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L'ARXIDUC LLUÍS SALVADOR
Els primers viatgers a Mallorca en el segle XIX. 

Butlletí de recursos en línea per conèixer la nostra història i literatura 
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Els primers viatgers a Mallorca en el segle XIX.

 L’arxiduc Lluís Salvador

El somni de l'arxiduc.
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Baleares. Un viaje en el tiempo. Luis
Salvador de Habsburgo-Lorena

Un lloc amb història. Miramar, l'arxiduc
viatger

Viaje a la isla de Mallorca en el estío de 1845

Sobre un lugar parecido a la felicidad
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Els primers viatgers a Mallorca en el
segle XIX. L’arxiduc Lluís Salvador
Des de mitjan segle XIX arriben a Mallorca viatgers
que recorren llocs més o menys llunyans i poc
visitats, que conserven uns paisatges i uns modes de
vida que acaparen la seva curiositat. Aquests
primers viatgers il·lustrats i romàntics fugien a llocs
on l'home encara vivia d'acord amb la natura i
Mallorca, on el paisatge no estava contaminat i no
arribava la  industrialització, es va tornar punt
d'atracció d'investigadors, fotògrafs, científics,
escriptors, pintors, dibuixants, il·lustradors, etc. Un
d’aquests viatgers fou l’arxiduc Lluís Salvador.



L'any 1867 l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria arribà per primera vegada
a Mallorca. Esperit inquiet, viatger il·lustre i humanista, va crear el
seu món ideal a la serra de Tramuntana. Hi va fer construir camins i
miradors que permetessin gaudir d'aquest entorn natural i històric
inigualable. La voluntat de l'Arxiduc de mantenir la serra de
Tramuntana en el seu estat més pur ha  ajudat, potser, a preservar
aquest espai emblemàtic de Mallorca fins als nostres dies.
 

DOCUMENTAL: 
EL SOMNI DE L’ARXIDUC
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Thalassa, TV3, 2012, 18 min 12 segons
 

 

https://youtu.be/yVhhpiv2mh0

https://youtu.be/yVhhpiv2mh0


Aquest documental fa un recorregut per la vida i obra de
Lluís Salvador amb menció especial a la inspiració que li va suposar el
paisatge de la serra de Tramuntana. S'instal·là a Miramar i el convertí
en el seu nou regne, el racó que havia pertangut a un altre il·lustre
mallorquí, Ramon Llull, figura que es va convertir en la seva inspiració. 
Podem veure les possessions que va anant adquirint i entendre la
importància de la magnífica obra que va escriure amb nombrosos
col·laboradors locals, el Die Balearen, que podem considerar la gran
enciclopèdia de les illes Balears.
 

DOCUMENTAL: UN LLOC AMB
HISTORIA. MIRAMAR, L'ARXIDUC
VIATGER
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IB3 Televisió, 2016, 53 min 13 s
 

https://youtu.be/OS31LW1EdCo

https://youtu.be/OS31LW1EdCo


Aquest documental forma part de la sèrie coproduïda per Televisió
Espanyola i el director mallorquí Antoni Capellà. Fa un recorregut per la
vida de l'Arxiduc: el seu naixement a Florència, els seus primer viatges
de joventut, la seva arribada a Mallorca i la fascinació per la serra de
Tramuntana, la cort multicultural de la qual s'envoltà, la relació amb
Catalina Homar i la seva mort a Txèquia, així com els treballs que
desenvolupà. El document conté entrevistes amb els coneixedors de la
seva figura i espectaculars imatges de la Serra.
 

SÈRIE DE TELEVISIÓ: BALEARES. UN
VIAJE EN EL TIEMPO. LUIS SALVADOR
DE HABSBURGO-LORENA
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Dirigit per Antoni Capellà. Televisió Espanyola, 2013, 27 min 
 

https://bit.ly/2wFt5eq

https://bit.ly/2wFt5eq


Novel·lista, historiador i professor de la Universitat de Barcelona, Cortada va
romandre a Mallorca de nin amb la seva mare i la seva germana durant la
Guerra del Francès (1808-1814). El 1845 embarcà en El Mallorquín des de
Barcelona i aqell any va escriure el llibre del seu viatge. Editat a Barcelona, el
llibre està estructurat com si fos un diari, ordenat per dates i sense capítols ni
il·lustracions. 
Cortada col·laborà en el Diario de Barcelona i El Telégrafo, i això explicaria el
caràcter en part costumista i en part periodístic de l'obra. Fa una descripció
acurada de Mallorca i de la seva plàcida vida, motivada segons l'autor per
l'aïllament i la lentitud en els canvis. Se sorprèn de la manca d'infraestructures i
de serveis a la ciutat a causa, en la seva opinió, de la desídia política.
 

LLIBRE: VIAJE A LA ISLA DE MALLORCA
EN EL ESTÍO DE 1845. JUAN CORTADA
(1805-1868)
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Biblioteca Nacional Hispànica
 

https://bit.ly/3acWnyL

https://bit.ly/3acWnyL


Riera dedicà el seu discurs a la bellesa de l'illa, a la qual també Jorge Luis
Borges va anomenar “un lugar parecido a la felicidad”. Parla de les illes i de les
insularitats, de paisatge i paisanatge, de viatges i viatgers seguint els il·lustres
artistes que escriviren sobre l'illa després de les seves visites a la deliciosa terra
mediterrània. Viatgers i visitants com Jovellanos,Georges Sand, Chopin, Rusiñol,
Azorín, Rubén Darío,Borges i Pla, entre d’altres.

CARME RIERA. SOBRE UN LUGAR
PARECIDO A LA FELICIDAD
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Discurs llegit amb motiu de l'entrada de l'escriptora Carme
Riera a la Reial Acadèmia Espanyola el 2013, amb els
primers viatgers arribats a Mallorca com a tema principal

 

Vídeo en línia: https://youtu.be/NSZ1SyzLz0c

Text en línia: https://bit.ly/2xy6Fwc
 

https://youtu.be/NSZ1SyzLz0c
https://youtu.be/NSZ1SyzLz0c
https://bit.ly/3acWnyL
https://bit.ly/2xy6Fwc


En un manuscrit retrobat, Lluís Salvador d’Habsburg Lorena (Florència
1847-Txèquia 1915), una personalitat extraordinària que, tot i pertànyer
a la casa imperial més important d’Europa, visqué allunyat dels
convencionalismes, confessa els secrets dels seus amors, alguns de
tràgics, i ens ofereix punts de vista personals però objectius sobre els
esdeveniments que canviaren el mapa europeu del segle XX. L’Arxiduc
desvela, en aquestes suposades memòries i, per tant, en primera
persona, les vivències familiars, sentimentals i polítiques, els serveis
que prestà a la Cort de Viena, les relacions familiars, etc.

LLIBRE: LES DARRERES PARAULES.
CARME RIERA
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Llibre en castellà disponible a eBiblio 
https://illesbalears.ebiblio.es/opac?id=00532253

 
 



Guia en línia:

https://bibliopalma.palma.cat/portal/PALMA/bibliopalma/Recur

sosWeb/DOCUMENTOS/1/0_126005_1.pdf

HEU QUEDAT AMB GANES
DE SABER-NE MÉS?

 

Aquí teniu una guia

de recursos

bibliogràfics on

podreu trobar més

informació sobre el

primers viatgers

que arribaren a

Mallorca.

 

https://issuu.com/bibcort/docs/2019_guia_contraban
https://bibliopalma.palma.cat/portal/PALMA/bibliopalma/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_126005_1.pdf


Biblioteca de Cort
 #somlocalssomuniversals

#palmaculturaoberta
#quedatacasallegint

#totaniràbé
 
 
 
 


