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El Casal Balaguer és un palau al centre històric de Palma de Mallorca, una 
gran casa aristocràtica que té el seu origen al segle XIV, una reforma al XVI 
i una gran ampliació al XVIII que és la que li confereix el seu caràcter actual. 
A finals del segle passat, l'Ajuntament decideix convertir l'edifici en un centre 
cultural. Amb aquest projecte comença una nova etapa del Casal, que ara 
passa de ser una casa de família a un edifici públic obert a tota la ciutat.

EsEs necessari accedir a zones que abans eren tancades, tornant a activar 
estances i dissenyar una circulació per l'edifici acord al seu nou ús públic. 
La nova circulació ha de ser intuïtiva, fent possible passejar-se amb facilitat 
per aquesta geometria complexa, provocada durant la llarga evolució de 
l'edifici. Per aconseguir-ho unim llum i circulació, la llum natural guia el 
recorregut fent evident el traspàs d'una zona a un altre de la casa per els 
canvis d'il·luminació i per les diverses mides i geometries que es van 
travessant.travessant. Dins aquesta transformació, el nostre treball es concentra en 
evitar que el palau perdi el misteri i la complexitat espaial, de llums i de 
profunditats, que han acompanyat el seu creixement fins avui.
 
Amb el nou programa, la Planta Baixa serà la zona d'accés al nou Centre 
Cultural, amb la Sala d'Exposicions a dos nivells i la Cafeteria. La reforma 
estructural d'aquesta planta ha permès recuperar la situació original del 
pati, amb la visió complerta dels tretze arcs que mantenen la casa suspesa 
a 5 metres d'alçada. La Planta Noble es converteix en casa Museu, que 
es podrà visitar recorrent les estances que conformen l'antiga casa del 
músic Josep Balaguer, el darrer propietari del Casal. A la Planta 
Porxos, sota coberta, hi seran els Porxos, sota coberta, hi seran els Tallers de gravat del "Círculo de 
Bellas Artes" i una Sala de Conferències vinculada a una nova 
terrassa a l'aire lliure. 


