Pons.1466 
«Los orígenes de la vida», León Velilla (tercera i última conferència). 
«La luz y el aire», Antoni Hernández Ballester. 
«Los dominios de la mujer», Josep Cotrina Ferrer.1467 
«Muy poco acerca de las relaciones entre España y América», Joan L. 

Taltavull. 
«Reformas introducibles en la enseñanza de idiomas», Josep Juaneda Calleja. 
«Concepto moderno de las Gotas de leche como establecimientos de 

puericultura y maternología», Jeroni Forteza Martí.1468 
«Bosquejo histórico acerca de la portentosa labor de España en el progresivo 

concepto geográfico del nuevo mundo, desde su descubrimiento hasta que el 
Adelantado Vasco Núñez de Balboa descubre el mar de Sur o Grande Océano», 
Antoni Padró. 

«Cursillo de perfeccionamiento para Maestras y Maestros», Catalina Sastre 
(tres conferències). 

Lectura de l’estudi Mahón: Base naval avanzada. Su significación y artillado 
como capitalidad militar y marítima de las Baleares, de Francisco A. de Cienfuegos, en 
tres conferències, a cura de Antoni Padró. 

«Notas sobre la alimentación del soldado», Vicenç Fornals Bort. 
«La mujer moderna», Catalina Narváez. 
 
Curs acadèmic 1915-1916 
«El puerto de Mahón desde el punto de vista biológico», Jaume Ferrer Aledo, 

discurs inaugural.1469 
«Los talayots, nauetas y taulas. Su origen y época», César Luis de Montalbán. 
«Impresiones de Menorca», Josep Cotrina Ferrer (tres conferències).1470 
«El santo temor del pleito», Josep Cotrina Ferrer. 
«Los primeros principios de toda moral cívica», Joan Estelrich. 
«La tendencia de la niñez a los goces del espíritu. Su valor higiénico», Jeroni 

Forteza Martí. 
«Las radiaciones luminosas. Notas físicobiológicas», Fortunato García Gómez. 

                                           
1465 CARDONA PRIETO, P. M. «Ensayo de valoración estratégica y táctica del puerto de Mahón», Revista 
de Menorca [Maó], vol. 1914, pàg. 327-369. 
1466 BALLESTER, P. «Menorca puerto franco», Revista de Menorca [Maó], vol. 1914, pàg. 381-392. 
1467 COTRINA FERRER, J. «Los dominios de la mujer», Revista de Menorca [Maó], vol. 1947, pàg. 239-
259. 
1468 FORTEZA MARTÍ, J. Concepto moderno de las gotas de leche como establecimientos de puericultura 
y maternología. Maó: Tipografía Mahonesa, 1915. 
1469 FERRER ALEDO, J. «El puerto de Mahón desde un punto de vista biológico», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1915, pàg. 329-349. 
1470 COTRINA FERRER, J. «Impresiones de Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1916, pàg. 7-9, 
33-44, 65-79 i 97-110 i COTRINA FERRER, J. Impresiones de Menorca: Leídas en el Ateneo Científico, 
Literario y Artístico de Mahón las noches del 24 de noviembre y 15 de diciembre de 1915. Maó: Est. Tip. 
de Manuel Sintes Rotger, 1916. 
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Vetlada necrològica en memòria de Rafel Prieto i Caules: memòria biogràfica a 
cura de Pere Ripoll Busquets i discursos de Pere Ballester Pons i Josep M. Cardona 
Prieto.1471 

 
Curs acadèmic 1916-1917 
«Avance de un estudio sobre comercio e industria de Menorca», Lluc Carreras 

Riera, discurs inaugural.1472 
«La evolución del sexo femenino», Luis García Antúnez (cicle de dues 

conferències). 
«Enseñanza que podría regenerar», Joan Benejam Vives. 
«Nuevas Impresiones de Menorca», Josep Cotrina Ferrer (dues 

conferències).1473 
«La transformación de la China y la cuestión del Extremo Oriente», Antonio 

Victory Taltavull. 
«El amor», Luis García Antúnez (cicle de cinc conferències). 
«El Derecho foral de Baleares», Pere Ballester Pons.1474 
«El Derecho foral», Francesc de P. Maspons i Anglasell. 
«Papel de las modernas democracias en la evolución del mundo», Josep M. 

Ruiz Manent. 
«Historia de Francia en la época de Juana de Arco (1425 a 1431)», Louis 

Ledoulx. 
Sessió explicativa de les mostres de plàncton del port de Maó recollides per 

Jaume Ferrer Aledo, preparades per Josep Riera Alemany. 
 
Curs acadèmic 1917-1918 
«El Colegio de Artillería en Menorca», Josep Cotrina Ferrer, discurs 

inaugural.1475 
«Los factores del progreso en Menorca», Antonio Victory Taltavull.1476 
«Organización de las Cámaras Oficiales de Comercio Industria y Navegación. 

Vulgarización de su cometido», Pere Ripoll Busquets.  
«La aproximación comercial entre España y las naciones hispano-americanas, 

desde el punto de vista de los intereses de Menorca», Jaume Obrador. 
«Los derechos de los hijos. El porvenir de los pueblos está en la escuela», 

Joan Capó Valls de Padrinas. 
«El comercio moderno; su organización y orientación», Joan Gomila. 
«Glosa de un libro viejo», Salvador Castelló. 

                                           
1471 RIPOLL BUSQUETS, P. «Sesión dedicada por el Ateneo a la memoria de su socio de honor el 
Excmo. senor don Rafael Prieto y Caules. Memoria biográfica», Revista de Menorca [Maó], vol. 1915, 
pàg. 358-365; BALLESTER PONS, P. «Sesión dedicada por el Ateneo a la memoria de su socio de honor 
el Excmo. senor don Rafael Prieto y Caules. Discurso Necrològico», Revista de Menorca [Maó], vol. 1915, 
pàg. 365-370 i CARDONA PRIETO, P. M. «Sesión dedicada por el Ateneo a la memoria de su socio de 
honor el Excmo. senor don Rafael Prieto y Caules. Discurso de gracias», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1915, pàg. 370-373.  
1472 CARRERAS RIERA, L. «Avance de un estudio sobre comercio e industria de Menorca», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1916, pàg. 295-376. 
1473 COTRINA FERRER, J. «Nuevas impresiones de Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1917, 
pàg. 65-74, 115-121, 129-137, 161-168 i 245-262 i COTRINA FERRER, J. Nuevas impresiones de 
Menorca: Leídas en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón las noches del 22 de diciembre de 
1916 y 9 de enero de 1917. Maó: Est. Tip. de M. Sintes Rotger, 1917. 
1474 BALLESTER, P. «El Derecho foral de Baleares», Revista de Menorca [Maó], vol. 1917, pàg, 97-106. 
1475 COTRINA FERRER, J. «El Colegio de Artillería en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 1917, 
pàg. 303-348 i COTRINA FERRER, J. El Colegio de Artillería en Menorca. Maó: Est. Tip. de M. Sintes 
Rotger, 1917. 
1476 VICTORY TALTAVULL, A. «Los factores del progreso en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1918, pàg. 7-37. 
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Vetlada necrològica en memòria de José Pérez de Acevedo: discursos d’Antoni 
Victory Taltavull, Pere Ballester Pons i Llorenç Lafuente Vanrell.1477 

Vetlada necrològica en memòria de Joan Ramis i Ramis celebrada amb motiu 
del centenari de llur defunció: lectura dels treballs «El doctor don Juan Ramis y 
Ramis» de Francesc Hernández Sanz i «El españolismo de Menorca en las obras de 
Ramis» de Josep Cotrina Ferrer. 

(*) A més, a l’Ajuntament, es feu lectura del treball de Miquel Gomila 
«Reflexiones agrónomo-pecuarias» i de la conferència d’Antoni Juan Alemany «Cultiu 
a Menorca d’els arbres convenients per es menjar d’es bestiá». Salvador Castelló feu 
un curset teoricopràctic durant la Setmana Avícola. 

 
Curs acadèmic 1918-1919 
«La industria de la plata en Menorca», Llorenç Lafuente Vanrell, discurs 

inaugural.1478 
«La Psiquis en la Naturaleza», Luis García Antúnez (quatre conferències). 
«El problema nacional de Gibraltar», Pere M. Cardona. 
«Un ensayo de implantación de pensión de retiro para los obreros en Mahón», 

Pere M. Cardona. 
«La cuestión obrera. Su solución», Josep Juaneda. 
«La cuestión social», Llorenç Lafuente Vanrell. 

 
Curs acadèmic 1919-1920 
«La construcción del Castillo de San Felipe», Cosme Parpal Marquès, dicurs 

inaugural.1479 
«El trabajo, la propiedad y la riqueza», Antoni Victory Taltavull. 
«Tres día en el campo», Josep Cotrina Ferrer.1480 
Una conferència de Guillermo García Parreño adreçada als pescadors sobre 

els pòsits i les cooperatives per a la construcció i millora de vaixells. 
Lectura de fragments de «El arte de la Elegancia», Llorenç Lafuente Vanrell. 
«Miscelania histórica Menorquina», Josep Cotrina Ferrer.1481 
«El japón y la próxima guerra», Antoni Victory Taltavull. 
«De nostra terra», Pere Ballester Pons.1482 
Vetlada conmemorativa del primer centenari del naixament de Josep M. 

Quadrado: lectura d’una ressenya biogràfica de Francesc Hernández Sanz i del treball 
«El carácter del Regionalismo de Quadrado» de Josep Cotrina Ferrer.1483 

 
                                           
1477 BALLESTER, P. «Su personalida íntima. José Pérez de Acevedo. Sesión Necrológica celebrada él día 
6 de abril de 1918, primer aniversario de su muerte, por el Ateneo Científico, Literario y Artístico», Revista 
de Menorca [Maó], vol. 1918, pàg. 73-87; LAFUENTE VANRELL, L. «La obra educadora del Sr. Acevedo. 
Sesión Necrológica celebrada él día 6 de abril de 1918, primer aniversario de su muerte, por el Ateneo 
Científico, Literario y Artístico», Revista de Menorca [Maó], vol. 1918, pàg. 87-92 i VICTORY TALTAVULL, 
A. «Discurso en honor de don José Pérez de Acevedo. Sesión Necrológica celebrada él día 6 de abril de 
1918, primer aniversario de su muerte, por el Ateneo Científico, Literario y Artístico», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1918, pàg. 92-94. 
1478 LAFUENTE VANRELL, L. «La indústria de la plata en Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1918, pàg. 201-251. 
1479 PARPAL MARQUÉS, C. «La construcción del Castillo de San Felipe», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1919, pàg. 289-372.  
1480 COTRINA FERRER, J. «Tres días de campo», Revista de Menorca [Maó], vol. 1920, pàg. 89-118. 
1481 COTRINA FERRER, J. «Miscelánea histórica menorquina», Revista de Menorca [Maó], vol. 1920, 
pàg. 257-294. 
1482 BALLESTER, P. «De nostra terra», Revista de Menorca [Maó], vol. 1920, pàg. 193-225. 
1483 HERNÁNDEZ SANZ, F. «Don José Mª Quadrado. Notas biográficas», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1920, pàg. 8-13 i COTRINA FERRER, J. «El carácter del Regionalismo de Quadrado», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1920, pàg. 14-22.  
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Curs acadèmic 1920-1921 
«Concepto químico de la vida desde el punto de vista terapéutico», Frederic 

Llansó Seguí, discurs inaugural.1484 
«Objeto de las reformas en la Ley penal y de procedimientos de la Marina 

mercante», Guillermo García Parreño. 
«Evolución de la Psicología y sus métodos», Antonio Bernárdez. 
«Consideraciones sobre Cirugía plástica. Ingertos humanos», Leandro Martín 

Santos. 
«La población actual del globo y el problema de la aclimatación», Leopoldo 

Goytisolo Taltavull. 
«Mobiliario. Los estilos ingleses en Menorca», Llorenç Lafuente Vanrell.1485 
«Educación psicológica de los niños», Pere Ballester Pons (quatre 

conferències).1486 
«El desastre de 1798 (pérdida de la Isla de Menorca)», Josep Cotrina Ferrer 

(quatre conferències).1487 
«Ligeros apuntes locales», Josep Cotrina Ferrer.1488 
Vetlada en commemoració del 4art centenari del descobriment de l’estret de 

Magallanes: conferències «Hernando de Magallanes», Josep Cotrina Ferrer, i «Juan 
Sebastián el Cano», Llorenç Lafuente Vanrell. 

(*) A més, es patrocinà, com a representant local de la Sociedad Española de 
Higiene, un curset de conferències, de Leandro Martín Santos, a les escoles per als 
alumnes adults. 

 
Curs acadèmic 1921-1922 
«Agricultura menorquina», Antoni Ballester Llambias, discurs inaugural.1489 
«Los insectos chupadores como vehículo de transmisión de algunas 

enfermedades infecciosas», Aurelio Ferrán. 
«La vida de algunos insectos desde el punto de vista zoológico y agrícola»,  

Emiliano Castaños Fernández (tres conferències). 
«Influjo de la ficción en las potencias anímicas», Estanislao Carcavilla. 
«Las cuestiones del Extremo Oriente y del Pacífico y la Conferencia de 

Washington», Antoni Victory Taltavull. 
«Preceptos higiénicos para conservación y mejoramiento de la belleza», José 

Vallo Salgado 
«La Sociedad de las Naciones», Julio Garrido Ramos. 
«Algunas notas sobre la vida menorquina en los años de la guerra de África 

(1859 y 1860)», Josep Cotrina Ferrer.1490 

                                           
1484 LLANSÓ SEGUÍ, F. «Concepto químico de la vida desde el punto de vista terapéutico», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1920, pàg. 301-341. 
1485 LAFUENTE VANRELL, L. «Mueblaje. Los estilos ingleses en Menorca», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1922, pàg. 124-127, 179-182, 215-218, 321-325 i 372-375. 
1486 BALLESTER, P. «Lletres a una mare mahonesa. De psicologia i folklore», Revista de Menorca [Maó], 
vol. 1921, pàg. 59-63, 74-87, 102-122, 129-142, 167-175, 224-242, 258-272 i 292-307. 
1487 COTRINA FERRER, J. El desastre de 1798 (Pérdida de la isla de Menorca). Monografía histórica. 
Madrid: Establecimiento Tipográfico de Antonio Marzo, 1922. 
1488 COTRINA FERRER, J. «Ligeros apuntes locales», Revista de Menorca [Maó], vol. 1921, pàg. 247-
254. 
1489 BALLESTER LLAMBIAS, A. «La agricultura menorquina», Revista de Menorca [Maó], vol. 1921, pàg. 
326-342. 
1490 COTRINA FERRER, J. «Miscelánea histórica menorquina. Algunas notas sobre la vida menorquina en 
los años de la guerra de Africa (1859 y 1860)», Revista de Menorca [Maó], vol. 1922, pàg. 129-145 i 161-
178. 
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«Ligeros apuntes locales», Josep Cotrina Ferrer.1491 
 
Curs acadèmic 1922-1923 
«El elemento plástico en el Cantar de Mio Cid», Àngel Ruiz i Pablo, discurs 

inaugural.1492 
Lectura de Francesc Hernández Sanz de fragments d’un treball sobre cuina 

menorquina. 
«Las Islas Baleares y la cura de baños de sol», Alejandro Canetti. 
«Metapsíquica», Josep Hernández Camps. 
«Miscelánea histórica menorquina» i «Apuntes locales», Josep Cotrina 

Ferrer.1493 
 
Curs acadèmic 1923-1924 
«Bibliografía numismático-menorquina», Joan Flaquer Fàbregues.1494 
«Las conveniencias de Menorca en relación con la reforma de la división 

territorial administrativa de España», Pere Ballester Pons.1495 
«La armonía en la música y en la naturaleza», Eduardo Alfonso. 
«Consideraciones sobre la obra poética de Quadrado», de Joan Hernández 

Mora. 
«Fundamentos biológicos de la medicina natural», Eduardo Alfonso. 
«Divulgación científica de extinción de plagas del campo», Ramon Trias. 
«La evolución cósmica», Josep M. Jansà 
Lectura de fragments de Relaciones entre Holanda y Menorca durante los 

siglos XVI a XIX, de Francesc Hernández Sanz. 
«Los Monumentos Megalíticos de Menorca», Julio Garrido Ramos. 
«Puericultura; Consejos a las madres presentes y futuras; Educación de los 

niños; Paludismo; Reglas para preservarse de dicha enfermedad», Andrés Martínez 
Vargas. 

 
Curs acadèmic 1924-1925 
«Gobierno de Sir Richard Kane en Menorca», Antoni Victory Taltavull, discurs 

inaugural.1496 
«Acción de la energía sobre los seres organizados: Energía nerviosa y Energía 

cerebral», Jaume Ferrer Aledo.1497 
«Sobre la vida y las obras del pintor mahonés D. Pascual Calbo», Francesc 

Hernández Sanz.1498 
«Los misterios del Universo», Josep M Jansà. 

                                           
1491 COTRINA FERRER, J. «Ligeros apuntes locales», Revista de Menorca [Maó], vol. 1922, pàg. 225-244 
i 257-276. 
1492 RUIZ Y PABLO, A. «El elemento plástico en el Cantar de Mio Cid», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1922, pàg. 295-315.  
1493 COTRINA FERRER, J. «Miscelánea histórica menorquina», Revista de Menorca [Maó], vol. 1923, 
pàg. 225-242 i COTRINA FERRER, J. «Ligeros apuntes locales», Revista de Menorca [Maó], vol. 1923, 
pàg. 257-275 
1494 FLAQUER FÁBREGUES, J. «Bibliografía numismático-menorquina», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1923, pàg. 293-328.  
1495 BALLESTER, P. «La división territorial con referencia a Menorca», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1923, pàg. 363-374. 
1496 VICTORY TALTAVULL, A. «Gobierno de Sir Richard Kane en Menorca, 1712-1736», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1924, pàg. 327-400 i VICTORY TALTAVULL, A. Gobierno de Sir Richard Kane en 
Menorca, 1712-1736. Maó: Imprenta de Manuel Sintes, sucesor de B. Fàbregues y de M. Parpal, 1924. 
1497 FERRER ALEDO, J. «Acción de la energía sobre los seres organizados. Energía nerviosa, energía 
cerebral», Revista de Menorca [Maó], vol. 1925, pàg. 282-320. 
1498 HERNÁNDEZ SANZ, F. «Sobre la vida y las obras del pintor Pascual Calbo», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1925, pàg. 33-59.  



PROJECCIÓ CULTURAL I EDUCATIVA DELS ATENEUS A MENORCA (1905-1939) 

 1118 

«Introducción a la Teoría de la Relatividad», Josep Hernández Camps. 
 
Curs acadèmic 1925-1926 
«La colonia grieca establecida en Mahón durante el siglo XVIII», Francesc 

Hernández Sanz, discurs inaugural.1499 
«Ideas que deben tener presentes los jóvenes, los padres y los maestros para 

el perfeccionamiento del individuo y de la sociedad», Antoni Victory Taltavull. 
«Algunas ideas acerca de la segunda enseñanza en España y su necesaria 

reforma», Joan Hernández Mora. 
«Herbart, su pedagogia y bases cientificas en que la fundamenta», Manuel 

Rodríguez González. 
«Importancia de las instituciones complementarias para la cultura femenina. Su 

carácter oficial en España», Catalina Sastre. 
«La educación sexual», Pere Ballester Pons (cinc conferències). 
«La vida sexual bajo el punto de vista médico», Juan Félix López. 
«Estudio, organización y resultados de las colonias escolares. Instituciones 

circum-escolares y post-escolares», Manuel Rodríguez González. 
«Educación y Família», Mateu Fontirroig Jordà. 
«La mujer en la vida moderna», Agustín Van-Baumberghen. 
«Sesión de física recreativa», Josep M. Jansà. 
Vetlada en honor d’Antoni Vives Escudero: ressenya biogràfica de Francesc 

Hernández Sanz.1500 
(*) A més, es programaren dues conferències sobre comunicacions interiors i 

exteriors, a cura de Valeriano Ruiz de Guevara, l’una as Mercadal i l’altre a Maó. 
 
Curs acadèmic 1926-1927 
«Historia y porvenir de la Tierra», Emiliano Castaños Fernández, discurs 

inaugural.1501 
«Aspectos del feminismo», Alicia Davins (Sra. Pujol de Carbó). 
«Cervantes sin celada», Emilio Vilaverde. 
«Arte de la Músíca», González Mensa. 
«Colonias escolares», Fernando Leal Crespo. 
«Autoeducación», Francesc Cardona. 
«Las Ciencias Naturales y su enseñanza en Menorca», Emiliano Castaños 

Fernández. 
«Diagnóstico de las aptitudes de los escolares», Antoni Victory Taltavull. 
 
Curs acadèmic 1927-1928 
«La Fiebre de Malta. Contribución a su estudio en Menorca», Ezequiel Porta 

Arqued, discurs inaugural.1502 
«Nuevo aspecto industrial del género de punto. (Industria casera)», Emilio 

Orfila 

                                           
1499 HERNÁNDEZ SANZ, F. «La colonia griega establecida en Mahón durante la segunda mitad del siglo 
XVIII», Revista de Menorca [Maó], vol. 1925, pàg. 327-408 i HERNÁNDEZ SANZ, F. La colonia griega 
establecida en Mahón durante el siglo XVIII. Conferencia leída en la sesión de apertura del curso de 
1925-26 del Ateneo Científico, Literario y Artístico. Maó: Est. Tip. de M. Sintes Rotger, 1925. 
1500 HERNÁNDEZ SANZ, F. «El Ilmo. señor don Antonio Vives Escudero. Biografía leida por su autor en la 
Velada Necrológica celebrada por el Ateneo de Mahón», Revista de Menorca [Maó], vol. 1926, pàg. 148-
157.  
1501 CASTAÑOS FERNÁNDEZ, E. «Historia i porvenir de la Tierra», Revista de Menorca [Maó], vol. 1926, 
pàg. 298-312. 
1502 PORTA ARQUED, E. «La Fiebre de Malta. Contribución a su estudio en Menorca», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1927, pàg. 294-333. 
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«El teatro de Luigi Pirandello: su obra Sei Personaggi in cerca d’autore. 
Commedia da fare», Pere Ballester Pons. 

«De Medicina y de Filosofía y de un sabio malaverany de Alayor», Marçal 
Pascuchi Cardona.1503 

«La enfermedad infantil y su relación con el régimen alimentario de la primera 
infancia», Josep F. Riera Pers. 

«Mallorca y Menorca. Consideraciones sobre turismo», Josep Cotrina 
Ferrer.1504 

«Significación Social de Goya», Llorenç Lafuente Vanrell.1505 
 
Curs acadèmic 1928-1929 
«Menorca en la Literatura», Llorenç Lafuente Vanrell, discurs inaugural.1506 
«Abastecimiento de agua a las poblaciones. Su relación con la Industria, con la 

Economía doméstica y con la Higiene», Alberto Carsi. 
«Consideraciones sobre la conveniencia, para la educación musical, de 

restablecer el Grupo Filarmónico», Maria Mercadal de Aguinaga.1507 
«Idea moral y física de la mujer», Antonio Curieses. 
«Cursillo elemental de maternologia», Josep Riera Pers  (cicle de cinc 

conferències). 
(*) L’Ateneu, a més, organitzà a l’Ajuntament de Maó un cicle de conferències 

de divulgació sanitària a cura de Josep Peré Raluy ―«Sanidad y Civilización», 
«Enfermedades evitables», «Abastecimiento de aguas potables y eliminación de 
excretas», i «Alimentación y vivienda». 

 
Curs acadèmic 1929-1930 
«Consideraciones menorquinas sobre la reconquista de Mallorca», Josep 

Cotrina Ferrer, discurs inaugural.1508 
«De las abstracciones matemáticas a las realidades físicas», Josep M. Jansà 

(cicle de cinc conferències). 
«De como ante las nuevas realidades de la vida se imponen nuevas 

concepciones de derecho», Marçal Pascuchi (cicle de tres conferències). 
«Anfigenia y Eugenesia», José Hercilla (cicle de quatre conferències). 
 
Curs acadèmic 1930-1931 
«El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón en sus veinticinco primeros 

años de existencia», Antoni Victory Taltavull, discurs inaugural.1509 
«Impresiones de viaje por España», Josep Cotrina Ferrer (dues 

conferències).1510 

                                           
1503 PASCUCHI, M. «De filosofia y de medicina y de un sabio malaverany de Alayor», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1928, pàg. 129-141. 
1504 COTRINA FERRER, J. «Mallorca i Menorca. Consideraciones sobre turismo», Revista de Menorca 
[Maó], vol. 1928, pàg. 97-114 
1505 LAFUENTE VANRELL, L. «Significación Social de Goya», Revista de Menorca [Maó], vol. 1928, pàg. 
183-191.  
1506 LAFUENTE VANRELL, L. «Menorca en la literatura», Revista de Menorca [Maó], vol. 1928, pàg. 296-
318. 
1507 MERCADAL DE AGUINAGA, M. «Consideraciones sobre la conveniencia, para la educación musical, 
de restablecer el Grupo Filarmónico», Revista de Menorca [Maó], vol. 1929, pàg. 41-48. 
1508 COTRINA FERRER, J. «Consideraciones menorquinas sobre la reconquista de Mallorca», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1929, pàg. 327-355 i COTRINA FERRER, J. Consideraciones menorquinas sobre la 
reconquista de Mallorca. Discurso inaugural del curso de 1929-1930 en el Ateneo Científico, Literario y 
Artístico de Mahón. Maó: Tipografía Mahonesa, 1930. 
1509 VICTORY TALTAVULL, A. «El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Mahón en sus veinticinco 
primeros años de existencia», Revista de Menorca [Maó], vol. 1930, pàg. 294-319. 
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«Biografía del Ilmo. señor don Enrique Fajarnés y Tur», Llorenç  Lafuente 
Vanrell. 

«Comentarios al texto único de Graña La escuela del periodismo», Francisco 
Rodríguez Martín. 

«Lo que fué y lo que hizo la Mancomunidad de Cataluña», Joan Hernández 
Mora. 

Vetlada necrològica en memòria d’Antoni Victory Taltavull: ressenya biogràfica 
a cura de Francesc Hernández Sanz i lectura del seu treball pòstum «Problemas 
urbanos de Mahón. Abastecimiento de agua y alcantarillado».1511 

 
Curs acadèmic 1931-1932 
«Contribución al estudio de la Tuberculosis en la Isla de Menorca», Josep Peré 

Raluy, discurs inaugural.1512 
«Medicina preventiva de la vejez», Antonio Curieses.1513 
«Orígenes literarios en los albores del idioma», Francesc Pou Moragues. 
«La Constitución y el Derecho privado», Pedro Ballester Pons. 
«Divulgaciones médicas», José Hercilla (cicle de cinc conferències). 
«Poesías y artículos menorquines y castellanos», Llorenç Lafuente Vanrell. 
 
Curs acadèmic 1932-1933 
«De sociología agraria menorquina», Pere Ballester Pons, discurs inaugural.1514 
«El turismo mundial y sus posibilidades en Menorca», Juan Gomila Borrás. 
«Introducción a la bacteriología», Arnaldo Socías. 
«La guerra bacteriana», Arnaldo Socías. 
«Menorca, voz de los siglos y refugio de paz», Francesc Pou Moragues. 
«Andorra», Rafel Candel. 
«Vegetación del Marruecos español», Pius Font i Quer. 
«Los Establecimientos y métodos pedagógicos del Patronato Escolar de 

Barcelona», Margarita Comas Camps. 
«Consideraciones sobre los deportes aéreos y especialmente la aviación 

sanitaria», Marie Marvingt. 
 
Curs acadèmic 1933-1934 
«Sobre organización municipal menorquina», Francesc Hernández Sanz, 

discurs inaugural.1515 
«Frente a otros mares», Josep Cotrina Ferrer (dues conferències).1516 

                                                                                                                            
1510 COTRINA FERRER, J. «Impresiones de un viaje por España (1930)», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1930, pàg. 321-371 i COTRINA FERRER, J. Impresiones de un viaje por España (1930): Leídas en el 
Ateneo C. L. y A. de Mahón, las tardes del 13 y el 17 de noviembre del año 1930. Maó: Tipografía 
Mahonesa, 1930. 
1511 HERNÁNDEZ SANZ, F. «Biografia de Don Antonio Victory Taltavull», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1931, pàg. 109-120 i VICTORY TALTAVULL, A. «Problemas urbanos de Mahón. Abastecimiento de agua 
y alcantarillado», Revista de Menorca [Maó], vol. 1931, pàg. 121-139. 
1512 PERÉ RALUY, J. «Contribución al estudio de la Tuberculosis en la Isla de Menorca», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1931, pàg. 351-369. 
1513 CURIESES DEL AGUA, A. «Medicina preventiva de la vejez», Revista de Menorca [Maó], vol. 1932, 
pàg. 33-59. 
1514 BALLESTER PONS, P. «De sociología agraria menorquina», Revista de Menorca [Maó], vol. 1932, 
pàg. 291-310. 
1515 HERNÁNDEZ SANZ, F. «Sobre organización municipal menorquina», Revista de Menorca, [Maó], vol. 
1933, pàg. 316-356 i HERNÁNDEZ SANZ, F. «Sobre organización municipal menorquina», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1934, pàg. 7-19, 85-96, 129-176 i 209-222.  
1516 COTRINA FERRER, J. «Frente a otros mares. Impresiones de viaje», Revista de Menorca [Maó], vol. 
1934, pàg. 20-62 i 65-84 i COTRINA FERRER, J. Frente a otros mares. Impresiones de viaje. Maó: 
Tipografía Mahonesa, 1934. 
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«Higea», Francesc Aristoy Santo.1517 
«Un capítulo de medicina preventiva», Antonio Curieses. 
«Menorca, isla franca?», Pere Ballester Pons Pons.1518 
«La salud por la educación física», Francesc Sintes Seguí. 
«El problema de la alimentación humana», Demetrio Laguna. 
 
Curs acadèmic 1934-1935 
«Apuntes demográficos menorquines. Comentarios y divagaciones», Francesc 

Aristoy Santo, discurs inaugural.1519 
«La educación física, la gimnasia educativa y el deporte en la mujer», Leopoldo 

Canut. 
«Charlas pintorescas», Fernando Baragó Solis. 
«Madame de Pompadour y la expedición del Duque de Richelieu», Llorenç 

Lafuente Vanrell. 
«Panorama vertical de la moderna poesía española», Andrés Casasnovas. 
«Educación física natural», Demetrio Laguna. 
 
Curs acadèmic 1935-1936 
«Reconquista de Ibiza», Josep Cotrina Ferrer, discurs inaugural.1520 
«Lope de Vega: su época, su personalidad moral y literaria», Francesc Pou 

Moragas. 
«En torno al problema de la felicidad humana», Demetrio Laguna (tres 

conferències). 
«Breve pausa de romanticismo con Gustavo Adolfo», Andrés Casasnovas. 
«Becquer visto por un médico», Demetrio Laguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                           
1517 ARISTOY SANTO, F. «Higea», Revista de Menorca, [Maó], vol. 1934, pàg. 193-208. 
1518 BALLESTER, P. «¿Menorca isla franca?», Revista de Menorca [Maó], vol. 1934, pàg. 97-120. 
1519 ARISTOY SANTO, F. «Apuntes demográficos menorquines. Comentarios y divagaciones», Revista de 
Menorca [Maó], vol. 1934, pàg. 307-319. 
1520 COTRINA FERRER, J. «La reconquista de Ibiza», Revista de Menorca [Maó], vol. 1943, pàg. 65-75, 
105-114 i 138-144. 


	portada tesi.pdf
	pblanc.pdf
	tesi amb annexos i imatges.pdf

