La col·lecció Hernández Sanz -Hernández Mora s’exposa a Ca
n’Oliver, una casa que va pertànyer a una de les principals famílies
de Maó dels segles XVIII-XIX. En els diversos espais s’exposen les
col·leccions i les obres artístiques de Francesc Hernández Sanz i
del seu fill Francesc Hernández Mora, intel·lectuals i artistes relacionats amb la història i la cultura de l’illa. Durant la visita també podreu
descobrir el llegat britànic de Menorca, l’interès de la cartografia
de l’illa i la vida quotidiana a la Menorca contemporània. El centre
finalitza amb una interessant col·lecció de gravats d’artistes contemporanis menorquins o relacionats amb l’illa.

DESCOBRINT
LA MENORCA
DELS SEGLES
XVIII, XIX I XX

Calle Anuncivay, 2 - 07701 Mahon. Menorca
+34 971 35 65 23
HORARI ESTIU
1.maig a 31.octubre
De dimarts a dissabte
10 – 13:30 h.
18 – 20 h.

HORARI HIVERN
1.novembre a 30.abril
Dijous, divendres i dissabte
10 – 13:30 h.
18 – 20 h.

Diumenge
10 – 13:30 h.
Dilluns tancat

Dimarts, dimecres i diumenge
10 – 13:30 h.
Dilluns tancat
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ÀMBIT 3

ÀMBIT 6

La família Oliver i el seu casal de Maó

El port de Maó

El llegat Hernández Sanz - Hernández Mora

Els Oliver són una de les principals famílies de la burgesia maonesa
dels segles XVIII i XIX. Llorenç Oliver Morillo (1766-1810) és el primer
en diversificar els negocis familiars i actuar com a contractista de
proveïments militars, alhora que manté relacions comercials amb
ports del Mediterrani i de l’Atlàntic. Com a símbol de la seva creixent
influència, fa construir el monumental casal familiar en una àrea de
creixement de la ciutat.

La ciutat de Maó no s’entén sense el port. Aquest explica molts
episodis de la història de tota l’illa, sobretot a partir del segle XV, quan
les necessitats estratègiques motiven l’establiment de guarnicions i
fortaleses per defensar el seu accés. Els segles XVII-XVIII són el període
en el qual el port de Maó es converteix en un punt de defensa i d’aprovisionament de primer ordre.

Francesc Hernández Sanz I els seus fills Joan i Francesc Hernández
Mora tenen un protagonisme cabdal en les col·leccions que s’exposen
al Centre d’Art i d’Història Hernández Sanz, ja que aquestes procedeixen en bona part del llegat que generosament cediren a l’Ajuntament de Maó. El vessant artístic era ben viu dins de la família i aquest
esperit fou heretat tant per Francesc Hernández Sanz (1863-1949) com
pel seu fill Francesc Hernández Mora (1905-1980).

ÀMBIT 2

ÀMBIT 4

ÀMBIT 7

Menorca Britànica

L’illa dibuixada. Col·lecció cartogràﬁca

Si hi ha un període històric que individualitza Menorca i li dóna una
especial personalitat aquest és, sens dubte, el segle XVIII. Més de
setanta anys de presència británica han deixat la seva empremta a l’illa
i als seus habitants.

Menorca ha estat objecte al llarg dels segles de l’atenció dels cartògrafs, especialmente durant el segle XVIII, arran de l’interès estratègic
que l’illa tingué durant aquesta centúria. La col·lecció cartogràfica
del Centre d’Art i d’Història Hernández Sanz és una de les més completes que es conserven a Menorca.

La màgia del gravat
Es mostra una col·lecció de gravats del Consell Insular de Menorca
realitzats per artistes contemporanis menorquins o bé relacionats
amb l’illa. Aquesta selección té un important vessant didàctic que
permet conèixer diferents tècniques de gravat.

Fotos: Antoni Cladera

ÀMBIT 5
Menorca als segles XVIII i XIX

Durant el turbulent segle XVIII els menorquins saben adaptar-se als
diversos ocupants i intenten mantenir sempre allò que els caracteritza
com a poble, les seves lleis i institucions i la religió catòlica. Però, lluny
de ser impermeables als canvis, els illencs saben treure el màxim partit
i s’insereixen en les xarxes del comerç mediterrani i atlàntic, adopten
noves tècniques de producció, incorporen modes i formes de vida, i
assimilen les noves idees que arriben d’Europa.
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