
Història de la Biblioteca Pública de Maó 

La Biblioteca Pública de Maó es creà ara fa poc més de 150 anys, però cercant 

documents que ens diguessin com eren les coses de la biblioteca en aquell temps, 

hem vist que la creació de la biblioteca havia començat molts anys abans. 

Dels antecedents més llunyans ens dona notícia un volum que l’historiador i arxiver 

Francesc Hernández Sanz afegí a l’arxiu municipal, el qual conté les actes i els 

estatuts d’una societat fundada a Maó el 1778 amb el propòsit de formar una biblioteca 

comú.  

La desamortització dels convents i la exclaustració dels religiosos, molts anys després, 

el 1835, deixà abandonades les propietats religioses que l’Estat no vengué de forma 

immediata. Entre elles, les biblioteques del convents. Així, es va cercar un local on es 

poguessin guardar aquests llibres. 

La manca de mitjans per realitzar aquest projecte fou la causa que no arribés a bon 

terme en un primer moment. Era tan innovador que no hi havia comparances possibles 

ni models a seguir. Tinguem en compte que no fou, fins al manco deu anys més tard, 

que el govern central començà a crear, molt a poc a poc, una xarxa de biblioteques 

públiques a partir dels llibres que havien estat desamortitzats. No fou fins molt més 

tard encara, el 1858, que creà un cos de funcionaris per gestionar aquell patrimoni 

cultural desamortitzat. 

Finalment, els ciutadans de Maó veieren escoltada la seva proposta. El subgobernador 

Agustín Sevilla impulsà novament la creació de la biblioteca. Les gestions que realitzà 

donaren lloc al decret de creació de 1861. Llavors hi havia una dotzena de biblioteques 

públiques a Espanya. 

Conseqüència d’aquesta disposició, el 1864 es destinaren 1000 escuts per a les 

despeses que hi fessin falta i s’hi nomenà el primer director, el prevere maonès i 

naturalista Francisco Cardona i Orfila. 

El 1866 vingué un jove bibliotecari, Ramón Álvarez de la Braña, qui, l’any següent, obrí 

al públic la biblioteca. Col·laborador de la premsa local, especialment del Diario de 

Mahón, publicà aquell mateix any una memòria que conté nombroses dades sobre 

l’estat de la biblioteca en els anys anteriors.  

Cóm s’imaginaven que seria la biblioteca desprès de 150 anys, aquells primers 

directors? Ara ens crida l’atenció la convivència harmònica entre aquells vellíssims 

manuscrits i els ordinadors, dvds, contes il·lustrats, novel·les i llibres de divulgació que 



acaparen l’interès dels usuaris avui dia. Del limitadíssim rang de consultes que llavors 

tenia aquella biblioteca incipient, destinada al servei d’una població bàsicament 

analfabeta, a les visites que en rep ara hi ha un salt quantitatiu i qualitatiu del qual ens 

afalaga considerar-nos partícips. 

L’any 1948 es fa el trasllat del fons de la Biblioteca des del convent de Sant Francesc 

al nou edifici de Can Mercadal que acull la Biblioteca Pública. Al cap de pocs anys des 

del Govern de l’Estat es van anar creant el que s’anomenà “Casa de Cultura” i la de 

Maó es va constituir l’any 1957, acollint totes aquestes institucions. 

S’ha de destacar la direcció d’aquesta “Casa de Cultura” durant els anys 50 i 60 del 

segle XX en la persona de na Mª Lluïsa Serra Belabre. Amb ella, Can Mercadal es va 

constituir en un centre cultural de referència a l’illa ja que a part de les seves funcions 

institucionals de Biblioteca, Arxiu i Museu. 

A partir de l’any 1987,el nou director del centre, en Juan Francisco Sánchez, va 

acometre la seva revitalització després d’un període de tancament motivat per l’estat 

de deteriorament de l’edifici i les obres realitzades per a la seva rehabilitació. Des 

d’aquest moment, la Biblioteca s’ha caracteritzat per una aposta important per anar 

integrant les noves tecnologies dins l’edifici i posar-les a l’abast dels seus usuaris. Avui 

dia es disposa d’ordinadors per a la consulta pública i xarxa de wi-fi per a la connexió a 

internet dels usuaris des de qualsevol lloc de l’edifici, per exemple. També s’ha fet una 

gran aposta per l’ampliació del seu catàleg amb un gran nombre de títols disponibles 

per al préstec. 

 

Història de l'edifici 

Casa construïda l’any 1761 per a la família Mercadal a la part més vella de la ciutat de 

Maó, coneguda com a pont des Castell, zona elevada on hi havia l’antiga població 

fortificada medieval. Aquest edifici era de nova planta i es construeix sobre el solar que 

hi quedà després de l’enderrocament de les antigues propietats familiars dels 

Mercadal a principi del segle XVIII, com a represàlia política per haver donat suport als 

partidaris de l’Arxiduc Carles durant la Guerra de Successió. 

És el primer edifici neoclàssic que es construeix a l’illa i el més pur d’aquest estil, 

encara que de l’edifici original tan sols es conserven les façanes principals i laterals, 

l’escala principal i el primer tram de la volta on hi ha una clau amb la data “dia 17 de 

juny de 1761”. El soterrani i la cisterna segurament siguin d’època anterior. 



Tot l'edifici està construït en marès. La composició de la façana és molt senzilla i 

simètrica. Els cantells presenten pilastres adossades i motllures que es repeteixen a 

les façanes laterals, igual que la línia de finestres a les golfes. De planta quadrada i 

quatre pisos, la cara nord es perllonga amb una nau que allotja dipòsits, sala de 

lectura i secció de préstec. 

La perspectiva que oferia la façana principal de l’edifici quan es construí era mínima, 

perquè la plaça actual no existia i estava ocupada per carrerons estrets de caràcter 

medieval. Va ser als anys 40 del segle XX que s’enderrocà la illeta de cases i es va 

crear la plaça Conquesta. La part posterior de l’edifici té magnífics miradors sobre el 

port de Maó. 

José Codina Villalonga, alcalde de Maó, va comprar Can Mercadal (1940) i el va donar 

a la ciutat per fer-hi un “Palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos”. Mancat de mitjans 

per fer les obres d'adaptació, l'Ajuntament el donà a l'Estat. L'arquitecte Josep Claret 

Rubira dirigí les obres de reforma i s'inaugurà el 18 de novembre de 1948. Més 

endavant prendria el nom de Casa de Cultura. 

Després de les obres iniciades a Can Mercadal el 1987, la biblioteca es reobrí el 10 de 

setembre de 1988 amb una superfície útil de 2254 metres quadrats i amb un cost total 

de les obres i moblament, assumides pel Ministeri de Cultura, de més de 185 milions 

de pessetes. 

El 2002 (des. 2001-gen. 2003) es van dur a terme obres per reconvertir la sala d'actes 

de la planta baixa en sala de préstec, donant així espai a nous materials: cine, música, 

etc. i apropant els fons al públic. La sala d'actes passà al soterrani. També s'hi instal·là 

aire condicionat, el cablejat de dades i es renovà el mobiliari. 

L’any 2006 també es va haver de tancar uns mesos part de l'edifici per reformar el 

sostre dels dipòsits, que no complia la normativa antiincendis. 


