
El Parlament de les Illes Balears és l’eix fonamental 
de representació de la diversitat i la facultat demo-
cràtica de tota la societat de l’arxipèlag.

És un objectiu bàsic i prioritari de la Presidència 
del Parlament fer palesa una major aproximació de 
la cambra a tots els ciutadans i ciutadanes. És es-
sencial i prioritari que el poble de les Illes Balears 
pugui conèixer de primera mà la institució que els 
representa i participar-hi. El Parlament té un ex-
cel·lent equip humà de divulgació institucional que 
du a terme visites guiades per conèixer la història, 
l’arquitectura de l’edifici i el seu patrimoni artístic. 
Es l’hora de promoure activitats i actes, estímuls i 
accions per tal que el poble hi pugui participar di-
nàmicament i conèixer millor la cambra legislativa.

El Parlament aprofita aquesta Nit de l’Art per apro-
par a tots els ciutadans i ciutadanes part del fons 
artístic que no es troba a disposició dels visitants 
durant el decurs anual de la programació dels re-
correguts guiats. Amb aquest muntatge expositiu 
es donen a conèixer algunes obres pictòriques 
d’autors coneguts com Anckermann, Càffaro, An-
toni Ribas, Degouve de Nuncques i d’altres autors 
no tant coneguts, però que conformen un conjunt 
de pintures a l’oli, aquarel·les i dibuixos de notable 
singularitat estètica. L’art i la música es conjugaran 
aquesta nit en el Parlament i, així, en el decurs de 
la visita podreu, alhora, gaudir d’uns petits con-
certs musicals.

El Parlament vol gaudir de la festa i col·laborar 
en aquesta nit màgica, plena de llum, de colors, 
d’ombres, de formes, de línies, de plujes d’abs-
traccions..., en definitiva d’Art en majúscules i 
aprofitar aquesta màgia per fer ressò del seu va-
luós patrimoni cultural, històric i artístic que és de 
tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.  

Xelo Huertas Calatayud
Presidenta del Parlament de les Illes Balears www.parlamentib.es
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William Degouve de Nuncques
Monthermé, França, 1867 - Stavelot, Bèlgica, 1935
Figueres de moro 
1901 
60,5 x 73 cm
Oli sobre tela 

Evolució de l’edifici
seu del Parlament

La col·lecció
d’art del Parlament

L’edifici del Parlament de les Illes Balears va ser construït 
entre els anys 1848 i 1851 i originalment fou la seu del 
Círculo Mallorquín, entitat recreativa cultural formada per la 
més alta societat mallorquina. Entre el 1913 i el 1918 es 
realitzà una gran ampliació i reforma de l’edifici, dirigida per 
l’arquitecte català Miquel Madorell.

El 1983, el Parlament adquirí l’edifici per situar-hi la seva 
seu i establí un programa de millores que possibilità la seva 
adaptació a les noves funcions a què es destinava, tot 
seguint i respectant els criteris de conservació i restauració 
que s’exigeixen en un edifici que fou declarat BIC (Bé 
d’Interès Cultural) l’any 1990.

Entrau i gaudiu d’un edifici emblemàtic de gran valor històric 
i artístic. Entrau a casa vostra. 

Totes les obres exposades formen part de la col·lecció 
pictòrica del Parlament que habitualment no poden ser 
contemplades en una visita guiada a la institució ja que  
s’ubiquen a sales i despatxos de feina, cosa que propícia 
una accentuada curiositat i un motiu més per visitar la seu 
parlamentària.

Algunes pintures exhibides estan signades per artistes 
consagrats de la talla de Degouve de Nuncques, d’Ancker-
mann o Caffaro. Altres, en canvi, són obres de petit format 
de pintors gairebé desconeguts pel gran públic, però d’in-
terès rellevant. La mescla d’aquests dos vessants dóna lloc 
a l’observança de tècniques diverses i estils contraposats.  
 
Per al Parlament, obrir de pinta en ample les seves portes 
per col·laborar amb la Nit de l’Art s’ha convertit en una fita 
esperada per l’oportunitat de divulgar i donar a conèixer el 
seu valuós patrimoni.  

Visitar la seu del Parlament és entrar en un espai captivat 
per l’art. Les seves sales, a més de transpirar part de la 
història del nostre poble, compten amb una rica col·lecció 
pictòrica i escultòrica.

La formació del fons de pintura i dibuix de la institució 
s’inicià amb la compra de l’edifici el 1983. Indubtable-
ment, les pintures murals de Ricard Anckermann, Rober-
to Montenegro i Aureli Tolosa, obres inherents a l’edifici, 
així com també un elevat nombre de quadres, són obres 
valuoses heretades del Círculo Mallorquín, reflex dels di-
versos moviments pictòrics de finals del segle XIX i princi-
pis del XX i dels millors pintors d’aquesta època.   

Per altra banda, el Parlament de les Illes Balears ha ad-
quirit durant aquests anys obres d’autors contemporanis, 
tenint esment en la representació artística de cada una 
de les nostres illes, la qual cosa confereix a la col·lecció 
pictòrica la institució una notable riquesa i pluralitat. 

Cal fer referència, sens dubte, al fons escultòric del Parla-
ment que, amb obres de Mir, Sirvent, Pavia i Costa, com-
plementa el vessant artístic institucional que el visitant, en 
aquesta Nit de l’Art 2015, podrà contemplar i gaudir en 
tota la seva intensitat.

Projecte de la façana de l’edifici del Círculo Mallorquín 
presentat per Miquel Madorell (Octubre 1912)
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Antonio de Vélez 
Vélez, Málaga, 1908 - 
Cervelló, Barcelona, 1968
Cap de dona 
S/d
22,6 x 13,2 cm
Llapis i aquarel·la sobre paper
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