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CRONOLOGIA DE LES ILLES BALEARS DEL SEGLE XX 

La dictadura de Primo de Rivera 19231930 

1923 
Gener 
Dia 15 

§ Proclamació d’un nou batle per Palma, es nomena per Reial Ordre 

Guillem Forteza Piña en substitució de Antoni Oliver Roca. 

Febrer 
Dia 16 

§ Es comenta a la premsa el problema de l’habitatge a la ciutat de 

Palma. Sembla que l’Ajuntament emprendrà la construcció de 

cases que puguin estar a l’abast de les famílies més necessitades. 

Dia 20 

§ Judici contra l’exregidor socialista Llorenç Bisbal per haver 

publicat un article al setmanari El Obrero Balear titulat  «A todo 

trapo» en el qual es pronuncien frases presumptament injurioses 

contra els dogmes i la religió catòlica. L’acusat, fou declarat 

innocent. 

Dia 26 

§ Mor Francisco Garcia Orell militar, polític republicà, gerent de 

l’empresa La Alfombrera i impulsor de la construcció de 

l’Escorxador Municipal de Palma. 

Març 
Dia 12 

§ Assassinat del “Noi del Sucre” a Barcelona, era secretari de la 

CNT i defensor del sindicat únic. La noticia tenguè ressò a 

Menorca.
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Abril 
Dia 16 

§ Es celebra una assemblea del liberals al Teatre Balear, foren 

presentats els candidat a diputats a Corts Alexandre Rosselló, 

Lluís Alemany i Joan March, candidatura que resultarà 

victoriosa. 

Dia 19 

§ Acord per presentar a Valerià Weyler Santacana a les properes 

eleccions de diputats a Corts, per part dels conservadors 

mauristes i weileristes. 

§ A les eleccions del dia 23 a Menorca el candidat monàrquic 

Guillem García Parreño i el republicà Teodor Canet quedaren 

empatats amb nombre de vots. Finalment s´adjudicà l´escó el 

candidat monàrquic. 

Maig 
§ Emili Darder publica Estudi dels microbis i medis per combatre les 

febres. 

Juny 
Dia 3 

§ Festa mallorquina a Capdepera organitzada per l’Associació per la 

Cultura de Mallorca. 

Dia 14 

§ Retirada de Cambó de la vida política provocada per la violenta 

campanya d’oposició a la Lliga Regionalista. 

Dia 20 

§ L’hidroavió E tripulat pel tinent Vicenç Cervera i un oficial del 

portaavions Dédalo, Joan Suárez de Tangil es va estavellar en les 

immediacions de la fortalesa d’Isabel II. El dia següent a Maó es 

va realitzar un funeral solemne en el que hi assistiren 

representacions de tots els pobles de l’illa.
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Juliol 
Dia 19 

§ La comissió municipal de l’Ajuntament de Palma presentarà a 

aprovació a la corporació el projecte d’obertura d’un concurs de 

construcció de «Cases Barates». 

Agost 
Dia 9 

§ El Govern decideix retardar la presa d’Alhucemas a Marroc. Un 

informe tècnic de l’Estat Major Central presidit pel general Weyler 

ha pogut, de moment aturar, aquesta empresa que era 

considerada impopular. 

Dia 13 

§ El general Weyler va declarar davant la comissió de 

responsabilitats dels desastres militars del Marroc. El general va 

posar de relleu els errors de la campanya, la improvisació i la 

incorrecta mobilització de les tropes, ja que es va prescindir de les 

unitats de soldats més experimentats. 

Dia 14 

§ Palma pateix escassetat d’aigua, sobretot degut als abusos que es 

realitzen. Molta d’aigua es venuda als regants i l’altre s’evapora. 

Setembre 
Dia 1 

§ El Centre Farmacèutic de Palma ha quedat destruït per un gran 

incendi. 

Dia 2 

§ Es celebren els Jocs Florals a Felanitx. 

§ A Maó es publica el Butlletí de Nostra Parla promoguda amb els 

ideals d’amor a la nostra terra i a la nostra parla.
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Dia 4 

§ Celebració al Teatre Balear d’un míting socialista en contra de la 

guerra del Marroc organitzat per les agrupacions socialistes i 

comunistes. 

Dia 11 

§ De resultes del míting contra la guerra del Marroc, el jutge militar 

permanent Sr. Riera ha començat a instruir diligències contra el 

comunista Ignasi Ferretjans per presumpte delicte d’injúries a 

l’exercit, ja que en el transcurs de l’acte va dir frases considerades 

injurioses per l’exèrcit. 

Dia 13 

§ Sublevació militar encapçalada pel capità general de Catalunya, 

Miguel Primo de Rivera. El govern va dimitir i el rei va encarregar 

a Primo de Rivera la formació d’un nou govern. 

Dia 17 

§ Homenatge a l’escriptor i pintor català Santiago Rusiñol celebrat 

al Gran Hotel de Palma. 

Octubre 
Dia 1 

§ Es va constituir el nou Ajuntament de Maó fruit de la dictadura. 

Fou nomenat batle un militar, Joan Biale Orfila. 

Dia 23 

§ Es nomenat batle de Palma Francesc Salas Albertí. 

§ Inauguració a Sóller d’un curset de llengua mallorquina 

organitzat per la delegació de l’Associació per la Cultura de 

Mallorca. 

Novembre 
Dia 7 

§ El Govern promulga un decret sobre subsistències.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum II 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

5 

Dia 20 

§ Consell de Guerra contra uns carrabiners acusat de fer 

desaparèixer a Juan Ginestra, un contrabandista, desprès 

d’interrogarlo sobre una partida de tabac a Cala Tuent. El fiscal 

demana la pena de mort pels quatre processats. 

Dia 29 

§ La companya ferroviària sol·licitarà al rei la seva intervenció a 

favor del projecte Palma–Calvià–Andratx . 

Dia 30 

§ Visita dels reis a Palma. Desembarcaren a Alcudia, visitaren el 

quarter d’Inca, van escoltar un Te Deum a la Catedral i visitaren 

el Palau del marquès de Vivot. Primo de Rivera els va acompanyar 

en tot moment. 

Desembre 
§ Va morir a Barcelona en Cosme Parpal i Marquès. Va néixer a 

Maó el 1878. Llicenciat en dret i doctor en Història. El 1914 fou 

catedràtic de Psicologia a la Facultat de Filosofia i Lletres de 

Barcelona. Destaca per la seva gran producció de treballs 

històrics sobre Menorca. 

Dia 31 

§ Tomàs Forteza és nomenat fill il·lustre de Palma. 

1924 
Gener 
Dia 3 

§ La societat de Barcelona Amics del País va concedir un premi 

consistent amb 1.500 pessetes al menorquí Josep Maria Jansó 

Guardiola, pel seu tractat La evolución cósmica.
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Dia 10 

§ Es va instal·lar una estació radiotelefònica a l’Ateneu Científic de 

Maó. 

Dia 12 

§ Va morir en Miquel Cardona Villalonga. Aquest fou el primer 

industrial de la sabata d’Es Castell. 

Dia 15 

§ El menorquí Joan Mir i Mir elegit president de Nostra Parla de 

Menorca. 

Dia 20 

§ Inauguració oficial de la Casa del Poble al carrer de la Reina 

Maria Cristina a Palma, l’arquitecte fou Guillem Forteza i ha esta 

pagada per Joan March. 

Dia 21 

§ Queda constituïda la nova Diputació ja que l’anterior, elegida per 

sufragi, havia estat dissolta el 15 de gener pel Directori. Els nous 

diputats han estat nomenats pel governador militar D. Lorenzo 

Challier. 

§ Crisis de la indústria del formatge a Menorca. En anys anteriors 

en aquesta època ja hi havia una exportació de formatge cap a la 

Península però degut a la falta de pastures i la conseqüent 

alimentació del bestiar amb gra va ocasionar greus prejudicis 

econòmics als pagesos. 

Dia 27 

§ Concert a Inca de l’Orfeó. 

§ Nomenament dels menorquins Joan J. Vidal i Mir i Joan Simó 

Olivar diputats provincials. 

§ Cicle de conferències a Sóller durant tot el mes de gener 

organitzades per l’Associació per la Cultura de Mallorca, es van 

veure interrompudes per l’epidèmia de grip. 

§ Apareix una revista mensual il·lustrada anomenada Majòrica amb 

portada de roba de llengües de l’artista sueca Irene Fryberg.
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§ S’inaugura a la vila d’Artà un Centre de Lectura per tal de 

desplegar activitats amb fi cultural. 

§ Estrena al teatre Principal de Las Aguilas del rey de Tous i 

Maroto. 

§ El catedràtic Gabriel Llabrès ha estat nomenat acadèmic de la 

Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua i ja ho era de l'Acadèmia 

de la Història i de Belles Arts de Sant Ferran. 

Febrer 
§ Es nomena el Sr. Josep Cavalcanti nou capità general de les 

Balears. 

Dia 4 

§ Va partir una comissió a Madrid per tractar l’assumpte de la 

rebaixa dels paquets postals. Això era perjudicial per la indústria 

de la sabata a Menorca. Els integrants de la comissió eren: 

Santiago Maspoch Melià, Francesc Terrés Coll, Antoni Cardona 

Olives i Seguí per Ciutadella. La comissió va tenir èxit i va 

aconseguir el canvi del decret. Podrien exportarse paquets de 5 

kg. de pes i de dimensions 50 x 35 i 22 metres d’altura. 

Dia 9 

§ Començà a construirse un estadi a Menorca. L’estadi es va situar 

a la carretera de Sant Lluís amb l’entrada situada al cos de 

Gràcia de Maó. 

Dia 24 

§ Festa de l’Arbre amb assistència de dos milenars de nens i nenes 

a la plaça de la Porta del Camp organitzada per Joan Capó. S’en 

ha editat un llibret. 

Dia 27 

§ Es va celebrar el segon aniversari de la mort del mestre Joan 

Benejam a Ciutadella. L’aniversari fou organitzat per la comissió 

organitzadora de l’homenatge.
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§ La Unió Esportiva, campió de Menorca participà al campionat de 

Balears. 

§ El general Weyler ha estat nomenat nou acadèmic de la Reial 

Acadèmia de la Història. 

Març 
Dia 1 

§ Convocatòria dels Jocs Florals que es celebraran a Sóller el 

proper 18 de maig, organitzats per l’Associació per la Cultura de 

Mallorca. 

§ El nou governador civil és D. Enrique Martín Alcora. 

§ Exposició de Llorenç Cerdà, director de l’Escola d’Arts i Oficis i 

del Museu Provincial de Bells Arts a la societat La Veda. 

§ S’ha concedit la creu de Beneficència a la germana de la caritat 

sor Juliana Aldabaldetrecu de l’Hospital Provincial de Palma, com 

a premi a 50 anys d’abnegació i sacrifici. 

Abril 
Dia 1 

§ Constitució de l’Associació per la Cultura de Mallorca actuant de 

president accidental Joan Capó i de secretari Joan Ferrer per 

constituir una societat encaminada al foment de la cultura a 

Mallorca amb domicili al carrer del bisbe Maura, núm. 2. 

Dia 4 

§ Constitució del nou Ajuntament de Palma, el batle era Francesc 

Salas Albertí. 

Dia 11 

§ Ordre de detenció contra Joan March. 

Dia 15 

§ Va quedar constituït oficialment el partit Unió Patriòtica únic 

autoritzat, amb el suport de Primo de Rivera amb un programa de
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defensa de les creences religioses, la unitat i l’engrandiment 

d’Espanya i el tron d’Alfons XIII. 

§ L’esquadra anglesa fa maniobres navals a la badia de Pollença. 

Maig 
Dia 1 

§ El Directori militar va publicar una nota prohibint les marxes per 

la via pública. 

Dia 10 

§ De maig de 1924. Davant la dimissió del batle de Maó es va elegir 

a Antoni Victory Taltavull, coronel de l’Estat Major retirat. Aquest 

fou un dels màxims exponents de la dictadura de Primo de Rivera 

en aquella localitat. 

Dia 15 

§ Es reuniren a l’hotel Ritz a Barcelona nombrosos col·laboradors i 

amics de la fundació Bernat Metge presidits per Francesc Cambò 

i Joan Estelrich. 

Dia 18 

§ Jocs Florals a Sóller organitzats per l’Associació per la Cultura de 

Mallorca. 

Dia 24 

§ Batlle de Palma Alfredo Llompart Julià. 

Dia 29 

§ Inauguració a Palma del segon Congrés de Premsa Catalano 

Balear, organitzat per l’Associació de Premsa de Balears. 

§ Nova escola graduada a Santa Margalida. 

§ Bartomeu Ferrer i Vilallonga publica Historia de Felanitx contada 

a els infants per un amic seu editada per l’Associació per la 

Cultura de Mallorca. 

§ Inaugurat un Institut d’Investigacions químiques i biològiques del 

Dr. Bernat Juan i el químic Joan Marquès.
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Juny 
Dia 13 

§ Estrena de la pel·lícula Sansón al Teatre Principal de Palma. 

§ Alguns industrials de Palma i Inca intenten crear una comissió 

que marxi a Madrid per tal de fer una acció conjunta per resoldre 

el problema dels telèfons a fi de restablir els serveis tal com 

estaven abans. 

Dia 20 

§ L’Orfeó Mallorquí celebra els seus 25 anys al Teatre Principal. 

§ Supressió de l’escola de Nàutica. 

Dia 22 

§ A Pollença homenatge a Mn. Costa i Llobera a la Casa 

Consistorial, hi participa l’Associació per la Cultura de Mallorca i 

l’Orfeó Auli de Felanitx. 

Juliol 
Dia 4 

§ El rei Alfons XIII firma un decret d’amnistia, els processats per 

delictes de premsa, desertors, sentenciats a mort, presos militars 

i desterrats queden lliures. 

Dia 19 

§ Mor Àngel Guimerà al seu domicili de Barcelona. 

Dia 20 

§ A la Real Acadèmia de Medicina Bartomeu Vanrell llegeix el 

discurs La insulina en la diabetis. 

§ El bisbe de Mallorca posa la primera pedra del nou temple a la 

barriada del Molinar. 

§ El Museu Pedagògic Provincial ha organitzat un curs per mestres 

amb molt d’èxit. 

§ Els bucs espanyols de la marina de guerra han visitat Mallorca, 

comandats per l’almirall D. José Rivera. Han atracat el Cadarso, 

el Bustamante i el cuirassat Jaume I.
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§ Alexandre Rosselló, exministre de la Corona, ha vengut a passar 

una temporada a Mallorca. 

Agost 
Dia 8 

§ Mor el capità de la legió Adalberto de Hevia Maura. 

Dia 16 

§ Mor en combat Juan Moragues als camps africans. 

Dia 29 

§ Els diputats provincials presenten en bloc la seva dimissió per no 

haver estat aprovats els pressupost de la institució. 

§ Festa literària a Valldemossa amb assistència de Llorenç Riber, 

Salvador Galmés i Juan Ramis d’Ayreflor entre d’altres. 

Setembre 
Dia 5 

§ El batalló 61 del Regiment d’Infanteria surt cap a Ceuta. 

Dia 16 

§ Anglada Camarassa rep un homenatge a l’hotel Mediterráneo amb 

participació de destacats intel·lectuals mallorquins com Joan 

Alcover i Gabriel Alomar. 

§ Ordre d’embarcament cap a Ceuta del Batalló Expedicionari del 

regiment d’Inca. 

§ Les germanes de la Caritat s’instal·laren a s’Arenal. 

Octubre 
Dia 23 

§ Tenorio Mallorquí anunciat al Foch y Fum, setmanari mallorquí 

de Jordi Martí Rosselló, Es Mascle Ros de to satíric i humorístic.
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§ Projecte d’habitatges econòmics que vol construir la Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad realitzades pels arquitectes Oleza i 

Ribas. 

Novembre 
§ Nou capità general de les Balears en José Cavalcanti. 

§ El film Las bellezas de Mallorca es projectat al Teatre Líric. 

Desembre 
Dia 1 

§ La Unió Patriòtica celebra un gran àpat al Gran Hotel de Palma 

amb assistència del general Primo de Rivera, el governador 

marquès de Garantia i el president de la Unión Patriòtica Sr. 

Canals. 

Dia 13 

§ L’Ajuntament de Palma aprova un reglament pels empleats 

tècnics. 

Dia 31 

§ El pedagog Joan Capó és nomenat inspector en cap de les 

Balears. 

1925 
Gener 
Dia 21 

§ Joan Gamundí Ballester, director del laboratori municipal, va 

realitzar una conferència al saló de sessions de l´Ajuntament de 

Palma sobre Depuraciones de las aguas de Palma y consecuencias 

que de ello se derivan.
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Març 
Dia 26 

§ Tempestes a Mallorca que han provocat danys, pel desbordament 

de torrents i inundacions de camps cultivables. 

Abril 
Dia 17 

§ Arribada d’Àfrica d’alguns soldats repatriats del Batalló 

Expedicionari de Palma. 

Dia 21 

§ Després de vàries negatives del delegat del govern d’acceptar a 

Mateu Seguí com a nou batle de Maó en aquesta data va prendre 

possessió del càrrec. Això fou degut a la dimissió d’Antoni Victory 

Taltavull. 

§ Els campions olímpics de futbol, l’equip d’Uruguai, arriben a 

Palma. 

Maig 
Dia 14 

§ Una comissió de personalitats mallorquines viatja al Vaticà per 

regalar al papa Pius XI un retaule amb imatges de Ramon Llull 

pintat per Pere Barceló. 

§ Emili Darder publica El paludismo en Mallorca i Com se propaga 

la sífilis i estralls que causa. 

Juny 
Dia 25 

§ Temporal a Palma que causa desperfectes a l’escala que 

comunicava el Mirador amb la muralla, a la part del Palau de 

l’Almudaina que ocupava la Audiència. 

§ Es parla de la possibilitat d’unió de Palma amb la barriada de 

Santa Catalina.
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Juliol 
Dia 2 

§ Èxit del balneari de Ciutat Jardí. 

Dia 9 

§ Elecció de Guillem Dezcallar Montis, marquès de Palmer, com a 

nou batle de Palma. 

Dia 13 

§ Els jutjats que fins aleshores funcionaven a uns locals del carrer 

del Sol llogats per l’Ajuntament, es traslladen a l’exconvent de 

Sant Antoni. Pareix que alguns sector estan en contra degut a les 

obres per la futura execució del projecte del mercat de l’Olivar. 

Octubre 
Dia 4 

§ Es constitueix la Unió General de Treballadors de les Balears. 

Dia 7 

§ Destitució del general Weyler com a Cap de l’Estat Major Central. 

Dia 13 

§ Josep Miralles Sbert arriba com a bisbe coadjutor de la seu de 

Barcelona. 

Novembre 
Dia 2 

§ L’ Associació per la Cultura de Mallorca publica un quadern 

extraordinari dedicat a la memòria de Marià Aguiló. 

Dia 11 

§ La grossa de Nadal ha tocat a Palma. L’ha despatxat 

l’administració de loteries del carrer de Sant Miquel i està molt 

repartit.
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Desembre 
Dia 3 

§ S’informa que el Directori Militar considera acabada la seva tasca 

i es formarà un nou govern presidit també pel general Primo de 

Rivera. 

§ S’obre el cinema Oriental. 

Dia 12 

§ Els socialistes de Mallorca rendeixen homenatge a Pablo Iglesias a 

la Casa del Poble. 

Dia 14 

§ Mor a Torrelodones el polític mallorquí Antoni Maura i Montaner. 

§ Antoni Victory Taltavull tornà a ocupar la Batlia de Maó. Va 

ocupar aquest càrrec fins la caiguda de la dictadura de Primo de 

Rivera. 

Dia 28 

§ L’Ajuntament de Palma acorda aixecar un monument en record 

d’Antoni Maura. 

1926 
Gener 
Dia 9 

§ S’ha produït a Sóller una cremada de llibres. Al final d’una 

processó a la plaça de la Constitució es va encendre una fogatera 

on hi varen ésser tirat vuit sacs de llibres considerats perniciosos 

pels capellans, entre ells hi figuraven el diccionari Petit llargues, 

una Historia de España de Lafuente, exemplars de la revista 

Hogar y Moda, etc. 

Dia 13 

§ El Diccionari Català–Valencià–Balear dirigit pel filòleg Antoni 

Maria Alcover és a punt de publicarse.
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Dia 20 

§ Incendi a l’edifici que abans ocupava la Casa del Poble al número 

32 del carrer Ballester. La casa era propietat del diputat 

provincial Bartomeu Barceló i Mir. Les pèrdues es calculen en 

quatrecentes mil pessetes. 

Dia 21 

§ Reunió de batles per desenvolupar un Pla de Construccions 

Escolars a les Illes. 

§ S’estrena al Teatre Principal El Secreto de la Pedriza, un film clau 

de la cinematografia mallorquina als anys vint, de la productora 

Balear Films. És una història que tracta el tema del contraban. 

La pel·lícula fou retirada del cartell l’any 1927 i es va fer un nou 

muntatge canviant el final a instàncies de les protestes dels 

carabiners. 

Febrer 
Dia 15 

§ S’anuncia l’electrificació del ferrocarril de Sóller. El Consell 

Superior de Ferrocarrils ha aprovat l’avantprojecte. L’enginyer 

autor de l’avantprojecte és Joan Frontera. 

Dia 26 

§ Mor Joan Alcover als 72 anys d’edat. 

Març 
Dia 23 

§ A la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia es va fer la recepció 

per acceptar com a nou soci a Emili Darder. 

§ Emili Darder publica Los modernos medios de diagnóstico y 

extensión de la sífilis i Un caso de KalaAzar en Baleares. Archivos 

de Cardiología y Hematología.
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Abril 
Dia 1 

§ Fundació de la Banca March. 

Dia 9 

§ Arribada del nou capità general de les Balears, el general Aizpurú. 

Maig 
Dia 4 

§ Nomenament del nou governador civil de Balears Pere Lloses 

Badia. 

Dia 19 

§ L’Ajuntament de Palma compra la caseta del Mirador per poder 

fer el seu enderroc i així deixar la Seu a la vista de les Muralles. 

Juny 
Dia 28 

§ Inauguració oficial de la nova línia de tramvia elèctric que unia 

Palma amb Establiments. 

Juliol 
Dia 20 

§ Visita a Palma del duc de Tetuan, ministre de Guerra i de 

l’almirall Cornejo, ministre de Marina. 

Agost 
Dia 9 

§ Problemes a Palma sobre l’abastament d’aigua sobretot als barris 

de Santa Catalina. El Terreno i Portopí. Ara es procedeix a la 

col·locació de canonades per tal de ferhi arribar la canalització 

d’aigües.
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Setembre 
Dia 7 

§ L’Ajuntament de Palma en ple aprova el projecte de construcció 

del monument d’estàtua eqüestre del rei Jaume I, per l’escultor 

Enrique Clarasó. 

Octubre 
Dia 5 

§ La indústria del calçat passa per una crisi. Una delegació de 

fabricants parteixen a l’Assemblea nacional d’aquesta indústria 

que es celebra a Madrid per tal de poder resoldre els problemes. 

Novembre 
§ S’inicia una recuperació de la indústria de la sabata a Menorca. 

També es produeix una millora de la situació agrícola i industrial. 

§ Mossèn Antoni Alcover comença a publicar el Diccionari. 

Desembre 
Dia 15 

§ El Cercle Mallorquí celebra les seves bodes de diamant amb un 

gran ball d’etiqueta. 

§ Degut a la reestructuració del Ministeri de Guerra el Regiment 

Mixt de Menorca va quedar lleugerament minvat. 

§ S’obre el cinema Rialto de Palma. 

Dia 31 

§ Declaració del poeta Joan Alcover com a fill il·lustre de Palma.
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1927 
Gener 
Dia 20 

§ Inauguració del monument a Jaume I el Conqueridor a la plaça 

d’Eusebi Estada, acte molt aplaudit i amb nombrós públic. L’obra 

és de l’escultor català Enric Clarasó. 

Dia 24 

§ Comença a publicarse per capítols el llibre Història de Mallorca 

de Joan Binimelis. 

Febrer 
Dia 1 

§ Preparatius per la canonització de la beata Santa Catalina Tomàs 

que s’iniciarà el 26 d’abril. 

Dia 2 

§ Anglada Camarassa ha rebut la medalla d’honor i medalla d’or a 

la exposició Internacional de Belles Arts celebrada a Filadèlfia. 

§ Nomenament del nou capità general de les Balears, el tinent 

general Enric Marzo Balaguer. 

Març 
Dia 11 

§ Llorenç Riber passa a formar part Reial de la Reial Acadèmia 

Espanyola de la Llengua. 

Dia 22 

§ Conferència d’Emili Darder a Sóller sobre les malalties evitables. 

Dia 28 

§ El duc d’Alba visita Palma.
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Maig 
Dia 10 

§ La comissió Municipal permanent va acordar encarregar a 

l’arquitecte municipal el projecte per cobrir Sa Riera des del pont 

d’Hornabeque fins el que s’ha construït fins l’Hort d’en Moranta, 

amb una extensió de 430 metres. 

Juny 
Dia 3 

§ S’inaugura una nova casa de pel·lícules Babi Film Mallorca. 

Dia 28 

§ Mor el comte Sallent, Josep Cotoner Allendesalazar, destacat 

membre del partit conservador. 

Juliol 
Dia 18 

§ El Govern de Madrid aprova la construcció d’aeroports a Sevilla, 

Huelva, València, Alacant, Màlaga, Burgos, Canàries i Galícia. No 

en figura cap a la nostra regió. 

Dia 28 

§ Els soldats mallorquins del Regiment Palma 61 tornen de la 

guerra. 

Agost 
Dia 5 

§ Reunió del comitè de representació a l’Exposició de Barcelona que 

s’ha de celebrar l’any 1929 acordant donar la màxima cooperació.
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Setembre 
Dia 12 

§ El batle de Palma, marquès de Palmer, presenta la seva dimissió 

al·legant motius de salut. 

Dia 17 

§ Autorització del govern a construir una nova Casa de Correus a 

un solar prop del Born. 

Dia 21 

§ Es nomenat nou batle a Palma Joan Aguiló Valentí. 

Dia 27 

§ El Butlletí Oficial de la Província publica una ordre prohibint 

l’exhibició de les pel·lícules Acorazado Potenkin, Iván i totes les 

que tenguin propaganda bolxevic. 

Octubre 
Dia 1 

§ El general Primo de Rivera va ésser unes hores a Palma on va 

celebrar una entrevista amb Chamberlain, ministre d’Estat de 

Gran Bretanya. 

Dia 8 

§ Joan March farà una donació de sis milions per construir un 

Hospital a Palma, el futur centre de Caubet. 

Dia 17 

§ Inauguració a Llucmajor d’un monument a Jaume III, fet per 

l’escultor Camps i Arnau i projectat per l’arquitecte Rubió i 

Vallbè. 

§ El diari El día ha estat multat amb cinc centes pessetes i 

prohibida la seva publicació per burlar la censura en el complot 

de Madrid.
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Novembre 
Dia 14 

§ Viatge del rei a Menorca. 

Dia 15 

§ Va morir l’escriptor Àngel Ruiz i Pablo, nascut a Es Castell el 26 

de gener de 1865. El seu retrat posteriorment fou posat a la 

galeria de menorquins il·lustres de l’Ajuntament de Maó. 

Dia 24 

§ Conferència d’Emili Darder a Felanitx sobre les aigües i les febres 

tifoidees. 

Desembre 
Dia 31 

§ Nomenament de fill il·lustre al comte Sallent Josep Cotoner 

Allendesalazar i al bisbe de Vic Joan Perelló. 

1928 
Gener 
Dia 3 

§ Exposició del pintor Anglada Camarassa. Aquest va pintar 

paisatges de Pollença i fundà al Port de Pollença una escola de 

pintura. 

Dia 12 

§ Començà l’ampliació en el km. 6, hectòmetre 3 al 7, de la 

carretera Muro–Inca–Artà per Son Catiu. Abans era un estret 

camí intransitable que només hi passava un vehicle. 

Dia 18 

§ Inauguració de l’hotel Villa Victoria. El propietari gerent era en 

Bartomeu Ensenyat. Aquest també dirigia el Gran Hotel.
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Dia 20 

§ Crisis de la indústria lletera de l’horta de Palma. El perill era el 

tancament de la fàbrica de llet condensada que absorbia una 

quantitat considerable de la producció. 

Dia 24 

§ Fundació de la revista La Nostra Terra íntegrament en català i que 

posteriorment fou òrgan de l’Associació per la Cultura de Mallorca 

Dia 29 

§ Inauguració de la biblioteca Popular Circulant per part de la 

societat Salut i Cultura, domiciliada a la Casa del Poble. 

Dia 31 

§ Inca aprovà el pla general de l´Eixample. 

Febrer 

Dia 1 

§ Va aparèixer el diari Patria. El fundador i director fou en Guillem 

Sureda. 

Dia 2 

§ Inauguració del telèfon a la ciutat de Sóller. 

Dia 5 

§ Adjudicació de les obres del ferrocarril de les estacions del port de 

Palma. 

Dia 7 

§ L’Ajuntament de Palma va sol·licitar condecoració per el pintor 

Llorenç Cerdà. 

Dia 8 

§ Enterrament d’Alexandre Rosselló Pastor, exministre de Gràcia i 

Justícia i també fill il·lustre de Palma. 

Dia 14 

§ Visita a Mallorca del bisbe d’Osca, Mateu Colom, natural de 

Sóller. 

Dia 16 

§ Creació de la secció femenina del Foment del Civisme.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum II 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

24 

Dia 21 

§ El sorteig de la Loteria Nacional va atorgar la grossa a Palma amb 

el número 28.514. 

Dia 22 

§ Creació de l’agrupació fotogràfica mallorquina dins el Foment del 

Turisme. 

Març 
Dia 1 

§ Reunió en el centre de Defensa Social presidida per Joan 

Quetglas i  Llorenç Quintana per organitzar a Mallorca la 

Joventut Catòlica. 

Dia 4 

§ Adquisició d’un dic flotant per la base naval de Maó. Fou 

adjudicat a la Unión Naval de Levante, S.A. 

Dia 17 

§ Creació de l’Escola Municipal del Treball de Palma. 

Dia 18 

§ La Trasmediterránea acordà adquirir cinc vaixells per les línies 

entre les Balears. 

Dia 21 

§ Reunió en el Cercle Mallorquí per crear un camp de golf a Palma. 

Dia 22 

§ Assemblea General d´Avicultors a Maó. Es va convocar per parlar 

de la crisis que travessava la indústria. Les peticions foren evitar 

l’encariment del blat, reduir els avantatges a l’exportació 

estrangera d’aus i marcar la procedència dels ous. 

Dia 23 

§ Comencen les obres per col·locar en el jardí de la glorieta el 

monument (font simbòlica) en honor a Joan Alcover. Les obres 

foren dirigides per Guillem Forteza.
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Dia 27 

§ Mor el pintor mallorquí Faust Morell Bellet. 

Dia 28 

§ Inauguració de l’exposició regional d´avicultura en el local 

destinat a la Biblioteca Provincial de Palma. 

Abril 
Dia 17 

§ Torneig de billar organitzat per la nova societat Billar Sport 

Mallorca. Els participant més destacats foren en Jaume Llabrés 

campió de Mallorca, Josep Marquès, excampió i Antoni Febrer 

subcampió. 

Dia 20 

§ Inici d’un estudi a proposta del tinent de batle de Palma, Oliver 

Frontera, per implantar la canalització d’aigües. 

Maig 
Dia 1 

§ Inauguració de la carretera de Randa a Cura. La carretera fou 

finançada amb fons provincials. Hi assistiren representants de la 

Diputació Provincial, de l’Ajuntament de Palma i del Bisbat de 

Mallorca. 

Dia 6 

§ Aparició de dos nous setmanaris Heraldo de Manacor i El Noticiero 

de Inca. 

Dia 7 

§ Estrena al teatre Goya de Barcelona de la pel·lícula mallorquina 

El secreto de la Pedriza. 

Dia 8 

§ Inici de les obres a la Portella. Consistien en la perforació de la 

terra per obrir un túnel subterrani que havia d’unir el port amb 

l’estació de ferrocarril.
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§ La publicació Patria després de tres mesos de durada deixà de 

publicarse. 

§ Dimissió del diputat provincial per Eivissa, Enric Fajarnés Tur. 

Dia 11 

§ Primera Setmana esportiva a Maó. Sobretot estava dedicada als 

esports nàutics. 

Dia 15 

§ Col·locació d’una placa en honor a Jeroni Estadas a Sóller, obra 

de l’arquitecte Guillem Forteza. 

Dia 16 

§ Cessió de la biblioteca del catedràtic Gabriel Llabrès Quintana a 

l’Ajuntament de Palma. 

§ Cessió del baluard Chacón a l’Ajuntament de Palma. 

Dia 31 

§ El bisbe Cardona és nomenat nou bisbe coadjutor de Menorca. 

Juny 
Dia 8 

§ Edició d’un fullet sobre Mallorca de la Companyia Espanyola de 

Turisme. 

Dia 24 

§ Constitució d’un Ateneu amb base a la biblioteca del Cercle 

Mallorquí. 

Dia 27 

§ La Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat subvencionarà una colònia 

escolar per 25 nins i una per 25 nines. 

Juliol 
Dia 2 

§ El porter de l’Espanyol Ricardo Zamora jugarà a Palma un partit 

benèfic de l’Associació de Premsa.
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Dia 19 

§ La Junta Provincial d’Abastaments intensificarà la inspecció de 

substàncies alimentàries per procurar l’abaratiment dels 

queviures i també la seva qualitat. 

Dia 22 

§ Arribada a Palma del corredor Josep Morant, després d’haver 

recorregut els 50 km. que distancien Palma de Felanitx. 

Dia 31 

§ Banquet dels fabricants de sabates en honor del vicepresident 

del Consell d’Economia Nacional, Sebastián Castero Palero. El 

banquet es va celebrar en el Gran Hotel. 

§ Naixement de la Comissió local de la Creu Roja a La Vileta. 

Agost 
Dia 1 

§ Homenatge a Àngel Ruiz i Pablo a Es Castell. L’acte consistí en el 

descobriment d’una placa en memòria del fill il·lustre del poble. 

Dia 3 

§ Antoni Albert comunica a la premsa la construcció d’un Institut 

Elemental a Eivissa. 

Dia 15 

§ Un grup de professors va constituir la Orquestrina Mallorca. 

Aquesta fou molt sol·licitada per societats i pobles. 

Dia 24 

§ El Govern Civil contrari a que la premsa publiqués les notícies 

dels suïcidis. El governador ho considerava una cosa morbosa i 

d’un trist exemple moral. 

Dia 25 

§ Arribada de les canalitzacions d’aigües a les barriades de Llevant 

de Palma.
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Setembre 
Dia 4 

§ La Junta de Transports va acordar establir serveis d’autobusos 

interurbans entre Palma, Portopí, La Soledat, Can Capas i Coll 

d’En Rabassa. 

Dia 9 

§ El periodista Joan Alomar realitza una exposició de pintura 

mallorquina a l’Argentina. 

Dia 11 

§ Arribada a Palma del director del diari francès Le Journal. 

Dia 13 

§ Participació de les principals autoritats de les Balears en la 

manifestació a Madrid a favor del règim de Primo de Rivera. 

Dia 15 

§ Inauguració de l’escola graduada de Santa Maria del Camí 

sufragada pel metge de la localitat Antoni L. Monjo. 

Dia 16 

§ Una companyia nordamericana compra les fàbriques 

d’electricitat i gas de Mallorca per intensificar la producció i 

abaratir els costos de l’electricitat a Mallorca. 

Dia 23 

§ Benedicció d’una escola graduada a Bunyola. 

Dia 25 

§ La societat Foment del Civisme va sol·licitar a l’Ajuntament de 

Palma la creació d’una Banda Municipal de Música. 

Dia 27 

§ Les autoritats de les Balears i Barcelona sol·licitaren al president 

del Consell de Ministres que establís una connexió diària entre les 

Balears i Barcelona.
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Octubre 
Dia 7 

§ Col·locació d’un monument a Joan Alcover en els jardins de la 

glorieta. 

Dia 8 

§ Amb motiu de la festa del llibre s’inauguren quatre biblioteques 

populars, a Palma, al Secar de la Real, a Son Sardina, a 

Vilafranca i a Sant Joan. 

Dia 17 

§ Inici de la publicació a Palma d’una revista mensual il·lustrada 

titulada Mallorca sota la direcció d’Antoni Vidal Isern. 

Dia 18 

§ Es reclama la necessitat de construcció d’unes avingudes que 

siguin la unió de Palma amb l’Eixample. La unió de les avingudes 

Comte de Sallent i Marquès de la Sénia. 

Dia 21 

§ Inauguració del Cafè Espanyol a Palma. 

Dia 27 

§ La comissió provincial va acordar comprar la col·lecció de ferros, 

pintures i pedres d’en Bartomeu Marroig Mesquida. 

Dia 28 

§ La indústria de perles mallorquines protesta contra l’augment de 

l’aranzel del vidre. Aquest aranzel feia quasi impossible la 

supervivència d’aquest tipus d’indústria tant a Mallorca com a 

Barcelona. 

Novembre 
Dia 2 

§ L’associació provincial de ramaders va importar vedelles de pura 

raça de Schwy (Suïssa). 

Dia 3 

§ Intenten convertir el vell camí Palma–Sineu en una carretera.
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Dia 4 

§ El batle de Palma regula la introducció de carn fresca a la ciutat, 

per intentar millorar les condicions higièniques. 

Dia 5 

§ L’hidroavió Numància va amarrar al port de Palma en el seu viatge 

al voltant del món. 

Dia 6 

§ El rei Alfons XIII visita Palma. El rei aprofità per passar revista a 

les forces navals de la marina. El monarca també tenia previst 

visitar Alcúdia, Pollença i Maó. 

Dia 15 

§ L’avió correu Argèlia–Marsella va ferir un parallamps i va caure 

damunt unes cases del Jonquet. En l’accident resultaren ferits 

greus el pilot, el telegrafista i una dona. 

Dia 23 

§ Convocatòria del Premi Maura per part de la Reial Acadèmia de 

Jurisprudència. El premi consistia en escriure una obra en 

castellà sobre el pensament polític de Maura i sobre el dret 

constitucional. 

Dia 24 

§ El mallorquí Onofre Vives, va guanyar una marató de natació 

celebrada en una piscina realitzant un recorregut de 26 milles en 

12 hores, 26 minuts i 4 segons. En aquesta prova també varen 

participar els millors nedadors cubans. 

Dia 25 

§ Arribada a Maó del cap dels  «boys scouts» mundial, Sir Robert 

Baden Powel, per visitar el patronat d’exploradors de Maó. 

Dia 30 

§ Arribada a Palma de l’aviador Guillem Xuclà, pilot de l’avioneta de 

propaganda per l’anunci dels xocolates Neli.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum II 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

31 

Desembre 
Dia 1 

§ Inauguració a Palma de les Galeries Costa instal·lades per l’artista 

català Josep Costa Ferrer. Era conegut pels seus dibuixos i 

treballs pictòrics que signava amb el pseudònim de Picarol. 

§ Mor Marià Canals que havia estat batle de Palma i membre actiu 

de la vida pública. 

Dia 9 

§ La primera màquina de comptabilitat Remington instal·lada a 

Balears fou en el Crèdit Balear. 

§ Mor el bisbe de Mallorca, Gabriel Llompart i Jaume. Fou 

consagrat bisbe a la Catedral de Palma el 1918. Fou Bisbe de 

Tenerife, Girona i Mallorca. 

Dia 21 

§ Adhesió dels filòlegs catalans a l’homenatge a Alcover. 

Dia 30 

§ Joan Sastre, bisbe de San Pedro de Sula a Hondures, Sebastià 

Vila Olaria, comandant del terç mort a Àfrica i Faust Morell pintor 

foren declarats fills il·lustres de Palma. 

1929 

Gener 
Dia 3 

§ El baríton manacorí Antoni Truyols obté un gran èxit a un 

concert a Madrid celebrat a la Societat Protección al Trabajo de la 

Mujer. 

Dia 6 

§ Homenatge de Ràdio Barcelona al compositor mallorquí Baltasar 

Samper.
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Dia 12 

§ Estudiaren dotar als principals carrers i avingudes de Palma 

d’enllumenat públic. 

Dia 13 

§ Naufragi del vapor francès Malakoff a les costes de Menorca. 

Només aconseguiren localitzar 6 tripulants. 

Dia 31 

§ Expedició científica de Marsella a Mallorca per estudiar la 

geologia de l’illa. 

Febrer 
Dia 1 

§ Nova escola graduada a Sa Pobla, general Primo de Rivera. 

Dia 3 

§ Inauguració d’una escola unitària a Campos. 

Dia 6 

§ Arribada del fundador dels  «boysscouts»  a Palma, Sir Robert 

Baden Powell. 

Dia 8 

§ Es crea una comissió per realitzar un homenatge a Salvador 

Hedilla. Va ser el que es va atrevir per primera vegada a cobrir la 

travessia aèria BarcelonaPalma. 

Dia 15 

§ Inauguració d’una sucursal a Palma del Banc Hipotecari Català. 

Dia 17 

§ Finalització de la carretera Galilea–Capdellà . 

Març 
Dia 20 

§ Inauguració del Frontó Balear.
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Abril 
Dia 1 

§ El general Sanjurjo, director general de la Guàrdia Civil, va visitar 

Mallorca. 

Dia 27 

§ A Pollença es constitueix la Societat Amics de Pollença per iniciar 

gestions encaminades a millorar tot el poble. 

Maig 
Dia 3 

§ Va morir el menorquí Francesc Camps Mercadal, popularment 

conegut amb el pseudònim literari de Francesc d’Albranca. Va 

néixer el 27 de març de 1852 en el si d’una família dels sectors 

populars. Va estudiar medicina. Però és més conegut per l’estudi 

de la seva terra. Ell va escriure sobretot de folckore i restes 

arqueològiques. 

Dia 20 

§ Inauguració de l’Exposició Universal i Internacional de Barcelona 

al Parc de Montjuïc. 

Dia 24 

§ S’ha procedit a la restauració de la façana del Palau de 

l’Almudaina sota la direcció de Gaspar Bennàssar, esbucant el 

balcó que restava vistositat a la façana. 

§ Inauguració de l’Hotel Formentor. 

Juny 
Dia 5 

§ L’Ajuntament de Palma adquireix l’asil de les minyones per tal de 

poder unir el solar de la Casa de Correus amb el passeig del Born.
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Dia 10 

§ El vapor Mahón va xocar de matinada contra el cap de Menorca, a 

la costa d’Alcúdia. Tots els passatgers i la tripulació han pogut 

ésser salvats. 

Dia 17 

§ El mallorquí Gregori Vidal ha de disputar el Campionat del món 

de pesos galls a Nova York. 

Juliol 
Dia 15 

§ Inauguració de l’electrificació del ferrocarril de Sóller. 

Dia 16 

§ Circula a Palma una brigada especial de la Guàrdia Urbana per 

tal de dirigir la circulació del trànsit rodat (sobretot a 

l’encreuament dels carrers que ho necessitin per evitar possibles 

accidents). 

Dia 20 

§ Inauguració per les autoritats del Coliseu Balear. Hi assistiren el 

governador civil de les Balears, el batle de Palma, el capità 

general i els propietaris de la plaça, Gaspar Bennàssar i Josep 

Tous Ferrer. 

Dia 22 

§ Primera correguda en el Coliseu Balear. Va comptar amb 

l’assistència d’un públic nombrós. 

Agost 
Dia 7 

§ Comencen les obres d’enderrocament del baluard Chacón. 

Dia 13 

§ Cristòfol Tauler va quedar campió mundial de Tir de precisió de 

genollons a l’olimpíada d’Amsterdam.
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§ Han funcionat deu colònies escolars: quatre a l’Arenal, dues a 

Gènova, dues a Son Anglada i dues en el Terreno. 

§ El batle de Palma era Joan Aguiló Valentí. 

Setembre 
Dia 9 

§ L’infant Jaume de Borbó i Battenberg i el president del Consell de 

Ministres, Miguel Primo de Rivera, visiten Mallorca. Es celebren 

desfilades, missa solemne, toros, il·luminació de les avingudes 

d’Antoni Maura, passeig Born i Font de les Tortugues, així com 

focs artificials. L’infant va visitar el Castell de Bellver, un partit 

entre el Barcelona i l’Alfons XIII, un ball en el Cercle Mallorquí, 

les coves del Drac, una representació de El Barbero de Sevilla al 

Teatre Principal i el sanatori de Caubet. 

Dia 24 

§ L’Ajuntament aprova la instal·lació de 24 llums a la barriada de 

Son Coc. 

Dia 27 

§ Els destructors submarins de l’Armada Espanyola quedaren 

amarrats al port de Palma per realitzar maniobres. 

Octubre 
Dia 1 

§ L’arquitecte municipal Gaspar Bennàssar va presentar el projecte 

de palau de la Exposició Internacional de Turisme que s’intentava 

celebrar a Palma. 

Dia 2 

§ El govern autoritzà la construcció del ferrocarril Palma–Alcúdia. 

Dia 11 

§ El rei Alfons XIII visita Palma. Es va dirigir a la catedral, la Llotja, 

el Castell de Bellver i va realitzar una excursió a Pollença, Alcúdia 

i al monestir de Lluc.
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Dia 26 

§ El batle accidental de Palma fou el senyor Oleza. 

§ En Francisco Sánchez Llanes enviat per l’UGT anà a Mallorca i 

Menorca. A Menorca va pronunciar un discurs el 31 d’agost a 

Maó i l´1 de setembre a Ciutadella. 

Novembre 
Dia 7 

§ I Assemblea de l’Apostolat de l’Oració a Palma. 

Dia 9 

§ Anunci de la creació a Palma del Casa del Metge per acord del 

Sindicat de Metges de Catalunya i Balears. 

Dia 11 

§ Inauguració a Palma de l’Escola d’Arts i Oficis. 

Dia 14 

§ La secció d’Esperanto del Foment del Civisme va donar una 

conferència amb el títol “Necesidad de establecer un idioma 

auxiliar internacional”. 

Dia 17 

§ Inauguració de les escoles de Sa Cabaneta, Pla de na Tesa i Pont 

d’Inca al municipi de Marratxí. 

§ S’obre el cinema Rívoli. 

Desembre 
Dia 6 

§ Inauguració del nou cinema Salón Mallorca en el local que 

ocupava el Cercle d’Obrers Catòlics de Palma. L’empresari era en 

Ramon Sande. 

Dia 13 

§ Inauguració d’un monument a Antoni Maura a Palma.
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1930 
Gener 
Dia 4 

§ Va sortir a la llum el setmanari Copeo que substituïa al 

desaparegut Cultura. Era dirigit per l’escriptor Jordi Martí 

Rosselló, Es Mascle Ros. 

Dia 5 

§ Balears tenia 4.814 cotxes matriculats. Era la sisena província 

espanyola en nombre de cotxes. El primer lloc l’ocupava 

Barcelona. 

Dia 7 

§ Josep Miralles Sbert fou nomenat bisbe de Mallorca. 

Dia 12 

§ La Federació Obrera de Mallorca decideix incorporarse a la UGT. 

L’acord es va prendre per un resultat molt ajustat, 18 vots a 

favor, 17 en contra i una abstenció. 

Dia 21 

§ El vicecònsol d’Espanya a Nova York, Josep Felip Alcover, va 

pronunciar una conferència a la Universitat de Nova York. En 

aquella ciutat fou nomenat membre d’honor del Club Hispano del 

Washigton Square College. 

Dia 25 

§ A Madrid erigeixen un monument al fill il·lustre d’Eivissa general 

Vara de Rey. El monument l’ubicaren al barri del Pacífic producte 

d’una subscripció popular iniciada per El Figaro de l´Havana. 

Dia 29 

§ El capità general Enrique Marzo abandona les Balears per ocupar 

el Ministeri de Governació del nou govern del general Dámaso 

Berenguer.



Cronologia de les Illes Balears del segle XX. Volum II 

Centre d’Estudis i Documentació Contemporània 

38 

Febrer 
Dia 6 

§ Procediren a col·locar els rails pel tramvia elèctric en el port de 

Palma. 

Dia 7 

§ Substitució del governador civil Pere Lloses Badia. 

§ Inauguració de l’escola d’infermeres de Santa Matrona de Palma 

establerta per la Caixa de Pensions per a la Vellesa i l’Estalvi, com 

a base de la fundació a Mallorca de l’Institut de la Dona 

Treballadora. 

Dia 9 

§ Dimissió col·lectiva dels membres de la Diputació i l’Ajuntament 

de Palma. 

§ Vaga dels obrers sabaters de Llucmajor per discrepàncies amb el 

conveni signat amb els empresaris. 

Dia 11 

§ Vaga de sabaters a Inca. Els obrers en vaga eren de les fàbriques 

d’Antoni Melis Ferrer i Bartomeu Payeras Ferrer. 

§ Homenatge al torero mallorquí Jaimito Pericás. 

§ El nou capità general de Balears és el tinent coronel Rafel Pérez 

Heredia. 

Dia 14 

§ Va quedar instal·lat el nou vitrall a la capella de la Purísima de la 

Catedral donat per Dolors Truyols, viuda de Despuig. 

Dia 16 

§ Nomenat governador civil de Balears en Constantino Vázquez 

Giménez. Era el cap de l’administració de primera classe del cos 

de duanes. 

Dia 28 

§ Canonització de la beata Catalina Tomàs.
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Març 
Dia 1 

§ Publicació del primer número de la revista mensual Vida 

Femenina Balear, òrgan de l’Institut de la Dona Treballadora. 

Dia 9 

§ Es constitueix Joventut Republicana a la Casa del Poble de Maó. 

Dia 11 

§ La grossa de la Loteria Nacional va recaure a Palma amb el 

número 25.300. 

Dia 16 

§ Miquel Montserrat, nascut a Felanitx, fou elegit president de la 

Borsa de Comerç de Santa Fe a l’Argentina. 

Dia 18 

§ Es comença a publicar a Palma una revista bimensual en anglès 

titulada The Tourist World. El director de la revista era en Jordi 

Vaquer. 

Dia 19 

§ Jaume Suau fou elegit batle de Palma. 

Dia 23 

§ Es constitueix la Unió Socialista Menorquina del P.S.O.E., fruit 

dels contactes de Josep Pons Menéndez i Víctor Rotger. 

Dia 29 

§ El governador civil es mostra partidari de perfeccionar les 

carreteres, especialment les que eren més transitades pel turisme. 

Abril 
Dia 9 

§ Preparació per part de la Societat Arqueològica Lul·liana del IV 

Congrés d’Història de la Corona d’Aragó que s’havia de celebrar a 

Palma el mes de maig de 1931.
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Dia 15 

§ Arribada a Palma amb el vaixell Infante Don Jaime de doscents 

metges del II Congrés de Metges de Parla Catalana. 

Dia 18 

§ Conferència de Clara Campoamor a l’Ateneu de Maó amb el títol 

La emancipación de la mujer. 

Dia 19 

§ Constitució a Eivissa del Partit Liberal de les Balears que 

funcionava interinament. El dirigien Pere Matutes, Manel 

Escandell, Josep Vinyas, Antoni Marí, Miquel Guasch i Enric 

Fajarnès. 

Dia 22 

§ Constitució de l’Associació de Cultivadors de Tabac. El president 

era Pere Llobera Garau. 

Dia 25 

§ Inici d’un curs de gramàtica "mallorquina" a l’Ateneu a càrrec 

d’Andreu Ferrer Ginard. 

§ Celebració d’una regata de creuer a vela CannesMarsella 

BarcelonaEivissa. La regata fou organitzada per la Unió 

Internacional de iots de creuer del Mediterrani. 

Dia 29 

§ Benito Mussolini envia uns paquets amb regals a les al·lotes del 

col·legi de les germanes carmelites de VillaCarlos a Menorca. 

Dia 27 

§ Aprovació del reglament de la secció Montepío i Assistència 

facultativa del Club Espanya. 

Dia 29 

§ Reunió dels monàrquics menorquins per reorganitzar el Partit 

Monàrquic.
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Maig 
Dia 7 

§ Arribada d’una esquadra d’avions francesos a Palma. 

Dia 10 

§ L’Ajuntament de Palma concedeix el premi a la virtut a Jaume 

Matas Oliver de 88 anys i a Bàrbara Mayans Barceló de 80 anys. 

Dia 11 

§ L’Associació per la Cultura de Mallorca, després d’haverse vist 

obligada a suspendre la seva activitat durant la dictadura, reprèn 

la seva tasca en defensa de Mallorca. 

Dia 13 

§ L’associació femenina de Sóller Foment de Cultura de la Dona 

organitzà una exposició de flors. 

Dia 20 

§ Homenatge de l’Ajuntament de Felanitx a Miquel Bordoy, el 

primer historiador de la localitat. 

Dia 22 

§ Es produeix la vaga d’«es velló». Aquesta vaga protagonitzada pels 

sabaters d’Alaior va durar set setmanes i va enfrontar als obrers i 

patrons. 

Dia 25 

§ Constitució del patronat local que havia de regir la futura Escola 

del Treball de Palma. 

Dia 27 

§ Imposició de la medalla del treball a dos antics funcionaris de la 

companyia de ferrocarrils de Mallorca. Aquests eren Gabriel 

Santandreu i Guillem Crespí. 

Dia 28 

§ Projecció de la pel·lícula mallorquina Viaje de Turismo a la isla 

dorada.
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Juny 
Dia 4 

§ El poeta mallorquí mossèn Bartomeu Barceló va guanyar la flor 

natural en els Jocs Florals del Rosselló. 

Dia 5 

§ Arribada a Mallorca del metge Rivero Saldivia, catedràtic de 

l’Universitat de Caracas (Veneçuela), per investigar sobre la 

personalitat del metge mallorquí Llorenç Campins Ballester. 

Aquest va fundar a la Universitat de Caracas la primera càtedra i 

a l’any 1763 fou nomenat pel rei Carles III "Promédico". 

Dia 8 

§ Inauguració de la banda de música Lira Capdellorense a 

Capdellà. 

Dia 13 

§ Visita del governador civil als ajuntaments de Menorca. 

Dia 14 

§ Inauguració del bar Cristal enfront de l’estació de Sóller. El 

propietari era Jordi Amengual Vallespir. 

Dia 17 

§ Protesta de l’Associació Conservera de les Balears perquè el 

govern alemany volia augmentar els drets d’entrada de la polpa 

d’albercoc. 

Dia 18 

§ La Comissió Provincial permanent acorda hissar la bandera del 

Regne de Mallorca en el Palau Provincial i a tots els edificis 

dependents de la Diputació. 

Dia 19 

§ Constitució del Centre Autonomista per millorar la vida moral i 

material de la regió en el terreny cultural, social i polític. El 

president era Ignasi FortezaRey.
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Dia 21 

§ El rei va concedir el Ducat de Maura al fill d’Antoni Maura com a 

tribut a la memòria del seu pare. 

Dia 28 

§ El ciutadellenc Teodor Canet fou elegit diputat a Corts. 

Dia 30 

§ Inauguració d’Autobusos Palma que cobria el recorregut Cort– 

Terreno–Corb Marí . 

Juliol 
Dia 5 

§ Concessió de la medalla d’or al treball a Josep Tous Ferrer. 

Dia 6 

§ Els xofers es constituïren en una societat denominada La Nueva 

Velocidad. 

Dia 11 

§ El conservador del Museu Provincial troba un retaule mallorquí 

del segle XV. 

Dia 18 

§ La Federació obrera Unió General de Treballadors va sol·licitar al 

Consell de Ministres que no suspengués el servei d’autobusos en 

benefici de la companyia de tramvies elèctrics. 

Dia 19 

§ La Caixa de Pensions per a la Vellesa i l’Estalvi va acordar la 

creació d’una biblioteca pública gratuïta a Palma. 

Dia 26 

§ Inauguració del nou centre Republicà Federal d’Inca. 

Dia 30 

§ Constitució a la Cartoixa de Valldemossa del comitè proChopin 

sota la presidència del rei que la va delegar en el comte de 

Peralada.
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Agost 
Dia 1 

§ Inauguració del Banc de Manacor. 

Dia 2 

§ L’Associació per la Cultura de Mallorca inicia una campanya en 

defensa del Palau del marquès de Solleric. 

Dia 3 

§ El ciclista mallorquí Josep Nicolau va guanyar el premi nacional 

disputat al velòdrom de València sobre màquina de G. Muntaner, 

de fabricació mallorquina. 

Dia 6 

§ Exposició d’Higiene Social a l’Associació per la Cultura de 

Mallorca. 

§ S’aprovà la construcció d’un edifici llotja per la contractació i 

venta de peix a petició del president del Pòsit de pescadors de 

Palma. 

Dia 15 

§ Inauguració de la plaça de toros de Pollença. 

Dia 19 

§ Celebració a Palma de la I travessia del port “a nado”. 

Dia 26 

§ Míting proammistia celebrat a la Casa del Poble per sol·licitar 

l’amnistia dels presos per qüestions políticosocials i la revisió 

dels processos iniciats per aquests delictes. 

Dia 30 

§ L’assaig de cultivar tabac a Menorca destinat al consum nacional 

fou favorable.
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Setembre 
Dia 1 

§ Vaga de picapedrers a Eivissa perquè els patrons els hi negaren 

un augment de 50 cèntims la hora sobre el jornal de 4 pessetes 

que tenien. 

Dia 5 

§ La Joventut Republicana Federal va organitzar un curset de 

lectura i escriptura "mallorquina" a càrrec del professor Francesc 

de Sales Aguiló. 

Dia 5 

§ Constitució de la Federació Balear de Natació. 

Dia 7 

§ Aparició de Ciutadania, òrgan del Partit Republicà Federal. 

Aquesta publicació és una continuació de La Voz del Pueblo 

desapareguda el 1920. 

Dia 9 

§ Inauguració dels tallers de reparacions elèctriques de Josep 

Rullan. 

Dia 12 

§ Constitució de Aigües Potables de Mallorca SA amb la finalitat 

d’abastar d’aigua a totes les poblacions de Mallorca. 

Dia 15 

§ Inauguració d’una escola graduada a Villafranca de Bonany. 

Dia 17 

§ Aparició d’una nova banda musical a Establiments anomenada 

La Melodia. 

Dia 20 

§ El banc Crèdit Balear instal·là una sucursal a Eivissa. 

Dia 21 

§ Inauguració d’un Centre Republicà a Montuïri.
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Octubre 
Dia 11 

§ Es projecta la construcció d’un funicular que vagi des de Sóller 

fins al Puig Major. 

Dia 15 

§ Concessió de la Medalla al Treball a la professora Maria Mut de 

Garau. Es va dedicar 50 anys de l’ensenyament. 

Dia 16 

§ Inici de la demolició de l’església Las Minyonas que va adquirir 

l’Ajuntament de Palma per completar el primer tram de la Gran 

Via Born–Cort . 

Dia 31 

§ Vaga de sabaters a Manacor. 

Novembre 
Dia 2 

§ En el velòdrom de Llucmajor Josep Nicolau guanya el campionat 

de resistència en pista. 

Dia 8 

§ Apareix un diari infantil, Macaquete. 

Dia 13 

§ Inauguració d’un teatre a Esporles amb cabuda per a 1.500 

espectadors. 

Dia 24 

§ Arriba el nou governador de les Balears, Elier Manero. 

Desembre 
Dia 3 

§ L’associació Unió Ciclista Mallorquina va crear una secció 

excursionista.
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Dia 24 

§ Supressió per Reial Ordre del Ministeri de Justícia del jutjat 

municipal de s’Arracó. 

Dia 30 

§ Commemoració dels 50 anys de la fundació de la Societat 

Arqueològica Lul·liana.


