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1. INTRODUCCIO

EI temps lIiure i I'oci, sovint, s'han estudiat, a les Illes, des d'un punt de vista
molt descriptiu i sempre vinculat a zones rurals1. EI nostre treball contempla una

arnplia panorarnica descriptiva, perc, a la vegada, intenta aportar reflexions teori

ques que s'han realitzat durant els darrers anys, ja que a Mallorca i a Menorca els

estudis que s'han realitzat sabre I'oci relacionat amb la industria son quasi inexis

tents. A nivell europeu s'han obert diversos corrents d'investiqacio; hi ha treballs

que relacionen el temps lIiure amb l'aparicio de determinades idees polftiques a

Franca: treballs que analitzen la Iiuita obrera per aconseguir vacances pagades i la

reduccio de la jornada laboral; treballs que tracten sobre la creacio d'industries

dedicades a I'oci; treballs que estudien els canvis de visio del temps lIiure de socie

tats preindustrials a societats industrials ... En definitiva, tot un conjunt d'investiga
cions que, encara, son gairebe inexistents a les Illes.

A falta d'uns estudis d'ambit insular sobre I'oci durant el proces d'industrialit

zacio, que ens marcassin unes Ifnies generals de comportament per a poder ana

litzar les comunitats d'inca i Alaior, hem acudit a la produccio historioqrafica angle-

"Obres de gran lrnportancla dins aquest grup son les de l'Arxiduc Lluis Salvador «Costurnbres de los

Mallorqulnes», la d'Antoni Galrnes «Cultura Popular Mallorquina» i la de Gabriel Llompart «Entre la his
toria del arte y el folklore». Per a Menorca, s'han de destacar les «Rondales de Menorca» i les
«Canconates Menorquines» d'Andreu Ferrer Ginard, i la gran feina folkorista de Francese Camps
Mercadal, Francesc d'Albranca, en «Folkore Menorqui de la Paqesia». L'Arxiduc tarnbe fa una bona
referencla sobre els costums religiosos menorquins en «La Isla de Menorca», (tom I, pag 167-174),
sobre gloses (tom I, pag 122-134) i sobre festes populars (Tom I, paq 245-252)
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sa2 sobre I'oci, la qual ens ofereix uns importants corrents d'investiqacio. Les carac

terfstiques rnes importants que apunten els historiadors anglesos sobre I'oci que es

genera a mitjan segle XIX i principis del XX son les sequents:
- Eis models d'oci i d'entreteniment popular, a finals del S.XIX, s'internaciona-

litzen.
- Creixement de les despeses dedicades a I'oci.
- Creixent irnportancia de les tavernes, music-halls i cinemes.
- Creixement dels espectadors en els esports i, en general, en el nombre de

participants i consumidors d'activitats d'oci.
- Creixement del nombre d'empreses dedicades a I'oci.
- Proces de secularitzacio de I'oci.

A part d'aquestes caracterfstiques que es donen en el cas angles, hem de tenir

present una serie de variables propies que s'han d'aplicar als casos que analitzam,
Inca i Alaior:

- La no total secularitzacio de les activitats ludiques, car l'Esqlesia tindra un

paper molt destacable en I'orqanitzacio d'activitats recreatives i associacions (Pere
Fullana 1990 i 1993).

- Pel cas d'inca una forta i creixent intluencia dels poders publics locals en

quant a reqlarnentaclo i creacio d'activitats d'oci pel conjunt de la poblacio,
- Aixf com en el proces d'industrlalitzaclo tant d'inca com d'Alaior (Pieras i

Marques, 1993) convivien velles i noves formes d'orqanitzacio de la produccio, dins
I'oci de la classe obrera hi conviuran velles i noves formes d'oci.

- Finalment, s'ha de tenir en consideracio, en el cas d'inca, la presencia a par
tir de 1904 d'un gran contingent militar permanent que genera una demanda d'oci
en el seu entorn molt destacable.

Per tant, a I'hora de tractar la nostra tntorrnacio no hem perdut de vista I'espai
estudiat, i hem contextualitzat les activitats en un moment on es noten les conse

quencies de la sltuacio socio-religiosa de finals del segle XIX. Es el moment en que
a Espanya s'iniciaria un moviment catolic de caire rnes 0 manco «reactiu-defen

siu», davant l'avanc dins la societat del moviment laic i socialista. De fet, el movi

ment catolic espanyol va intentar seguir les petjades del moviment catolic italia,
Durant el papat de l.leo XII le, s'inicia a tota Espanya aquest moviment catolic que
intentava lIuitar contra la constant desaparicio de la «societat cristiana», Davant

aquesta problematica, els catolics, clergat i seglars, van treballar i desenvolupar
aspectes basics com: I'ensenyament, la ditusio del catecisme, el recolzament als

patronats obrers i la premsa catotica, fundacions de caixes d'estalvi, etc.

Com hem dit, I'oci es un tema que ha estat poc estudiat fins al moment; de fet,
les darrers aportacions fetes sobre joe, alcohol, teatre, ... fan referencia mes be a

un grup determinat, com pugui ser el cas de Is socialistes (Perez, 1992 i 1993), el

2»Work and leisure», Past & Present, 1964, nQ 29. «Work and leisure in industrial society», Past &

Present, 1965, nQ 30.
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dels anarquistes, 0 be, I'oci de les dones, estudis tots ells insuficients quant a nom

bre dins la bibliografia actual". Nosaltres intentarem constatar l'existencia d'una

xarxa d'associacions que va existir a Inca i a Alaior, expressant les seves activitats.

Aixi, amb la suma de totes elles arribarem a veure com s'omplia el temps lliure en

unes societats en les quais es vivia un proces d'industrialitzaci6.

Perc, abans d'iniciar I'estudi de les activitats d'oci, hem de dir que no totes les

activitats de temps lliure que analitzarem es desenvoluparen de forma regular, ni

estaren permanentment disponibles. Tot al contrari, el temps d'oci estava fortament

reglamentat per uns cicles que segons Hugh (1987) s6n: el cicle de vida, el ciele
anual i el cicle setmanal.

- EI eiele de vida. Les expectatives d'oci varien completament amb I'edat; per

exemple, s6n totalment diferents les activitats dels infants i les de Is veils. La infan
tesa es el periode on aquestes diferencies es contemplen de forma mes evident.

En primer lIoc, tenim com els nins de final del S.xIX 0 principi del S.XX estan poc
afectats pel contacte amb les industries de I'oci, en comparaci6 a l'actualitat". En

segon lIoc, I'oci dels infants es caracteritza per desenvolupar-se, en gran part, al

carrer i al camp. Per exemple, els al-lots d'inca, fins fa unes decades, sortien a pas
turar el xot, a cercar niadors, a cercar ferro veil, a la via del tren, a menjar fruita, a

cercar cargols ... (G.Pieras 1988).
- EI ciele anual. Aquest ciele marca els periodes de vacances i divideix el

temps en lIargs cicles que donen lIoc a periodes com: Nadal, Pasqua, Estiu, etc. i
tota una serie de moments que es repeteixen any rera any com: festes patronals,
festes populars, el Primer de Maig, etc.

- EI eiele setmanal. Aquest ciele diferencia els dies de feina i els de descans

dominical i estableix el ritme del pagament del salari, per la qual cosa el diumenge es

convertiex en el dia en el qualles tavernes s'omplen de treballadors disposats a gas
tar el seu jornal i, en general, el dia en que s'organitzen la major part d'actes d'oci.

A part d'aquests tres cieles s'ha de tenir en compte la divisi6 de I'oci entre

homes i dones. Les dones estaven marginades d'algunes activitats, per exemple,
no se'ls estava perrnes d'entrar a certes tavernes. De totes maneres, aquest punt,
referent a I'oci de les dones, mereixeria, per si sol, un profund treball d'investigaci6
per les diterencies que genera, en aquest periode.

3AI respecte, esperam amb lnteres la publicacio de les actes de les XII Jornades d'Estudis Histories
Locals on es van presentar una serie de comunicacions relacionades amb el tema: La dona a la prem
sa mallorquina de la Segona Republica i Una aproximaci6 a la moral dominant en la dona a tra
ves de la premsa de la Segona Republica de Joana M. Llinas Mas; Miquel Maura i Muntaner i el

periodisme confessional de la segona meitat del segle XIXe a Mallorca de Pere Fuliana; Las publi
caciones anarquistas en Mallorca durante el siglo XX i Cultura obrera:expresi6n del pensamien
to acrata de Encarnacio Diaz Ramos; Alguna de las funciones de una publicaci6n socialista "EI
Obrero Balear» de Maria de Pilar Perez.
4En aquest sentit, es pot observar al liibre d'Antoni Pou (1980) com els jocs tradicionals dels infants no

necessiten unes «eines de [oc» molt nombroses. Aquestes «elnes- es redueixen a simple baldufes,
bolies, mocadors, bastons, pedres, cordes ...
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1. EL MOVIMENT ASSOCIATIU (1883-1936)

Les darreres decades del S.XIX suposen per Inca. l'aparici6 d'un moviment
associatiu molt actiu que desenvolupa les seves activitats entorn a tres grans eixos:

I'oci, els socors mutus i medics i les reivindicacions obreres (M. Pieras 1992).
Aquestes associacions, a finals del S.XIX, introdueixen dins la societat inquera, i en

general dins la maliorquina, unes noyes formes d'oci. L'Arxiduc Llufs Salvador ja
presentava en el capitol «Costumbres de los mallorquines» aquests canvis:

"
... en los pueblos y en Palma esta vieja costumbre se ha perdido por la inttuen

cia de los casinos y otros puntos de reuni6n donde se juegan a otra clase de jue
gos... en Palma yen los pueblos grandes com Felanitx, Manacor, S6l1er, Inca, Arta,
etc. se han introducido los modernos bailes de sociedad que ecompeiie una

orquesta, 0, en circulos mas restringidos, un piano, beitendose a la moda europea,
cada dfa mas introducida en los pueblos, aunque limitada a las sociedades que for
man las personas mes acomodadas del pueblo».

Queda clar, doncs, que les associacions tenen la funci6 d'introduir dins la
societat formes d'oci novedoses que, finalment, seran adoptades de forma rnassi
va per la classe obrera. Aixf,no ens ha d'estranyar que la primera funci6 cinema

toqrafica i el primer partit de futbol que es celebren a Inca es duguin a terme en una

de les associacions rnes importants de principis de s.XX: «EI Centro lnstructivo».
De totes maneres les associacions no es poden considerar com a elements orga
nitzadors d'activitats d'oci massives, malgrat que en casos molt concrets algunes
poden disposar d'un contingent de socis bastant heterogeni i nombr6s (Per exem

pie la «Sociedad de Socorras Mutuos La Constancia» tenia I'any 1906746 socis ').
En general, les associacions estaven dirigides per les classes benestants d'inca i

la major part d'elles tenien comissions d'ordre intern- i fortes mesures estatutarles?

per a poder contralar els socis i el funcionament de les activitats. Un dels exemples
rnes curiosos es el del «Circulo de Obreras Catolicos» on, malgrat la junta directi
va estigui integrada per les classes mes acomodades, compta amb un nombre ele

vat de socis provinents de capes molt desprotegides de la societat. Es per aquest
motiu que mes d'un 50% dels seus associats treballen a activitats industrials 0 agrf
coles; en canvi, les activitats de l'associaci6 estan dirigides per una junta directiva

controlada per una minoria de propietaris, industrials, comerciants i preveres".

1 AHMI. OCI I CULTURA. Relaci6n de Sociedades-1906
2 "

... el proximo domingo se dere principio a los baoiles de sala organitzados en la Union Inquense con

motivo de las proximes ferias. Dicha sociedad tiene ya nombradas las indispensable comisiones de
orden y otneto». Heraldo de Inca, 18 Octubre 1900
3 Per exemple l'associaci6 «Cfrculo de Beneficiencia de Inca» disposa com a condicions per a ser soci:
tenir mas de 18 anys i no passar dels 60, ser cat6lic, honrat i treballador (art. 6) i estableix com a deure

per a tots els socis: no profanar els diumenges ni els dies de festa ni blasfemar (Art. 8,6). Cfrculo de
Beneficiencia de Inca. Nuevo Reglamento General. Tipografia Martorell i Melia. 1891)
4 La realitat del «Circulo de Obreros catoucos» s'ha d'entendre dins el contexte de l'aparici6 de la
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Coneguda de forma generalla realitat del moviment associatiu a Inca, es I'hora de

passar a coneixer les activitats d'oci que dugueren a terme les associacions aillarg
del temps i les transformacions que es produiren entre la decada de Is vuitanta del
s.XIX i 1936. D'aquest perfode d'uns 50 anys hem seleccionat dos moments claus

que caracteritzen i defineixen tot el perfode: 1886-1901, moment en que neixen les

associacions que tendran un paper rellevant durant el S.XX i que serviran de model

per a aquelles que vagin sorgint, i 1931-1936, moment durant el qual es culmina un

proces per al qual les associacions abandonen l'organitzaci6 de determinades acti
vitats d'oci, i comencen a desenvolupar-ne d'altres.

1. 1. 1886-1901: L 'oci de les associacions

Durant aquest perfode el moviment associatiu inquer es pot considerar com

l'unic element generador d'activitats organitzades d'oci de forma regular i abundant.
Les associacions durant aquest perfode organitzen: festes de carnaval, tempora
des de teatre, competicions esportives, concerts musicals, balls, etc ... Perc la millor

manera de poder apreciar aquesta enorme i dinamica activitat es analitzar, una per
una, cada associaci6:

La Juventud. Societat de caire ludic que organitzava festes de carnaval, balls
de mascaras, perc, a la vegada, els seus components tenien certa preocupaci6
pels problemes socials, ja que organitzaven coi-lectes per a la gent necessitada
d'lnca",

La Maravilla. Societat de caire ludic. En coneixem la seva existencia a rei
d'una carta que envia el batle d'inca al Governador el 1895 ja que en el seu local

s'hi produien continus desordres. EI 1900 havia desaparegut.
Union Inquense. Societat de caire ludic i recreatiu fundada el 1899. La seva

irnportancia en quant a socis havia d'esser notable, tenia uns 250 socis pel desem
bre de 19006. Com «La Juventud», aquesta societat tenia certes preocupacions
socials i el 1901 va entregar tots els seus fons al projecte de creaci6 d'un hospital
hospici a lnca/. Segurament, el local d'aquesta associaci6 tendria un petit teatre" i

des del mary de 1901 pod ria comptar amb un piano amb que s'organitzen «vela-

Rerum Novarum el 1891 i del proces de recristianitzaci6 que inicia l'esqlesia per a combatre el socia
lisme i les desigualtats socials que ha generat el capitalisme. Aquestes «Circulos» actuaven com a lIoc
d'encontre entre els patrons i els obrers i, d'aquesta manera, les classes riques es pensaven que conei
xerien els treballadors i els obrers obtendrien una educaci6 (cristiana) que els allunyaria de les idees
socialistes i els ajudaria a respectar les jerarquies socials (Fullana, 1990)
5»

... la sociedad La Juventud di6 el domingo su primer baile de mascaras que durante el presente car

naval acord6 celebrer» Revista de Inca, 1 Febrero 1884
«

... en La Juventud tratan de haver una cuestaci6n entre el pueblo para socorrer a los pobres»
Revista de Inca, 15 Febrero 1884
6 Heraldo de Inca, 20 desembre 1900
7 Heraldo de Inca, 17 Enero 1901
8 Per exemple, pel desembre de 1900 hi actua una companyia de «monos sables». Heraldo de Inca,
27 Diciembre 1900.
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das rnusicales-". EI 1906 aquesta associacio ja no figura al lIistat de l'Ajuntament.
EI Centro. Societat de caire ludic i recreatiu. Estava controlada i organitzada

per sectors de la burgesia inquera. Ais seus locals, com diu la premsa local, hi acu

dia ,,10 mas selecto y valioso de nuestra sociedad y distinguidas personas de otros

pueblos» 10. Fundada a finals del S.XJX, es va fusionar amb la societat de socors

mutus "La Constancia» el 192911. La seva activitat a principis del S.XX es molt

intensa ja que posseeix un teatre en que es realitzen la major part de funcions artis

tiques i teatrals d'inca. Ames, comptava amb una companyia de teatre propia, Les

seves activitats ludrques eren nombroses. Per exemple, el 1901 es dugueren a

terme els sequents actes:
- Funcions drarnatiques per part d'un grup de teatre integrat pels propis SOciS12 .

- Hepresentacio de sarsueles a carrec de la companyia del Sr. Romani. Es

representaren: "La leyenda del rnonje», "Los ernbusteros», «Las zapatillas», "EI

mismo demonic» i «Caretas y cabezudos» 13.
- Funcions teatrals i musicals durant la quaresma. Es posaren a la venta entra

des i bonos per 18 funcions. Es representaren comedies com: «Flor de un dia»,
"Los asistentes», "Sr. Gobernador»: sarsueles com: «Musics clasica», "En las
astas de tore», «Dos canarios de cafe», «El lucero del alba», "Por asalto», "Cha
teaux Marqaux», «Anqolotino», "Los baturros», "La trompa de Eustaquio», "Pas

cual Bailon»; un drama de Jose Echegaray i "Guerra a la guerra» de Ramon de

Campoamor.
Casino la Penya. Societat de caire ludic i poiftic. No coneixem la data de la

seva fundacio ni desaparicio, pero esta documentada el 190314. EI 1895 apareix
com a centre del partit liberal dinastic i maunsta" i en els seus locals s'hi realitzen:
manifestacions politiques i mitings16.

La Balearica, Societat fundada el 1893. Tenia un caire completament ludic.
Eis seus estatuts son molt senzills i marquen com a uniques finalitats per a la socie
tat «proporcionar a sus asociados el recreo de las diversiones que organice com

patibles con las leyes, la moral y las buenas costurnbres» 17. Aquesta societat sera

perseguida per l'Ajuntament ja que segons les autoritats locals "La Balearica»
actuava com a tapadora per a poder tenir obert un establiment de begudes fins

9 Heraldo de Inca, 13 Junio 1901
10 Heraldo de Inca, 15 Noviembre 1900
11 Ca-Nostra, 1 Abril 1929
12 Heraldo de Inca, 24 Enero 1901
13 Heraldo de Inca, 24 Enero 1901
14 AHMI. CORRESPONDENCIA-SORTIDES. 14 Julio11903. Lligall Provo
15 AHMI. SOCIETATS I AGRUPACIONS. Lligall 1300-1301
16 Heraldo de Inca, 16 Mayo 1901
17 Reglamento para el desarrollo, regimen y gobierno de la sociedad recreativa denominada La
Balearlca, Imprenta La Voz del Pueblo, 1893
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altes hores de la nit i encubrir el joc prohiblt!", EI 1903 no apareix al lIistat d'asso

ciacions d'Inca'? .

Club Velocipedista Inca. Societat fundada a Inca el 1897. Tenia com a prin
cipal activitat l'organitzaci6 de carreres cicllstes-? i actes culturals'", Segons
Pampin (1991) el 1898 aquesta associaci6 ja disposava d'un gran local i un velo
drom amb una pista de 6 metres d'amplaria. Dos anys despres de la seva fundaci6
tenia 240 socis. En general, aquestes primeres associacions ciclistes mallorquines
estaven integrades per elements de la burgesia, pels quais la bicicleta suposava un

cert «snoblsrne» (Pampin 1991), ja que sera en anys posteriors quan la bicicleta

arribara a les classes populars. A principis del 1901 la societat es va veure Iorca
da, per problemes economics, a vendre els terrenys del velodrorn i el local de reu

ni622. Des de Ilavors, la societat es redueix i el 1906 ja s'han perdut quasi 100 socis

respecte del 1898.

Centro Union Republicana. Societat que actuava com a centre d'oci de Is

republicans inquers-", Fou inaugurada el 1900 i eren freqOents en els seus locals
la celebraci6 d'activitats culturals= i mftings com el que es duque a terme per maig
de 1901 contra el caciquisme a Inca25 •

Cfrculo de Obreros Catolicos. Societat fundada a Inca pel maig del 1900.

Tenia com a principals objectius: recristianitzar la classe obrera que, segons
l'Esqlesia, s'havia allunyat de la fe cristiana, proporcionar unes ajudes econorni

ques als obrers rnltiancant la creaci6 d'una caixa d'estalvis i un socors mutual i pro

porcionar-Ios entreteniments i OCi26. En primer lIoc, s'ha observat que el «Cfrculo»

tenia una gran preocupaci6 per I'ensenyament concretada amb la creaci6 de clas
ses de solfeig i piano-", conjunts corals=' i classes nocturnes pels fills dels SOciS29•
S'ha observat, tarnbe, una preocupaci6 pel teatre ja que, contfnuament, es veu com

es celebren funcions teatrals. Finalment, la premsa local de principis de segle
reflecteix com el «Circulo- ofere ix, molt sovint, conterencies sobre temes que fan
referencia a la c1asse obrera i a la religi6.

La Constancia. Societat fundada el 188630. Es dedica als socors mutus i a

donar assistencia medica als seus socis. En un primer moment estava dirigida i

18 AHMI. CORRESPONDENCIA-SORTIDES. 17 Abril 1894
19 AHMI. CORRESPONDENCIA-SORTIDES. 14 Juliol1903
20 Es celebraven coincidint amb les Festes Patronals del poble. Eeo de Inca, 21 Julio 1900
21 Per I'agost de 1901 actuara en el local del club el fam6s guitarrista Calatayud. Heraldo de Inca, 8

Agost 1901
22Heraldo de Inca, 3 Enero 1901
23Eeo de Inca, 23 Junio 1900
24Heraldo de Inca, 22 Agosto 1901
25Heraldo de Inca, 16 Mayo 1901
26ACOCI. Libro de Aetas, 20 Maig 1900
27ACOCI. Libro de Aetas, 28 Novembre 1901
28ACOCI. Libro de Aetas, 20 Abril 1920
29ACOCI. Libro de Aetas, 31 Octubre 1901
30Ca-Nostra, 1 Abril 1929
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destinada a cubrir les necessitats de la burgesia inquera: «al bien general de las
clases componentes de la sociedad, -comerciantes e industriales-s". Perc rapida
ment va disposar d'un nombre molt elevat de socis, en la seva major part, obrers i

families pobres que, associats a «La Constancia», disposaven d'assistencia medi

ca. Ja el 1900 tenia uns 600 socis i comptava amb una biblioteca, una escola noc

turna d'instrucci6 primaria i una escola de dibuix32, ames d'organitzar conterencies

culturals i cientffiques i equips de futbol, la qual cosa perrnete a dita societat arri

bar a disposar el 1929 d'uns 1200 SOCiS33 .

La Justicia i EI desarrollo del arte. Aquestes dues son les associacions obre

res rnes importants d'inca a finals del S.XIX i principis del XX. «EI desarrollo del

arte- es funda a Inca el 1900 i detensa els treballadors de la fusta a partir dels pos
tulats socialistes'", sobretot, en una important vaga que s'inicia per I'octubre de

1900, on es reclamava la reducci6 de la jornada de treball. D'»EI desarrollo del arte

no en coneixem activitats d'oci pero sf de «La .Iusticia», societat formada per obrers

del sector de la sabata i fundada el 1901. «La Justicia- va aprovar els seus estatuts

pel juliol de 1901 amb els quais intentava defensar els obrers a partir de: «recojer
las ultirnas enserianzas de los propagandistas de la causa obrera, celebrar confe
rencias sobre temas econ6micos i de cuesti6n social, recolectar libros, revistas y
peri6dicos que traten de la defensa de la ciase proletaria--". EI local de «La

Justicia- va ser ciausurat durant la dictadura de Primo de Rivera ja que era consi

derada com a associaci6 anarquista'". Durant el 1936 els seus directius foren detin

guts37. De les activitats d'oci que orqanitza «La Justlcia- nornes coneixem la cele
braci6 del Primer de Maig d'acord amb les consignes anarquistes (Miralles 1992).

1.2.1931-1936: L 'oci de les assoeiaeions

La situaci6 de les associacions durant la II Republica varia considerablement

respecte a aquella que hem exposat a I'anterior punt i que corresponia a finals del

S.XIX i principis de S.XX. En el perfode que ara estudiarem les associacions aban
donen quasi completament l'organitzaci6 d'activitats teatrals i d'espectacies de

qualsevol mena, que passen a ser organitzats per empreses dedicades exciussi
vament a I'oci 0 per les institucions publiques, Aquest proces pot observar-se cla

rament amb el sequent fet: entre 1883 i 1901 hem vist com moltes associacions

inqueres organitzaven balls de carnaval, ara, durant la II Republica, les associa-

31Revista de Inca, 8 Mayo 1886
32Eco de Inca, 27 Enero 1900

33Ca-Nostra, 1 Abril 1929
34Dins els seus estatuts hi ha un article en el que es proposa I'ingres dins la «Union General de

Trabajadores»
35 Reglamento de la sociedad de obreros zapateros de Inca titulada la Justicia. Tipografia de
Sastre y Pieras, 1901
36AHMI. Informe clausura La Justicia-1925. L1igall Provisional.
37AHMI. Relaci6 de partits i directius detinguts, Octubre-1936. L1igall Provisional.
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cions continuen organitzant balls de carnaval, perc tenen la cornpetencla de l'ern

presari del «Teatre» que organitza una festa amb orquestres i ballarines professio
nals. Parallelament a aquest proces de perdua de protagonisme de les associa

ciones en determinades activitats, veurem com durant aquest perfode algunes
societats queden molt lligades ales agrupacions polltiques del moment i centren

l'atenci6 en l'organitzaci6 de conferencies 0 mftings politics. Durant el perfode
1931-1936 tenim com a associacions mes destacables les sequents:

Milicia Angelica. Creada el1931 i dirigida pel prevere inquer Josep Agui1638. Eis
seus actes mes importants eren la participaci6 ales funcions religioses, organitzaci6
de recitals poetics i vetllades literaries, Organitzava continues conferencies les quais
tenien un marcat to antisocialista i anti republica. En el seu local es pogueren escol

tar conferencies del regidor integrista Gabriel Cortes39, de Manuel Andreu Fon

tirroig40, de Maner" i es feren actes de propaganda de la polftica de Gil Hobles=',
Auto Club Central. Aquesta associaci6 provenia del «Club Velocipedista

Inca» creat a finals del S.XIX (S. Gual 1986). Era el centre de reuni6 de Is indus
trials d'lnca43.

Cfrculo de Obreros Cat6licos. Durant aquest perfode segueix la mateixa
tendencia que s'havia marcat des de la seva creaci6 i que es fonamenta en una llui

ta a favor de la recristianitzaci6 de la societat i contra el socialisme. Aixf doncs,
durant les vetllades musicals i literaries se sentiran frases com aquesta: «los albo
res de la renovaci6n espanola estan en la vuelta a la cruz»44 .

Casino Republicano Federal. Era el centre de reuni6 de la majoria que

governava el municipi d'inca. Segons el setmanari local per I'abril del 1932, tenia
un total de 163 socis i eren frequents les conterencies a favor del socialisme i sobre

la classe obrera: «La Historia del sociallsrno» a carrec d'Antoni Mateu45, «La edu

caci6n estetica» a carrec de Ma. Teresa Ortega, «EI obrero y la Republica» a

carrec del cap de teleqrafos d'inca, etc...

La Justicia. Durant aquest perfode pren una irnportancia destacable com a

associaci6 organitzadora de la festa del Primer de Maig. Amb motiu d'aquesta festa

«La Justicia» omplia, any rera any, el «Teatro de Inca».

A part de les associacions fins ara anomenades hem de citar-ne d'altres com

«Centro lnstructivo-Constancia», «Club Democratico», «Juventud Republicana»,
«Progreso Rural», «Sindicato Obrero La Paz», perc que tingueren un paper molt

redult, unes perque han perdut I'empenta i la vitalitat inicial, altres perque just en

aquest perfode acaben de neixer.

38La Ciudad, 7 Junio 1931
39La Ciudad, 14 Novembre 1931
40 Va parlar sobre la polltica i el paper de la dona. La Ciudad, 19 Dieiembre 1931
41La Ciudad, 1 Enero 1932
42La Ciudad, 12 Dieiembre 1931
43 EI1931 el seu local servlra de lIoe de reuni6 pels fabricants de calcat, La Ciudad, 14 Noviembre 1931
44La Ciudad, 28 Noviembre 1931
45La Ciudad, 5 Dieiembre 1931
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En aquest perfode de 1931-1936 es fan, de forma molt freqOent, mftings orga
nitzats per agrupacions polftiques i que es converteixen en actes on hi van milers

de persones. Entre 1931 i 1932 tenim notfcia de Is sequents:
- Maig de 1931: Organitzat per la «Confederacion Regional el Trabajo de les

Baleares» a la placa de toros. Hi varen intervenir sindicalistes catalans, A. Jimenez

i M. Mascanell, el president de «La Justlcia- i el delegat de la «Contederacion
Nacional de Trabajadores», J. Cortes'".

- Maig 1931: Organitzat pel «Centro Republicano Federal» de Inca. Es va fer

propaganda electoral socialista"?
- Abril 1932: Organitzat per «Union de derechas». Es va celebrar ala placa de

toros d'inca amb l'asslstencia d'unes 10 mil persones'".
- Abril 1932: Organitzat per «Alianza de Izquierdas-Partido Republicano Demo

cratico Federal». A la placa de toros van assistir-hl unes 3000 persones que pogue
ren escoltar a Ramon Franco, Angel Samblancat, Eduardo Barriobera i Rodrigo
Soriano, entre d'altres'".

- Maig 1932: mfting de caire tradicionalista celebrat al «Teatre d'lnca». Hi par

ticiparen, entre d'altres, Marfa Rosa Urraca Pastor'",
Finalment, dins aquest gran apartat que dedicam a I'oci de les associacions no

ens podem oblidar les activitats que orqanitza l'Esqlesia inquera ni de les associa

cions que sorgeixen al seu voltant. Ja hem indicat anterioment la forta presencia que

tingueren els estaments eclesiastics a diversos grups inquers com el «Clrculo de

Obreros Catolicos», «La Milicia Angelica» i «Sindicato Obrero La Paz». Perc) a part
d'aquestes associacions coneixem l'existencia a Inca d'altres grups molt vinculats a

l'Esqlesia com les «Conterencies de Sant Vicenc de PaOI», «Les Filles de Marla»?",
«Congregants de St. Lluis»52 , els associats al «Saqrado Corazon de Jesus»53 ,

«Mares Terciaries», etc. Ames, les autoritats eclesiastiques acoseguien reunir

grans masses de poblacio amb la celebracio de les tfpiques Quaranta Hores, exer

cicis espirituals, sermons quaresmals, processons, novenes, el Mes del Rosari, els

Cinc Diumenges de les Llagues, el primer divendres de mes, els set diumenges de

Sant Josep, Via Crucis, la Sabatina, visites al Santissim, Hora Santa...

46La Ciudad, 17 Mayo 1931
47La Ciudad, 31 Mayo 1931
48La Ciudad, 14 Abril 1932
49La Ciudad, 14 Abril 1932
50La Ciudad, 21 Mayo 1932
51Heraldo de Inca, 5 setiembre 1901
52Heraldo de Inca, 19 setiembre 1901
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2. L'OCI ALES TAVERNES, ALS ESPORTS, ALS ESPECTACLES I ALES
FESTES (1883-1936)

L'oci a Inca no estava controlat unicament per les associacions. Fora d'elles es

generaven tot un conjunt d'activitats d'oci que tenien la seva propia normativa i

organitzaci6.

2.1. Les tavernes

EI nombre de tavernes, des de finals del S.XIX fins als anys 30 del XX, sera
creixent. Aixf, tenim que a la darrera decada del S.XIX el nombre de tavernes, fon
des i cafes, segons la Matrfcula Industrial, es trobava entre 15 i 20. Pero aquest
nombre es veura quasi triplicat en els anys 30 i, per exemple, tenim que el 1935 hi

havia a Inca un total de 47 tavernes".
Les tavernes varen ser per ales autoritats una font continua de problemes per

la qual cosa les ordenances municipals dedicaren un conjunt de normes, intentant

garantir un mfnim d'ordre dins la poblaci6. Ales ordenances de 1885 tenim 6 arti
cles dedicats ales tavernes en els quais es regulen: la responsabilitat dels propie
taris dels establiments en quant als desordres prodults dins les tavernes, els per
misos d'obertura d'establiments, la presencia de menors d'edat, la prohibici6 dels

jocs d'atzar i d'envit, els horaris de funcionament i sancions pels embriacs i les
tavernes a on s'embriaguin.A les ordenances de 1918, a mas de reapareixer els
articles de 1885, hi figuren articles referents a l'adulteraci6 i bon estat de les begu
des, ales caracterfstiques sanitaries de Is locals, la reglamentaci6 sobre el joc de
billar i la ll-luminacio dels locals.

Les tavernes s'han de lligar sempre a la presenica de Is jocs d'atzar, d'entrete
niment i a l'exlstencia de determinats grups amb aficions comunes. En aquest sen

tit, tenim referencies que ens confirmen que durant la decada del 80 del S.XIX,
determinades tavernes disposaven del joc del billar55 i que els jocs prohibits eren

bastant Irequents'". Quant al paper de les tavernes com a punt de reuni6 de grups
amb aficions comunes, s'han de tenir present les tavernes de Is seguidors de deter-

53Heraldo de Inca, 29 agosto 1901
54AHMI. TRIBUTACIO. Matricula Industrial-1935
55 En una carta que envia el batle d'inca al Governador de la provincia es diu: «en el cafe de Bartolome
Fiol Beltran observe que se estaba jugando al billar». AHMI. CORRESPONDENCIA-SORTIDES, 12
Febrer 1886.

EI joc del billar perdura fins a la II Republica. Tenim referencies sobre 4 billars situats a quatre
tavernes diferents. AHMI. TRIBUTACIO. Matricula Industrial-1933
56 Les dades que hem obtingut sobre els jocs prohibits han fet sempre referencia a l'aplicaci6 de san

cions als propietaris dels locals a on es juga i a la detenci6 dels jugadors per part de les autoritats locals.
EI cas rnes espectacular que hem descubert es el que es va donar pel novembre de 1892. Aquest any
sabem que el batle va ordenar una operaci6 de vlqilancia a un local de joc i que va finalitzar amb la
detenci6 de 15 persones i el requisament de 3 jocs de cartes i 344,84 ptes. AHMI. CORRESPONDEN
CIA-SORTIDES, 7 Novembre 1892
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minats equips de futbol 0 toreros'? ... Les tavernes, amb tota seguretat, tendrien un

maxim de public els dissabtes a vespre i els diu menges, acabada la jornada de tre

ball i rebuda la paga setmanal.

2.2. Els esports

En aquest periode que analitzam, I'activitat esportiva es multiplica. L'esport es

desenvolupa en dos nivells: per una part, hi ha una activitat esportiva que es gene
ra entorn a I'oci i que es molt diffcil de quantificar ja que es una activitat que es rea

litza de forma privada rnitiancant excursions, nataci6, jocs d'al-Iots, jocs de cafe,
etc ... ; per altra part, hi ha una activitat esportiva que sorgeix, primer, de les asso

ciacions i, despres, de les institucions publiques i empreses privades que d6na IIoc
als espectacles esportius de masses. En aquest darrer cas la informaci6 existent
es molt abundant ja que es gran la trascendsncia que te I'esport de masses.

Deixant de banda petites associacions que organitzen activitats esportives
(<<Football club lnquense», 1922; «EI Sport», 1919; «Socledad Colomboflla», 1931),
hem de passar a analitzar el paper que tlnque quant a l'organitzaci6 d'activitats

esportives el «F.C. Contancia». Aquest club sorgi d'una escissi6 de la societat de

socors mutus «La Constancia- a finals de la decada dels 2058 . Ja en els anys 30
actuava com una empresa privada, oferia diversos espectacles esportius al camp
del «COS,,59 . Durant els anys 30 el club Constancla partictpa en el campionat de

futbol de Mallorca i fou el primer equip mallorqui que participa a la Copa d'Espanya
(el 1934, dins aquesta competici6, s'enfronta al FC Barcelona). Perc el club
Constancia organitzava, a part de I'espectacle futbolistic, altres activitats: torneigs
de futbol per a grups d'amateurs''? (generalment grups d'obrers), jocs de billar,
domin6 i parxls, festivals esportius els dies de testa'" , campionats d'atletisme amb

carreres, salts de perxa, salt de longitud, llancarnent de disc, de pes, etc ...

Finalment, hem d'indicar que no tan sols organitzava espectacles esportius el

club Constancia, sin6 que durant la II Republica es crea un hipodrorn el qual reu

nia una gran afici6 provinent de tota la comarca, fet que generava importants bene

ficis al cornerc inquer62 .

57Per futures investigacions s'ha de tenir present que les fonts orals s6n de gran ajuda per discernir els
grups que es reunien a cada taverna. Malgrat tot hern pogut conelxer, gracies a la premsa de l'epoca,
3 tavernes d'inca que el 1931 reunien afici6 taurina: el cafe de Can Casimiro, el cafe de Can Pau i el
cafe Marquesi.
5BCa-Nostra, 1 Abril 1929
59 EI Cos fou inaugurat durant la temporada 1929-1930 i tenia una capacitat per 1700 persones
(Quetglas 1982)
60La Ciudad, 24 mayo 1931
61Aquests festivals, subvencionats per l'Ajuntament, consistien en oferir al public diverses activitats
esportives: futbol, carreres ciclistes, pedestres, exercicis atletlcs, gimnasia... La Ciudad, 30 Abril 1932
62La creaci6 d'un hip6drom a Inca va generar fortes discusions dins l'Ajuntamenl. Segons alguns poli
tics no suposava cap benefici per a la poblaci6 ja que introduia el «perjudicial» joc de les travesses.
AHMI. GOVERN. Llibre d'actes, sessions 10 i 31 de Man;: 1933.
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2.3. Els espectacles: cinema, teatre i toros

Hem de cornencar el present apartat indicant que a Inca, aquests espectacles,
sobretot el cinema i el teatre, segueixen una tendencia que consisteix en que dits

espectacles passen per una primera fase en la qual la seva difussio es centra en

nuclis redults, generalment locals d'associacions, per despres generalitzar-se, amb
mes 0 manco variacions, entre la poblacio, EI cinema segueix el sequent proces,
Apareix per primer cop el 1904 en el local de l'assoclacio "EI Cfrculo- projectant
se durant 15 dies unes pel-licules (S.Gual 1986). EI 1907 s'instal-la un cinema en

els locals de la societat "EI Centro» (S.Gual 1986). En aquests dos casos el public
que va seguir les funcions fou molt poe rnornbros.El primer cop que I'oferta del cine

ma es generalitza i arriba a gran part de la poblacio es a partir de I'arribada a Inca

d'un empresari de cinema ambulant el 1908. Un altre moment en que I'oferta aug
menta es quan s'inaugura I'empresa «Teatro de Inca» e11914. L'oferta del «Teatro

de Inca», com es pot veure als anuncis de la premsa inquera dels anys 20 i 30, es

combinava, per una part, amb la projeccio de pel-llcules i, per altra, amb funcions
musicals i de ball. L'oferta de projeccio de pelllcules del «Teatro de Inca» s'am

pliava amb la d'altres sales i locals. Aixf, tenim notlcies, durant els anys 30, del fun
cionament de la sala "Cine Moderno» i l'adaptacio de la placa de toros com a cine
ma durant I'estiu. L'aforament total de les dues sales, «Teatro de Inca» i "Cine

Moderno», I'any 1935 ens dona un total d'unes 1200 persones i si es suma I'afora
ment de la placa de toros s'arriba a un total de 6000 persones que, durant I'estiu,
podien acudir al cinema. Aquestes xifres son un clar exponent de la rnassltiacio que
es dona dins I'oci a Inca i del nivell d'orqanitzacio i recursos de que havien de dis

posar les empreses organitzadores.
Quant al teatre, s'ha d'apuntar que el proces de massificaclo no es tan acusat

com en el cinema. En un primer moment, principis del S.XX, com ja hem vist a I'a

partat dedicat al moviment associatiu, el teatre esta molt present en determinades
associacions. Pareixeria obvi que amb la creaclo del «Teatro de Inca», e11914, les

funcions teatrals s'haurien d'haver popularitzat, perc el teatre, segons les fonts con

sultades, nornes es popularitzava i massificava en determinades funcions. Si venia

a actuar a Inca una bona companyia el Teatre no s'arribava a omplir. En canvi, ens

diu la premsa: "
... en la Plaza del Ganado se celebra una tuncion de teresetas y el

publico no cabe en la plaza»63. Un moment en que el «Teatro de Inca» s'ornplia era

durant la celebraclo de la Festa del Primer de Maig organitzada per "La Justicla».
Per exemple, pel Maig de 1931 va actuar a Inca la companyia de Francesc Fuster,
conegut com un personatge republica i d'esquerres, representant les obres "EI

Primero de Mayo» i "Los dioses de la Mentira»64 . Pel Maig del 1932 la mateixa

63La Ciudad, 8 Agosto 1931
64La Ciudad, 3 Mayo 1931
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companyia va representar I'obra «La Aurora» de Joaquim Dicenta i es va projectar
la pellfcula «La Marsellesa-P''.

Les curses de braus seran, tarnbe, un dels espectacles que contaran amb una

major assistencia de public. A Inca, ja des de la primera decada del S.XX, es comp
ta amb una playa de toros la qual te un aforament d'unes 5000 persones. Abans de
l'existencia d'aquesta gran playa n'existia una de rnes redu'ides dimensions cons

tru'ida a la decada dels 90 del S.XIX66 . Les curses de braus solien estar organit
zades per l'Ajuntament, durant les festes patronals, per les tavernes, i per les asso

ciacions'",
A part de les curses de braus hi havia altres espectacles organitzats amb ani

mals, com bregues de cans, bregues de galls, mess ions de torca, etc. Aquests
espectacles, sovint, es realitzaven de forma molt espontania i fora de la IIei i, per
tant, no ens han quedat molts de testimonis de la seva activitat. Sabem, per exem

pie, que per I'abril de 1901 es feren unes messions per provar la torca d'un mul68
o que el 1893 es feien bregues de cans sense perrnls de l'autcriat'" .

2.4. Les testes popu/ars
Les festes populars per exel-Iencia son les que es celebren amb motiu de la festi-.

vitat dels patrons del poble. Malgrat hi hagi altres festes populars al IIarg de I'any,
les patronals son les que reuneixen a un major nombre de public. En el perfode
analitzat, des de principis del S.XX als anys 30, les festes populars experimenten
una grans canvis tant en activitats com en asslstencia de persones. Aixl doncs,
tenim que el juliol de 1900 els actes de les festes patronals descrits a la premsa
mquera?? son molt similars als que va descriure l'Arxiduc a la seva obra per qual
sevol poble rural de I'illa, es a dir: completes, ofici major i serrno; focs d'artifici amb

rnuslca: curses de braus; ball a I'estil mallorquf i carreres d'homes, dones, nins i

bicicletes. Perc els canvis es comencen a notar si examinam la premsa inquera de

forma rnes detallada. En primer IIoc trobam la introduccic d'una activitat nova: les
carreres de bicicletes que en pocs anys s'han popularitzat. En segon 1I0c, durant la

celebracio de les festes patronals es genera una sortida de poblacio d'inca en

direccio a la zona del MalPas (Alcudia)" . Hem de pensar que, de totes mane res,

la poblacio que pot accedir a la zona costanera es molt redu'ida, unlcament, una

dotzena de families de propietaris, advocats, notaris 0 industrials'" . A partir del

65La Ciudad, 30 Abril 1932
66AHMI. OBRES PARTICULARS, 1893. Lligall Provo
67La Ciudad, 14 Abril 1932
68Heraldo de Inca, 11 Abril 1901
69AHMI. EXPEDIENTS DE SANCIONS, Man; 1893.
7oEco de Inca, 14 Julio 1900
71»

... son muchas las familias de esta ciudad que huyendo del rigor de la estaci6n han salido para el Mal
Pas, con el fin de pasar la presente temporada en tan pintoresco sitio». Eco de Inca, 14 Julio 1900
72Hem de pensar que la colonia del Mal-Pas, segon ens diu Ventayol a la seva «Historla de Alcudla», a

la dscada dels anys 20 estava formada per una trentena de cases
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S.XX s'inicia un proces de canvis dins les festes patronals i, any rera any, l'Ajunta
ment incorpora noyes activitats al programa, pen), al mateix temps, algunes activi

tats, com es el cas dels balls mallorquins, passaran a un segon terme i quasi s'obli
daran. Paral-lelarnent a dit proces es produeix una secularitzacio de les festes que
culrninara amb I'arribada al poder dels republicans als anys 30. Si el 1900 trobavern
un programa de festes patronals molt escafit, el 1931 les festes patronals tenen un

programa molt rnes extens que ofereix 5 dies d'activitats d'oci per al poble. EI primer
dia: cercavila amb caperrots, revetlla i ball amb una orquestra de jazz; el segon dia:
cercavila amb banda, celebracions religioses, repartiment de diners als pobres, par
tit de futbol, concert de banda, verbena amb orquestra de jazz i focs d'artifici; el ter

cer dia: cercavila i verbena; el quart dia: jornada coral a la placa de toros i verbena;
el cinque dia: cercavila, homenatge a la Republica, cursa de braus i verbena.

Finalment, hem de dir que dins I'oci hi conviuen, com a la industria, velles i

noyes formes d'orqanltzacio. Aquest fet es dona d'una manera rnes destacada i es

pot comprovar d'una forma mes evident dins les activitats de les festes populars.
Per tant, veurem com en els anys 30 del S.XX, quan ja s'han imposat les verbenes
amb musica de jazz, encara es celebren les revet lies amb balls mallorquins. A part
d'aquest cas hem pogut observar altres festes on hi ha activitats d'oci tradicionals:

- Festa del gremi de curtidors en honor a Sant Cristofol. Es celebren actes reli

giosos, balls mallorquins i focs d'artifici?".
- Festa del Convent de Sant Domingo amb balls rnallorquins i focs d'artitici?".
- Festa del Puig de Santa Magdalena amb funcio religiosa, carre res i balls

rnallorquins'".
- Festa del Bugiot celebrada la vfspera de Sant Joan 0 Sant Pere, amb forta

tradicio a zones rurals, durant la qual es realitzaven disbauxes i es permetia, durant
el vespre, I'entrada a qualsevol propietat per a collir truita"

L'OCI I LES ASSOCIACIONS A ALAIOR

A partir d'aquest apartat, plantejarem I'oferta de les distintes associacions

que, basicarnent, van actuar en el perfode 1924-1936, i que nosaltres en tenim

constancia de les seves activitats, per la correspondencia que aquestes van man

tenir amb l'Ajuntament d'Alaior. I ho volem fer aixf, perque si be ja hem donat algu
nes pinzellades de les rnes representatives, no volem induir als possibles lectors
a fer-se una imatge que no tengui massa a veure amb la realitat; si nornes estu

diessim les entitats mes importants, sense tenir en compte les restants, el que ferf-

73Heraldo de Inca, 11 julio 1901
74Heraldo de INca, 8 agosto 1901
75Eco de INca, 28 julio 1900
76 Les ordenances municipals de 1885 prohibeixen la celebraci6 del «Buqlot- baix pena de 5 pessetes
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em seria construir un topic sobre un parell d'aquestes, mentre que amb I'estudi

actual iamb la poca informacio de que disposem, el cert es que ens pod rem fer
una idea aproximada de I'activitat que es vivia en el poble d'Alaior. Aquf rallarem
de societats de caracter ludic, social i benefic, especialment, aspectes que en oca

sions se solen confondre pel fet que ens son diffcils de separar i, per tant, poder
classificar. Amb aquesta idea inicial, hem de dir que la mforrnacio ha estat, basi

cament, extreta de l'Arxiu Municipal d'Alaior (AMA), de la seccio 14a.(memorials i

cartes, entrades seccio associacions); la font arxivfstica va acompanyada d'infor
macions que haguem pogut recuperar d'altres indrets, com seran entrevistes,
premsa, memories i estatuts. Amb tota aquesta lntormacio, intentarem explicar i

exposar clarament aquest pilot de dades i intormacio, per coneixer un poe una

societat que amb el pas del temps, va veure com la industria s'introdula d'una
manera pausada dins la nostra societat.

A) Petroquie de Santa Eulalia

En la docurnentacio trebaliada, hem trobat poca intorrnacio sobre les activitats

religioses del poble, fet aquest que no ens ha de sorprendre, ja que les distintes
activitats que es desenvolupaven aillarg de I'any liturgic, a mes de que es van com

plint un cicle anua!', son activitats que ompleixen I'oci de Is fidels catolics i general
ment sortira intormacio en la premsa catolica; per altra banda, si be es ver que s'a

rreplega una gran quantitat de gent entorn als distints actes religiosos, no es manco

cert que aquests son actes d'atirmacio de la seva creenca en la fe catolica: a I'a

nar-se repetint cada any, el cert es que els historiadors hi han invertit poc temps en

el seu estudi. Una questio distinta es la discussio de I'us de la trona i els missatges
que s'enviaran des de la mateixa als fidels que, setmanalment, acudeixen a la casa

de Deu per complir amb el preceptiu marcat. Disposam de poques apuntacions, i

totes estan localitzades entre 1932 i 1933: es un moment en que l'Esqlesia i el cler

gat es especialment el centre de les crftiques liberals i Ilibertaris. t.'econom de la

parroquia ha d'avisar les autoritats locals, dient que cada diumenge, durant tot

I'any, a la Missa Major es predicara l'Evangeli; ja al capvespre, despres del cant de

Vespres i Completes, s'ensenyara un punt de la Doctrina Cristiana (escrit enviat el

23.07.1932). Mes endavant (13.08.1932), Joan M. Pons, econorn, avisa de que en

la festivitat de la Verge Santfssima, durant la missa solemne, es dira un serrno,

Posteriorment, el mateix econorn, Sr. Joan M. Pons(24.1 0.1932), avisa que, ames
del serrno de la missa solemne, es predicaria en la «funclo del vespre» un altre
serrno. Ja dins I'any 1933, Nicolau Villalonga informa del serrno votiu dedicat a Sant

1 AI respecte, podem consultar les segOents obres, les quais ens indiquen quines eren les activitats reli

gioses i els seus cicles anuals: FERRER GINARD, ANDREU(1927): Ethologia de Menorca, 0 sien,
costums i preocupacions que se conserven en aquesta ilia. Folk-lore Balear, volum V. Tip. Cat. de
A. Ferrer(Arta), Maliorca. PONS BARBER, JOANA; MARTI PONS, VICTOR( ? ): «Tradicions populars
religioses d'es temps passat». Revista de Ferreries, 27 paq. Ferreries
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Diego(07.01.1933); i sera el mateix prevere, Nicolau Villalonga, qui va anunciar que
l'enderna, es faria un «sermon votive» a I'esglesia de Sant Diego (21.01.1933).

B) Instrucci6n popular

Sabem que Llorenc Olives, president d'aquesta entitat, va demanar permls per
fer el 29 de juny (dia de Sant Pere) una vetllada artlstica per a la distraccio de Is

socis(27.06.1932); en la mateixa s'havien de dir poesies per a infants i fer drames

en un acte: els tltols eren «La ciencia mas que el poder- i «Pero alguien desbara
to la fiesta». Posteriorment, Joan Marti, vice-president de la mateixa entitat, informa

que durien a terme una vetllada artlstica amb el drama en cinc actes, d'en Fola

lqurbide, «EI pan de piedra». EI25 de novembre de 1932 n'era el president, Sebas
tia Mercadal.

C) Escuela nueva

Les activitats que es van desenvolupar en l'Escola Liiure d'Alaior s'han d'en
tendre dins l'arnbit d'ensenyament que els educadors volien oferir als alumnes i

pares, amb la mentalitat racionalista de l'epoca. Per tant, I'escola no tan sols acorn

plira I'aspecte d'ensenyament i normes de conducta per als seus alumnes, sino que
tarnbe, i aixo era rnes important, era educar als seus pares en un conjunt d'aspec
tes importants de la vida. Per tant, ens adonam que aquestes activitats, per una

banda son educatives, mentre que per altra banda observam que tarnbe omplen
part del temps lIiure dels pares",

Les activitats que tenim enregistrades, totes elles, pertanyen a I'any 1929, un

any abans de l'explosio social de la poblacio. Basicarnent son conterencles el que es

desenvolupen, tot i que tarnbe constatam una vetilada musical: Francesc Salom

Salom assabenta a l'Ajuntament que el proper dissabte, 26 d'octubre, I'advocat
Florian Hulz dictara una conferencia sobre el tema de «La delincuencia infan

tiJ»(25.1 0.1929); C. Pons Catala, el dissabte 26 de novembre, va impartir una confe
rencia sobre la «Irnportancia y aspectos que se derivan del estudio de la Histo

ria»(08.11.1929); al cap de poe temps, sabem que F. Pons Menendez va rallar sobre
«La ley y la moral» (06.12.1929), el dissabte 7 de desembre. La darrera conterencia
constatada va ser la que s'havia de fer una setmana rnes tard, el dissabte 14, i que
es realitzaria el21 desembre; seria F. Catchot Vanrell qui rallaria sobre «EI naturismo
en la vida de los pueblos». Quant a altres ocupacions, constatam la vetllada musical

que van organitzar i portar a terme els alumnes i ex-alumnes de I'esmentada escola
el 23 de novembre de 1929: I'acte es va iniciar ales nou del vespre.

2 Vegeu MARQUES SINTES, MIQUEL. Industrials i artesans de Menorea. EI eas d'Alaior (1852-
1936), paq. 147-149. Vam aprofondir aquesta questlo en la nostra comunicaci6 «La premsa i la quss
ti6 social a Alaior, durant la Segona Rep_blica», presentada a les XII Jornades d'Estudis Histories
Locals.
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0) Uni6n y Solidaridad

Poca informaci6 tenim sobre aquesta societat femenina; tan sols en sabem

que I'u d'octubre del 1926 van traslladar el seu domicili social al carrer Reina, nurn,
1 (actual carrer del Porrassar Nou i el Porrassar Veil).

E) Uni6n Patri6tica de Alayor

No coneixem les activitats d'aquesta entitat, perc el cert es que el 5 de setem

bre de 1927, el Delegat de Govern va enviar un telegrama a la mateixa perque,
urgentment, fessin l'elecci6 de la reorganitzaci6 d'Uni6n Patri6tica de Alayor. La

resposta va ser unanirne i contundent: es van tan de pressa que, segons la infor

maci6 de que en tenim constancia, va ser elegit el sr. Constantino Pons Villalonga,
fent la funci6 de cap local, mentre que els vocals elegits van ser: D. Antonio Pons

Carreras, D. Pedro Florit Camps, D. Lorenzo Pons Pons, D. Gumersindo Pons

Pons i D. Bernardo Villalonga Salom.

F) Sociedad de Socorras Paz y Uni6n

Societat mutalista, la trobam embolicada en la questio polftica i social", De les

poques dades que en tenim, sabem que I'entitat es va traslladar I'u d'octubre del
1926 al carrer Reina, nurn, 1, essent la nova seu del grup en questio. Mes enda

vant, el 28 d'abril ens assabentam de que la societat dernana permfs per a la seva

festivitat de Ntra. Sra. Verge de Montserrat, patrona de I'entitat, per fer una con

centraci6 de tota «la seva torca del partit a Alaior», el primer de maig: es diria una

missa primer, i despres anirien a I'alzinar del Sr. Salort, on es reunirien i hi farien
un concurs de tir(28.04.1927).

G) Los pravisores del provenir

Entitat que promovia I'estalvi, en tenim una reterencia d'aquesta en la qual la

secci6 d'Alaior va organitzar una conferencia per al 12 de febrer de 1926, a la qual
hi assistiria el fundador de I'entitat, Francisco Perez Fernandez, reunint-se a

l'Ajuntament i on es rallaria dels avantatges que s'obtenien qracies a I'ajut del

Banco Popular de Previsores.

H) Agrupaci6n monerquice

Entitat polftica conservadora de la poblaci6; en el casino, conegut popularment
amb el nom d'Es Monarca, s'hi van haver de desenvolupar rnes activitats de les que
nosaltres tenim constatades. I afirmam I'anterior, perque tan sols tenim tres actes

verificats, un I'any 1924 i els altres dos I'any 1929: no pot ser que una de les enti
tats de rnes pes de la poblaci6 desenvolupes tan poca activitat social. Nemes veure

3 MARQUES SINTES, MIQUEL. Industrials i artesans... pag.S8 i 112.
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que el 23 d'abril del 1924, Bartolome Timoner Pons va convidar les autoritats locals

a veure el film, gratu'itament, titulat «Cazando fieras en Africa», podem pensar que
el cinema hauria de ser una constant des de la seva arribada a Alaior (questio
aquesta, que encara resta per estudiar). Tambe es va donar alguna conferencia:
aixf D. Llorenc Palliser Villalonga, mestre de l'Escola Graduada va dissertar sobre

"EI amor en la educacion» (22.06.1929, dissabte). L'altra conterencia constatada

es la impartida pel metge d'Alaior, Pedro Cardona, sota el tftol de «Paludisrno y su

profilascis» (18.07.1929), la qual estava emmarcada dins un conjunt de conteren
cies que es van organitzar en la poblacio alaiorenca. Presidents d'aquesta entitat
ho van ser Jaume Mascaro (era mestre sabater, amb una Iabrica de 15 obrers) i

posteriorment, Bartomeu Timoner Pons. L'entitat «Es Monarca» tarnbe va recolzar,
economicament, en moments de minvada de la borsa de treball existent per donar
solucio al problema de I'atur, aportant alguna quantitat de diners, de la mateixa

forma que tarnbe ho va fer el «Clrculo Dernocratico y Hepublicano-",

I) Centro Oeportivo Alayorense

EI 16 d'agost de 1924 va neixer una nova entitat, de caire esportiu, anomena

da "Centro Deportivo Alayorense»: aquell mateix dia es va presentar la polissa per
a la seva creacio. De I'entitat en tenim poca intormacio, tot i que podem apuntar I'e

leccio de la seva directiva, una de tantes, realitzada el 15 de febrer de 1927, per al

perfode d'un any:
- President: Pedro Fortuny Pons
- Vice- president: Gabriel Pons Andreu
- Depositari: Pedro Petrus Pons
- Secretari: EI que subscriu (?)
- Vocals: Francisco Melia Casado, Jose Melia Riudavets, Miquel Sintes Florit i

Miguel Moria Melia.

J) Centro de Cultura y Forma

Sabem de la seva exlstencla per una peticio en la qual el «Centro de cultura y
torrnacion moral, social y reliqiosa» demanava permfs per a jugar al camp de

1'»Alayor», conegut pel nom de "Los Pinos», contra un equip de Ciutadella.

K) Centro de Buenas Lecturas

Associacio fundada el 5 de marc de 1904, essent una eina per a fomentar i

relorcar el catolicisme dins la societat alaiorenca, a rnes de contrarestar la propa
ganda revolucionaria: en aquest sentit, la fundacio d'aquesta entitat, estava en Ifnia
amb les reformes que l'esqlesia catolica estava portant a terme des de finals del

4 MARQUES SINTES, MIQUEL. Industrials i artesans... paq. 116.
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segle XIX i, especialment, seguien les pautes marcades per Pius Xe5. Aquesta
societat, el 15 de juny de 1931, organitza una conterencia que impartiria el missio
ner Vicent Queralt, avisant que faria «una hojeada a nuestra moderna sociedad y
un grito de optimismo y de esperanza»,

L) EI Porvenir de la Vejez

Aquesta associaci6 es subtitulava «Sociedad obrera, cooperativa y de soco

rros mutus»; va ser fundada al 1900, i a diterencia de la seva precedent", ames
d'oferir el socors mutualista als seus afiliats, tarnbe desenvolupava altres activitats:

aquesta associaci6 recolzava la instrucci6 dels seus associats, la cooperaci6 i el

foment de I'estalvi; aixi i tot, aquesta era una associaci6 de caire privat, ja que el

que avui en dia coneixem com a Seguretat Social, encara no estava del tot desen

volupada a Espanya.
D'aquesta associaci6, de caracter mutualista, en tenim reterencies de les

seves juntes generals ordinaries? i de les extraordinaries"; els socis se solien reu

nir en el Casino Castell, fins que I'any 1927 es traslladaran al sal6 d'actes dels

«Herrnanos de la Doctrina Crlstiana».

M) Fin de Siglo

Aquesta societat, de caire ludic, es el precedent del que posteriorment seria

«Casino Republica», el «Clrculo Democratico y Hepublicano»: de la mateixa en

sabem ben poca cosa(REURER, 1992:20) «i segons el senyor Castell: «Aquesta
societat era anonirna; el capital fundacional(40.000 pts.) va ser aportat per En

Salort, Es Mestre «Xicu», el seu avi(Joan Castell), el doctor Torres i en «Pericu

Fabreques. Poc a poc, la societat es va anar polititzant fins que es transtorrna en

el «Clrculo Dernocratico y Republicano», que va existir fins I'any 1936. Despres de
la guerra, els socis fundadors, que eren republicans, el van lloqar a la Falange, que

pagava 4.000 pts/any. Com que s'esfondrava, no van tenir rnes remei que vendre'l

per 1.200.000 pts. al «Casino», I'any 1962. EI "Centro Cultural» va absorbir totes

les accions i, per tant, la societat «Fin de Siglo» va quedar dlssolta.c-»

5 MARQUES SINTES, MIQUEL. Industrials i artesans ... paq. 109.
6 La primera societat que tenim constatada a Alaior, com a associaci6 mutualista, es I'anomenada
.. Socorros Mutuos de Alayor», la qual va acabar de configurar els seus estatuts el 20 de novembre del

1856, tot i que aquests no serien aprovats fins al 7 d'agost del 1858. La seva unica funci6, sempre
segons els seus estatuts, era la del socors mutualista i tenien dret del seu aprofitament ambd6s sexes.
7 Les juntes generals ordinaries constatades s6n les de 10.06.1925, 10.06.1926, 11.07.1926 i
07.01.1927.
8 Les juntes generals extraordinaries constatades fins al moment s6n les de 19.94.1925 i la del
11.07.1926.
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N) Sindicato de Oficios Varios

Si be, el sindicat amb rnes Iorca obrera a Alaior va ser La Buena Semilla,
aquest nornes representava els interessos dels obrers del subsector del calcar:
amb I'interes per part dels pagesos, d'organitzar-se i demanar solucions als seus

problemes, va neixer una nova associacio, de caire social, que va abarcar els inte

ressos de tots els subsectors del secundari. Basicarnent, en tenim constancia de

les seves reunions, durant el perlode 1932-1933. Les reunions, en caracter de junta
general, les solien realitzar en el "Popular Cinema», sale que pertanyia a la soc ie

tat" lnstruccion Popular», i estava situat al carrer des Banyer, nurn. 41. Des del 21

de novembre de 1932, es fan un seguit de juntes generals extraordinaries per dis

cutir i donar solucions al «pare Iorzoso» que hi havia en aquells moments". Si I'any
1931 havia estat un mal moment per als menestrals, degut a una forta mencabada

de feina, seria durant I'any 1932 quan tocaria el torn als pagesos, situacio aquesta
que a principis de I'any 1933 encara es deixaria sentir; aquest fet, va provocar un

seguit de reunions del Sindicato de Oficios Varlos durant tot el gener i part del
Iebrer!''. Les reunions que van ser molt intenses durant aquells dies se solien fer
es diumenges capvespre ales 15 hores (pensem que el diumenge era el dia en que
qairebe tots els pagesos anaven al poble) 0 be els dilluns vespre, ales 21 hores.

Les reunions, generalment, es van seguir fent al "Popular Cinema», tot i que hem

constatat que el 28 de gener la junta ordinaria de «la seccion campesinos de este

sindicato» es va fer en el seu local, al carrer Bolla, nurn. 20. La minvada va ser

superada, i dins aquell any de 1933, tan sols tenim dues reterencies mes de reu

nions ordinaries, en les quais s'havien d'arranjar assumptes varis. Sabem que el

president de I'entitat durant els darrers esdeveniments va ser Cayetano
Sanstl.Pensam que el sindicat podria haver perdut forca representativa, despres
d'aquells moments tensos.

0) Sindicato Agricola Cat61ico

EI precedent d'aquest sindicat el trobam en l'associacio anomenada "EI

Sindicato Agricola catolico de Alayor», el qual va neixer per a contrarestar l'accio

que desenvolupava "La Primera Sernilla», de caracter rnarcadament anarquista;
en certa manera, les forces conservadores i l'Esqlesia, amb aquest sindicat de

caire catolic, s'asseguraven el domini sobre un grup social que, a principis de segle,
tenia un gran pes especffic entre la poblacio act iva (sense oblidar-nos mai de les

vinculacions de la dona dins el nucli familiar i la seva intluencia). Hem de recordar

9 Altres reunions, per tractar sobre el mateix tema: 25.11.1932 i 12.12.1932 (dilluns).
10 Vegeu: MARQUES SINTES, MIQUEL A.(1993): «De «sa vaga des Vello- a la guerra civil». In
Industrials i artesans... paq. 158-166.
11 Les darreres reunions constatades son les de 08.01.1933, 15.01.1933, 23.01.1933, 28.01.1933,
04.02.1933, 15.07.1933 i 22.07.1933.
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que el camp, era un de Is 1I0cs on el poder dels conservadors es fa rnes patent,
recordant que a Menorca dominava (encara ho fa avui en dia, essent un 76'19% a

I'any 1982, el sistema d'explotacio d'amitgeria 0 conegut com el sistema de Socie

tat Rural Menorquina) el sistema d'amitgeria, 0 sigui, que el senyor de la posses
sio, posa la mateixa a disposicio del pages, mentre que I'amo, 0 sigui, el pages,
s'encarreqara de conrear la terra i cuidar-se de tota la propietat del senyor: els fruits
son dividits a mitges; amb la situacio de I'amitgeria ben vigent, hom podra intuir

com aplicaven les forces conservadores el seu poder tactic en el sector primari.
Des de I'any 1924 en tenim reterencies, qairebe constants, d'aquest sindicat; aixf i

tot, son referencies sobre la seva festa, el que no vol dir que es reunissin en altres

ocasions. La festa del sindicat solia ser el 26 d'abril(dia del patro seu). Se solia fer
festa al «Circulc Monarquico»,' es tractaven temes d'agricultura, rellqio i patria;
posteriorment, es feia el tiberi al local del col-Ieqi dels «Hermanos de les escoles

cristianes» 12. L'estructura de la festa solia ser rnes 0 manco la mateixa cada any:
- 9'00 h. Missa de cornunio general, es cantaven motets;
- 10'30 h. Missa solemne, cantant els socis del sindicat; i,
- 13'30 h. Tiberi.
Pels progames, sabem que la societat estava situada al carrer de Sant

Nicolau, num. 9 (I'any 1925) 0 be que l'associacio disposava d'un conciliari per a la

seva segura direccio espiritual, per exemple, D. Guillem Pons(1925). EI batle solia

ser convidat a l'event(1926) i el preu d'un cobert costava al soci 5'00 pts(1926).
L'any 1927, el president del sindicat era Antoni Pons, carrec, que el 1930 estava

ocupat per Joan Mora. En alguna ocasio es feia algun acte distint: aixf seria I'any
1930 quan al sale de 1'»Agrupacion Monarquica- es van impartir dues conterencies

sobre la ternatica rural i associativa: Guillem Mir, enginyer aqronorn, parla de

1'»Agricultura y produccion de la leche», mentre que Francesc Sintes Seguf va inci
dir el seu parlament en la «lmportancia y frutos de un buen slndicato». Eis proga
mes tarnbe solien anar guarnits de frases i versos per encoratjar els seus SOCiS13.

A rnes de les festes, el sindicat tarnbe realitzava alguna junta general ordina

ria, generalment en el sale d'actes del col-leqi dels «Hermanos de les escoles cris

tianes», on es presentava el balanc de la gestio del sindicat, a rnes de fer-se la

renovacio de la meitat de la junta directiva. De totes maneres, la seva activitat es

va accentuar durant I'any 1933, quan la situacio del camp va ser molt positiva; tot

12 Activitats de la festa del 15.04.1924
13 Aixf podem lIegir: «Nuestras fuerzas labriego juntemos/ en cristiana y patri6tica uni6n/ y a la lucha

seguros marcharemos/ arbolando la Cruz con Pendon», «Agricultores, el Sindicato es vuestra defensa».
«Unos por otros y Dios por todos». «La cruz y el arado salvaran a Espana».

Es fa rsterencla, d'una manera clara, a la uni6 entre el camp (pagesos), l'Estat i l'Esqlesia, ames
de voler refermar un patriotisme (nacional i local alhora??!!), signe de que tan sols ells en podrien fer
ne evidencia.

A I'any 1934, tots els actes es desenvoluparien a 1'»Escola Barcola», dels «Herrnanos de La
Salle».
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i que s'havia sortit de la crisi de feina ni tan sols feia un any, el cert es que aquell
any, la produccio lactica auqrnenta de tal manera que van haver de reunir els page
sos per arribar a un acord i davallar el preu de la llet!".

P) Cfrcu/o Democretlco y Repub/icano

En aquesta entitat, fins al 1930, s'hi van desenvolupar activitats de "La Buena
Sernilla» ide 1'»Escola l.liure» d'una forma regular. S'hi organitzaren un gran nom

bre d'activitats. De fet, s'hi feien actuacions drarnatiques (per exemple, "La bondad

de los hijos», e11924; "Los malos pastores», eI1929 ... )15. Durant els Darrers Dies

s'organitzaven operetes, sarsueles i atraccions recreatives per al public!". Tarnbe
es solia dur a terme alguna vetllada recreativo-musical; un dels moments rnes erno

tius va ser quan, el 30 de marc de 1924, es va realitzar una vetilada per recollir

diners per als alaiorencs que combatien al Marrec". Aixf i tot, la col-laboracio entre

el «Circulo Dernocratico y Hepublicano» i 1'»Escola Lliure» era un fet; aixf ens ho

conta en Pons Josefa(1992:21): «En el Centro Dernocratico Republicano de Alaior,
(Es Cornite) como asf se lIamaba, consiguieron proyectar la mencionada pelfcula
(Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis), para los socios, simpatizantes, padres y alum
nos de la mencionada Escuela Libre, para que todo el mundo pudiera darse cuen

ta de los horrores cometidos durante la guerra». Es a dir, existia una certa com

panyonia entre ambdues entitats, situacio que s'esqueixaria a mitjans 1930. Gra
cies a la documentacio, sabem que durant I'any 1924 el seu president era Llorenc;:
Pons Cavalier, mentre que durant el 1929 ho havia estat Rafel Sintes!". Com ja
s'ha apuntat, el seu origen I'hem de trobar en la fundacio de I'entitat «Fin de Siqlo».
S'ha constatat tarnbe, la celebracio d'un Primer de Maig, el del 1926, en el qual
s'havia de fer una vetllada recreativo-musical, realitzada per afeccionats; en I'inter
medi es faria el sainet «Visita de lnspeccion» (I'acte havia d'acabar amb un bali).
De totes maneres, un dels actes rnes constatats aillarg del perfode 1924-1936 son

14 En paraules de Joan Mora, el president del sindicat: «
.. reunir a todos los socios productores de leche

para proponerles una rebaja en el precio de dicho articulo, dadas las circunstancias actuales ... debido
a la mayor y excepcional abundancia del presente ario», (04.02.1933)
15 S'han constatat distintes actuacions al lIarg del periode estudiat:
* 20.01.1924, actuacio dramatica d'una companyia que ja havia actuat en «EI Consey», de Mao, amb
I'obra «La Bondad de los l-lijos».
* 01.08.1926, representacio per un grup d'afeccionats de «EI Senor Feudal», acabant amb el sainet «EI
suefio dorado».
* 31.04.1929, dimecres, es representaria el drama «Los malos pastores» per actors afeccionats d'Alaior

(as una obra d'Octavio Mirbeau).
*

23.12.1929; Rafel Sintes, president de I'entitat, avisa de que ensoldema, un grup d'afeccionats duien
a escena I'obra «La murieca», en tres actes, amb prbleg de F.Caro Crespo.
16 EI 31.01.1924 I'entitat avisa ales autoritats com pensaven posar en via una serie de funcions d'ope
reta i sarsueles durant aquells dies festius.
17 Una altra vetlada musical va tenir 1I0c I'u de novembre de 1929, a carrec dels deixebles de 1'»Escola
Nova» i el seu grup artistic: es feren actuacions de cant i recitaclo de poesies. L'entrada de i'acte social
era lIiure.
18 President de I'entitat i fabricant d'Alaior, vivia al carrer Dr. Marcos Marti, 17
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les conterencies; la ternatlca de les mateixes era diversa, perc sempre enfocada

cap als interessos de Is socis i temes eminentment socials!". Ames d'aquests
actes, tarnbe es van fer juntes generals ordinaries i extraordinaries polttiques-? i

mftings21.

QJ Ajuntament d'Alaior

Indicarem algunes de les tasques que va haver de desenvolupar la primera
entitat alaiorenca, pel fet d'haver de vigilar els distints actes socials multitudinaris,
en uns moments de control de la dictadura de Primo de Rivera i dins la Segona
Republica, on tarnbe va existir un cert control, on tot i ser lIeugerament distint al

perfode polftic anterior, tarnbe es va fer pales en aquells moments. L'Ajuntament
d'Alaior, com un altre qualsevol, rebia els missatges de la Delegaci6 de Govern,
des d'on se solien dictar les pautes a seguir en dies festius. Aixf en tenim algunes
notfcies sobre els Darrers Dies (Carnaval): a I'any 1925, D. Gerardo Gavilanes

Bonhiver, delegat especial del govern de S.M., envia un ban a Alaior,on es prohi
beix a la gent el disfressar-se i fer festa durant aquells dies; la prohibici6 al 1928

seguia essent contundent: no es podia fer festa; arribat un escrit el 24 de febrer de

1930, el Delegat de Govern fa saber al velnat que durant els dies de Carnaval hi
ha unes limitacions, prohibint la sortida d'emmascarats i comparses fins a la darre

ra hora del darrer diumenge, ames d'altres disposicions complementaries: si totes

19 Les conferencies que s'han pogut constatar s6n:
• 13.01.1924, diumenge, en el Sal6 d'Actes del CDR, D. Eduardo Alfonso, de Madrid, va donar una con

tersncla de caire naturiste, dsspres de la sessi6 acostumada de cinema, sota el titol de «Problemas de
salud y enfermedad a la luz de la medicina natural».
•

15.06.1929, 4� conferencia, d'un cicle que s'havia organitzat per «La Buena Sernilla», en el sal6 del
CDR, a carrec del mestre de l'Escola Graduada d'Alaior, D. Juan Angel Rives, sota el titol «La chismo
graffa, azote de la hurnanidad»: s'avisava de que a partir d'aquesta conferencies, totes les restants es

farien en aquest local, degut a la gran afluencla de public, perqua el local social de «La Buena Sernilla»
no tenia prou capacitat.
• 28.06.1929, divendres, al sal6 del CDR, contersncia a carrec de D. Pedro Alberto Ametller, apotecari
d'Alaior, sobre «Vulqaridades gastron6micas».
• 06.07.1929, dissabte, 7a. conferancia, a carrec del director de l'Escuela Graduada Nacional, D. Miguel
Joleda Aiscala, sota el tema «La formaci6n del ser humane».
• 13.07.1929, dissabte, en el sal6 del CDR, conterencia a carrec del doctor d'Es Migjorn Gran, D.
Antonio Curieses, sota el tema «La cultura en la lucha por la vida».
• 27.07.1929, dissabte, en el sal6 del CDR, es feu la conferencia de clausura del cicle, a carrec de la
Comissi6 Organitzadora, sobre el tema «EI derecho a la cultura».
• 04.04.1930, es fa una conterencia que estava pensada fer el 21 de marc proppassat, a carrec de D.
Juan Manent Victory, sota el titol de «Formacion ciudadana».
• 30.05.1931, conterencla del periodista Angel Samblancat, sota el tltol de «La Republica y sus proble
mas».
20 18.09.1932 es feu la junta ageneral extraordinarla per procedir a la renovaci6 de la junta del cornite

municipal del «Partlt Republica» alaiorenc.
21 S'han constat dos mitings:
'19.11.1932: EI CDR informa de que arribaran a Alaior un grup d'excursionistes d'Es Castell, essent l'a
rribada a la placa Pi i Margall, i en manifestaci6 entrarien al CDR, fent-se alia un miting.
• 15.05.1933, La FOM faria un miting en el sal6 d'actes del CDR, essent la tematica de propaganda sin
dical.



TEMPS LLIURE A INCA I ALAIOR lSI

elles no eren complides, serien castigats. Aixf ens adonam de l'existencia de cos

tums especffics per aquesta festa22 i segons la situaci6 polftica del moment,es
d6na rnes 0 manco Ilibertat a I'hora de fer festa23.

I si rallam de festes, hem de dir que la Delegaci6 de Govern tambe imposava
limitacions, tant a la propaganda sindical com a la festa del Primer de Maig. En el

primer cas, podem dir que el 12 de man; de 1930, el delegat envia un telegrama al

batie, on indicava que no s'havia d'autoritzar cap acte de propaganda politico-sin
dicalista en el poble d'Alaior: eren els moments on es covia la demanda de pujada
de jornals i que posteriorment desembocaria en la, desgraciadament, famosa

«Vaqa de les Set Setrnanes». Sobre la festa del Primer de Maig en tenim dues de

reterencies, corresponents als anys 1926 i 1927. EI 22 d'abril de 1926 el delegat de

govern envia una carta al batle d'Alaior, on Ii recordava que durant el dia apuntat,
no s'autoritzaven manifestacions, sin6 nornes mftings, reunions i conterencies als

domicilis propis de les societats obreres, perc) no en teatres ni altres locals publics:
una comissi6 de les entitats podia entregar ales autoritats les conclusions a que
s'havien arribat durant les reunions. L' any 1927 les condicions imposades pel dele

gat de govern s6n gairebe semblants a les de I'any anterior, tot i que en la seva

missiva hi afegeix que s'havia de garantir la lIibertat per als qui volguessin fer feina

aquell dia, mentre els qui no en fessin, no podien demanar cobrar pel que no havien

tet. En la Segona Republica les coses no van millorar excessivament per al sindi
cat anarquista; el 28 de maig de 1932, el delegat de govern ordena al batle que no

perrnetes la manifestaci6 que el «Sindicato de Oficios Varies» volia dur a terme, ni

tampoc cap altre tipus d'acte; era un moment delicat, degut a la minvada de treball

a Alaior, i a Menorca en general24.
EI control sobre les activitats dels obrers alaiorencs seguia accentuat a finals

del 1930. Va ser Francese Salom25 qui el 2 de desembre de 1930 va demanar per
mls per dur a terme una xarla al local de 1'»Escola Nova» per al dissabte, 6 de

desembre; havia de tractar-se l'educaci6 infantil, i I'esmentada xarla havia d'anar a

carrec de D. Angel Muerza, professor de l'Escola Practica de Ciutadella, ide D. J.

Pons Menendez, fabricant de sabates de Ciutadella. Segons una circular del 7 de

novembre, s'havia de comunicar a la Delegaci6 de Govern l'afiliaci6 polftica dels

22Vegeu: MARQUES, MIQUEL A.(1993): «Es Darrer Dilluns, nornes a Alaior». In S'UII de Sol, num, 30,
febrer, paq, 22. MARQUES, MIQUEL A.(1993): «I es Darrers Dies, com eren anys enrera?». In S'UII de
Sol, n_m. 30, febrer, pag. 23. MASCARO MIR, ANA MARIA; GOMILA GABALDON, PATRICIA(1990):
«Vida i costums d'Alaior», In Records d'Alaior, Ajuntament d'Alaior, pag. 41-51. PORTELLA COLL,
JOSEP(1992): Les testes de Menorca (II): Darrers Dies de Carnaval. Quaderns de folklore, n_m.
46/47. Col.lectiu folkloric de Ciutadella.
23Vegeu: MARQUES, MIQUEL A.(1993): «I s'atraquen es Darrers Dies ...

» In S'UII de Sol, nurn, 29,
gener, pag.19.
24 Vegeu: MARQUES, MIQUEL A.»La vaga de les set setmanes 0 des vello», in Industrials i arte
sans ... paq 136-146
25 Sabater. Vivia a la Plac;:a Pi i Margall, nurn. 6
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oradors amb cinc dies d'antelacio, cosa que no s'havia dut a terme. Assabentat el

batie, es va fer repetir la peticio a Francesc Salam, instancla que aquest va presen
tar el 15 de desembre, on deia que els dos oradors ciutadallencs eren de tiliacio poll
tica socialista. EI delegat de govern, mitjanc;:ant el batle d'Alaior, va prohibir I'acte.

R) La Buena Semil/a

La «Buena Sernilla» estava formada, basicament, per sabaters, que organit
zaven activitats com vetllades musicals, festes del primer de maig i conterencies, a

rnes d'altres activitats propies d'una associacio: juntes generals i contactes amb la

deleqacio, Durant bastant temps van mantenir bones relacions amb el «Circulo
Dernocratico y Hepublicano», la qual cosa la notam amb les activitats que van

desenvolupar conjuntament; aixf mateix, quan hi va haver problemes amb els repu
blicans alaiorencs, els obrers es van recolzar mes amb 1'»Escola Lllure». De totes

mane res, les activitats serien mes a manco nombroses segons la situacio social del

moment. Aixf, per posar un exemple, I'any 1927 l'unic acte demanat al batle va ser

el de realitzar una Junta General Extraordinaria al salo d'actes de 1'»Agrupacio
Monarquica», per a tractar el tema de la crisi en el treball; d'altra banda, es donen

les peticions anuals per ala festa del Primer de Maig, xerrades i algunes excursions

(I 'any 1925 van anar, en una excursio, fins a I'alzinar del Sr. Basili Pons Villalonga).
Alguns dels presidents de l'assoclacio van ser Cayetano Sans, Miquel Juanico i

Antoni Pons Fabreques,

CONCLUSIONS

Com s'ha pogut observar, a Alaior no van existir, nurnericament parlant, tantes

associacions com a Inca, pero el ventall d'ofertes i d'activitats va ser similar, tot i

que en el cas dels esports hi va haver manco aportacio opcionaf". Com ja s'ha

apuntat en alguna ocasio, dins la Segona Republica a Alaior va arribar a haver-hi
tres casinos, amb les tres bandes de rnusica i tres escoles; aquesta diversitat d'op
cions beneficiava les distintes apetencies culturals existens, tot i que alhora seria

un niu de discbrdies i enfrontaments socials'". Tot i que no hem pogut descriure les

activitats de totes les associacions que van existir a la nostra poblacio i indicar la

seva tendencia sociaf", el cert es que amb aquestes explicacions en tindrem una

26 Sobre I'esport a Alaior, vegeu: MERCADAL BAGUR, DESEADO(1985): «lnicios y desarrollo del fut
bol en Alayor», pag.197-209. In EI juego del futbol en Menorca. Editorial Menorca, SA Mao. SINTES
CARRERAS, JOSEP(1990): «Personatqss d'aquell temps», pag. 95-104. In Records d'Alaior;
Ajuntament d'Alaior
27 MARQUES, MIQUEL A.(1993): «Records de n'Angela Segur, viuda d'Alzina». In S'UIl de Sol, nurn,
30, febrer, paq. 12-13. MERCADAL, DESEADO(1992): "Con la musica a otra parte. De cuando las dos
bandas de muslca de Alaior andaban a la grena». In S'UIl de Sol, num.25, setembre, paq. 206.
28 Aqui ens manquen estudiar, encara que minimament, organitzacions com "EI Gremio Aqrlcola e

Industrial»(Sociedad de socorras rnutuos), «Subdeleqacion Sindicato Seguros Mutuos contra la morta-
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imatge prou clara de I'oci a Alaior durant el perfode 1924-1936. Tampoc no hem
d'oblidar el temps que omplia les lectures, tant les de la premsa com les de Is lIibres,
lectures que eren «reconduides- pels distints «consiliaris», fos quina fos la seva

ideologia (en la premsa, com ja s'ha estudiat=, tant «Nuestra Ho]a- com "EI

Porvenir del Obrero», van marcant les lectures per als seus lectors fidels); sobre

les publicacions locals, podem dir que la catolica treia escrits reaccionaris, mentre

els anarquistes eren rnes de crftica al govern i de propaganda. De totes maneres,
notam que les tendencies socio-polftiques a I'hora d'omplir el temps lliure, se sen

ten dins la societat alaiorenca; per tant, no ens hem de limitar al camp dels treba

Iladors, fos quina fos la seva mentalitat, sin6 que hem d'anar rnes enfora, arribant

als essers que els envoltaven. Si alguna cosa no hem tingut la manya de desen

volupar, aixo ha estat I'oci en els esports, les tavernes, les festes populars i en

espectacles, tot i que hem rallat d'alguns d'ells30. Quant als horaris de celebracions

d'actes, hem constatat com especialment les vetllades Ifrico-musicals i les con

Ierencies, I'hora de partida es les 21 '00 hores generalment, i eren en dissabte; aixf

i tot, quan el col-lectiu era el dels pagesos, aquest es flexibilitzava, desenvolupant
se les activitats durant el diumenge migdia i capvespre. Quant a l'Ajuntament, no

hem constatat que orqanitzes actes com puguin ser els Darrers Dies 0 altres. En
un futur sera d'interes poder rescatar informaci6 sobre el cinema i la seva funci6 al
nostre poble.
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