
  

Personalitats lligades 
amb el castell

Per Joel
Bellviure



  

Luis de Lacy.
Fill de Patrick de Lacy Gould, militar espanyol d'origen irlandès, i comandant 
d'un dels regiments que bloquejaven per terra la plaça de Gibraltar. La 
familia de sa mare era d'origen francès encara que al servei de l'exèrcit 
espanyol.

El 1785 es va allistar al regiment de la guàrdia valona on també hi servien 
dos oncles seus, Juan i Francisco Gautier i va participar en una expedició a 
Puerto Rico. Ingressa en la milícia amb només tretze anys. A causa del seu 
valor i intrepidesa en les batalles, el 29 d'octubre de 1786, amb tan sols 14 
anys, va ser nomenat oficial. El 1794, ja amb el grau de capità, participa en 
la campanya del Rosselló en el marc de la Guerra Gran on roman fins a la 
signatura de la Pau de Basilea. A finals de 1798 és destinat a les Canàries. 
Enfrontat amb els seus cap és desterrat a l'illa del Hierro i sotmès a consell 
de guerra en el qual és condemnat a un any de presó i a ser expulsat de 
l'exèrcit.

  Fou fusellat i empresonat al castell de Bellver.



  

Va ser 
el pare 
de 
Jaume
segon

Va ser 
el pare 
de 
Jaume
segon



  Jaume II

Jaume II (Montpeller 1243-ciutat de Mallorca 1311), rei de Mallorca, comte de 
Rosselló i senyor de Montpeller(1276-1313).
Fou el segon fill mascle de Jaume I el Conqueridor i       Violant d'Hogria. Era 
net per línea paterna del rei d' Aragó i comte de Barcelona Pere el Católic i 
Maria de Montpeller, i per línia materna del rei Andreu II d' Hongria i Violant de 
Courtenay.
Fou germà del comte-rei Pere el gran, i pel matrimoni de les seves germanes 
cunyat d' Alfons X  de Castella i Felip III de França.
Jaume II fou coronat rei el 12 de setembre de 1276, jurant els privilegis i el 
tractat de franquesa del Regne de Mallorca.
Va ordenar construir el castell de Bellver.

http://ca.wikipedia.org/wiki/12_de_setembre
http://ca.wikipedia.org/wiki/1276


  

(Mallorca s XIII – XIV) Mestre d'obres. Fou, entre els anys, 1309 i 1311 mestre
major d'obres del castell de Bellver, de Palma. També li són atribuïdes,  en
1309, altres obres en el Palau de l'Almudaina, de Palma.

        Pere Salvá



  

Sanç I

 Fou rei al 1302 tot i que el seu germà gran Jaume també 
va ser hereu del tron. No va ser      hereu fins que no morí 
son pare. Com tenia problemes de reuma, quasi no hi viví 
al castell.

El rei Sanç I de Mallorca i II de Cerdenya(1276-1324 
Formiguera). Rei de Mallorca, comte de Rosselló i 
Cerdanya, vescomte de Carladès, baró d'Omelàs i      
senyor de Montpeller. Segon fill de Jaume II i d'Escar- 
lamuda de Foix.



  

Antoni Despuig Dameto (1745 
Palma-1813 Lucca.)  fou cardenal 
i visqué molt temps a Itàlia, on 
després morí.Tinguè molt d' intrés 
en la escultura clàsica, i la seva 
col·lecció es troba al Castell  de 
Bellver.

Colegi Cardenal Despuig Son quint



  

Lorenzo Pérez Martínez (? - ?) va ser 
un virrei que ocupà el Catell de Bellver 
com a refugi a causa de la pesta.



  

Gaspar Melchor de Jovellanos 
(Baltasar Melchor Gaspar María de 
Jove Llanos y Ramírez.)
(Gijón 1744-Navia 1811) fou 
escritor, jurista y polític ilustrat 
espanyol.
Fou empresonay a Castell de 
Bellver. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor


  

·Alexandre Jaume i Roselló (Montevideo 
1879-Palma de Mallorca 1937) fou 
periodista y polític socialista espanyol. 
Va fer possible el 1933 que el castell i el 
bosc de Bellver passàs a ser de 
l'Ajuntament de Palma. Fou empresonat 
al castell i finalment afussellat.



  

Emili Darder i Cànaves (1895 Palma de Mallorca - 
1937 Palma de Mallorca)      fou el darrer batle 
republicà de Palma. Metge i polític fou un dels 
intel·lectuals mallorquins més compromesos amb la 
modernització i recuperació nacional de l'illa. Va 
escriure articles de caràcter polític i cultural en 
diverses publicacions , com: La Nostra Terra i el 
Calendari Mallorquí , i de caràcter mèdic a la Revista 
Balear de Medicina.Morí el 24 de febrer de 1937 
fusellat després de ser empresonat al Castell de  
Bellver.
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