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Presentació

Poc a poc i cada dos anys, allò que havia estat només una
il·lusió es converteix en una esplendorosa realitat. Tenim el goig de
presentar per tercera vegada unes jornades d’estudis locals amb una
alta participació i amb uns treballs plens d’interès.
Aquesta vegada s’han celebrat en la localitat històrica més
meridional del terme. Per espai de dos dies la població des Llombards,
el 16 i 17 de novembre de 2018, ens va obrir les portes de l’antic
convent de ca ses Monges i poguérem gaudir dels savis contenguts
d’una ponència modèlica, obra de la Dra. Concepció Boncompte, que
versà sobre dos exvots conservats en el Museu Parroquial i d’un bon
nombre de comunicacions que tractaren temes tan diversos com els
següents: paleontologia, arqueologia, cartografia, història medieval,
demografia, aviació, lexicologia, cultura popular, relacions epistolars,
poesia, futbol, teatre, meteorologia, geografia humana, etc.
Volem agrair de tot cor la bona resposta que ha obtengut aquesta
tercera convocatòria i la qualitat dels treballs presentats, tant pel
que fa a la ponència com a les comunicacions. Dins aquest apartat
d’agraïments, donam les més efusives gràcies a Joan Nadal, que ens
va fer una visita guiada a uns llocs emblemàtics de la població des
Llombards, tals com l’església parroquial, el conjunt arquitectònic de
la possessió de So n’Amer, la torre de cas Forner i l’exterior de les
cases de can Clar.
Que arribin també les gràcies a la comissió científica, integrada
per les persones següents: Maria Adrover Fiol, Cosme Aguiló, Miquela
Danús Burguera, Guillem Mas Gornals i Damià Ramis Bernad.
I, finalment, gràcies també a la col·laboració del Centre de
Professorat de Manacor, a l’Institut d’Estudis Baleàrics, pel patrocini
d’aquesta publicació i a l’Ajuntament de Santanyí, que, juntament
amb la nostra associació Lausa, fa que aquestes jornades puguin tenir
continuïtat.
Gabriel Noguera
President de Lausa
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Estic ben convençut que les
Jornades d’Estudis Locals són una eina
imprescindible per tal que un municipi
es conegui a ell mateix, una eina que ens
permet reviure el passat per entendre
millor el present i encarar el futur. Les
III Jornades d’Estudis Locals de la
Vila de Santanyí arriben quatre anys
després de la presentació del primer
volum i es consoliden ja com una eina rigorosa i científica on pouar
i trescar per diversos àmbits de coneixement. Així, constatam que
l’objectiu es veu assolit de bell nou perquè hi apareixen estudis i
comunicacions que parlen de temes tan diversos com construccions
residencials, un bombarder, intervencions arqueològiques, un gran
cetaci o lèxic de Santanyí, entre molts d’altres. Abracen amb rigor
científic i partint de la recerca i la investigació diferents branques
del coneixement, sempre immergides en la Vila de Santanyí. El camí
que hem recorregut fins ara és llarg però sempre hi haurà incògnites
per resoldre i horitzons per ampliar que ben segur donaran un llarg
recorregut als nostres estudis locals.
Llorenç S. Galmés Verger
Batle
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DOS MIRACLES
DE DUES MAREDEDÉUS DE CONSOLACIÓ
I EL SEU CONTEXT VOTIU
Concepció Boncompte Coll1

Introducció
D’entrada voldria agrair el suport i encoratjament rebut pels
membres de LAUSA a l’inici de la meva recerca sobre tres exvots
pintats del Museu Parroquial de Santanyí. Aquesta investigació em va
portar més lluny del previst inicialment i el treball s’ha conformat com
a llibre, distanciant-se dels canons del que havia de ser originalment:
un comunicat per a les II Jornades d’Estudis Locals de Santanyí. La
invitació —per part de Lausa— a donar la conferència inaugural de
les III Jornades d’Estudis Locals de Santanyí és per mi un honor.
Amb motiu de la present conferència, m’he plantejat noves
preguntes al voltant de dues de les tres pintures votives estudiades
i conservades al Museu Parroquial de Santanyí; concretament
es tracta de les dues tauletes dedicades a la maredédeu de
Consolació. Les preguntes fan referència a la diferència abismal
entre les dues marededéus que hi són representades. Exposo, a
continuació, preguntes, reflexions i respostes trobades, precedides
d’una introducció a la pintura votiva i al seu context.
1. Miracle, retauló o exvot pintat
Les dues marededéus de Consolació apareixen pintades en dues
petites taules de fusta anomenades —indistintament— miracles,
retaulons o exvots pintats. Físicament són pintures sobre taula en
petit format. Però, pel seu origen i pel seu emplaçament són, abans
que res, ofrenes religioses. Actualment, la societat ha perdut la
familiaritat amb aquests quadrets que fins als anys 70 del segle XX
cobrien els murs dels nostres santuaris, ermites, algunes capelles i
altres dependències d’esglésies parroquials (fig. 1).

1 Concepció Boncompte Coll és pintora, Dra. en Història de l’Art i llicenciada en Dret per la
Universitat de Barcelona. Guanyadora del premi Blecua 2012 d’aquesta Universitat per la seva
tesi “Iconografia picassiana 1905-1907. Influència de la pintura pompeiana” (2009). CV a www.
Boncompte.com. Contacte: cboncompte@gmail.com
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Miracles al Santuari de la Cisa, Premià de Dalt, 1936.

En els miracles, exvots pintats o retaulons, es representa la situació
de perill mortal viscuda pel protagonista i la intercessió d’una imatge
del món sobrenatural a la qual aquest protagonista sol·licita ajut i li
promet —si el salva, i com a contraprestació pels serveis rebuts—
una pintura.2 D’aquí que aquestes pintures s’anomenin miracles.3
La pintura votiva testimonia el diàleg “de tu a tu” que l’home en
situació de perill greu ha mantingut —ininterrompudament i des
d’èpoques immemorials— amb el món sobrenatural. El cristià, en
situació de perill, reacciona com els seus avantpassats pagans i pren
la iniciativa en una negociació divina.
Els miracles són importants documents etnogràfics que recullen
aspectes del passat no reflectits en fonts convencionals (escrites o
plàstiques) com manuals, visites pastorals, llibres d’història, gravats,
estampes, etc.

2 També es troben exvots per sol·licitar un favor a la divinitat. Eren nombrosos a l’antiguitat,
avui són escassos en la nostra àrea geogràfica.
3 Per la descripció del retauló o miracle vegis, BONCOMPTE COLL, Concepció, “Clam per una
pintura extràordinaria del patrimoni mallorquí. El gran exvot d’un Incendi urbà a Ciutat”, a Dies
i coses, 167, S’Alqueria blanca, 2015.
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2. Descripció dels dos miracles: estil i contingut
2.1 Estil
Des d’un punt de vista estilístic, en general, la pintura votiva es
caracteritza pel seu aspecte ingenu, la factura maldestra, els colors
plans, el predomini del dibuix sobre la pintura i, entre d’altres,
el desconeixement de la perspectiva. Però, curiosament, els dos
miracles conservats a Consolació mostren una factura més complexa.
En un d’ells, Home atropellat per un carro, el pintor ha treballat
volums, veladures, efectes lumínics, perspectiva i el dibuix supera el
nivell bàsic amb escreix (fig. 2). L’estudi estilístic dels dos miracles
de Consolació està desenvolupat en el treball que he realitzat sobre
els 3 exvots pintats conservats en el Museu Parroquial de Santanyí i
no és rellevant per les qüestions que plantejaré aquí.4

Anònim. Home atropellat per un carro. Segle XVIII (1780, o posterior).
Oli sobre taula de fusta. 23,2 x 36,3 cm.
Museu Parroquial de Santanyí (foto Joan Pinya).

2.2 Contingut i estructura
Els dos miracles de la marededéu de Consolació reflecteixen
l’estructura de la pintura votiva. Aquest tipus de composicions
s’ajusten a uns paràmetres bàsics que afavoreixen la seva comprensió
per un públic que era, majoritariàment, analfabet.
Conceptualment, en els miracles es representen tres idees: la de
perill, la de devoció i la de solució miraculosa.
4 Pendent de publicació.
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Plàsticament, l’espai pictòric es divideix en dues zones: terrenal i
sobrenatural.
Des d’un punt de vista narratiu aquestes pintures tendeixen a la
supressió de les anècdotes per tal d’oferir una síntesi narrativa que
permeti a l’espectador la comprensió ràpida i efectista de la situació
representada.5
Com podem apreciar directament en els retaulons de Consolació,
la zona celestial es reserva pel personatge sobrenatural (marededéu
o marededéu i àngels), el que obra la solució miraculosa. La zona
terrenal es dedica al protagonista, la situació de perill i el suggeriment
de la devoció.

Anònim. Dona trepitjada per una mula. Segle XVIII (anterior a 1780).
Oli sobre taula de fusta. 24,2 x 34,2 cm.
Museu Parroquial de Santanyí (foto Joan Pinya).

En els dos miracles que ens ocupen, s’han representat el que avui
anomenaríem dos accidents laborals: un home atropellat per un carro
ben ple, probablement, de farratge i una dona trepitjada per una
mula mentre transportava llenya. Els títols d’aquests retaulons vénen
5 Cf. PARÉS RIGAU, Fina. “Ex-vots pintats a Catalunya”. Tesi doctoral (vol. III) de la facultat de
Geografia i Història, Universitat de Barcelona. Barcelona, Biblioteca Museu Etnològic, 1986, p.
134-172.
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donats per l’acció que representen: Home atropellat per un carro
i Dona trepitjada per una mula (fig. 2 i fig. 3). D’aquests miracles
es pot extreure informació d’interès etnogràfic, com per exemple:
tasques del camp encomanades a homes o a dones; indumentària
femenina i masculina per aquestes tasques; tipologia dels transports,
etc. Observem un carro de parell amb jou tirat per dues mules
eguines i no per bous, les rodes del carro són rodes plenes amb
puntes metàl·liques a les llantes que destrossaven els camins i que,
finalment, varen ser prohibides. A més, com veurem a continuació, en
els dos retaulons els pintors aporten informació per poder identificar
a les dues marededéus de Consolació.
2.3 Identificació de les marededéus i cronologia
Artista i comitent tenien interès per identificar a la marededéu que
havia obrat el miracle i, per això, el pintor representava algun detall
iconogràfic específic d’aquesta, el seu esquema, els seus atributs,
etc. Observant els dos retaulons veiem que la marededéu de Dona
trepitjada per una mula és del tipus sedent, el mantell cobreix un

Anònim. Dona trepitjada per una mula, Anònim. Home atropellat per un carro,
detall marededéu. Segle XVIII
detall marededéu. Segle XVIII
(1780, o posterior). Oli sobre taula
(anterior a 1780). Oli sobre taula de fusta.
de fusta. 23,2 x 36,3 cm.
24,2 x 34,2 cm. Museu Parroquial
Museu Parroquial de Santanyí
de Santanyí (foto Joan Pinya).
(foto Joan Pinya).
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trò passat de moda en el moment de realitzar la pintura i la seva
complexió voluminosa evoca la idea de fertilitat (fig. 4). A falta
d’atributs específics l’artista pinta una filactèria als peus de la imatge
en la qual escriu: Mater Consolacionis, subratllant la faceta materna
de la Verge. La marededéu d’Home atropellat per un carro està
dempeus, és estilitzada i elegant (fig. 5). No necessita cap inscripció
que la identifiqui ja que els seus atributs són els més difosos per
la imatge de la Mare de Déu de Consolació: corona i ceptre.6 Altres
versions de la Mare de Déu de Consolació s’acompanyen amb el
llibre de l’Apocalipsi —consol de cristians— però l’artista aquí la
representa amb els símbols del poder que també són propis de Maria
com a reina del Cel.
Tenim dues Verges de Consolació físicament ben diferents i, mentre
que en una s’emfatitza el seu aspecte matern, a l’altre es subratlla
la idea del poder. La marededéu representada a Dona trepitjada per
una mula és una adaptació de la talla —que, com veurem, va ser
esculpida a partir de 1497 i perdurà en el culte fins a 1780— als
canons plàstics de l’època del retauló. A aquesta marededéu se li
practicaren diferents mutilacions per poder-la vestir segons el gust
de cada període.7 L’altra marededéu, la que està dempeus, representa
l’escultura de guix de la Mare de Déu de Consolació datada el 1780.
L’artista pinta la seva imatge i, fins i tot, li dibuixa la cinta que li
cenyeix el vestit sota el pit. La diferència entre l’escultura original i el
retauló pel que fa als colors de la túnica i del mantell (blanc i blau a
l’escultura restaurada) pot obeir al fet que inicialment fos pintada en
els colors amb els quals se la representa al retauló —vermell i blau;
recordem que la imatge ha estat repintada en múltiples ocasions—, o
bé que l’artista es prengués la llibertat de pintar la indumentària de
la marededéu en els colors més habituals a l’època.
La diferència més important entre les dues imatges radica, però,
en l’atribut. La marededéu restaurada sosté a la mà dreta un pom de
flors. La justificació pel ram de flors obeïx al fet que, segons se’m va
explicar, la darrera persona que l’havia vist presidint el santuari la
recordava amb un ram de flors —el ceptre és un element relativament
6 La iconografia més difosa per la Mare de Déu de Consolació és: Mare i Fill, coronats. Ella amb
ceptre i Ell amb globus terraqüi. PLAZA ESCUDERO, Lorenzo; GRANDA GALLEGO, Cristina;
MARTÍNEZ MURILLO, José Mª y OLMEDO MOLINO, Antonio, Guía para identificar los santos
de la iconografia cristiana. Madrid: Cátedra, 2018, p. 245.
7 Del costum de vestir les imatges, en el cas de Consolació, en trobem testimoni en una deixa
de “cinc lliures a la Verge de Consolació pel mantell i altres coses necessàries” tal com ho recull
PONS BONET, Miquel, Notes històriques sobre el santuari de Consolació de Santanyí. Santanyí:
Ajuntament de Santanyí, 1994, p. 2. L’estudi sobre l’estil i els models plàstics per les dues marededéus està desenvolupat a l’esmentat llibre pendent de publicació.
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fràgil, podia trencar-se— i es va optar per mantenir la continuïtat.
Una opció respectable però que desorienta perquè en funció de
l’objecte que sostingui la imatge de la Mare de Déu, aquesta entra
en una categoria o altra Recordem que si porta un escapulari és la
Mare de Déu del Carme, si un lliri, la de la Puresa, etc. No crec que al
devot de Consolació del segle XVIII, XIX i principis del XX li agradés
el canvi del símbol del poder que és el ceptre –gran capacitat per
protegir– pel d’unes flors barrejades en les quals cada una d’elles té
un simbolisme independent (amor, puresa, dolor, perdó...) però que
totes juntes resulten més apropiades per a una ofrena.8
El miracle de l’Home atropellat per un carro, és un document
etnogràfic únic que ens informa sobre la iconografia original de la
marededéu de Consolació del 1780. Normalment els investigadors
tenen en compte per la seva recerca models presents en col·leccions
de gravats i estampes i s’oblida la producció de retaulons locals
susceptibles d’oferir versions o detalls específics sobre un tema.
Cronològicament, tal com va avançar Llompart en el seu magnífic
llibre sobre els exvots mallorquins, els dos miracles de Consolació
se situen al segle XVIII.9 Probablement, l’anterior identificació de les
dues marededéus representades en els miracles, pot apropar-nos a
dates més concretes. Home atropellat per un carro es pot datar entre
1780 i finals del segle XVIII, perquè la seva marededéu és la de guix
del 1780.10 La Dona trepitjada per una mula deu haver estat pintada
entre 1780 i inicis del segle XVIII ja que evoca a la marededéu antiga
de Consolació esculpida als voltants de l’any 1500.
3. Dues marededéus diferents il·lustren els goigs de Consolació
La duplicitat de marededéus de Consolació és, també, visible en
els goigs. Els goigs, com els retaulons, reflecteixen la creença popular
en el poder de la imatge de la marededéu —no de la Mare de Déu
en abstracte sinó d’una pintura o escultura d’aquesta. A pesar que els
diferents goigs de Consolació recullen la devoció a la marededéu tant
per part de camperols com de mariners, no s’ha consevat cap retauló
de temàtica marinera en el santuari. Consolació te una situació
8 Vegis, al darrer capítol, opinió de Pere Terrassa comunicada amb posterioritat a la conferència.
9 LLOMPART MORAGUES, Gabriel, La Mallorca tradicional en los exvotos. Palma: José Juan de
Olañeta,1988, pp. 93 i 94.
10 La data d’execució de la marededéu neoclàssica de Consolació ha estat estudiada, entre
altres, per: VIDAL i TOMÀS, Bernat. Consolació. Recull de documents i notícies sobre el santuari
de Santanyí. Palma: Impremta Mossèn Alcover, 1971 (1ª edició 1949); PONS BONET, Miquel, op
cit.; TERRASSA RIGO, Pere, “La restauració de la Mare de Déu de Consolació. Dades històriques,
revisió de l’autoria i estudi material de la peça.” A II Jornades d’estudis locals de Santanyí.
Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2017, pp. 179-196.
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similar a la de cents de santuaris del litoral mediterràni en els que es
poden contemplar bon nombre de miracles relacionats amb la mar,
com en el de Sant Salvador de Felanitx.
Els goigs anteriors a 1972 estan il·lustrats amb la marededéu
neoclàssica i els posteriors a aquesta data amb la marededéu de
ca.1500.11 És a dir que, mentre goigs antics (per exemple els de
1956) estan presidits per la marededéu nova, els goigs recents (1975)
estan encapçalats per la marededéu antiga. Val la pena observar que
aquests permutes incideixen molt directament en la devoció del
fidel —que pren cos en la materialitat de la imatge miraculosa que
encarna la divinitat— i aquesta devoció havia d’adaptar-se als canvis
successius.
L’escassedat de pintura votiva de Consolació és atribuïble a motius
comuns a la major part d’ermites i santuaris: guerres, destrucció
cíclica de les ofrenes votives per part del clergat, abandó dels
santuaris, espoli, adaptació de les esglésies als dictats dels concilis,
etc. Als anys 70 del segle XX, es va conferir a Consolació l’aspecte
auster que postulava en Concili Vaticà II, buidant l’església d’objectes
de religiositat popular i altres.12
En aquells moments, la pintura votiva no era solament cobejada
per intel·lectuals, i artistes sinó que l’interès per la mateixa arribà
als col·lecionistes. Les demandes comercials incrementaren l’espoli
dins ermites aïllades i fosques, però també a l’interior dels museus.13
La fotografia de l’escriptora Susan Sontag asseguda en un despatx a
França (1972), amb un miracle —accident de carro o cotxe— recolzat
a la prestatgeria, il·lustra la tendència, per part d’intel·lectuals, a
envoltar-se d’unes pintures que perden el seu sentit fora del context
religiós (fig. 6).

11 Cf. PONS BONET, Miquel. “Notes històriques...”. La data segura és incerta, però a partir dels
testaments trobats s’ha arribat a una data de consens: més enllà del 1497, principis del segle
XVI. Per abreujar, al llarg del text, esmentaré a aquesta marededéu com, la del 1500.
12 Em segueixo remetent a l’obra de Miquel Pons pel que fa a la decadència del santuari a finals
del segle XVIII i a la valuosa informació que proporciona l’autor sobre les transformacions
sofrides a Consolació durant el segle XX, especialment amb ocasió de les obres dels anys 30 i a les
dels 70. Dedueixo que els treballs realitzats a principis dels anys 70 del segle XX aconsegueixen
conferir la sobrietat proposada pel Concili Vaticà II. Pons explica que s’eliminaren del santuari
les pintures de La Trinitat i els àngels que l’autor atribueix a Joan Salom, comportaren el trasllat
d’escultures a la parròquia de Santanyí i la gradual supressió i arraconament d’un conjunt
d’objectes propis de la religió popular. Entenc que aquests canvis, en part, col·laborarien en la
modificació de les tradicions cultuals del poble.
13 Com succeí en el Museu Marítim de Barcelona durants els anys 70 i 80 del segle XX, vegis:
Sella, Antoni i GARCÍA, Enric, Creences de la mar. Barcelona: Museu Marítim i Angle editorial,
2003.
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Susan Sontag, França, 1972 (miracle a la prestatgeria esquerra).

Però, curiosament, aquesta inclinació que comporta la
descontextualització de la pintura votiva, ha salvat molts retaulons
de la destrucció. En aquest sentit vull recordar la campanya realitzada
pel pintor mexicà Diego Rivera (1886-1957) per la revalorització de la
pintura de miracles i la col·lecció de 400 retaulons reunits per la seva
esposa, la pintora Frida Kahlo (1907-1954), que avui poden visitar-se
al seu Museu, a Mèxic. També amb voluntat de preservar el patrimoni
dels miracles, sorgí a Milà la Fondazione PGR i a la seva sala
d’exposicions es contemplen, entre els retaulons italians (anomenats
per grazie ricevute, PGR), altres procedents de territori hispà.
Òbviament, el lloc d’aquestes pintures és el santuari o ermita
d’origen, però cal dir que la immensa majoria del clergat no és
sensible (ni per la factura ni pel concepte) a aquestes obres i que
és suficient veure l’estat en el qual conserven les poques que encara
tenen. A pesar d’aquesta actitud de l’Església, la necessitat humana
de relacionar-se personalment amb la divinitat personificada en una
imatge venerada perviu; és un hàbit prehistòric que no ha pogut
erradicar la religió intel·lectual.
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4. Els miracles de Consolació en el context votiu.
Els miracles de Consolació, encara que escassos, estan ben
conservats en el Museu Parroquial de Santanyí. Aquestes dues
pintures –més una tercera procedent de Palma que és objecte d’estudi
exhaustiu a la recerca esmentada a l’inici–, juntament amb les figures
de plata retallades que penjaven del cinturó de Sant Roc (traslladat
del santuari de Consolació a la parròquia de Santanyí, també als anys
70) i de l’escultura de Sant Victorià (parròquia de Santanyí), enllacen
el patrimoni santanyiner amb determinades manifestacions culturals,
cultuals i plàstiques que s’han desenvolupat des de la prehistòria i a
les que, generalment, se’ls atribueix caràcter màgic i votiu, com per
exemple les mans pintades a Gargas, França (21.000 a 29.000 aC.) (fig.
7 i fig. 8).14 Les esmentades peces santanyineres formen part d’una
cadena ininterrompuda des dels albors de la humanitat. Poques —o
cap altre— obres d’art gaudeixen de tan extraordinària genealogia.

Figures votives de plata retallada, segle XIX.
Museu Parroquial de Santanyí.
Cama votiva, segle III aC.

Entre les ofrenes romanes (donaria), trobem els antecedents més
directes dels exvots santanyiners: petites pintures sobre taula, o en
baix relleu sobre pedra i reproduccions del cos humà realitzades en
14 Agraeïio al pintor i historiador Andreu Pons Fullana –responsable de l’excel·lent museïtzació
del patrimoni de la parròquia de Santanyí en el Museu Parroquial– els seus comentaris respecte
als exvots de plata (de baix aliatge) i la seva relació amb les escultures de Sant Roc (procedent
de Consolació) i Sant Victorià. Preguntat sobre l’escassedat de retaulons i l’absència dels de
tema mariner em comentà que només va trobar els que estan exposats i estaven en un calaix de
la rectoria. Que els dos retaulons objecte del present estudi varen desaparèixer del calaix i ell
els va recuperar amb ocasió d’una exposició celebrada a Santanyí.
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diferents metalls ja eren elaborats pels grecs i segueixen vives als
nostres dies.15 A Creta s’han localitzat figures d’animals pertanyents
al Neolític, a Itàlia figures votives etrusques dels segles VII-VI aC. Pel
que fa als retaulons, Amades situa els inicis dels mateixos al món
egipci i ja ben definits a les cultures hel·lèniques i romanes. Respecte
a la seva continuïtat durant el cristianisme, l’autor afirma:
“No sabem si als primers temps del cristianisme van desaparèixer
ni quina va poder ser la causa d’aquest possible trencament, però el
cert és que a casa nostra no en trobem dades fins al començament
del segle XIV”.16
Exvots pintats com els que ens ocupen, estan documentats al
món clàssic per nombrosos autors. Ciceró a De natura deorum els
esmenta en aquests termes:
“Tu que penses que els deus negligeixen les coses humanes, per
ventura no et dónes compte, a la vista de tantes taules pintades, que
són molts els homes que gràcies a llurs vots han foragitat la força de
la tempesta i han arribat a port sans i estalvis?”.17
Altres variants d’ofrenes en agraïment, o sol·licitud, de miracles
realitzades per pobles (celtes, ibers, romans, hel·lènics...) cristianitzats
varen perviure entre els qui passaren a professar la nova religió.18
És, de nou, Amades qui localitzà documentat el primer retauló
de la cristiandat i, mentre no se’n trobi altre, aquest exvot pintat de
l’any 1323 situa a Mallorca i als seus miracles en un lloc privilegiat
en el context de la pintura votiva de l’era cristiana. Es tracta d’una
pintura documentada a Montserrat i l’oferent de la mateixa va ser un
mariner mallorquí agraït a la Moreneta pel seu ajut.19 El folklorista
català parla també d’un exvot que va fer pintar el rei Martí l’Humà
a les darreries del segle XIV. Aquesta pintura mallorquina del 1323
(avui desapareguda) dipositada a Montserrat enllaça amb la tradició
pagana de penjar petits quadrets davant de les estàtues —entre
altres— per explicar guariments i beneficis miraculosos.20 Ritus
15 COBOS RUIZ de ADANA, José y LUQUE-ROMERO ALBORNOZ, Francisco, Exvotos de Córdoba. Córdoba: Diputación Provincial de Córdoba y Fundación Machado, 1990, p. 24.
16 AMADES, Joan Els ExVots. Barcelona: Orbis, exemplar nº 295 (total 500). 1952, p. 141. La
pintura votiva avui està en franca decadència a la península Ibèrica però és viva i molt activa
a Mèxic.
17 Ciceró De natura deorum, III, 37. Cita procedent de PARÉS RIGAU, Fina, op. cit., vol I, p. 9.
Altres cites sobre exvots pintats del món clàssic a l’esmentat estudi sobre els tres exvots pintats
de Santanyí pendent de publicació.
18 COBOS RUIZ de ADANA, José et al., op. cit., p. 24.
19 AMADES, Joan, op. cit., p.141. L’estudi sobre l’exvot mallorquí de 1323 i l’obra de Pedro de
Burgos són objecte d’un capítol sencer al treball que tinc pendent de publicar.
20 Cf. AMADES, Joan, op. cit.
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pagans fortament arrelats entre la població, com és el cas de les
ofrenes votives a una imatge evocadora del món sobrenatural, varen
perviure a pesar dels entrebancs.21
5. L’Església davant el fet votiu
5.1 Actitud ambigua de l’Església
L’actitud ambigua —inicialment combativa i finalment integradora—
de l’Església enfront de les ofrenes votives a arbres, escultures,
fonts, etc. no sorprén, ja que aquestes formaven part del paquet
de tradicions paganes que penetraren en el sí del cristianisme amb
les espectaculars conversions massives de pagans, generalment poc
convençuts.
Jordi Molas, monjo benedictí, en un article al voltant dels exvots
pintats de Montserrat, comenta els efectes de la repressió sobre
aquest tipus de manifestacions:
“Està ben demostrat que com més
intents de supressió hi ha de les
expressions religioses populars, amb
més força reneixen...”.22
Vegem algun exemple de la
repressió d’ofrenes votives a l’època
cristiana. El cristianisme passà
ràpidament de ser objecte a ser el
subjecte de persecucions en nom
de la religió. L’edicte de tolerància
de Constantí (Edicte de Milà, 313),
a la pràctica anà més enllà de la
tolerància i la convivència religiosa
s’alterà a favor del cristianisme.
Més endavant, l’emperador Teodosi
establí el cristianisme com a religió
oficial de l’imperi romà (Edicte de
Tessalònica, 380). Des d’aleshores
(amb algun període de relativa calma)
es perseguí amb cruesa inaudita
Escultura d’August, segle I
qualsevol manifestació assimilable al
a. C. Museu d’Efes.
paganisme tant en l’àmbit públic
21 Vegis: CHUVIN, Pierre Chronique des derniers païens. La disparition du paganisme dans
l’Empire romain, du règne de Constantin à celui de Justinien. Paris: Les belles lettres, Fayard,
2011, p. 9.
22 MOLAS RIFÀ, Jordi, “Catàleg d’exvots. La col·lecció dels exvots de Montserrat” a Montserrat.
Butlletí del santuari. Nº 6, 2a època. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Maig 1983, p. 25.
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com en el privat23 (fig. 9). Els
boscos sagrats varen ser talats
i cremats, sense que l’Església
arribés a assolir totalment
l’objectiu d’impedir a l’home de
relacionar-se transcendentalment
amb la natura. Es prohibí penjar
bandes en els arbres o construir
altars amb branquetes.24 El
Concili d’Auxerre (587) vetà les
expressions d’agraïment a les fonts
(recordem que en alguns indrets
de Catalunya encara s’anomenen
“les déus”) i boscos sagrats i,
per altra banda, també castigà la
manufactura d’exvots de fusta.25
La tala dels esmentats boscos (per
Arbre amb ofrenes votives. Lleó,
part de Sant Eloi, de Sant Martí,
Camí de Santiago, 2016.
etc.), igual que la destrucció de
temples i imatges
sagrades del món
clàssic, formaren
part del procés
d’implantació del
c r i s t i a n i s m e . 26
No
obstant,
la
cristiandat
del
segle XXI segueix
realitzant ofrenes
als boscos —les
trobades al llarg del
Camí de Santiago
en són una mostra
Benes al vimer de S’Hort d’es Correu,
interessantíssima— i
Manacor, 2012.

23 Vegis en aquest sentit el llibre rigorosament històric que ha esdevingut un best seller: NIXEY,
Catherine, La edad de la penumbra. Como el cristianismo destruyó el mundo clásico. Barcelona:
Penguin Random House, 2018 (1ª ed. The Darkening Age. The Christian Destruction of the
Classical World. Londres: Macmillan, 2017).
24 CHUVIN, Pierre, op. cit., p. 76.
25 AMADES, Joan, op. cit., p. 61.
26 Cf. BROWN, Peter The Cult of the Saints. Its Rise and Function in Latin Christianity. Chicago:
The University of Chicago Press, 2015 (1ª ed. The University of Chicago Press, 1981), p. 181.
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penjant benes dels arbres —el ritual del Vimer a s’Hort des Correu de
Manacor, és un exemple ben proper (fig. 10 i fig. 11). Milers d’anys
de cristianisme no han pogut acabar amb pràctiques lligades a anhels
ancestrals de l’ànima humana. La necessitat de comunicar-se amb el
món sobrenatural a través de la natura no ha estat erradicada i el
culte a les imatges ha estat integrat al cristianisme.27
5.2 Les ofrenes votives integrades a l’interior del temple
cristià
L’Església, com que no podia erradicar la pràctica de les ofrenes
votives, les integrà en els temples cristians encara que, sovint, a
desgrat del clergat, tal com ho reflecteix l’antropòleg Rodriguez
Becerra:
“La “sala de los milagros” tan repugnante para muchos sacerdotes
“concienciados” y muchos laicos “ilustrados”, es la expresión humana
de esta preocupación vital...”.28
Actualment, a la sala dels miracles del santuari i monestir de
Montserrat, un cartell informa els oferents que tots els objectes
dipositats seran destruïts mensualment. No queden testimonis
de les ofrenes votives del segle XXI en aquest santuari (fig.
12).29 Contemplant els exvots de Montserrat i els dos miracles de
27 En aquest sentit, són curioses –perquè procedeixen d’un observador aliè al nostre món
votiu– les descripcions d’algunes ofrenes i exvots que trobà D.H. Lawrence en el viatge que
feu a peu a Itàlia des d’Alemanya el 1912. Transcric literalment a continuació alguns fragments
del llibre:
El camino imperial que conduce hasta Italia parte de Múnich, cruza el Tirol por Insbruck y
pasa por Bolzano antes de llegar a Verona cruzando las montañas [...]. En todas partes se ve la
misma obsesión por el dolor físico, los accidentes y la muerte repentina. En todos los lugares
donde ha sucedido una desgracia hay clavado un pequeño recordatorio del accidente para
propiciar la mediación de Dios en las desgracias y la muerte. Hay un hombre que se ahoga en
un torrente sumergido hasta la cintura con los brazos en el aire. La pequeña pintura enmarcada
está clavada en un árbol en el lugar consagrado al accidente. Hay otro tosco cuadrito sujeto
a una roca: un árbol que cae sobre un hombre y le parte la pierna en dos mientras salpica
la sangre. Siempre el mismo extraño grito de angustia y miedo perpetuado en las pequeñas
pinturas clavadas en el lugar del desastre [...]. En un valle próximo a St. Jakob, justo al pasar la
cresta de la montaña y alejado del ferrocarril, hay un santuario muy grande e importante junto a
la carretera. Es una capilla de estilo barroco pintada de color rosa florido y crema por fuera con
arquitos recargados. En el interior alberga el Cristo más sobrecogedor [...]. El santuario estaba
bien cuidado y tenía signos evidentes de que era frecuentado. Había colgados muchos exvotos
con forma de extremidades y muchas ofrendas. LAWRENCE, D.H. Italia a media luz. Madrid:
Abada, 2015 (1ª ed., 1916), pp. 19, 30, 32, 33.
28 RODRIGUEZ BECERRA, Salvador y VAZQUEZ SOTO, JoséExvotos de Andalucía. Milagros y
promesas en la religiosidad popular. Sevilla: Argantonio. Ediciones andaluzas. Col. “Andalucía,
pedestal de España”. 1980, p.23.
29 Durant tres mesos he acudit setmanalment a la biblioteca de Montserrat i en cada ocasió
he visitat la sala dels miracles. M’ha sorprès veure que sempre està ben plena. Comentada
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Sala del miracles, santuari de Montserrat, 2018.

Consolació, resulta evident que l’exvot a una imatge de la marededéu
implica, com ja he avançat, la creença en els poders miraculosos de
la figura en concret, de l’escultura. Em pregunto si aquesta actitud,
segons com es mirés, podria considerar-se propera a la idolatria o a
la superstició?
I de l’anterior pregunta en sorgeixen altres: com una religió que
considerava la veneració —per part dels pagans— a les imatges
idolatria, va arribar a promoure el culte a la imatge de la Mare
de Déu? Com va gestionar l’Església la substitució d’una imatge
miraculosa per una nova escultura que, rapidament, esdevindria,
també, miraculosa, tal com succeí a Consolació?
Per respondre a aquestes preguntes i a les que em feia inicialment
he hagut de revisar la recepció del culte a Maria a Mallorca i el
desenvolupament del culte a la imatge de la Mare de Déu en el
cristianisme pre i post trentí.
la important pèrdua etnogràfica, religiosa, etc. que significa la destrucció mensual de tot el
material amb la professora en antropologia de la UB, Dra. Josefina Roma, vaig comprendre
que ni tan sols es realitza una relació mensual de les ofrenes més significatives que s’eliminen.
Personalment, m’han sorprès les nombroses cartes i notes que els devots escriuen a la marededéu
de Montserrat en múltiples idiomes.
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6. El culte a Maria a Mallorca
Llompart afirma que a Mallorca hi havia una bona predisposició
pel culte a Maria a causa de la tradició dels cultes a les deesses mare
del món precristià. L’autor també assenyala que a les darreries del
segle XIII ja existien imatges marianes a Mallorca, sent una pintura
genovesa venerada a la Seu de Ciutadella poc després de la conquesta
(1287), la primera coneguda a les Balears.30 En aquest sentit, les
descobertes de l’erudit mallorquí Fra Gaietà sobre un suposat culte i
temple a Diana (Artemisa) a Lloseta no semblen impossibles.31
La identificació entre Maria i Diana no és una novetat mallorquina
ni elucubracions de l’autor citat sinó una realitat històricament
documentable. De fet, el culte a Maria com a Mare de Déu es va
definir en el Concili d’Efes (431), una ciutat escollida aposta ja que
allà es venerava a Diana (Artemisa) i Maria assumiria bon nombre
dels aspectes de Diana, deessa verge i símbol de la fertilitat. El
temple a Artemisa (Diana) d’Efes era el més important de la cultura
grecoromana, era una de les set meravelles del món i aglutinava al seu
voltant les masses de peregrins que el cristianisme cobejava per Maria.
Del temple d’Artemisa a Efes en resta un fragment de columna.
Sovint els elements arquitectònics dels temples pagans eren reciclats
en les construccions cristianes veïnes. En altres ocasions no quedava
res del temple primitiu. Però era habitual la superposició de cultes
en un mateix recinte i la suplantació de les divinitats paganes pels
sants cristians.32 Dinàmica que, òbviament, és aplicable a Mallorca.
En aquesta línia, no puc deixar de pensar en les paraules de Jeroni
de Berard sobre l’antiguitat d’un culte a Consolació: ”se dice ser más
antiguo este santuario que la fundación de la villa”.33 Això no obstant,
la majoria dels historiadors santanyiners coincideixen en què la
fundació del santuari de Consolació no pot ser anterior al 1500 i les
dades aportades es basen en documentació que condueix a aquesta
30 LLOMPART MORAGUES, Gabriel, “La devoció mariana de Mallorca a la història de la pietat i a
la iconografia”. A Nostra Dona Santa Maria dins l’art mallorquí. Palma: Conselleria d’Educació
i Cultura i Govern Balear, 1988, pp. 21-41.
31 Segons el Dr. P. de Montaner, d’haver conegut aquesta informació Robert Graves, sens dubte
hauria considerat confirmades les seves teories sobre el culte a la Deessa Blanca a Mallorca.
Informació recollida a la seva conferència Mallorca y su reina divina: aspecto de la mitopoesis
gravesiana, celebrada a la seu de la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Històrics, Genealògics
y Heràldics, 24 de maig del 2018, a Palma. El desenvolupament del contingut està en premsa.
32 Veure: TEJA, Ramón, “De Menute a Abukir. La suplantación cristiana de los ritos de la
incubatio en el templo de Isis en Menute (Alejandría)”. Madrid: Revista de Ciencias de las
Religiones. XVIII, 2007. pp. 99-114.
33 Cita de Jeroni de Berard a Historia de la Ciudad y Villas de Mallorca (ca.1789) recollida per
VIDAL i TOMÀS, Bernat, op. cit., p. 21.
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data.34 Paral·lelament se sap que el culte a Consolació comença a
desenvolupar-se a l’illa al voltant del 1500.35 No sóc historiadora si
no historiadora d’art i confio en la recerca —pel que fa a la data
d’introducció del culte cristià a la marededéu de Consolació en el
puig— de Bernat Vidal i de Miquel Pons, així com en la conformitat
respecte als seus resultats per part de Pere Terrassa. Però no podem
oblidar la queixa inicial de Miquel Pons respecte a la manca de
documentació municipal (cremada el 1868) i cal conscienciar-se
que s’arribà a la data de consens (1500) d’acord amb documents
complementaris. Per altra banda, tenir present que el que no està
documentat —o excavat, especialment en períodes prehistòrics— no és
negable definitivament i que potser pel que fa a l’antiguitat del puig de
Consolació com a lloc de culte, seria prudent deixar la qüestió oberta.
Confiant, doncs, i valorant la tasca de recerca realitzada pels
esmentats historiadors només voldria apuntar el suggeriment que
Berard disposés d’informació avui desconeguda o el coneixement
d’una tradició perduda. Per altra banda, m’agradaria insistir en
el que ja he apuntat més amunt: que els espais sagrats acullen
successivament cultes de les religions dominants que es van succeint
al llarg de la història. Els cims, muntanyes i puigs gaudeixen de
condicions especials i d’un simbolisme que fa dels mateixos el punt
34 El citat Bernat Vidal aporta dos testaments que podrien orientar-nos sobre la data de fundació
del santuari. El de “Guillem Timoner de 22 d’abril de 1494 que deixa uns censals i alguns diners:
dos ducats d’or venecians i dues lliures, destinats als fins que el text següent dona a entendre
e si dit paviment no’s feya, ni dita imatge de Nostra Dona, sia tot convertit en un offaers”. Les
donacions s’atribueixen a Consolació. Un altre “testament, de Joana, muller de l’honrat en Joan
Muntisola, amb data 4 de setembre de 1497, especifica: Item leix al imatge que’s fa de nostra
dona, cent sous petits”. VIDAL i TOMÀS, Bernat, op. cit., p. 29. Per la seva part, Miquel Pons
lamenta la manca de documents degut a la crema de l’arxiu municipal el 1868 i observa que
no es menciona l’existència de Consolació al Capbreu d’en Manresa, declaració de béns del
rector Mateu Verger, a 1404. Recorda els testaments comentats i cita nous testaments, com un de
data 1519 de Caterina, esposa d’Antoni Rigo, que deixa 8 sous a la confraria de la Verge Maria
de Consolació. A més, el fet que “l’historiador Mn. Joan Binimelis i Garcia, 1590, a la Història
de Mallorca, parli de l’oratori amb molts edificis i habitacions sota la protecció dels jurats de
Santanyí”, porta a pensar que el santuari no pot ser anterior al 1500. Ni Bernat Vidal ni Miquel
Pons confien en els comentaris sobre l’antiguetat de Consolació per part de Jeroni Berard i Solà
(1742-1795), a la seva Historia de la ciudad y villas de Mallorca. “Berard apunta: se dice ser más
antiguo este santuario que la fundación de la villa”. Segons Berard el santuari seria anterior al
1300. Vidal i Pons, d’acord amb les dades anteriors, discrepen de Berard. Pons tampoc admet
“la data de 1348 com inici del santuari de Consolació, any de l’erecció del Puig de Maria de
Pollença i del santuari de Sant Salvador de Felanitx”. PONS BONET, Miquel, op. cit., pp. 1, 2.
Pere Terrassa es ”decanta per la hipòtesi defensada per la gran part dels historiadors i que situa
els inicis de construcció del santuari als voltants del canvi de segle”, es a dir, al voltant del 1500.
TERRASSA RIGO, Pere, op. cit., 180.
35 El 1507 es batejà una imatge al convent de Sant Jeroni. A LLOMPART MORAGUES, Gabriel,
op. cit., p. 28.
29

III JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

d’unió entre el món terrenal i el sobrenatural. En aquest sentit,
Mircea Eliade —l’estudiós de les religions— afirma que:
“Todo microcosmos, toda región habitada, tiene lo que podría
llamarse un “Centro”, es decir, un lugar sagrado por excelencia”.36
A l’àrea de Santanyí, Consolació podria ser aquest centre i el
culte avui conegut enllaçaria amb cultes antics celebrats en el mateix
entorn. El puig de Consolació es troba sobre el poblat talaiòtic de
Can Jordi, és a dir, en una àrea habitada des del passat remot.37
Amb aquest comentari, lluny d’entrar en disquisicions historicistes,
pretenc que no s’oblidin totalment les paraules de Berard ja que
la documentació de la qual es disposa no és realment explícita i la
tradició apunta en el sentit exposat.
Retornant al culte a Maria, per comprendre la magnífica acollida
que el mateix rebé a Mallorca cal tenir en compte, almenys, dos
factors: la tradició als cultes a deesses mare a l’illa —esmentada per
Llompart— i la força amb la qual introduïren el culte les tropes de
Jaume I l’any 1229. Al marge de si a Mallorca es varen conservar
imatges de la Mare de Déu després del primer període cristià o de
la conquesta pisano-catalana del 1114 —recordis que es considera
d’aquest període l’anomenat Crist dels pisans desenterrat el 1487 en
una excavació al costat de Sant Nicolau Vell38—, la primera imatge
de Maria que penetrà a Mallorca és la representada a l’estendard
visible en un dels frescs sobre la conquesta de Mallorca datables
el 128539 (fig. 13). És una marededéu —aparentment de transició
romànic-gòtica— que evidencia, per una banda, la introducció del
culte a Maria a l’illa en el mateix moment en què les hosts del comte
rei trepitjaren terra mallorquina i, per altra part, la imposició del seu
culte amb la força i el suport de l’exèrcit de Jaume I.
Vegem ara com situem la imatge de la marededéu antiga de
Consolació en aquest culte.
36 ELIADE, Mircea. Imágenes y símbolos. Madrid: Taurus. 1979, (1ª ed. Images et symboles. Paris:
Gallimard, 1955), p. 42.
37 Molts d’aquests poblats seguiren sent nuclis d’habitatge durant la dominació romana i el
Dr. Cosme Aguiló, a la documentació (d’autor i procedència desconeguts —segons afirmà
Aguilò—–) llegida en el seu comunicat a les presents Jornades, ha esmentat una Minerva (avui
al Museu Arqueològic de Catalunya) trobada a un poblat talaiòtic d’Es Llombards. Voldria
assenyalar, també, que Minerva te en comú amb Diana i amb Maria la seva virginitat.
38 Sant Nicolau Vell estava a l’actual plaça del Rosari. La imatge es troba actualment a l’església
de El Terreno. Agraeixo la consulta a Josep Sagristà de l’Arxiu Diocesà de Mallorca. Les dades
sobre el Crist dels pisans procedeixen de VICH BRUGUERA, Jordi M. La iglesia de El Terreno
en construcción, 1863-1966. En el 50 aniversario de la consagración del altar mayor. Palma:
Imprenta Escuela de Nazaret, 2016, pp. 71-73.
39 Conservats al MNAC, Barcelona.
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Anònim. Conquesta de Mallorca, detall estendard amb marededéu. ca. 1285,
Barcelona, MNAC.

7. La marededéu antiga de Consolació.
7.1 Cronologia i qüestions estilístiques
D’acord amb els anteriorment citats testaments desvelats per
Bernat Vidal i comentats per Miquel Pons i Pere Terrassa, la imatge
de la marededéu antiga de Consolació va ser realitzada en una data
posterior a 1497 i el seu culte perdurà fins a 1780 (fig. 14).40
De fet, Llompart no l’esmenta entre les Verges de tradició
romànica que es troben a l’illa realitzades entre els segles XIII i XIV.
L’autor situa en aquest conjunt marededéus com la de Sant Salvador
d’Artà (1282), de factura més primitiva que la de Consolació41 (fig.
15). L’erudit mallorquí parla de la llarga vida de l’escultura romànica
a l’illa, especialment en llogarets allunyats de la capital i amb pocs
40 VIDAL i TOMÀS, Bernat, op. cit., p. 29.
41 “... en el seu temps, la majoria d’imatges marianes de l’illa continuarien essent encara talles
de fusta romàniques de la Verge asseguda damunt un tron, amb l’infant damunt la falda o
gonella i algun atribut. L’art sacre sol anar enrederit de les modes, exceptuant certs centres
d’avantguarda espiritual. Volem donar alguns exemples d’imatges romàniques, o de tradició
romànica, conservades a Mallorca, sempre en punts allunyats de la capital i en esglésies de
magres recursos econòmics que són les que conserven objectes de gran antiguitat.” LLOMPART
MORAGUES, Gabriel, op. cit., p. 22.
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Marededéu de Consolació,
ca. 1.500, abans de
la restauració.

Marededéu de Sant Salvador d’Artà, 1282,
abans de la restauració.

recursos —com devia ser Consolació—, però la cronologia de la
marededéu de Consolació no pertany al gòtic sinó al Renaixement i
a una data avançada en la qual als “centres d’avantguarda espiritual”
—utilitzant l’expressió de Llompart— ja s’està introduint el manierisme
(San Pietro in Montorio, Bramante, Roma 1502).
Comparant la marededéu de Consolació amb marededéus
pertanyents a períodes anteriors i amb una de contemporània,
veiem que la marededéu de Consolació recull l’estructura bàsica
de marededéus romàniques com la de Núria, encara que s’allunya
lleugerament de la seva rigides anatòmica —potser per un treball
de “bulto rodó”— i indumentària —pel moviment dels plecs del
mantell i de la túnica (fig. 16). Però tampoc és una marededéu
32

SANTANYÍ: LLENGÜA, TERRES I GENT

Marededéu de Núria,
segles XII-XIII.
Santuari de Núria.

Vierge de la Sainte
Chapelle, 1250-1260.
Paris.

Michelangelo Buonarroti,
Madonna de Bruges,
1501-1503. Església de
Notre-Dame, Bruges.

gòtica: no te la seva elegància, ni transmet la humanitat envers el
fill, ni el drapejat oneja sinuosament envoltant la seva silueta com
observem en les marededéus d’aquest període (fig. 17). Per ser una
marededéu de transició romànic-gòtica, com Nostra Senyora de la
Salut d’El Terreno (ca. 1285, abans a Sant Nicolauet, Portopí), li
manca unitat de factura. Els trets propis del romànic i del gòtic no es
fusionen a la marededéu de Consolació com succeïx a l’esmentada
imatge de Nostra Senyora de la Salut. I, si comparem la talla de
Consolació amb una imatge contemporània seva, com és la Madona
de Bruges (1501-1504) de Miquel Àngel advertim que, estilísticament,
no presenten coincidències (fig. 18). Si bé no es pot pretendre que
l’artista que treballava a principis del segle XVI a Mallorca estès al
corrent de l’avantguarda romana, el que si és obvi és que entre Itàlia
i Mallorca hi havia una intensa relació comercial i que el classicisme
feia algunes dècades que es propagava des dels diferents centres de
producció italians per tota Europa.
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7.2 L’arcaisme desitjat de la marededéu de Consolació
La factura arcaïtzant de la marededéu de Consolació —esculpida
al voltant del 1500— és una evocació al primitivisme que podria
obeir a la necessitat “d’utilitzar una forma antiga” per aconseguir la
“valides intemporal” i l’autenticitat de l’escultura, ja que les “imatges
antigues tenien la mateixa autoritat que els textos antics”.42
Sovint, el primitivisme anacrònic pretén connectar una escultura
(com seria la marededéu de Consolació del 1500) amb una imatge
desconeguda preexistent. Pensem que Santanyí va ser fundada el
1300 i que durant 200 anys alguna —o varies— imatge de Maria
es devia venerar a la zona.43 De no ser així, l’anacronisme de la
marededéu de Consolació respondria a una rusticitat fantasiosa per
l’època, sempre amb voluntat d’atorgar validés i autenticitat a un culte
creat ex novo. En els dos casos la nova imatge necessita consolidarse mitjançant el recurs a l’antigor ja que l’idea de l’autenticitat de
la imatge lligada a fórmules artístiques del passat va perviure —de
forma cada vegada més aïllada— inclús quan plantejaments plàstics
sorgits de la Contrareforma havien entrat en vigor.
Entenc que la factura de la marededéu respon a un arcaisme
desitjat i atribuir el treball anacrònic i maldestre de la Verge a la
manca de coneixements de l’artista rural és un tòpic. Per rústec
que sigui el context, és impossible que un artista d’inicis del XVI
desconegui els diferents corrents artístics que s’han succeït en 400
anys. Però, el que sí és possible, és que l’artista decideixi ignorarlos expressament per utilitzar una forma del passat que atorgui a la
imatge la pàtina d’autenticitat.
8. Quin és i còm sorgeix el retrat “autèntic” de Maria?
8.1 Com sorgeix el retrat de Maria?
El retrat al món cristià sorgeix vinculat al món funerari i a les
relíquies. Pel que fa als retrats dels Sants i dels màrtirs —seguint la
tradició del món pagà— s’adjuntava un retrat del difunt sobre les seves
relíquies per tal de ser recordat, físicament, tal com havia estat (fig. 19).
Les imatges de màrtirs i de sants, en contacte amb la relíquia adquirien
la capacitat miraculosa de la mateixa reliquia —com la relíquia
42 BELTING, Hans, Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la era del arte.Madrid:
Akal,2009 (1ª ed. Bild und Kult. Eine Geshichte des Bilder von dem Zeitalter der Kunst, Münich:
C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1990), pp. 579 i 580.
43 Ibid. Pensem en la dinàmica que suggereix l’exemple abans esmentat de la imatge de Nostra
Senyora de la Salut (ca.1285) enterrada sota l’altar de Sant Nicolauet i altres de similars: que les
imatges antigues, avui desaparegudes, probablement varen ser enterrades en ser substituïdes
per una de més moderna.
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per contacte— fins a
arribar a obrar miracles
de manera autònoma.
Però els retrats que es
difongueren de Maria
amb el Nen no podien
haver sorgit mai d’un
retrat funerari, ja que
tant Maria com el Fill
varen ascendir al Cel i
no es conservaren les
Momia amb retrat, segle II. El Fayum, Egipte.
seves restes físiques. El
retrat de la Mare de Déu es vincularà amb les relíquies —relíquies
secundàries: de Santes o retalls de la túnica de Maria, per exemple—
però a posteriori. On va sorgir, doncs, la primera imatge autèntica de
Maria amb l’Infant? 44
Mentre l’autoritat eclesiàstica destruïa les escultures que
facilitaven protecció als anomenats pagans, les masses cristianitzades
—que no podien privar-se del suport procurat per la imatge d’un
interlocutor amb accés al sagrat i que estaven molt lluny de l’elit
cristiana intel·lectual capaç de sobreviure amb principis religiosos
abstractes—, ja veneraven les imatges pintades sobre fusta dels
màrtirs i dels nous sants en els cementiris.45 Acostumats al politeisme,
molts d’ells compatibilitzaven la veneració d’aquestes imatges
cristianes amb cultes domèstics d’origen pagà. El culte més difós –
per una qüéstió de supervivència– era el culte a la fertilitat que des
d’etapes prehistòriques s’ha representat, principalment, mitjançant la
imatge d’una mare amb un fill. Al món clàssic, la parella que millor
evocava el principi de la fertilitat era —al marge de múltiples cultes
antics i locals— la formada per Isis i el seu fill Horus46 (fig. 20).
Recordem que Isis va concebre a Horus mitjançant poders divins
i era deessa de la fertilitat entre altres), una imatge que seria molt
avinent pel perfil de Maria com a Mare de Déu que es va oficialitzar
en el Concili d’Efes.
44 Cf. BELTING, Hans, op. cit; Brown, Peter, op. cit.
45 Cf. BELTING, Hans, op. cit; Brown, Peter, op. cit.
46 Les divinitats paganes “s’associaven”, fusionaven, etc. Per exemple, a Pompeia, el temple
d’Isis i Osiris estava, alhora, dedicat a Venus i a Baccus. Les imatges de Venus i del seu fill
Eros evoquen també la fertilitat i les seves traces són visibles a l’estatuària romànica. Vegis
BONCOMPTE, COLL, Concepció “Picasso. “De Pageses d’Andorra a Demoiselles d’Avignon:
un viatge romànic” a Picasso. De “Pageses d’Andorra” a “Demoiselles d’Avignon”: un viatge
romànic. Andorra: Govern d’Andorra, 2016, pp. 17-62.
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L’Església,
com
he
avançat, no podia acabar
amb pràctiques cultuals
paganes i les va assumir.
Igual que Maria va apropiarse d’aspectes de Diana, també
va fer el mateix amb Isis
i Horus. La parella pagana
—símbol de la fertilitat—,
continuaria venerant-se a les
llars i acabaria anomenantse Maria i Jesús. Però, com
justifica l’Església la veneració
d’una imatge que procedeix
de l’àmbit pagà i com prova
l’autenticitat de la imatge de
Maria?
8.2 Les llegendes: culte a
la imatge de la Mare de Déu
i fusió de divinitats
La fusió de divinitats
Isis i Horus, segle I.
noves amb altres preexistents
Museu de Montserrat.
era habitual en el paganisme
però pel cristianisme –que sorgia amb voluntat excloent i rebutjant
l’adoració de les imatges– tant la imatge per sí mateixa com
l’esmentada fusió, requeria explicacions.
Sorgiren diferents llegendes justificatives per la imatge de Maria
i el Fill. S’explicava, per exemple, que Sant Lluc va ser qui va pintar
a la Verge amb el Nen. Aquesta llegenda va tenir una extràordinaria
acollida i va esdevenir un tema plàstic recorrent (fig. 21). Es
representava a Sant Lluc pintant a la Verge mentre alletava el Fill.
S’assimilava Maria i el Nen en la popular imatge d’Isis lactans com a
deessa de la fertilitat (fig. 22). Imatge de la qual en sorgiren múltiples
versions, com la del retaule de Sant Bernat del Museu de Mallorca
(fig. 23). Els detractors de la llegenda, però, adduïren que Sant Lluc,
seguidor de Sant Pau, no havia conegut ni a la Verge ni al Nen. Així,
el tema va reconduir-se com a pintura d’una visió que tingué Sant
Lluc de la imatge de la Verge i el Nen. També fou molt popular, entre
altres, la llegenda segons la qual el retrat de Maria i el Nen el va
realitzar un pintor que els Mags portaven en el seu seguici.
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Rogier van der Weyden.
Sant Lluc dibuixant a la Verge,
1435-1450.
Museum of Fine Arts, Boston.

Isis lactans, segle IV.
Karanis, Egipte.

Retaule de Sant
Bernat, detall
Verge de la llet,
ca. 1285-1290.
Museu de
Mallorca.

8.3 Les imatges acheropite
Totes les llegendes presentaven punts febles i el cristianisme
oriental (i part de l’occidental) optà per buscar legitimació en la
tradició pagana de les imatges acheropite, és a dir, imatge “no realitzada
per mans humanes”.47 Entren dins d’aquesta categoria les imatges
fruit d’impressions sobrenaturals, les trobades miraculosament, les
caigudes del Cel, etc. Com, per exemple, la Salus Populi Romani
venerada a la Capella Paolina (Vaticà) i un bon nombre de talles
romàniques.
Aquestes talles romàniques en les quals busca legitimació la
factura de l’antiga marededéu de Consolació eren com la de la
marededéu de Núria, escultures trobades miraculosament, és a dir no
fetes per mans humanes o caigudes del Cel (fig. 16).
Les imatges antiquíssimes de la Verge eren les que oferien més
garanties d’autenticitat i de “no haver estar realitzades per mans
humanes”. Aquestes imatges eren, realment, considerades com les
autèntiques. Però, encara que no eren nombroses, podien multiplicarse. És així ja que les còpies de les imatges, en contacte amb aquestes,
adquirien els poders sobrenaturals de l’original, com les relíquies
de contacte. Un procés creatiu similar podia haver donat lloc a la
marededéu antiga de Consolació.
47 Cf. BELTING, Hans, op. cit.; MERCURI, Chiara La Vera Croce. Storia e leggenda dal Golgota
a Roma. Roma-Bari Laterza, 2014.
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8.4 Les relíquies i l’escultura cristiana
L’escultura dels sants —que com hem vist, estava lligada a les
relíquies— es mostrava a l’altar sobre el reliquiari i progressivament
s’independitzà d’aquest. L’escultura va passar a ser un reliquiari
ella mateixa i posteriorment s’alliberà, inclús, de les relíquies.48
L’estatuària cristiana adquirí embranzida a la França carolíngia.49
El reconditori (forat per les
relíquies) s’obre, ja directament,
a la mateixa escultura de Sainte
Foy de Conques (segle IX), a la
part posterior del tron. Aquesta
escultura d’una Santa marca la
futura estructura estilística de les
talles romàniques de la Mare de
Déu i és una escultura reliquiari.
Observem que —com a la Sainte
Foy— també es practicarà un
forat pel reconditori a la part
posterior del tron de Nostra
Senyora de la Salut —ca. 1285,
abans a Sant Nicolauet, ara a
El Terreno— (fig. 24). Però,
recordem que entre Sainte
Foy i Maria i el Fill hi ha
una diferència: les relíquies de
Sainte Foy, eren les pròpies (el
crani) de la màrtir, mentre que
Nostra Senyora de la Salut,
en el cas de les escultures de
radiografia posterior: detall reconditori,
Maria —com en l’exemple de
final segle XIII.
Església de El Terreno, Palma.
Nostra Senyora de la Salut— les
relíquies eren de tipus secundari.
Les relíquies podien ser introduïdes en escultures preexistents per
justificar-les; estàtues de Maria i el Fill difícilment assimilables a la
categoria d’imatges acheropite o miraculoses, legitimaven la seva
48 BELTING, Hans, op. cit., 396.
49 El context polític, religiós i social impulsà la redacció d’un informe teològic encarregat per
Carlemany –recollit en els Libri Carolini (segle IX)– que alliberà la producció escultòrica dels
francs. Entre els primers exemples d’aquestes escultures franques, Belting (i Llompart) cita la
Sainte Foy de Conques –segle IX, renovada el 985 conservant l’aspecte original:”el cap de Fides,
la màrtir del cristianisme primitiu d’Agen, va ser espoliat per Conques […] també el cap, celta
o d’època tardoantiga, és espoliat […], làmina d’or sobre fusta”. Belting remarca que el ressorgiment de l’escultura es va produir en territori de bàrbars que en ser assimilats a l’imperi romà,
no van abandonar ni les seves tradicions ni els seus ídols. BELTING, Hans, op. cit., p. 394 i 399.
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existència mitjançant les relíquies que s’incorporaven a la talla a
posteriori.50 I, no seria sorprenent, a la vista de la part posterior
d’una escultura ibera tan coneguda com la de la Dama d’Elx, que el
reconditori (per cendres o relíquies) tingués també els seus orígens
en cultes antics.
La progressiva acceptació del culte a la imatge de Maria i el Fill
en el si d’un cristianisme originalment contrari a la veneració de les
estàtues, va avançar en paral·lel a la recerca de legitimació cristiana
per aquesta actitud oposada als postulats dels Pares de l’Església. La
revisió d’aquest procés m’ha permès comprendre que l’artista que
esculpí la imatge antiga de la marededéu de Consolació recorregués
al primitivisme anacrònic —establint una continuïtat amb el poder
d’una imatge antiga preexistent o evocant fantasiosament una imatge
antiga genèrica, de caràcter immemorial— per conferir, així, prestigi
i poder a una talla de nova creació.
El bisbe Rocamora, després de la seva visita a Consolació l’any
1646, descriu la ubicació de la marededéu: es trobava a la part dreta
de l’altar major de la marededéu del Roser, sobre una columna “está
dicha Virgen de Consolación de bulto”.51 La marededéu de Consolació
està situada darrere l’altar, com els reliquiaris, sobre una columna.
És la mateixa posició que gaudia la primera estàtua de la Verge en
majestat esculpida per la catedral de Clermont-Ferrand l’any 946.52
Han passat 500 anys i determinats costums religiosos seguien arrelats
a pesar dels canvis soferts en el si de l’Església romana.
9. La transició de cultes entre les dues marededéus de
Consolació
9.1 La substitució de la marededéu del 1500
Els canvis de les imatges de la marededéu de Consolació són
coneguts per tots els santanyiners i em limitaré a resumir el procés de
substitució d’acord amb la informació que ens proporciona la recerca
dels estudiosos del tema: Bernat Vidal i Tomàs, Miquel Pons i Pere
Terrassa.53 La marededéu de Consolació (ca. 1500) va ser reemplaçada
per una nova imatge el 1780 (fig. 25 i fig. 26). La darrera notícia de
la marededéu antiga ens la facilita Jeroni de Berard que la va veure
al santuari, al voltant del 1789, arraconada en un altar lateral i en
50 Cf. BELTING, Hans, op. cit., p. 396.
51 PONS BONET, Miquel, op. cit., Notes històriques…, p. 3.
52 BELTING, Hans, op. cit., p. 394.
53 Si ometo el treball d’altres investigadors, prego que em disculpin. No es tracta d’omissions
voluntàries. He treballat a partir de les dates que m’han semblat coherents proporcionades pels
esmentats tres autors.
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molt mal estat.54 La imatge fou retrobada
a Can Cordella de la Costa a finals dels
anys 50 del segle XX i va ser regalada
a l’apotecari i humanista Bernat Vidal i
Tomàs. El 1972, la Verge del 1500 tornà a
presidir Consolació i, alhora, s’arraconà
la marededéu del 1780. Avui les dues
marededéus restaurades conviuen en el
terme de Santanyí: la Verge neoclàssica
té una capella a l’església parroquial de
Santanyí i la marededéu antiga presideix
el santuari de Consolació.
9.2 Com s’explica al fidel la
substitució d’una marededéu venerada
i miraculosa?
La marededéu era la protectora del
devot, de la seva família, del seu bestiar,
del seu vaixell, del seu veïnat, dels
seus ancestres... Ella podia canviar, i
havia canviat —tal com testimonien els
miracles—, el destí fatal en diverses
situacions de perill. Amb independència
de l’opinió que al respecte tingui l’home
profà, a l’home religiós la substitució
d’una
marededéu
provadament
miraculosa per una nou vinguda d’eficàcia
desconeguda, li creava angoixa. Per
Marededéu de Consolació,
altra part, la imatge a reemplaçar era
ca. 1500.
una imatge consagrada i no podia
Santuari de Consolació.
ser eliminada de qualsevol manera.
Desconeixem el protocol que se seguí a Consolació el 1780 per
substituir la marededéu antiga per la nova, però em remeto a pautes
generals consistents en una campanya de sensibilització prèvia al
canvi per part de les autoritats eclesiàstiques i municipals. Entre
les diferents activitats previstes —comentaris del rector, de les
autoritats civils i, més endavant, articles a la premsa, i altre tipus de
pressió sobre l’opinió pública—, s’introduïen reproduccions (sobre
paper, en fusta, etc.) de la nova imatge que es volia implantar per
tal que els feligresos s’acostumessin a la futura titular i, quan es
54 VIDAL I TOMÀS, Bernat, op. cit. p. 42.
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familiaritzaven amb la reproducció de
la nova escultura, quan li resaven o la
veneraven, s’entenia que l’acceptaven
i la nova imatge podia ser implantada
en un futur pròxim.55 Aquest bescanvi
es celebrava cerimonialment i,
normalment, amb participació del
bisbe enmig d’una processó com
la que acompanyà a la marededéu
antiga de Consolació al seu santuari
el 1972 (fig. 27). Així i tot, sovint, els
fidels presentaven queixes.56
Les processons de les Verges tenen
un recorregut programat per visitar
el territori del qual elles en són
senyores —l’esmentada processó del
1972 passà per Santanyí i S’Alqueria,
entre altres, i la marededéu de Lluc
va ser passejada per tota l’illa de
la qual és patrona— i, com tantes
tradicions
cristianes,
l’origen
d’aquestes processons també és pagà.
En aquest cas el model pagà és el
de les cerimònies de l’adventus de
Marededéu de Consolació, 1780.
l’emperador romà quan retornava “a
Parròquia de Santanyí.
casa” després de llargues absències.
Mitjançant les processons s’afavoria un sentiment de joia i d’unitat
entre el poble normalment dividit —diferències d’interessos,
diferències socials, etc.— amb efectes positius pel poder. Les imatges
de la processó de Consolació de 1972 evidencien la pervivència del
substrat pagà —al que m’he referit en anteriors apartats— en les
tradicions religioses a finals del segle XX.
Però, una vegada arribada la nova escultura al santuari, quin destí
esperava a la imatge reemplaçada? Diferents fonts apunten camins
diversos depenent del context religiós en el moment de la substitució.
Les velles marededéus caigudes en desgràcia, com diu Llompart,
eren “respectuosament enterrades en algun lloc secret”.57 Sabem pel
cas de l’esmentada Nostra Senyora de la Salut, que la imatge va ser
55 El protocol l’he extret de: BELTING, Hans, op. cit., p. 589.
56 VICH BURGUERA, Jordi, op. cit., p. 41.
57 LLOMPART MORAGUES, Gabriel, op. cit., p. 23.
41

III JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

Processó per la marededéu de Consolació, 1972 (foto Covas).

enterrada sota l’altar de Sant Nicolauet (a Portopí) i descoberta arrel
d’unes obres a finals del segle XI.58 També va ser sepultat sota l’altar
un Sant Crist romànic, trossejat, a Canillo (Andorra) i descobert el
1963 en el transcurs d’una intervenció a l’altar.59 Per altra banda,
el Santíssim Crist dels pisans —imatge bizantinitzant probablement
arribada a Mallorca amb la primera conquesta pisano-catalana del
segle XII— va ser trobat el segle XV, inhumat just al costat de Sant
Nicolauet Vell.60 Més endavant, però, les imatges substituïdes serien
desplaçades a capelles secundàries o inclús a oratoris llunyans.
58 VICH BURGUERA, Jordi, op. cit., pp. 40-41.
59 El rector de Canillo, Mn. Ramon Rossell, m’explica que el Crist Majestat romànic de Sant Joan
de Casselles fou enterrat dins l’altar durant el segle XIV i va ser substituït per un Crist gòtic
(gòtic popular de finals del segle XIV) que s’ubicà, però, a l’església parroquial. A causa de les
queixes del veïnat de Sant Joan de Casselles, el bisbe encomanà un retaule per aquesta església
que fou pintat el 1537. Veure BOSCH BALLBONA, Joan i MIRALPEIX VILAMALA, Francesc, L’art
de l’època moderna a Andorra. Segles XVI-XVIII. Andorra: Govern d’Andorra, 2017.
60 VICH BURGUERA, Jordi, op. cit., pp.71-73.
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Segons l’anteriorment esmentada cita de Jeroni de Berard en
la que l’autor manifestava haver vist la marededéu de Consolació,
devers 1789, en un altar lateral i en mal estat del mateix santuari de
Consolació, entenc que la sort de la marededéu antiga no va passar
per l’enterrament en un lloc digne com era l’altar.61 Aquest era el
lloc apropiat per una imatge en el moment de la substitució quan les
imatges encara es relacionaven amb les relíquies. Més endavant, com
veurem, el context religiós canviaria i el vincle entre imatge i relíquia
seria convenient d’evitar.
10. La marededeu nova de Consolació: de “l’original religiós”
a “l’original artístic”
10.1 Cronologia de la marededéu nova de Consolació i canvis
en la imatge de Maria
La datació de la nova escultura de la marededéu de Consolació
no presenta problemes gràcies als estudis realitzats pels autors ja
esmentats i, especialment, gràcies a la recerca de Pere Terrassa.62 La
investigació portada a terme permet afirmar, amb un marge mínim
d’error, que l’autoria de l’escultura s’atribueix a Nicolau Pons i que
fou realitzada l’any 1780.
L’aspecte i l’indumentària de la nova escultura lleugera encaixa
perfectament amb el neoclassicisme de l’època. La sincronia de la
imatge amb els corrents estilístics del seu temps és una característica
de l’estàtua del 1780 i, en aquest sentit s’oposa radicalment a
l’anacronisme de la seva predecessora que, esculpida el 1500, va
necessitar seguir un model del passat remot per legitimar la seva
autoritat. L’exvot que la representa —Home atropellat per un carro—
està datat al segle XVIII, per tant, la nova Verge en els primers vint
anys de vida ja va demostrar la seva capacitat miraculosa (fig. 2).
Aquest poder miraculós que, com hem vist, emanava de les imatges
autèntiques i arcaiques no hauria pogut mai irradiar d’una escultura
com la de Consolació del 1780 si els plantejaments religiosos i
artístics no haguessin canviat amb la Contrareforma, seguint els
dictats del Concili de Trent (1545-1563).

61 El santuari de Consolació, arran de l’ampliació de l’església parroquials de Santanyí i de
la construcció d’un oratori a S’Alqueria, va entrar en un període de decadència. Veure PONS
BONET, Miquel, op. cit., “A Santanyí, el 675è…”
62 Publicada a les II Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.
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10.2 La bellesa artística: una nova via d’accés a Déu que s’obre
pas des del Renaixement
Múltiples factors desencadenaren un retorn a valors clàssics ben
visibles en diferents camps artístics des de la segona meitat del segle
XV. El nucli d’aquest procés que es desenvolupa a les ciutats-estat
del nord d’Itàlia, és Florència: una ciutat commoguda per les idees
arribades de Grècia amb el Concili que hi reuní a l’Església ortodoxa
i a l’Església catòlica (1439-1445). En aquella època es plantejaren
nous paradigmes artístics i, entre els mateixos, aquell que entenia la
bellesa com una via d’accés a la divinitat. La bellesa d’una madonna
de Botticelli, per exemple, col·locava a l’espectador en un estat
sublim d’amor platònic que el podia conduir fins a l’amor a Déu.
Gradualment, la imatge de la Mare de Déu abandonaria el model
de l’original religiós, del que hem parlat fins ara, i adoptaria el model
de l’original artístic. Ni la relíquia, ni la imatge acheropita atorgarien,
ja, poder a l’escultura o a la pintura. Aquest poder derivaria,
progressivament, de l’harmonia i de la bellesa que li conferís el
pintor. El pont entre el devot i Déu, ja no es construeix amb relíquies
sinó que el construeix el pintor amb el seu art.63
L’Església romana, acusada d’idolatria i de superstició per la
Reforma luterana, intentà regular el tràfic de les relíquies i gestionar
les ofrenes votives, en canvi, es reafirmà en el culte a la imatge. Seria,
però, una nova imatge. La nova imatge de la Verge que havia aflorat
en el Renaixement a Florència i que es consolidà a Roma amb la
Contrareforma. Era una imatge artística, desvinculada de les relíquies
i no susceptible de ser acusada de superstició.
Hans Belting —en el seu estudi sobre el culte a la imatge— cita
una obra concreta, la Madonna Sixtina de Rafael, per exemplificar
el canvi de paradigma: el pas del model religiós al model artístic
(fig. 28).64 Davant d’aquest quadre l’espectador, contempla com
una visió pròpia, la visió personal que té l’artista de la Mare de
Déu. El pintor ha creat una figura bellíssima que avança envers
l’espectador caminant per sobre dels núvols. Sant Sixt i Santa Bàrbara
tanquen lateralment una composició innovadora que és fruit de
la imaginació del pintor i no es basa en models preexistents. Els
models, precisament, procedeixen del món real i, sembla que poden
identificar-se amb personatges concrets: la Mare de Déu seria l’amant
de Rafael, la Fornarina; Sant Sixt, el papa Juli II i Santa Bàrbara una
de les seves nebodes. La Mare de Déu ja no cerca la seva similitud
63 Cf. BELTING, Hans, op. cit.
64 Id., pp. 634-635.
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Rafael. Madonna Sixtina, 1513-1514. Gemäldegalerie Alter Meister, Dresden.

amb antigues imatges miraculoses per justificar el seu poder sinó
que el poder de la mateixa deriva de la seva perfecció artística. Per
representar la idea de l’amor sublim Rafael retrata la figura que a
ell l’inspira aquesta sensació: la Fornarina. El pintor, amb el seu art,
trasllada aquesta forta càrrega emocional a la imatge de la Mare de
Déu. És així com aconsegueix que els espectadors visquin davant la
imatge l’experiència de l’excels i de l’immaterial. A més, Rafael que
és orfe de mare des de la infància, aboca tot el seu desig de tendresa
maternal en la relació Mare-Fill. La profunda implicació de l’artista
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en la figura de la Mare de Déu i del Nen situa el retrat de Maria en
un registre totalment nou.
10.3 Els atributs de la nova marededéu representada a Home
atropellat per un carro no són gratuïts
Com hem vist, en aquest miracle, l’artista representa la nova
marededéu neoclàssica estilitzada, elegant, que respon al model de
l’original artístic de la Verge imposat per la Contrareforma i que ja no
necessita ser la rèplica d’un original religiós antic (fig. 29).
El pintor emfatitza el gest que fa la marededéu de Consolació en
mostrar vigorosament un dels seus atributs: el ceptre que Ella sosté
a la mà dreta i que s’avança a la seva pròpia figura. La iconografía
per la marededéu de Consolació varia: pot subjectar el llibre de
l’Apocalipsi —consol dels cristians—, la corretja de la seva túnica

Anònim. Home atropellat per un carro, detall marededéu.
Segle XVIII (1780, o posterior). Oli sobre taula de fusta. 23,2 x 36,3 cm.
Museu Parroquial de Santanyí (foto Joan Pinya).
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—normalment lliurada per Ella i el Nen a San Agustí i a Santa
Mònica—, o el ceptre i la corona —atributs que coincideixen amb els
de la Mare de Déu com a Reina del Cel— que és la que aquí s’utilitza
i que entenc que no és gratuita per tres motius:65
1- Perquè és la propia d’un nombre important de marededéus de
Consolació.
2- Perquè en tractar-se d’una escultura nova que substituia a la
hipotètica rèplica d’un original religiós, era important que la nova
imatge comuniqués al devot la seva força i, per tant, la seva capacitat
protectora i miraculosa.
3- Perquè el devot de Consolació podia ser que no comprengués
que el poder de la nova imatge derivava de la seva perfecció artística,
però el que si comprenia és que el ceptre atorgava poder a la imatge
que el sostenia.
Així com avui tothom comprèn els símbols representats als senyals
de tràfic, antigament el poble analfabet distingia un bon nombre de
símbols religiosos gràcies als quals interpretava les imatges. El ceptre
és un símbol religiós i polític que no escapava al coneixement de
ningú. La marededéu del 1780 en desgreuge per la seva novetat i,
per tant, per l’encara incerta eficàcia, apareix investida amb corona i
ceptre, atributs que dissolen la possible desconfiança del devot.
Els retaulons, com el miracle d’Home atropellat per un carro,
constituïen un importantíssim testimoni de l’esmentada eficàcia del
poder recent estrenat, del nou poder que regnava a Consolació. A
més, com deia inicialment, l’exvot pintat és un important document
etnogràfic i en aquest cas constitueix una font iconogràfica
privilegiada per conèixer la versió específica de la marededéu de
Consolació que es va escollir pel santuari l’any 1780.66 El retauló és
un producte local i concreta, o varia, la iconografia més genèrica dels
gravats i de les estampes.
65 Per iconografia oficial marededéu de Consolació vegis l’estudi sobre iconografia cristiana
de PLAZA ESCUDERO, et al., op. cit., p. 245.
66 Respecte a la iconografia de les marededéus de Consolació, el restaurador de la imatge del
1780 —Pere Terrassa— em parla, amb posterioritat a la conferència, d’iconografies per aquesta
marededéu procedents de col·leccions de gravats i d’estampes mallorquins que no gaudeixen
de l’oficialitat de l’esmentada iconografia tradicional (corona i ceptre) empleada a Consolació el
1780. A parer meu, la més interessant és aquella en la qual la Verge sosté la creu envoltada de
roses. Creu i roses són assenyalades pel Nen i entenc que el conjunt fa referència a l’amor que
condueix al Fill fins al sacrifici i la mort. Una iconografia poc adient per una nova imatge de la
marededéu que ha de comunicar confiança i poder al devot de Consolació. Agraeixo l’interès de
Pere Terrassa perquè mostra l’extensa iconografia de les marededéus de Consolació i, per tant,
la importància que te la presència d’un atribut o altre a les seves mans. El miracle de l’Home
atropellat per un carro amb la Verge coronada i amb ceptre, al costat dels esmentats gravats,
cobra importància com a font documental excepcional.
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Per finalitzar, i com a conclusió general que permet comprendre les
diferències entre les dues marededéus de Consolació, voldria afegir
que les esmentades dues marededéus expliquen dues vies diferents
d’accés a la divinitat: l’anterior i la posterior a la Contrareforma.
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L’ÚLTIMA BALENA DEL MESSINIÀ.
PRIMERA CITA D’UN GRAN CETACI FÒSSIL
EN LA UNITAT DE CALCÀRIES DE SANTANYÍ
Guillem Mas,1 Josep Juárez2 i Josep Sacarès3

Resum
La pedra de Santanyí correspon a la unitat estratigràfica local
de Calcàries de Santanyí, també denominada Complex Carbonàtic
Terminal a nivell de la Mediterrània. Aquesta unitat està directament
relacionada amb la denominada Crisi de Salinitat Messiniana
ocorreguda a la Mediterrània a finals de Miocè, ara fa 5, 9-5, 3 milions
d’anys. En aquesta comunicació es dona compte de la localització d’un
crani de cetaci misticet, probablement de la família Baleanopteridae
(rorquals i balena geperuda o iubarta), fossilitzat a l’interior d’un
bloc de pedra de Santanyí. La importància de la troballa resideix
principalment en que es tracta de la primera i única cita, fins ara
coneguda, d’una balena fòssil dins d’aquesta unitat estratigràfica i
època geològica en tota la Mediterrània, ja que es suposa que com
a conseqüència de les condicions extremes hagudes durant la crisi
de salinitat del Messinià, els cetacis, atesa la seva sensibilitat a la
hipersalinitat, es van extingir temporalment de la Mediterrània, fins
al restabliment de les condicions marines normals a l’inici del Pliocè.
Introducció
A les Illes Balears són minses les cites referides a cetacis fòssils.
De fet, tan sols existeixen tres referències publicades en relació a
fòssils d’aquest grup de mamífers marins (Mercadal et al., 1985; Mas,
2004; Mas et al., 2013).
Si les cites de cetacis fòssils a les Illes Balears son escasses, també
ho són les referents a cetacis misticets (cetacis amb barbes) al Miocè
en el conjunt de la Mediterrània (Pilleri, 1990; Bisconti, 2006; Bisconti
i Varola, 2006; Bisconti, 2010; Bisconti et al., 2014; Carone i Marra,
2014). No es coneix cap cita de misticets del Messinià en tota de la
Mediterrània.
1 Grup de recerca Ciències de la Terra, Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears,
Palma, Mallorca (Illes Balears). masgornals@gmail.com
2Museu Balear de Ciències Naturals, Sóller, Mallorca (Illes Balears). nite1988@hotmail.com
3Societat d’Història Natural de Balears, Palma, Mallorca (Illes Balears). dunaminal@hotmail.com
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FIGURA 1. Bloc de pedra de Santanyí amb el crani de la balena seccionat
(posició invertida en relació a la de la seva posició original a la pedrera).

En aquesta comunicació es dona compte de la trobada de restes
d’un cetaci misticet, probablement de la família Balaenopteridae, als
depòsits del Messinià superior de Mallorca (Fig. 1).
Context geològic
Localització
El bloc on és conserva el fòssil va ésser extret de la pedrera de
pedra de Santanyí “San Isidro” (Figs. 2:B i 3), localitzada a la marina
de s’Horta, dins la plataforma neògena de Santanyí, al peu SO de les
serres de Llevant (Fig. 2:A).

FIGURA 2. A. Ubicació del jaciment sobre el mapa geològic de Mallorca;
B. Ortofotografia de les pedreres on es va extreure el fòssil.
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El bloc va ésser tallat l’any 1991, i va ésser posteriorment depositat
en una finca agrícola. Existeixen també alguns fragments del mateix
crani aïllades del bloc principal (Fig. 6:B).
Estratigrafia
La troballa es contextualitza dins de la unitat de Calcàries de
Santanyí (Fornós, 1983) que es correspon, a nivell la Mediterrània,
amb el Complex Carbonàtic Terminal (Esteban, 1979, 1996), d’edat
Messinià superior.
Localment aquesta unitat esta formada per llims carbonatats amb
traces d’arrels verticals (mangles), a la base, als que es sobreposen
calcaries oolítiques (pedra de Santanyí) i microbialites (estromatòlits),
que es van formar en un ambient tropical de platges i barres d’arena,
afectades per importants moviments mareals.
El nivell que inclou les restes fòssils de la balena correspon
litològicament a calcàries oolítiques (pedra de Santanyí), que
presenten estructures de corrent bidireccionals (crossbedding) i nivells
de còdols tous de dimensions centimètriques a subcentimètriques (<
2 cm), corresponents a un ambient (fàcies) litoral intermareal, de
platges i barres d’arena submergides o semisubmergides.
A la pedrera, aquests materials, corresponen als nivell situats entre
les qualitats comercials favat i pedra fina (Fig. 3).

FIGURA 3. Detall del tall de la pedrera mostrant els nivells
on es va extreure el bloc que conté el fòssil.
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Tafonomia
El fòssil correspon a un crani de la balena que es troba erosionat
(rodolat) conservant només el neurocrani, faltant per complet la
part rostral, possiblement degut al transport continuat sofert en
un ambient mareal. La matriu oolítica amb microcòdols presenta
estructures de corrent (crossbedding) que es van adaptant al contorn
i reblint les cavitats del fòssil (Fig. 6:A).
L’estructura geòpeta endocranial que rebleix la cavitat encefàlica
(Figs. 1 i 6:A) ens indica que el crani finalment es va sedimentar en
posició dorsiventral normal (amb la cara ventral cap a baix), fet que
també ve confirmat per la disposició de les empremtes pròpies del
talls de disc de la maquina regatadora utilitzada per tallar el bloc de
pedra i la pròpia informació oral dels treballadors que van extreure
el bloc.

FIGURA 4. Comparació. A Neurocrani messinià estudiat (secció horitzontal);
B. Neurocrani corresponent a un exemplar de rorqual recent,
rodolat en una platja de còdols del sud-est d’Anglaterra;
C i D. Cranis de rorquals recents amb el neurocrani i la part rostral completes.
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Material
El material esta format per les restes d’un crani inclòs dins d’un
bloc de pedra de Santanyí en forma de paral·lelepípede de 71x51x120
cm i d’uns 750 kg de pes (Fig. 1). També existeixen unes poques
restes del mateix crani conservades en peces de pedrenc tallades per
separat i aïllades del bloc principal (Fig. 6:B).
El crani nomes conserva la part de neurocrani (part del crani
adjacent al cervell), faltant per complet la part del rostre (maxil·lars,
pre-maxil·lars i nasal). El neurocrani es troba doblement seccionat
en dues direccions separades en un angle de 90º coincidint amb els
plans lateral anterior inferior, resultants de tallar el bloc de pedra.
El primer pla de secció (Figs. 1 i 6:A) talla verticalment (dorsoventralment) des del còndil occipital fins el frontal, mentre que
el segon secciona horitzontalment (lateralment) des de la base de
l’occipital fins el vòmer a l’altura dels palatins (Figs. 4:A i 5). El tall
horitzontal del bloc de pedra secciona de forma quasi perfecte la
seqüència butlla timpànica, ossicles auditius (martell + enclusa +
estrep), aquest darrer en contacte amb el periòtic (Fig. 7).
La preparació de l’exemplar pareix cosa complicada, encara que
no impossible.

FIGURA 5. Vista del crani en secció horitzontal; Abreviacions: exoc - exoccipital,
f - frontal, pal - palatí, ppp - procés posterior del periòtic,
sop - procés supraorbital del frontal, sq - esquamós, tb - butlla timpànica,
tf - fosa temporal, v - vòmer, zp - procés zigomàtic.
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Discussió
Taxonomia
Els cetacis moderns se subdivideixen en dos subordres, el dels
misticets i el dels odontocets. Els odontocets, o cetacis amb dents,
s’alimenten principalment de peixos i/o calamars. Els misticets,
vulgarment anomenats balenes, estan dotats de barbes, unes
estructures presents al maxil·lar superior que serveixen de cribratge
i els permet filtrar el plàncton del que s’alimenten.
Ateses les dimensions y principals trets morfològics del neurocrani,
no hi ha dubte de que ens trobem davant les restes d’un cetaci del
subordre del misticets, existint certs caràcters que el poden relacionar
amb la família Balaenopteridae (rorquals i balena geperuda o
iubarta), com són: (1) quilla ventral de la butlla timpànica clarament
aguda (Fig. 7), (2) procés supraorbital del frontal abruptament
deprimit de la regió inter-orbital del frontal (Fig, 6:A), (3) procés
supraorbital del frontal allargat al llarg de l’eix anteroposterior i
dorsoventralment prim (Fig. 5), i (4) canal òptic situat prop de la
vora posterior del procés supraorbital del frontal (Fig, 6:B). Una
determinació més precisa no és possible sense una preparació més
detallada del exemplar.

FIGURA 6. A. Vista del crani en secció lateral, on es pot veure matriu
amb mirocòdols que l’engloba, presenta estructures de corrent
que es van adaptant al contorn i cavitats del fòssil; B. Vista lateral a partir
d’una peça separada del mateix bloc; Abreviacions: cc - cavitat cranial,
exoc - exoccipital, f - frontal, oc - còndil de l’occipital, opc - canal òptic;
soc - supraoccipital, sop - procés supraorbital del frontal.
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Atesa la seva comparació amb altres exemplars, fòssils i actuals, de
la família Balaenopteridae (Pilleri, 1989), les restes correspondrien a
un exemplar d’aproximadament uns 8-9 m de llargària i unes 7-8 tones
de pes, semblant a l’espècie actual denominada rorqual d’aleta blanca
o de Minke (Balaenoptera acutorostrata, Lacépède, 1804) (Fig. 9).

FIGURA 7. Detall de la zona timpanoperiòtica seccionada;
Abreviacions: in - enclusa, ma - martell, ppp - procés posterior del periòtic,
st - estrep, tb - butlla timpànica.

Cronostratigrafia
El Complex Carbonàtic Terminal és una unitat de caire transgressiu
(pujada de la mar) típica de les conques marginals de la Mediterrània,
que forma plataformes carbonatades corresponents a un moment alt
de la mar messiniana (highstand intra-messinià) i que es caracteritza
per una baixa biodiversitat, una dramàtica disminució i/o finalització
en l’activitat constructora d’esculls de corals i un progressiu increment
de l’activitat microbial (Esteban, 1996).
El registre del Crisi de Salinitat Messiniana a les Illes Balears (Mas,
2015) és més proper i coherent amb els models que representen que
hi hauria hagut dos episodis evaporítics (two-step scenario, Clauzon
et al., 1996) (Fig. 8). L’existència de depòsits marins messinians
(Complex Carbonàtic Terminal) separats per una discontinuïtat intramessiniana (conformitat correlativa-exposició subaèria) dels depòsits
pre-crisi, constitueix una evidència de que després d’una primera
baixada del nivell del mar (5,97-5,77 Ma) de poc calat (regressió
forçada), va existir una reinundació per aigües marines (5,77-5,60
Ma) abans del pic de màxima dessecació de la Crisi de Salinitat
Messiniana (5,60-5,33 Ma).
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Implicacions paleoambientals i paleogeogràfiques
Els cetacis constitueixen un indicador primari molt sensible sobre
modificacions ambientals radicals (Pilleri, 1988).
La remarcable discontinuïtat entre les faunes de cetacis pre- i
postcrisi és un fenomen que no és exclusiu de Mediterrània. Aquest
fet, juntament amb la consideració de que algunes especies de cetacis
haurien pogut tenir continuïtat a la Mediterrània després de la Crisi
de Salinitat Messiniana, podrien dur a pensar que aquesta aparent
continuïtat apunta cap un model de Mediterrània no dessecada
(Pilleri, 1987, 1988).

FIGURA 8. Model proposat pel registre Crisi de Salinitat Messiniana a les Illes
Balears (Mas. 2105). Abreviacions: UE - Unitat d’Esculls, MB - Margues de la
Bonanova, PLG – Evaporites marginals (Guixos de Palma), TCC - Complex
Carbonàtic Terminal, LM1 - Lago Mare 1, LM3 - Lago Mare 3.

Però cal tenir en compte que (i) la crisi de salinitat va tenir
repercussions globals, ja que l’acumulació als fons de la Mediterrània
de més d’un milió de km3 d’evaporites retretes globalment dels oceans
mundials representa una reducció del 6% en la salinitat mitjana dels
mateixos (Hsü, 2001), (ii) la durada de la fase de màxima dessecació
(250.000-370.000 anys) és quasi bé insignificant en termes geològics
o d’evolució, i (iii) el model de Crisi de Salinitat Messiniana proposat
per a les Illes Balears (Mas, 2015), pot explicar satisfactòriament
aquestes excepcions sobre la presencia de faunes estenohalines (amb
poca tolerància a la hipersalinitat) intra-crisi, atès que proposa que
després d’una primera baixada de poc calat, que hauria iniciat una
reducció de la biodiveristat i la desaparició dels coralls, es va produir
una breu restitució del nivell de la Mediterrània que va possibilitar
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el depòsit dels últims carbonats marginals (Complex Carbonàtic
Terminal) i l’entrada esporàdica de nècton estenohalí, com els cetacis
(Fig. 8).

FIGURA 9. Estimació del pes i mida per comparació
amb altres rorquals fòssils i actuals.
Comparació amb l’espècia actual B. acutorostrata.

Conclusions
Es cita per primera vegada un cetaci misticet al Messinià de la
Mediterrània. Es tracta possiblement de les restes d’un espècimen de
la família Balaenopteridae, fossilitzat dins les calcàries oolítiques del
Complex Carbonàtic Terminal (pedra de Santanyí). Una determinació
més específica no es possible sense extreure i prepara l’exemplar.
L’exemplar tendría una llargària estimada d’uns 8-9 m i un pes d’unes
7-8 tones, semblant a l’espècie actual Balaenoptera acutorostrata
(rorqual d’aleta blanca o de Minke).
La presència aïllada d’un cetaci dins del Complex Carbonàtic
Terminal es totalment coherent amb el model de Crisi de Salinitat
Messiniana observat en el registre de les Illes Balears. Segons aquest,
després d’un primer episodi evaporític marginal, es produí una breu
restitució del nivell del mar i les condicions marines normals, fets
que haurien permès la darrera deposició de carbonats (Complex
Carbonàtic Terminal), així com l’entrada esporàdica de cetacis a
la Mediterrània, just abans de la gran baixada del nivell del mar
corresponent al màxim de la Crisi de Salinitat Messiniana.
61

III JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

Agraïments
Al Dr. Michelangelo Bisconti del San Diego Natural History Museum,
per les indicacions i determinació taxonòmica proporcionades.
A Enric Torres Roig del Departament de Biodiversitat Animal i
Microbiana, de l’IMEDEA (CSIC-UIB), per la seva revisió i millores.
Als germans Jaume i Miquel Salvà, propietaris de l’explotació de
la pedrera “San Isidro”, vertaders descobridors de l’exemplar aquí
estudiat.
Aquest treball s’inclou dins el projecte Petra Maris, iniciativa
científica-tècnica que té com a objectiu la recerca i divulgació del
marès com a material geològic i pedra natural.
El treball forma part del projecte d’investigació del MINECO,
CGL2016-79246-P (AEI-FEDER, UE).
Bibliografia
BISCONTI, M. 2006. Titanocetus, a new baleen whale from the
middle Miocene of northern Italy (Mammalia, Cetacea, Mysticeti).
Journal of Vertebrate Paleontology, 26 (2): 344-354.
BISCONTI, M. 2010. A new balaenopterid whale from the late
Miocene of the Stirone River, northern Italy (Mammalia, Cetacea,
Mysticeti). Journal of Vertebrate Paleontology, 30(3): 943-958.
BISCONTI, M., Varola, A. 2006. The oldest eschrichtiid mysticete
and a new morphological diagnosis of Eschrichtiidae (Gray Whales).
Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 112: 447–457.
BISCONTI M., BICCHI E., LOZAR F., REPETTO G. 2014. The
first well preserved Cetotheriid skull from the upper Miocene of
Piedmont, Northern Italy (Cetacea, Mysticeti, Cetotheriidae). In: Dela
Pierre, F., Lozar, F., Natalicchio, M. (eds.). Abstract Book, RCMNS
Interim Colloquium, 25-28 September 2014, Torino (Italy), p. 8.
CARONE, G., MARRA A.C. 2014. I cetacei fossili del Civico Museo
Paleontologico del Comune di Ricadi (Vibo Valentia). In: Bianucci G.,
Vomero V. (eds): Le collezioni di Cetacei dei musei italiani. Seconda
parte (Cetacei fossili). Museologia Scientifica, Memorie, 13: 120-123.
CLAUZON, G., SUC, J.P., GAUTIER, F., BERGER, A. i Loutre,
M.F. 1996. Alternate interpretation of the Messinian salinity crisis:
controversy resolved? Geology, 24(4): 363-366.
ESTEBAN, M., 1979. Significance of the upper Miocene coral reefs
of the Western Mediterranean. Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 29: 169-188.
ESTEBAN, M., 1996. An overview of Miocene reefs from
Mediterranean areas: general trends and facies models. In: Franseen,
E.K., Esteban, M., Ward, W.C., Rouchy, J.M. (eds.) Models for Carbonate
62

SANTANYÍ: LLENGÜA, TERRES I GENT

Stratigraphy from Miocene Reef Complexes of Mediterranean
Regions. Concepts in Sedimentology and Paleontology. SEPM, Tulsa,
Oklahoma, USA, pp. 3-53.
FORNÓS, J.J., 1983. Estudi sedimentològic del Miocè terminal a
l’illa de Mallorca. Tesi.doctoral. Universitat de Barcelona, 228 pp.
Hsü, K.J. 2001. Gaia and the Mediterranean Sea. Scientia Marina,
65: 133-140.
MAS, G. 2004. Comunicació preliminar sobre la freqüència de
grans Cetacis (Mammalia) al Pliocè mitjà-superior de la conca
sedimentària de Palma (Illes Balears). Implicacions paleoambientals.
In: Pons, G.X. (ed.). IV Jornades de Medi Ambient de les Illes Balears.
Ponències i Resums. pp 63-67.
MAS, G. 2015. El registre estratigràfic del Messinià terminal i del
Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions amb la crisi de salinitat de la
Mediterrània. Tesi doctoral. Universitat de les Illes Balears. 534 pp.
MAS, G., Escalante, F., Quintana, J. 2013. Primera cita de un
Delphinidae en el Neógeno de las Islas Baleares. Batalleria, 18:
45-51.
MERCADAL, B., PILLERI, G., CASINOS, A. 1985. A tooth of
Scaldicetus grandis (Du Bus, 1872) (Physeteridae) from Aire Island
(Menorca, Spain). In: Pilleri, G (ed.): Investigations on Cetacea, 17:
31-34.
PILLERI, G. 1987. The Cetacea of the Italian Pliocene with
descriptive catalogue of the specimens in the Florence Museums of
Paleontology. Brain Anatomy Institute, University of Berne, 165 pp.
PILLERI, G. 1988. Pre- and post-Messinian Cetacea in the
Mediterranean Tethys and the Messinian salinity crisis’. In: Pilleri, G.
(ed.) Contributions to the Paleontology of Some Tethyan Cetacea and
Sirenia (Mammalia), Brain Anatomy Institute, University of Berne,
pp. 19-40.
PILLERI, G. 1989. Balaenoptera siberi, ein neuer spätmiozäner
Bartenwal aus der Pisco-formation Perus. In: Pilleri, G. (ed.) Beiträge
zur Paläontologie der Cetaceen Perus, Hirnanatomisches Institut,
Universität Bern, pp. 64-103.
PILLERI, G. 1990. Miocene cetacean remains from Mediterranean
Spain. Treballs del Museu de Geologia de Barcelona, 1: 43-76.

63

DOCUMENTS HISTÒRICS PER A
L’ARQUEOLOGIA DE SANTANYÍ
Cosme Aguiló

1. Mots preliminars
És la nostra intenció reproduir i anotar alguns escrits del passat
relacionats amb els monuments arqueològics de l’antic terme de
Santanyí i amb diverses troballes que s’hi feren. Que sapiguem, la
majoria d’aquests texts, encara que no tots, no s’han publicat mai,
tot i que contenen informacions de troballes que a parer nostre
tenen un interès remarcable. A través de la lectura, constatam una
vegada més allò que ja sabíem: històricament hi ha hagut una
minva ininterrompuda del patrimoni arqueològic, tant pel que fa als
monuments destruïts, perduts per a sempre, com al flux constant de
descobriments casuals de peces que engreixaren col·leccions foranes
avui del tot il·localitzables.
Reproduirem una nota publicada per Ramon Rosselló pertanyent a
una troballa del segle XVIII, unes pàgines fotocopiades fa potser uns
quarantena d’anys, sense datar i de procedència desconeguda, tres
cartes de mitjan segle XIX adreçades a Joaquim M. Bover i un escrit
breu atribuït al capellà de cas Guaret Vell, datat el 1899, segons una
notícia de Bernat Vidal i Tomàs. Per mor de l’extensió, deixam per a
una altra ocasió la transcripció del manuscrit realitzat el 1936 per Mn.
Joan Ferrer, el capellà Sales, quan estudiava en el seminari.1
2. Un tresor de monedes
Per una notícia publicada per R. Rosselló, sabem que el 13 de
novembre de 1756, Blai Mir i la seva cunyada Francesca Vidal, mentre
treballaven en el camp, trobaren 105 monedes romanes de plata,
grosses, semblants a un real de plata. (ARM A-A 716 núm. 10).2
1 Es tracta d’una de les diverses aportacions als certàmens que el Seminari Conciliar de Mallorca
organitzava durant les vacances d’estiu i des de la seva fundació pel bisbe Campins. Aquest
pertany al Certamen XXXVII. No sabem si encara subsisteix. Es guardava fa uns anys sota
la signatura 68/479. Està acompanyat d’unes fotografies prou interessants. Un estudi dels
manuscrits en qüestió fou publicat per Ll. Lliteras i G. Rosselló Bordoy (1958-59: 555-571): «Los
manuscritos de prehistoria del Seminario Conciliar de San Pedro de Mallorca». Butlletí de la
Societat Arqueològica Lul·liana. Palma: Societat Arqueològica Lul·liana. Vegeu també. C. Aguiló
Adrover (1974, 13 de juliol: 7). «Mn. Joan Ferrer i l’arqueologia». Setmanari Felanitx.
2 R. Rosselló Vaquer (2000: 171). Noticiari de Santanyí. Santanyí: Ajuntament de Santanyí.
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Les troballes de monedes romanes a Santanyí, tot i que en el nostre
temps no han estat nombroses, no han deixat pràcticament mai de
produir-se. En coneixem diverses de Son Cosme Ponç i des Velar,
una de sa Bassa Llova i algunes de procedència desconeguda. Bernat
Vidal n’havia reunit una bella mostra. A través d’altres documents,
veurem que en el passat se’n localitzaven amb molta més assiduïtat.
Aquest petit tresor aparegut a la mitjania del segle XVIII és sens
dubte una de les diverses troballes excepcionals. No és l’única, com
es podrà ben comprovar en les pàgines que seguiran.
3. Un noticiari arqueològic
Fa potser uns quaranta anys, o tal vegada més, algú ens va donar
quatre fotocòpies corresponents a tres inventaris de coses trobades
al nostre municipi. Per causa de la manca d’organització de qui
subscriu i per l’erosió que ha sofert la seva memòria, no podem dir
on es guarden o qui les guarda i ni tan sols la identitat de la persona
que ens les va transmetre. Reporten notícies de descobriments de
materials arqueològics inventariats al llarg de quatre pàgines (16 x
22 cm), les quals semblen pertànyer a algun noticiari de qualque
biblioteca pública (?), ja que el primer d’aquests documents porta
la signatura MS/30. No podem dir de quin any són, però per les
dates de les notícies que hi apareixen han de ser posteriors a
1834 i tanmateix força anteriors a 1925, data de la segregació del
municipi de ses Salines. Estan escrits utilitzant en part el català i
en part el castellà. Sovint hi ha paràgrafs incomplets, amb frases
inacabades, com si l’autor hagués tengut la intenció de completar-los
algun dia. Hi són freqüents rectificacions, frases ratllades i paraules
subratllades. Ho representam tot fidelment en la transcripció, sempre
respectant l’ortografia. Desenvolupam les abreviatures en cursiva.
Els punts suspensius supleixen els fragments de lectura dificultosa.
Entre claudàtors i en un tipus de lletra menor, es troben anotacions
nostres. Separam les pàgines dels documents per una línia contínua.
Vet ací els textos:
3.1. Antigüedades halladas en diferentes escavaciones
En A Ca ne Bennasa,3 en un predio situado en el campo
llamado la Costa, en las cercanías del Puig de la Consolació,

3 Es tracta del poblat talaiòtic de Can Bennàsser, a poca distància del de Can Jordi, avui quasi
destruït íntegrament, del qual el 1936 encara en subsistien nombroses restes de remarcable
monumentalitat.
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estos últimos años se han encontrado varias monedas romanas,
en distintas ocasiones, que hecharon a perder los mismos
labradores y los muchachos de la casa. Dos pude recoger y son
de [falta l’anotació].
También se encontró una sitja muy grande4 y estaba llena de
trigo, todo carcomido. A lo menos pasaban las cien cuarteras
y cerca del trigo …. uyastre o asebuche. Y, según relación de
sus mayores, ya se encontraban cosas o monedas y un ataud de
madera con un cadáver humano. También se han encontrado
varias veces enceres de barro quebrados, como de ollas.
En marzo de 1834, se encontró una moneda de cobre, por un
labrador que la quebró y arrojó. Se encontró en los campos
cercanos al Velá, o Clot dels Dinés,5 en el predio Son Danús.
En la Atalaya de cerca la Eucaria Blanca Consolación,6 se han
encontrado varias veces monedas romanas y ……… restos
humanos, ollas, muchas, de diferentes tamaños y unos clavos
de bronce de cerca un palmo de largo.
En Ca ne Bennase, varias monedas; ya está dicha.
Ses piquas en què troban morts las fan servir o per aburar,7 o
per posar-i xuya.
En Son Tou,8 dice el vicario Riera [falta l’anotació].
El Senyor Sebastià Barbé va veurer dins un sepulcre una
calavera veya y dins es matex sepulcre ei havia també ses dens
veyes de......., que guardaven y las enterraven en morir-se.
Dins un clot enomenad Dins un clos de ca don Bartomeu
Bonico, en las Salinas, enomenad se Ro [falta la resta del
topònim], se han trobad moltas monedes de romans y en
diferents añs y sigles. Sobre 1831 a 32 se trobà una moneda
de or molt fi y com a feta de la hora, valor de unas 5 unces
mallorquines, y tenia en una part un àngel emb una bandera
y a s’altre es busto de Constantino y en una de ses duas parts
Constan es nom de Constantino en lletres. Més, en altre pard,
se ha trobad aquests añs deu o 15 añs pasads, entre altres, una
4 En el terme actual de Santanyí coneixem només un sola sitja prehistòrica, dins es Figueral de
son Morlà, avui difícil de localitzar per causa del rebliment de terra.
5 Desconeixem la ubicació d’aquest indret, en el qual es devien fer sovint troballes numismàtiques.
No necessàriament era un indret deprimit, ja que el mot clot, en el seu ús toponímic i en el
nostre terme, ha evolucionat moltes vegades cap a clot. Ja veurem que, més endavant, aquest
indret apareix amb la variant clos.
6 Deu tractar-se del turó de sa Talaia, sobre el qual encara hi ha part d’un talaiot.
7 De fet, sabem d’urnes cineràries, en mans de particulars, que eren utilitzades per abeurar cans.
8 En llaurar les tanques de son Tou, entre sa Bassa Llova i son Costa, surten adesiara fragments
de ceràmica.
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moneda de Fabio y una de Cèsar Augusto –totas las ha vistas el
senyor Sabastià Barbé– y lacrimatoris y redomas.
Las dos llisas que me dio el vicario Lluc se encontraron una en
[falta l’anotació].
Una que me dio el vicario Riera que dice [falta l’anotació].
Otra de Pera Antoni Càneves y [falta l’anotació].
Día 4 abril de 1834, en el Clod dels Dinés …. 2 monedas y [falta
l’anotació] de [falta l’anotació].
Y una patena de rosario con san Miguel y en la otra parte las
almas del purgatorio.
En una Atalaya, prop de Consolació, trobaren, diu en Pau [falta
l’anotació].
Padreras: es castell de Nàpols, se Llonge; una pera per una
Purísima, per una yglésia de Roma; es trispol de la Seu, o las
pedras pes Born.
500 monedas de oro encontradas en Santañy …..
Descripción de las islas Baleares, por Tofiño, p. 68.9
En Son Cosme Pons,10 diu el senyor de Can Farrete [sic, per
Ferrereta] que trobaren una moneda de llautó.
Una de Neron que deye [falta l’anotació].
En temps de som pare, algunas de or que las dugueren al
marquès Dameto.
Y el capellà Guiem, diu el matex Farrerete, en trobà [falta
l’anotació] de or en un bosí de terra junt al Clos dels Dinés o
Velà.
3.2. Cosas trobadas devall terra en Santañy
A casa del metje Jordi, una làpida, l’añ 12, trobada en se
Carrotje.
A cas marquès Dameto. A can Bonico, monedes y particularment
es vey Bonico una gerra plena que tiraren y sols se’n dexaren
unas, menos de cinc o de sis. Eran de metal com ses que duc
pintades. Y dues de or Y tres de or, trobadas a últims del sigle
9 En realitat la notícia es troba a la pàgina 69 de les Descripciones de las islas Pithiusas y
Baleares (Madrid, 1787), consultable en línia, quan parlant de medalles (llegiu monedes) diu el
següent: «las 500 de oro y plata que se encontraron en Santagui».
10 El poblat talaiòtic de son Cosme Ponç, un dels que han fornit més materials del terme, fou
totalment destruït al final de la Guerra Civil. Es conserva una imatge del darrer talaiot que en
subsistí.
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pasad, o a principis de aquest sigle. Una de or, trobada no ha
molts de añs, y una trobada a principis de l’añ 1834, o últim del
33, que la comprà un argenté per 5 unces y sous.
Doctor don Juan Fiol, presbítero, domé y director de los
Espòsits, una de or, trobada fa uns tres añs; seria l’añ 1830 a
31; valgué unas 5 lliures a 6; fonc trobada en se Carrotje de ses
Salinas, el dia de sant Antoni de Pàdua; en trobaren duas.
Catalina Garcias, deu de or de 116 sous cada una, a terra de
can Bonico que se diu dins es Clos Nou;11 aquí se han trobadas
ses altres, llevant de una de metal que se trobà dins s’ort, junt
en la casa del dit Bonico.
Toni Bonet de Bernad, una de or..... de 116 sous fa una
corentena de añs, dins el matex clos, junt en el llogueret de ses
Salinas. Una altre, íd., íd, l’añ [falta l’anotació].
En un cementeri (fa cosa de un añ y mitx a dos), de propiedad
del dit Bonico, diu el senyor vicari Barceló, vicari de las Salinas.
Y aquest cementeri estava en més de tres-centes fosas en
cadàvers.
A ca ne Paula,12 fosas grans, diu el capellà de la Carrotcje,
Guiem Bonet; és ca na Paula, junt a las Salinas. Tot lo dit,
ecseptuant lo del vicari, en diu el dit senyor Guiem, prevere, y
lo d’en Bonico eu confirmà don Bartomeu y se seua senyora.
Rafel Garcias, en casa seua, dins ses Salinas, fent un sallé,
[incomplet; la nota es repeteix més envant].
3.3. Monedas y cosas trobadas devall terra en Santañy
Julia Augusta. Adrianus. En ca ne Bennase, o en le Costa del
Puig de Consolació.
M. Julius Filippus Augustus Imperator, en la torre que insinua
el vicari Riera.
Antoninus. Y aquella... enblema inglès; el vicari Lluc [tatxat
il·legible] se [il·legible].
Fortuna juvat. Antoni Pera Antoni Cáneves, en la Atalaya
Grosa,13 prop dels Baus i prop del 2 9 marz 1834.
Providentius. En [falta l’anotació].
Aquesta la parderan.
11 Desconeixem la seva ubicació.
12 Desconeixem la seva ubicació.
13 El poblat talaiòtic de la talaia Grossa està situat dins el rafal des Porcs, no gaire lluny de cala
Figuereta. Conserva quasi tot el perímetre de la seva muralla i té un sol talaiot, situat intramurs.
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Una trobada en Son Cosme Pons y... guardaven en casa del
propietari Ferrerete y deye Nero Claudius Brusus Jermanisensis.
Rafel Garcias, fent un saller a casa seua, dins ses Salinas, en
una escavació en trobà (segons diuen; ell eu calla) tantas
que pogué comprà y aun compra terras, moltas y bonas, y a
prosperad molt des de entonces. Eu diu son parent Toni Bonet
de se Carrotje.
En Bel·lugo,14 propiedad de l’amo·n Barnad Bonet de se
Carrotje, parent del Bonet que vené ses terres el rey en Jaume,
troban y han trobad antiguedads, y en Furió en té.
Veje-se se història del P. Masdeu sobre romans. No hay à res
trobad en ses Salinas.
4. Tres cartes adreçades a Joaquim Maria Bover
Coneixem l’existència d’aquestes lletres dirigides a l’insigne
historiador per gentilesa del traspassat amic Guillem Vidal Munar
(Santanyí, 1954-1998), el qual les havia localitzat a la Biblioteca
March i ens en lliurà sengles fotocòpies. Que consti, també per escrit,
el nostre agraïment. En les transcripcions hem desenvolupat amb
cursiva les paraules abreujades dels documents originals.
La primera carta, datada a Madrid el 1841, està firmada per un tal
Juan Bautista Basbhe, la identitat del qual ens és desconeguda. No
aporta gran cosa, però una vegada més deixa palesa la magnitud del
tràfec d’antiguitats que hi havia a l’època.
Madrid, 8 de diciembre de 184115
Señor Don Joaquín Mª Bover
Muy Sr. mío de mi aprecio,
aunque con mucho atraso, recibí la favorecida de usted, fecha
20 de julio último, con el dibujo de la medalla encontrada en
Santañy.
Ésta corresponde al emperador León VI, que imperó desde el
año de 870 hasta el de 911, la que está publicada por Banduri y
Ekell y por monseñor Gussem en el tomo 4º de su diccionario,
página 282.
Con mucho gusto, facilitaré a usted las medallas que desea del
alto imperio, pero para que esto se verifique es indispensable
14 Desconeixem la seva ubicació.
15 Biblioteca March. Correspondencia a Joaquim M. Bover, 1. 100-V3-1.
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que me mande usted nota de las que le falten.
El Sr. Salvá no olvida a usted, pero es menester que se
proporcione cosa correspondiente al mérito y circunstancias
de usted.
Hasta ahora no ha salido la 2ª entrega de mi colección de
medallas, porque las láminas se han estado litografiando.
Adjunto, es un ejemplar para usted y me dirá si los de los
demás suscriptores se los remito, pues el librero aún no ha
pagado la 1ª suscripción. En la 3ª saldrán las de esas Islas.
Celebraré se conserve usted bueno y que mande a su afectísimo
seguro servidor y compañero que su mano besa.
Juan Bautista Basbhe
La segona carta, datada a Santanyí el 1846, és plena de llacunes
per causa de la dificultat de lectura que presenta el text. Les
hem substituïdes per punts. Tot i que dona detalls d’algunes
troballes, hem de dir també que el seu interès és relatiu. Si ho
hem interpretat bé, la firma Bernardo Escalas.16
16 Bernat Escalas Vidal (Santanyí, 1814-1892), fill il·lustre de Santanyí, dit popularment es metge
vell, estudià medicina a Montpeller i va ocupar la batlia per dues vegades (1.4.1874 / 7.3.1877
i 1.7.1879 / 1.7.1883).
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7 noviembre de 1856, Santañy
Señor Don Joaquín María Bover
Muy Señor mío y de mi mayor aprecio,
a su tiempo, recibí su favorecida, fechada en Valldurgent,
por la que veo se ha …….. en obsequio mío interesarse por
mi recomendado Cosme Vidal, de lo que estoy sumamente
satisfecho y espero surtirá el resultado apetecido, mayormente
cuando se puede contar que si en esto no nos …. ……. en
breve a Madrid desde donde espero se cuydaría usted de ……..
las disposiciones que en ésta hubiesen dejado de dar. En manos
de usted pongo este asunto y no haré otra diligencia, porque
estoy más que persuadido ser bien suficiente.
El consabido dador le entregará 6 monedas, porque las otras
que he de tener no las he encontrado. Una urna, en el sepulcro
donde estava esa urna se hallaron los huesos de un cadáver y
bajo su cráneo los clavos que en un papel le mando en …..
…… …. en la actualidad es un ócsido de ídem. También le
mando los fracmentos de ……. que de ……………… o contener
porción de antimonio ………… he visto en ésta hallarse otras
piedras de ese mineral, bastante gruesas. También van los
jarros o tiestos y la quijada inferior de que le hablé. Esto, todo,
se halló en el sepulcro donde estava la lápida que le embié.
No he visto a Bonet, porque vive en las Salinas y he sabido
que, efectivamente, tiene bonitas monedas de metal fino de la
época de los romanos. He visto otro Bonet, descendiente de
las Salinas también, y algunas que tenía las mandó al señor
abogado Peña. El boticario que usted me indica en una ocasión
que di unas monedas y le mandé la lápida del célebre Cecilio
al señor don Bartolomé Constant le dio el también algunas
que poseía. No obstante, no le dé a usted cuydado. Me doy
en ánimos de adquirirle bastantes cosas de semejante jaez y
procurarle los medios para adquirir más.
Mande sin reserva a su afectísimo seguro servidor y condiscípulo
que su mano besa.
Bernardo Esc[al]a[s]
La tercera carta, firmada també per Bernat Escales, està datada
per error el 1558, en comptes de 1858, i té per a nosaltres
un interès extraordinari. Descriu la troballa d’una estàtua
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que sens dubte correspon a la de Minerva conservada en el
Museu Arqueològic de Barcelona. Es va trobar a la pleta de
cas Traginer des Llombards,17 el 27 d’octubre de 1858,18 en un
poblat talaiòtic del qual es conserva encara un talaiot circular, la
base d’un altre talaiot igualment circular i una paret d’un tercer,
quadrangular, i fragments de muralles. A més de les notícies
de caire arqueològic, la carta es fa ressò de les contarelles que
corren sobre Bernat Cinclaus i corrobora l’existència d’unes
misses que es deien per a salvació de l’ànima del personatge
llegendari, misses de les quals ja teníem constància a través
d’una font oral.19
Santañy, 25 noviembre de 1558 [sic, per 1858]
Señor don Joaquín María Bover
Muy señor mío y amigo: por Cosme Vidal, he sabido se halla
usted por unos días en esa de Palma, disfrutando una cabal
salud de la que me he alegrado infinito. La otra vez que vino
usted a Palma, cuando tuve noticia de ello por el farmacopea
Guillermo Oliver, ya hubo usted regresado a Madrid, por cuyo
motivo no tube el gusto de escribirle, pero lo hago ahora que
he sabido permanecerá algunos días en esa, con la satisfacción
de mandarle, por este dador que lo es, Miguel Nadal, una figura
de metal muy hermosa. Creo sería alguna diosa de los gentiles.
Como verá usted, el escavador animal la estropeó de un
antebrazo y lo perdió. El casco también sufrió algún detrimento,
pero la figura es muy alegante [sic] y su peaña de mucho gusto.
También recibirá una especie de espiral, cuatro círculos y un
17 Sovint hi ha confusions sobre el terme en el qual es trobà. En el catàleg de l’exposició que
sobre el món romà es va fer a la Fundació “la Caixa” de Palma [(2005). El món romà a les illes
Balears. Palma: Fundació “la Caixa”], trobam referències contradictòries. Així, mentre a la p. 31
no hi ha indicació del terme i a la p. 50 el terme és correctament el de Santanyí, a la p. 67 el
terme és el de ses Salines. La mateixa cosa podem dir de l’estatueta que representa Ceres (p. 31,
51 i 68). Aquesta bella escultura va pertànyer primer al metge Bernat Escalas i després a Bernat
Vidal i Tomàs i es troba ara depositada en el Museu de Mallorca. Fou trobada a sa Romeguera
(son Morlà, Santanyí), en una tanca avui migpartida per una paret divisòria. Es diu que el metge
Escalas, després de la troballa efectuada per una dona que entrecavava, va fer cavar tota la tanca
per intentar trobar altres coses.
18 Joana M. Gual Cerdó (1993: 111). Figures de bronze a la protohistoria de Mallorca. Palma:
Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports.
19 En tenia constància oral el nostre amic traspassat Joan Coves i Tomàs. C. Aguiló (2006: 21).
Ficcions i realitats en la nissaga dels Cinclaus. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, Govern de les
Illes Balears i Consorci per al foment de la llengua catalana i la projecció exterior de la cultura
de les illes Balears. Publicat sense data.
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semioval, todo de metal. No le mando más que cuatro monedas,
porque este estío pasado tuve el gusto de obsequiar a nuestro
maestro don Rafael Llinás, presbítero jesuita, con algunas de
éstas y una de plata muy preciosa, que en una parte tenía una
cara y escrito Brutus y la otra tenía, me parece, tres oprimidos
y otros tantos opresores y escrito libertas.
No ha sido posible hacerme con la que usted me encargó de la
emperatriz Eudoxia, a pesar de haber usado diferentes medios.
Los goixs de Nuestra Señora de Consolación no se encuentran
en parte ninguna. Las noticias que haya del célebre Bernat
Cinchclaus de la Torre Munía, que parece que son tradiciones
quizá fabulosas, que no me atrevo a escribirlas. Hay unas
misas fundadas, creo, por la señora viuda de ese Cinchclaus.
Por las ruinas, se conoce que era predio que tenia gran casa.
Este predio lo añadieron en compra al del Rafal dels porcs. Los
documentos se hallarán en el archivo de casa del Pinós, a cargo
de don Miguel Pons y Barrutia. Le mando también un tiesto de
barro que serviría para luz, todo hallado en una atalaya a mano
derecha cuando de ésta llegamos al Llombars. Estava el recinto
arregladito como una especie capillita. Las monedas no sé en
dónde han sido halladas. A las immediaciones de este pueblo,
un cantero halló en el espesor de la piedra, a la profundidad
de unos 20 palmos, una mandíbula perteneciente a la especie
humana. Luego que lo supe, pasé a dicho punto y el maldito
se hubo dibertido en hacer de ella polvo, pero conocí todavía
algunas porciones de hueso y particularmente el esmalte de
la dentadura y a más que la piedra era sumamente compacta,
sin hoyo, ni abertura alguna por la que se pudiera haber
introducido y por lo mismo infiero que aquella mandíbula
databa desde que la sobreposición de capas ha formado el
espesor de 20 palmos.
Páselo bien y mande a su afectísimo amigo seguro servidor que
su mano besa.
Bernardo Escalas
5. Un discret inventari d’estacions arqueològiques
Es tracta d’un full manuscrit que guardava Marc Vadell, de cas
Guaret Vell, a la casa de cas Majoral. Havia format part d’un quadern
ratllat, de 16 per 22 cm, escrit per ambdues cares. No sabem si
els hereus en l’actualitat encara el conserven. Probablement cal
identificar-lo amb una pàgina de la Historia del pueblo de Santanyí,
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manuscrit inèdit original del prevere Guillem Vadell Vidal (Santanyí,
1840-1920),20 datat vers 1899, segons una estimació de Bernat Vidal
i Tomàs.
La transcripció ha estat feta a partir d’una fotocòpia que en
conservam. Entre claudàtors emplenam algunes llacunes degudes a
la mà del redactor. Respectam l’ortografia original en la distribució
de les majúscules i minúscules, però no la puntuació ni la separació
de mots.
Lo que en este pueblo [es] digno de consignarse en la historia
son las muchas antigüedades conocidas entre nosotros por
Clepés o Talayas de moro. Podría citar muchísimas, pero solo
citaré las más principales, a fin de que en lo venidero, si las
llegan a destruir todas, como se van destruindo de cada día,
tengan los venideros conocimiento de dichas antiguadades, o
antigós, como los llamamos nosotros, y en que consistían y en
que lugares se encontraban.
Éstos consisten en unos grandes edi[fi]cios arruinados, con
grandes torres redondas y algunas de cuadradas, construidos
de unas grandes y colosals piedras bien compuestas, tanto
las paredes de las cas[as], como de las torres, que casi parece
imposible pudieran componer tam bién ajustadas. Dichas torres
tienen diez metros de diámetro, con un portal al de unos siete
palmos de alto y unos seis de ancho, a la parte del Sur.
Los principales eran y son las siguientes:
Sobre el Vel·là,21 pero destruidos; en Son Mol·là,22 que hay
muchos; en Son Amer, en diferentes lugares;23 mari o comuna

20 Joan Sunyer i Ramos (2007: 230-234). Els clergues de Santanyí i la comarca. Santanyí:
Ajuntament de Santanyí.
21 Sobta la transcripció amb l geminada del topònim es Velar, lloc d’una importantíssima villa
romana i de restes talaiòtiques i pretalaiòtiques. Dubtam que es tracti d’una representació real
de la pronúnica.
22 Un dels talaiots més importants d’aquest predi era el des Figueral, que vells informants
nostres encara havien conegut i en parlaven destacant el seu gran portal. També hi havia restes
a na Clapers.
23 A més del talaiot que encara subsisteix a na Nova, dins terres de So n’Amer hi havia hagut
un poblat important anomenat talaia d’en Roig (els nostres informants feien al·lusió a la gruixa
desorbitada de les parets). Existeixen encara restes en el Porxo d’en Canonge. En el turó de
na Bou apareixen sovint ceràmiques. A ses Boguetes hi havia dos grans clapers circulars que
segurament amagaven restes talaiòtiques.
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des Llombars24 y en Ne Cas[te]llet;25 pletas de Son Cusina;26 y
otras partidas de otros cerca del Pou Juà de las Salinas y en
diferentes lugares de S’evall27 y s’Marina de las Salinas;28 en es
Rafael des Por[c]s, a di[n]s [es] Favasos,29 Pins de Ses fosas30 y
en Es Baus;31 en Son Danús, cerca las de s’Talaya y sobre la
Talaya; en es Busquerrons de Son Rusillol o Rusinol; y Calonge,
en es Closets de cas Vadells y en otros, muchos otros, lugares
que yo podría citar, de menor importancia, quizá por hellos
destruido, pero que se conoce por el terreno y por los muchos
restos humanos que se encuentran dentro de sepulcros, fosos y
cuevas que se han encontrado y se van encontrando de vez en
cuando, a m[an]era de cementerios llenos de cráneos y huesos
de muerto o criaturas humanas.
6. Conclusió
Mitjançant els documents transcrits i comentats en notes de peu
de pàgina, hem volgut mostrar la importància que tenen els papers
antics que transmeten informacions de caire arqueològic. Mostren
sempre les minves intensives que al llarg dels anys han sofert els
monuments megalítics i la gran quantitat d’objectes perduts, fruit
de troballes casuals, que segurament mai no podran ser recuperats.
Constitueixen, per tant, l’única notícia que en tenim i ajuden a valorar
en la seva justa dimensió totes les peces disperses en l’actualitat de
les quals tenim notícia.
24 No sabem a quina estació fa referència.
25 El poblat talaiòtic de na Castellet, situat a les immediacions des Llombards, avui totalment
destruït, devia ser una part del poblat des Violari, del qual subsisteix un petit fragment de
muralla amb un portal que conserva la llinda.
26 Del poblat talaiòtic de son Cosina, es conserven el talaiot circular de la talaia d’en Grimalt,
unes restes difícils d’identificar conegudes amb els noms de clos d’en Maria i talaia d’en Perico
Pomar i un tros de muralla amb un edifici de sembla un talaiot quadrat, dit es Corralot. També
devia esser part del mateix poblat el talaiot de son Paraire.
27 Dins la possessió de sa Vall hi ha nombroses restes arqueològiques. Les de na Mora són
potser les més extenses.
28 Pot fer referència a la talaia d’en Marge, un edifici de planta quadrangular situat vora es
Torrent.
29 Les restes talaiòtiques des Favassos estan molt cobertes de vegetació, però s’hi destrien dos
talaiots de planta circular.
30 En es Pins de ses Fosses no hi coneixem en l’actualitat cap resta arqueològica. És un gran
tancat que fou totalment adaptat al conreu amb el sistema de rotes. El nom deu fer referència a
troballes funeràries. De fet no molt lluny hi ha una sepultura antropomorfa.
31 En el poblat talaiòtic des Bauç, una de les meravelles de la prehistòria santanyinera, es
conserven íntegrament dos recintes de muralla amb dos i quatre portals d’accés, amb sengles
talaiots que en formen part (un quadrangular i l’altre circular), amb una munió d’edificis
intramurs i els fonaments d’una gran casa romana de moltes dependències.
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Com ja hem apuntat abans, consideram que té un valor remarcable
la tercera de les cartes dirigides a J. M. Bover (signada per Bernat
Escales), la qual dona testimoniatge de la troballa de l’estatueta de
Minerva avui conservada en el museu arqueològic de Barcelona i
que, a més, i al marge de l’encapçalament d’aquesta comunicació,
corrobora dades que ja coneixíem per transmissió oral sobre un
personatge de caire llegendari anomenat Bernat Cinclaus.
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QUATRE ANYS D'INTERVENCIONS
ARQUEOLÒGIQUES AL POBLAT DE
SES TALAIES DE CAN JORDI
Montserrat Anglada,1 Nicolau Escanilla,2
Damià Ramis,3 Beatriz Palomar4

Introducció
Les Talaies de Can Jordi és un poblat talaiòtic conegut des de
finals de segle XIX gràcies al prevere santanyiner Guillem Vadell i,
al llarg del segle XX han estat nombroses les referències que se li
han dedicat (MASCARÓ PASSARIUS 1958, 1963 i 1967, MASCARÓ
PASSARIUS I AGUILÓ 1970, ENSEÑAT 1973, ROSSELLÓ BORDOY
1973, AGUILÓ 1974, LÓPEZ PONS 1984, ARAMBURU et al. 1994,
PONS 1999, CARRERAS 2001).
Entre els anys 1982 i 1984 es van dur a terme tres campanyes
arqueològiques centrades en el descobriment d’una estructura
circular que envolta l’únic talaiot conservat del poblat, integrant en el
seu interior un conjunt d’espais habitacionals radials. Durant aquestes
campanyes es va excavar un d’aquests espais (Figura 1), interpretantlo com un taller de ceràmica (LÓPEZ PONS 1984). Malauradament, la
informació disponible d’aquestes campanyes d’excavació es limiten a
una sola publicació de caire divulgatiu.
D’aleshores a ençà no es van dur a terme més excavacions a Can
Jordi fins que l’associació cultural Lausa, a l’any 2013, va promoure
un seguit d’actuacions per la recuperació del jaciment. Aquestes
van desembocar en l’execució del projecte quinquennal que s’està
duent a terme des de l’any 2015 fins a l’actualitat per l’equip signant
d’aquest article.
Després de quatre anys d’excavacions arqueològiques al poblat
prehistòric de les Talaies de Can Jordi (Figura 2), volem presentar
els darrers avenços adquirits en el coneixement de les comunitats
que durant gairebé un mil·lenni el van habitar. En un article
publicat en el marc de les II Jornades d’Estudis Locals de Santanyí
1 Llicenciada en Història de l’Art i diplomada en Conservació i Restauració de Béns Culturals,
especialitat Arqueologia (montserratanglada@museudemenorca.com)
2 Doctor en Arqueologia Prehistòrica (nescanilla@gmail.com)
3 Doctor en Prehistòria (damiaramis@gmail.com)
4 Doctora en Arqueologia Prehistòrica (bppuebla@gmail.com)
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ja vam presentar els resultats preliminars de les dues primeres
campanyes. Es hora d’intentar ordenar cronològicament aquests
resultats en una seqüència coherent. Ens centrarem especialment en
les transformacions arquitectòniques que s’han detectat, fins a cinc,
en l’organització intra-murs del Sector C a la zona sud del poblat, i
àrea principal de les actuacions arqueològiques realitzades (Figura 3).

Figura 1. Planimetria del Talaiot conservat de Can Jordi (T1) i l’habitació excavada
durant les campanyes de 1982 a 1984 (HT1, redibuixada a partir de
López Pons 1985). L’ombrejat indica vegetació que cobreix les estructures.

Figura 2. Planimetria de les zones excavades de les Talaies de Can Jordi durant
els quatre anys de campanyes arqueològiques. Sense ombrejar trobem les zones
on només es van retirar els nivells superficials l’any 2015, així com la zona fora
murada excavada gairebé en la seva totalitat durant la primera campanya.
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Figura 3. Vista aèria del Sector C al final de la campanya d’excavacions de 2018.

Descripció general del jaciment
El poblat es troba al paratge de Can Jordi, a una distància d’uns 2
km en línia recta al N/NE del nucli de Santanyí. Tot i que el jaciment
ha patit la destrucció de molts dels seus elements arquitectònics,
encara conserva alguns elements bàsics que permeten definir les
característiques principals del seu traçat.
Es tracta d’un poblat emmurallat de planta ovalada amb uns eixos
perpendiculars aproximats de 150 per 106 m amb un àrea interna
de 1,3 hectàrees. El recorregut conservat de la murada és de 200 m
aproximadament i, tot i que el seu tram nord no es conserva, el seu
traçat total hauria estat d’uns 400 m.
Pel sud-est, la murada s’adossa a una habitació radial aferrada
al mateix temps a l’únic talaiot que s’hi conserva (LÓPEZ 1984).
El talaiot és de planta circular, 12,5 a 13,3 m de diàmetre i uns 3
m d’altura màxima conservada. L’entrada es practica a través d’un
corredor en zig-zag (Figura 4) i dóna a la sala central on es conserva
la columna central poli-lítica amb 3,11 m d’alçada i sis blocs ciclopis
superposats i falcats. Aquests blocs es sostenen gràcies a puntals
d’obra, però l’estat de conservació de l’estructura en general és
extremadament precària degut a que alguns dels blocs s’haurien de
cosir i consolidar (Figura 5).
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Figura 4. Fotografia del corredor d’entrada en zig-zag al talaiot.

Figura 5. Imatge de la columna polilítica del talaiot sustentada
per puntals d’obra i de fusta.

Pel que fa a altres estructures conegudes abans de les nostres
intervencions, cal destacar una construcció quadrangular associada
a la murada en el seu tram oest, tal vegada amb funció defensiva,
així com dos possibles talaiots circulars avui desapareguts i als quals
es refereixen les fonts orals (AGUILÓ et al. 1979). Per altra banda,
en el tram de murada conservat són visibles nombrosos portals,
concentrats en gran mesura en el sector C, amb 4 portals, alguns
d’ells separats per tan sols set metres de distància. A la resta del
poblat tenim constància d’almenys tres portals addicionals, un al
Sector B, un al Sector A i un darrer al Sector E que encara conserva
la llinda superior entre brancals.
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Fase 1. Nivells superficials d’abandó (s. II ANE al S. XX DNE).

Figura 6. Distribució d’espais i UUEE’s al sector C al inici de les excavacions.

Aquests nivells queden representats pel sediment immediatament
inferior a la coberta vegetal que cobria inicialment el jaciment. Es
tracta d’una terra amb un fort component orgànic i amb abundant
material. Les úniques estructures identificables en superfície eren les
pròpies del parament exterior de la muralla, així com les crestes i
algunes pedres de l’extrem nord del mur MJ que, grosso modo, dividia
l’espai a l’interior de la muralla en dues meitats (Figura 6). El conjunt
estructural visible ens va servir per fer una primera delimitació de
l’intramurs amb els espais E1 a l’oest i E2 a l’est i, a l’exterior de la
muralla, amb els espais E3 al sud i E4 a l’est.
A l’inici de les excavacions es van delimitar dues grans unitats
estratigràfiques (UE). La UE1 englobava els espais E1, E2 i part
de l’E3 i és caracteritzava per ser una terra marró fosca, amb molt
component orgànic i restes de vegetació actual. La UE2, restringida
a l’E4 i la zona oriental de l’E3, es caracteritzava per un sediment
més ataronjat interpretat com terra de conreu (Figura 6). Entre el
sediment que recobria aquesta primera fase trobem materials molt
recents, com un petit amagatall amb ampolles de vidre de petites
dimensions que segurament contenien líquids de veterinària per al
bestiar a la UE1, prop del portal més occidental (P2).
A l’Espai 2, a la cantonada nord-est de la UE1 i adossant-se per
l’interior al parament intern de la muralla, es va localitzar una zona
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amb materials islàmics entre els que s’han pogut diferenciar fragments
de fins a 13 peces ceràmiques diferents, i on tenim tant materials de
cuina amb una cassola, com de ceràmica comuna de tipus gerra,
redoma, ribell i alfàbia. Sembla, doncs, que l’ocupació islàmica de
Can Jordi, en el poc espai on s’ha pogut identificar, va ser quelcom
més que una freqüentació esporàdica o de pas. Els materials trobats
impliquen una permanència potser d’algunes setmanes i és factible
que disposessin d’algun tipus d’estructura precària, possiblement
construïda amb matèria orgànica, com a espai habitacional. No
obstant, el fet que les traces d’aquesta ocupació es trobessin en
superfície va impedir qualsevol tipus de conservació estructural. Els
materials aparegueren remenats entre la terra orgànica d’aquesta
zona, juntament amb ceràmica d’altres períodes.
La presència més antiga després de l’abandonament del poblat,està
representada per 3 fragments de ceràmica comuna republicana
(s. III/IV al VII DNE) entre l’Espai 2 i l’Espai 4. La dispersió i la
ínfima representació d’aquest tipus de ceràmica sembla indicar una
freqüentació molt esporàdica durant l’Antiguitat Tardana.
Més enllà dels materials fins ara descrits que signifiquen presències
poc significatives a Can Jordi després del seu abandonament,
el gruix de la ceràmica recuperada correspon als darrers segles
d’ocupació estable. Entre els materials més representatius trobem
restes amfòriques tant d’origen italià, amb una forta representació
de Dressel 1A i Grecoitàliques tardanes com d’àmfores púnicoebusitanes representades per les sèries T-7.4.2.1 /T-7.4.3.1, T-8.1.1.1,
T-8.1.2.1, T-8.1.3.1, T-8.1.3.2, T-1.2.2.3, PE22 i PE24 (RAMON
1995). Els conjunts més nombrosos estan representats per formes
ceràmiques del s. II ANE, com les àmfores púnico-ebusitanes de tipus
T. 8.1.3.2 (n=12) i T. 7.4.2.1 (n=10) o les tardanes de l’àrea tirrènica
(n=10). No obstant, la presència més important prové de les formes
Dressel 1A amb 15 fragments que, juntament amb els fragments
dubtosos entre Grecoitàliques i Dressel, amb sis fragments, sumen
un total de 21 fragments de formes ceràmiques que no remunten
entre elles. Aquestes ceràmiques són les més recents i ens datarien
l’abandonament del poblat entre mitjans del s. II i mitjans del s. I ANE.
Les datacions d’aquests materials coincideixen amb la informació
que podem extreure del material d’importació no amfòric, en què
dominen els fragments de Campaniana A, que ens situen entre el
180 a 100 ANE. Aquesta datació sembla indicar que el poblament
estable de Can Jordi va finalitzar amb la conquesta romana de l’illa
de Mallorca al 123 ANE.
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Fase 2. Darrera ocupació del Posttalaiòtic (s. III-II ANE).

Figura 7. Distribució dels espais en el moment d’abandó del s. II ANE

Figura 8. Distribució dels espais durant el Posttalaiòtic final (s. III-II ANE).

Ja hem vist com el material més abundant dels nivells superficials
correspon a aquesta darrera fase d’ocupació estable de Can Jordi.
La neteja superficial del 2015 ens va permetre definir un conjunt
d’estructures que obliguen a una nova redefinició dels espais del
jaciment en el moment del seu abandó (Figures 7 i 8).
Un dels trets més definitoris dels darrers moments d’ocupació
estable a Can Jordi és el cegament de tots els accessos a l’interior
del jaciment. Durant les excavacions hem pogut contrastar com, tant
el portal P2 com l’estret passadís aferrat al portal P3, es ceguen en
aquests moments. Molt probablement, la resta de portals cegats que
resten per excavar (P3 al M3, P4 al MC i P5 al mur MF) també van ser
cegats en aquests moments, alhora que part de la murada propera al
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P3 es reparava. Sembla bastant probable que durant el segle II es va
generar una forta inestabilitat, que es va traduir en el tancament de
tots els accessos al Sector C de Can Jordi. En el sediment sota els dos
cegaments excavats estan representats materials com la Dressel 1A,
que es comença a produir a la segona meitat del s. II ANE.
És interessant returar-se un moment en el cegament de l’estret
passadís annex al portal P3. En anteriors publicacions (Anglada et al.
2017) es va definir aquest espai com a possible passadís de guaita.
No obstant, la seva excavació ha permès comprovar com fins al seu
cegament a finals del s. II ANE va ser un espai obert, probablement
en relació amb l’ús d’una cisterna tallada a la roca (UE31) que trobem
just a l’alçada del parament extern de la murada. El seu cegament
va comportar a la vegada una reestructuració d’aquest parament,
que en un inici, segons es desprèn del mur de folre intern de la
pròpia murada en el tram final del passadís, reculava sensiblement
cap a l’interior (Figura 9). Aquesta reforma va implicar que part del
parament extern de la murada s’aixequi damunt el reble d’aquest
cisterna.

Figura 9. Imatge del passadís annex a P3 després d’extreure el bloc final
del cegament que es pot observar recolzat en primer pla.
A l’esquerra s’observa com el parament extern de la murada recolza sobre el
sediment recent (UE23) del s. II ANE que rebleix la cisterna excavada a la roca.
A la dreta es pot veure el portal P3 encara cegat.
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A la zona occidental del Sector C, trobem una àrea delimitada per
murs de folre identificada com H2 que interpretem com una zona
destinada a la combustió. H2 és un espai de 6 m2, en el qual hi trobem
una successió de capes de cendra i argila. Entre les capes superiors
va aparèixer un braser format per un anell circular de pedres travades
amb argila d’uns 50 cm de diàmetre construït damunt un enllosat de
pedres planes. Per a la seva ubicació es va triar la cantonada sudoest de l’espai, pràcticament adossat al parament intern de la murada
(Anglada et al. 2017). En les capes inferiors, prèvies a la construcció
del braser, s’ha trobat una acumulació de fragments informes d’àmfora
púnic-ebusitana disposats horitzontalment davant un forat practicat
al parament intern de la murada. Aquest forat és força interessant
perquè, ... el fet de trobar sediment cendrós en el seu interior, ens
informa que possiblement s’emprés per mantenir les brases vives. Un
altre element que ens parla de la relació d’aquest espai amb el foc
el trobem en la presència d’un gran nombre de fragments de terra
cuita pel propi foc, amb forma de recipient troncocònic. Si bé la cara
interna d’aquests fragments amb aparença de ceràmica presenta una
superfície llisa, la superfície externa és rugosa, amb un acabat molt
tosc. Tampoc s’han trobat fragments de la base, pel que potser no en
va tenir. Totes les unitats estratigràfiques associades a activitats de
combustió poden situar-se cronològicament, a partir dels materials
ceràmics recuperats, entre els segles III i II ANE, i es correspondrien
a aquests darrers segles d’ocupació del poblat.
Adossada a H2 es troba H3, un reduït espai de 2,5 m2 que durant
la fase 2 va ser utilitzada com a abocador (UE79), per davall d’aquest
nivell d’abocament i trobem directament la roca mare. No obstant, el
fet de trobar-se inserida a la murada i amb un accés des del brancal
oest del portal P2 situaria la seva construcció original durant la fase
anterior i en el mateix moment constructiu de la murada.
Si ens desplacem cap a la zona central del sector C, trobem l’E6,
un espai enllosat amb una pila tallada de 80 cm per 50 cm, cobert
tan sols per sediment superficial. La interpretació de l’espai, en no
trobar-se el pis de freqüentació original, és gairebé impossible, però
sembla que es tractaria d’algun espai obert, potser vinculat a l’accés
pel portal P2.
Annex a E6, cap a l’oest, ens trobem E9 i H4. A l’interior i sud de
H4 trobem un trespol, molt alterat (UE94) que es desenvolupa cap
al sud-est. Tot i no observar-se una estructuració d’espai domèstic,
aquest trespol estaria en relació amb la UE91 a l’E9, també identificat
com a pis de freqüentació, tot i que entre les dues tenim un nivell
d’enderroc de pedra petita.
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Tot i que de la zona est del Sector C només s’han excavat els
nivells més superficials d’abandó, s’ha identificat una estructura
adossada al tram nord del mur MC (H1) que podria correspondre
a aquests moments d’ocupació del jaciment. Es tracta d’un possible
espai habitacional compartimentat per un mur transversal que ocupa
una àrea de 10 m2.
Encara que la major part dels nivells excavats fins a la data a les
Talaies de Can Jordi corresponen a aquesta darrera fase d’ocupació,
sorprèn l’absència d’espais domèstics.
Fase 3. Primera ocupació del Posttalaiòtic (s. VI-III ANE).

Figura 10. Distribució dels espais durant el Posttalaiòtic inicial (s. VI-III ANE)

Aquesta fase va ser una de les més importants en la configuració
del poblament a Talaies de Can Jordi, donat que és el moment on es
construeix el sistema defensiu, no obstant, les evidències de la vida
quotidiana també són molt escadusseres (Figura 10).
El fet més rellevant d’aquesta fase el trobem en la construcció
dels trams M1, M2 i M3 de la muralla. Aquest darrer s’adossa al mur
MC i, així com passa amb el mur MD, és de construcció anterior. A
MD, durant aquesta fase, se li amplia l’espai de reble intern amb la
construcció de MH, assolint així una amplada molt major que la que
tenia amb el parament intern original i similar a la que trobem a
M1, M2 i M3. El mateix succeeix a MC, tot i que la forma arquejada
d’aquest i l’adossament d’una estructura d’habitació, fa més difícil la
interpretació.
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També en aquest moment es pot datar la construcció de H3, del
que ja del qual ja hem parlat en el punt anterior. Tot i l’absència del
pis original, la seva localització suggereix que la seva funció original
estava en relació amb tasques defensives i amb el control de l’accés
a l’interior del poblat.
Per altra banda, a l’espera de poder estudiar els materials
recuperats durant la darrera campanya, trobem una continuació en
l’ús de l’espai H5, construïda en cronologies anteriors al Posttalaiòtic.
Ara en comptes d’un espai domèstic s’utilitzaria com un lloc obert
de freqüentació.
A la zona nord-est adossada al exterior de MD s’ha excavat un
espai obert (E12) on s’ha identificat una àrea dedicada a la producció
de ferro, amb més de 2 kg d’escòries (Figura 10). Aquestes s’associen
a una petita fornal per a la postreducció o de forja de ferro per
purificar el metall i poder fabricar-hi objectes. L’element principal és
una llosa-fornal (UE27) de roca sorrenca rebentada degut a la calor.
Com a tret característic, aquesta llosa, de 37 cm de longitud i 21 cm
d’amplada, presenta una cubeta en el seu centre de 10 centímetres de
diàmetre per 6 de profunditat i base plana. La llosa s’assenta sobre
una base d’argila que s’adossa a una pedra col·locada en vertical (UE
28), que també interpretem com a propi de la estructura general del
forn (Figura 11). Entre la llosa i aquesta pedra s’ha documentat una
petita concentració d’escòries de textura esponjosa i aspecte cristal·lí.

Figura 11. Aspecte de la fornal amb depressió central i el bloc de pedra
que possiblement exercia de paret de forn a l’E12.
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Cal remarcar que s’han trobat cinc tipus diferents d’escòries
(Figura 12). Les més abundants son les escòries que ja hem esmentat
de textura esponjosa i superfície vitrificada (ESR-A). Aquestes es
presenten en petites concentracions de 15 a 20 cm de diàmetre i,
aparentment,han estat triturades. Són les úniques que trobem en la
pròpia estructura de la fornal. Un altre tipus son les escòries ESR-C,
que es presenten amb restes d’argila atrapada al seu interior i que han
de ser identificades com a restes de les parets de la fornal. Aquestes
es troben disperses, aparentment, tots els voltants de UE27 sense
seguir un patró determinat i podrien correspondre a la destrucció de
les parets d’argila del forn després de cada procés metal·lúrgic.

Figura 12. Imatges dels diferents tipus d’escòries representades a Talaies de
can Jordi. A: Tipus ESR-A; B: Secció transversal del tipus anterior; C: Tipus ESR-B;
D: Tipus ESR-D; E: Tipus ESR-F; F: Secció transversal del tipus anterior.

Finalment, tenim unes escòries molt més denses (ESR-B, D
i F) i, per tant amb més contingut metàl·lic, que sense formar
concentracions s’agrupen cap al nord-est de la fornal, sense aparèixer
al sud d’aquesta. Aquestes darreres creiem que es corresponen al
subproducte principal de l’operació metal·lúrgica, tot i que fins que
no es realitzi un estudi arqueometal·lúrgic no es podrà precisar a
quin procés tecnològic respon cada un dels tipus esmentats.
De moment no hem trobat restes de mineral que ens indiquin una
reducció primària, tot i que no es pot descartar. Ans al contrari, les
restes recuperades suggereixen que el material treballat eren llúpies
de ferro que s’anaven purificant mitjançant calor i forja fins a obtenir
un material més pur que permetés la fabricació d’artefactes.
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La datació d’aquestes activitats metal·lúrgiques no és senzilla. La
major part de les escòries les trobem en dues unitats estratigràfiques,
on també apareixen restes d’àmfora del s. ANE (P:E. 7.4.3.1. i
T-8.1.3.2) i just per sota dels nivells més superficials. Per altra banda,
la fornal es troba insert en un pis de tapiera amb materials del
Posttalaiòtic inicial. Es per això que considerem que l’estructura i
l’inici de les activitats metal·lúrgiques es van dur a terme en aquesta
fase, encara que tinguessin continuïtat fins al segle II ANE.
Un espai de producció de ferro similar el trobem a l’Edifici 25
de Ses Païsses (Aramburu 2009), que també es data entre els segles
V i III cal ANE. El volum d’escòries i el tipus d’estructura emprada
presenta similituds, encara que a Ses Païsses es tractés d’una
estructura excavada i no presenti fornal. Donat el volum d’escòries
i la singularitat de les estructures, en ambdós casos es tractaria de
tallers per a la fabricació de petits artefactes de ferro de consum
local.
Fases 4 i 5. Fase Talaiòtica

Figura 13. Espais de la Fase Talaiòtica.

Englobem aquests dues fases en un sol capítol pel fet que encara
no podem discernir el moment de construcció d’algunes edificacions
com els murs MC i MD i altres, com l’habitació H5, es troba en procés
d’excavació i estudi dels materials.
La fase de transició al Posttalaiòtic la podríem tenir representada
a H5, de la qual s’han excavat només els nivells d’enderroc. Es tracta
d’un espai rectangular construït amb murs ciclopis. De moment
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tenim el tancament de tres dels murs d’aquesta habitació, els murs
sud i est són de parament simple, mentre que el mur oest és de
doble parament. L’habitació, s’adossa al parament extern del mur
oest de doble parament, el que ens fa suposar que aquest mur és de
construcció anterior, o bé es tracta d’un edifici de majors dimensions,
i que tan sols hem identificat una de les seves estàncies. Per altra
banda el límit nord no ha pogut esser localitzat en trobar-nos amb el
límit del Sector C.
En aquest sentit, els paral·lels que disposem a Mallorca d’edificis
hipotèticament sincrònics a H5, com poden ser l’Edifici 25 de Ses
Païsses a Artà (ARAMBURU 2008), o l’edifici Alfa del Puig Morter
de Son Ferragut, a Sineu (CASTRO et. 2003), són estructures polihabitacionals amb un pati a cel obert, i de dimensions molt majors en
comparació a la H5 de Can Jordi. Així, l’Edifici Alfa 25 de Ses Païsses
té una àrea interna de 154 m2, i l’edifici alfa de Son Ferragut 187 m2,
mentre que l’àrea interna actual de H5, és de tan sols 26,25 m2, molt
pròxima a la grandària mitjana de les habitacions de l’Edifici 25 i
l’Edifici Alfa dels jaciments esmentats.
Quant a la distribució interna de, i a l’espera de concloure la
seva excavació en un futur immediat, podem distingir dos espais
diferenciats (Figura 14 i 15). L’espai sud és el de majors dimensions
i en ell i trobem una estructura semi-circular de 1,5 m per 1,3 m

Figura 14. Planimetria de l’habitació H5
amb els murs i estructures mencionades al text.
92

SANTANYÍ: LLENGÜA, TERRES I GENT

amb un anell de pedres clavades verticalment que delimita una
foganya. La separació entre els dos espais es delimita a partir de
dues línies de pilastres enfrontades, una adossada al mur occidental
i a la que se li adossada la foganya esmentada, i l’altre adossada
al mur oriental. L’espai central queda així lliure per a la circulació,
amb la particularitat de que just al centre d’aquest pas trobem una
pila tallada en roca i ja dins l’espai nord, una basa de columna que
aguantaria, juntament amb les què una possible porxada o sostre.

Figura 15. Ortofotografia de l’habitació H5 en procés d’excavació.
S’hi poden observar els diferents elements mencionats en el text com la llar de foc,
les pilastres adossades als murs, la pila central i un molí de mà
junt a les pilastres de la dreta. En un pla superior tenim els murs posteriors
MY a baix i MI oblic a la part superior.

La cronologia d’aquesta habitació, i a falta de ser excavats els
nivells d’ocupació, ve donada per les formes ceràmiques que trobem
en els nivells d’enderroc, equiparables als de la fase 1 de l’Edifici 25
de Ses Païsses i a l’Edifici Alfa de Son Ferragut, tot i tenint en compte
que es troben en procés d’estudi. Ambdós edificis s’han definit
cronològicament entre el 700 i el 550/475 cal ANE. Amb el primer
també comparteix el tret de què la murada Posttalaiòtica se li adossà
posteriorment, en aquest cas per la cantonada sud-est.
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La fase Talaiòtica de Can Jordi es fa patent per la pròpia existència
del talaiot que encara avui es conserva i de dos més que han
desaparegut (AGUILÓ et al. 1979). En el primer, com ja hem comentat,
s’hi van realitzar excavacions als anys vuitanta del segle XX que van
permetre documentar un seguit d’estructures annexes arronyonades
sincròniques l’ús del talaiot. Una d’aquestes habitacions va ser
excavada i interpretada com un taller de ceràmica (LÓPEZ 1984).
Pel que fa al Sector C, únicament hem pogut documentar un pis
d’habitació molt deteriorat a H6 i E12, delimitats per el mur MQ i
l’alineament de pedres UE36. Tot i no tenir un contacte directe per
l’aflorament de la roca mare, aquests pisos semblen associar-se al
mur MD, pel que és probable que aquest mur i ME, fossin construïts
durant aquesta primera fase d’ocupació del jaciment.
Conclusions
El repàs als diferents elements excavats fins a la data al poblat
de les Talaies de Can Jordi ens permeten entreveure un alt grau de
dinamisme ocupacional. Aquest partiria d’una primera ocupació a
mitjans del s. IX cal ANE en què es construirien els talaiots amb les
cases adossades als seus grans murs ciclopis i possiblement també
trobaríem algun tram de murada com el mur MD. Posteriorment, a
finals del s. VIII, inicis del s. VII cal ANE es podria haver construït
l’edifici d’H5, en una àrea que en aquells moments mancava de
muralla. El final del període talaiòtic cap al 550 cal ANE vindria
marcat per la destrucció d’aquests edificis i la construcció d’una
muralla perimetral que reaprofitaria antics murs ciclopis com a
parament exterior. En aquesta muralla, en origen s’hi van obrir un
elevat nombre de portals i accessos, pel que la seva defensa seria
extremadament difícil. És per això que contemplem la hipòtesis
de què la muralla, en la seva construcció, més enllà de la seva
funció defensiva, també suposés una representació de la comunitat.
Enfront al mon talaiòtic on la identificació personal de pertinença
es representava en múltiples talaiots, la muralla significa la seva
conjunció en una sola unitat. L’abandonament sincrònic dels talaiots
i la posterior construcció de la murades perimetrals en els mateixos
poblats, així com es documenta per tota l’illa de Mallorca, no només
implica una transformació socioeconòmica important, també comprèn
una transformació important en l’organització sociopolítica de les
comunitats indígenes. Però en tot cas, mai va deixar de ser una muralla
i per això, davant d’un període de forta inestabilitat i inseguretat, a
la segona meitat del s. II cal ANE els accessos i portals es cegaran,
alhora que es produeix una reestructuració completa del poblat.
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EL PATRIMONI DELS DANÚS
DE BENILASSAR (1488-1538)
Jaume Obrador Escalas

Aquest treball tracta de l’estudi de les propietats que posseïa la
família de terratinents santanyinera, els Danús, a finals de l’Edat
Mitjana i principis de l’Edat Moderna. Per la seva realització s’han
emprat, bàsicament, quatre fonts històriques de l’Arxiu del Regne de
Mallorca: l’inventari post mortem dels béns d’Andreu Danús de 1488,1
transcrit íntegrament per M. Barceló i G. Rosselló Bordoy al seu llibre
Terrissa,2 el testament de Joan Danús de 1527,3 modificat a 15344 i, en
especial, l’inventari post mortem dels seus béns de 1537/38,5 aquests
documents també han estat citats per R. Rosselló Vaquer al seu llibre
Noticiari de Santanyí.6
Origen i extensió de Benilassar.7 L’alqueria musulmana dels Beni
Laçat, situada a l’actual terme de Santanyí, era prou extensa, doncs
fou registrada a la porció de Nunyo Sanç amb 30 jovades, una de les
més grans de Mallorca.8 El nom feria referència a un clan àrabo-berber
no identificat, els Banu Lazat. Un membre d’aquest també apareix
registrat al Llibre del Repartiment de Mallorca o Llibre del Rei, com
a posseïdor d’unes terres situades al districte o yuz d’Inkan, el rafal
d’Abu Lazat.9 Els escrivans catalans van transcriure el so amb distintes
grafies, com Benilazad10, Benilassar o Binillesar. Álvaro Santamaría
1 ARM, Prot. M-374, f. 273-281
2 BARCELÓ, M.; ROSSELLÓ BORDOY, G. Terrissa: dades documentals per a l’estudi de la
ceràmica mallorquina al segle XV, Palma de Mallorca, 1996, p. 232-236.
3 ARM, Prot. T-501, f. 406-411.
4 ARM, Prot. T-501, f. 488-489.
5 ARM, Prot. T-499, f. 122-134.
6 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Santanyí: segles XIII-XIX. Santanyí, 2000, p. 34.
7 A partir de finals del segle XVII aquesta propietat va començar a ser coneguda com a Son
Danús.
8 MUT, Antoni; ROSSELLÓ BORDOY, G. La remembrança de Nunyo Sanç: Una relació de les
seves propietats a la ruralia de Mallorca. Palma de Mallorca, 1993, p. 148-149.
9 ROSSELLÓ BORDOY, G. Llibre del repartiment de Mallorca o Llibre del Rei. Palma de Mallorca,
2008, p. 59.
10 PONÇ FULLANA, Andreu. Història de Santanyí: segle XIII. Palma de Mallorca, 1974, p. 26.
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a un document de 1247 ho transcriu com Benifassar.11 Si aquesta fos
la grafia correcta, tindria el seu homònim a la Pobla de Benifassar,
situada al País Valencià. El seu passat musulmà ens ho recordaria el
topònim es Pou Morisc, situat prop de la carretera que va a Ciutat,
no molt lluny de les cases de Son Danús. Aquest topònim posaria de
manifest l’existència a l’època musulmana d’un espai irrigat, tan propi
d’aquesta cultura, entorn del qual es degué assentar aquest clan. A
1488 s’inventariaren dos barrals de vidre plens de verdures12 i a 1537
es documentava l’existència d’una sínia, així com eines d’hortolà i un
espalmador de verdures. És versemblant pensar que a l’Edat Mitjana
aquest hort regat a través d’una sínia tingués el seu origen a l’època
musulmana. També hi hauria tingut força importància al Beni Laçat
musulmà la ramaderia ovina/cabruna, on els animals viurien en un
règim semisalvatge pasturant a les nombroses garrigues que hi havia
al seu entorn. Per abeurar aquests animals hagueren pogut utilitzar
algunes basses que recollirien aigües de pluja i d’escorrentia, algunes
d’elles, fins i tot, d’origen talaiòtic. Cal dir que es troba devers Son
Danús un anomenat camp de sa Bassa. De la documentació cristiana
just posterior a la conquesta es pot despendre que els musulmans
a aquesta zona haguessin pogut desenvolupar altres cultius com la
vinya, les figueres i l’oliverar.13 Després del Repartiment, la major part
de l’actual terme de Santanyí14 compresa Benilassar, va correspondre
a Nicolau Bovet o Bouet que va participar en la conquesta de Mallorca
dins l’estol dels homes de Marsella.15 Aquest va establir les seves
propietats a través d’emfiteusis a terceres persones vingudes la majoria
de Catalunya. Respecte a Benilassar no la va cedir íntegrament sinó
que la va fragmentar en diverses porcions.16 La major part la degué
adquirir a 1242 Ramon Gener i la seva dona pel preu de 100 sous
11 SANTAMARÍA, Álvaro. Ejecutoria del Reino de Mallorca, Palma de Mallorca, 1990, p. 349.
12 Item un beral de vidre de quatre qo cubert de verdures/ Item altre beral de vidre cubert de
verdures de tenor de un corter, ARM, Prot. M-374, f. 277.
13 Ja es documentava una vinya prop de Benilassar (PONÇ FULLANA [10] p. 20); vora l’antiga
alqueria Poca, dita en sarraïnesc Albocora [de l’àrab al-bakura, figaflor] hi ha encara un camp
anomenat el Figueral Blanc i no molt lluny de Son Danús hi ha el lloc anomenat s’Olivó.
14 Al Repartiment de Mallorca es van registrar els topònims Sant Enieli, vora Beni Laçat, a la
porció de Nunyo Sanç i el rahal Sancti Anni, en el terme d’Inca, a la porció reial. Podria tractarse, tal volta, d’una transcripció, per afinitat fonètica, de l’àrab sanad-an-nahya, costa de les
aigües estancades. Al nostre cas podria referir-se a l’anomenada costa d’en Verger i a l ‘antiga
bassa Juana, que estava jussà a baix la costa.
15 A 1241, Nicolau Bovet o Bouet era un dels consules Massilie in Maiorice. Aquests
s’encarregaven de l’administració patrimonial dels béns dels marsellesos [Comunitatis Marsilie]
que tenien a Mallorca arran de la conquesta. (SANTAMARÍA [12] p. 455-456).
16 Vid. DANÚS BURGUERA, Miquela. “Conquista y repoblación de Mallorca: notas sobre Nicolau
Bovet”, a Jaime I y su época, X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, v. 2, 1979, p. 41-60.
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melgoresos amb la condició de conrear-la amb quatre parells de bous
i pagar la tasca dels fruits.17 A 1280, Berenguer Danús,18 habitant de
Santanyí, la va comprar als hereus de Guillem de Saragossa pel preu de
53 lliures, establint sobre aquesta un censal anual de sis quarteres de
forment.19 Dit censal encara es pagava a 1488. A partir de l’esmentada
compra, Benilassar va ser ininterrompudament propietat dels Danús
fins al segle XIX. A principis d’aquest segle, Joana Martorell Danús de
Pollença, l’hereva de Bartomeu Danús, es va casar amb el noble català
Francesc d’Asprer, exiliat a Mallorca a causa de la guerra del Francès.
Finalment, els Asprer, a finals del segle XIX, la van fragmentar i
vendre, formant-se Son Danús, Son Danusset i Son Danús Nou.
Podem saber a través dels esmentats inventaris quins eren els seus
límits a l’Edat Mitjana. Al nord limitava amb el lloc dit el Figueral
de Campos i la cavalleria de la Galera [cavalleria d’en Galiana, als
documents] actual Cas Concos, a l’est amb l’alqueria Poca, actuals Son
Ferreret i can Nin [garriguis et terris Jacobi Vitalis Alcharia Pocha], a
l’oest amb el Rafall Paya [Rafal Palla] i lo termenat del camp dit d’en
Torrella. Altres límits que es poden identificar serien el camp dels
hereus d’Antoni Bramona que podria correspondre a l’actual es Velar20
i les terres de Guillem Timoner que possiblement correspondrien a
unes terres conegudes actualment com na Timonera. Altres límits que
apareixen als documents no els hem pogut situar-los en l’actualitat,
com és el cas l’alqueria de Pere Nicolau (a) Sard, la terra de Joan
Bonet o les comunes de Pau Jaume. Una bona part de Benilassar
era garriga tal com queda palès a la documentació, puix se citen
la garriga de Pere Danús, vocata la pleta, la garrigua comuna de
Benilassar i la marina. Sembla que a Benilassar, abans que l’heretés
Joanot Danús, distints membres de la família Danús hi havien tingut
propietats. L’heretat d’Andreu Danús (1488) comprenia dues alqueries
in loco de Benillessar, una anomenada la major, on hi havia un casat
17 PONÇ FULLANA [10] p. 2.7
18 A 1269, Berenguer Danús havia adquirit una jovada de terra de l’alqueria Bombar [sa Galera,
Cas Concos] (ROSSELLÓ VAQUER, R. Noticiari de Cas Concos. Felanitx, 2007, p. 9). Francesc de
B. Moll considerava que Danús provenia del llatí tardà Domnicius, derivat de dominus, senyor.
A 1575, l’Arxiu Capitular de Mallorca (LMA-13877-14r) recull la variant Danius. Salvador Danius
sa casava amb Marianna Bessós. Això podria fer pensar amb un origen toponímic, repobladors
catalans que provenien de Darnius, poblet de l’Alt Empordà. Cal dir que a 1308 estava registrat
a Montuïri Johan Darnius (MIRALLES I MONTSERRAT, Joan. “Sobre una llista de monedatge de
Montuïri de 1308” a XXII Jornades d’Antroponímia i Toponímia, Palma de Mallorca, 2009, p.
181-189, p. 192). A Santanyí alguns repobladors provenien d’aquesta regió: Cinclaus, Creixell,
Llampaies, Lledó, Torroelles o Scales.
19 PONÇ FULLANA, Andreu. Història de Santanyí: segle XIII. Palma de Mallorca, 1974, p. 28.
20 A 1450, les terres d’Andreu Bramona anomenades es Vilar confrontaven amb terres de Jaume
i Andreu Danús (ROSSELLÓ VAQUER[9] p. 75).
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i que era alou del clergue Pere Andreu, beneficiat de la Torre del
Moll de Ciutat, a vintè de lluïsme i un cens anual de sis quarteres de
forment i una altra, de la qual no es menciona cap casat, que limitava
ab la alcharia maior del dit hereu, de part altra ab garrigua comuna
de Benilessar de part altra ab unes tanques de Jordi Danus, de part
altra ab lo termenat del camp dit d’en Torrella. Aquesta darrera era
alou del clergue Joan Andreu, beneficiat de la Torre del Cap del Moll
de Ciutat, a vintè de lluïsme i cens anual de quatre quarteres de
forment pagadores per Sant Pere i Sant Feliu del mes d’agost. Informa
el document que aquesta abans havia estat de Lluc Danús que l’havia
gravada amb un cens de quatre lliures anuals, d’en [espai en blanc
al document] Loschos, ciutadà de Mallorca, a cens de sis quarteres
anuals de forment i d’en Miquel Quintana, mercader, a cens de tres
lliures anuals. Els testimonis d’aquest inventari van ser Berenguer
Danús, Antoni Danús i Lluc Danús, habitants de la parròquia de
Santanyí. Quina haguera pogut ser l’extensió de Benilassar? La
historiografia tradicional mallorquina assigna a la jovada una extensió
de 16 quarterades.21 El Diccionari Alcover-Moll defineix jovada com
extensió de terra que llaura normalment un parell de bous en un
dia. Sembla difícil que un jou d’un parell de bous poguessin llaurar
en un dia 16 quarterades. És més factible pensar que jovada era el
que es podia llaurar amb un parell de bous durant un any agrari.
El diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola defineix yugada com
mesura agrària de 50 fanegas. I si una fanega a algunes regions de
Castella són 64,592 àrees, la jovada podria haver tingut, aplicant
aquests càlculs, al voltant de 45 quarterades. Així, Beni Laçat que va
ser mesurada a la Remembrança en 30 jovades podria haver tingut
per tant una extensió de 1.350 quarterades que coincideix a la xifra
de 1.336 quarterades de Son Danús (Benilasssar) establides a 1859
per l’agrimensor Pedro Moreno.22
Els Danús de Benilassar. Els descendents de Berenguer Danús que
havia adquirit Benilassar van consolidar durant l’Edat Mitjana la seva
posició econòmica i ocuparen càrrecs dins l’administració local.23 Un
21 QUADRADO, José Maria. Privilegios y franquicias de Mallorca. Palma de Mallorca, 1894, p.
275.
22 OBRADOR ESCALAS, Jaume. “El plànol geomètric del terme municipal de Santanyí de 1859.
Una interpretació de Santanyí de mitjan segle XIX, a II Jornades d’Estudis Locals de Santanyí,
Santanyí, 2017, p. 231.
23 Per exemple, van ser batles de Santanyí, Mateu Danús (1395), Jaume Danús (1426, 1435, 1449),
Andreu Danús (1455, 1461), Joan Danús (1475), Pau Danús (1479, 1470). DANÚS BURGUERA,
M. La vila de Santanyí i el seu terme: estudi històric (1391-1479). Palma de Mallorca, 1990, p.
92-93
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fet important per aquesta nissaga va ser quan a 1446, Antoni Danús,
de la mà major de Santanyí, va aconseguir del Gran i General Consell
el privilegi de ciutadania per a ell i els seus successors.24 El seu hereu
va ser Andreu Danús que a la seva mort posseïa dues alqueries a
Benilassar, a la major hi havia un casat, amb una entrada, una cambra,
una cambra a dalt amb recambra, un celler i una estança pel molí
de sang. A Ciutat posseïa un alberg, situat dins la parròquia de Sant
Nicolau, a un carrer dit vulgarment de na Salada. A Benilassar tenia
un esclau, 580 ovelles, 36 bòvids i 18 equins. Els principals productes
agraris que es trobaven a les saons a l’alqueria eren: 140 cavallons de
forment, 140 cavallons d’ordi i civada, 300 fogasses [peces de formatge],
50 quartans d’oli, 40 quartans de most i 15 quintars de llana. A la
cambra dalt del casat de Benilassar es trobava una caixeta, dins la
qual Andreu Danús guardava escriptures que van ser transcrites al
document notarial, mitjançant les quals podem saber a quins negocis
es dedicava. Havia comprat 21 censals que li reportaven unes rendes
anuals de 42,5 quarteres, entre forment i xeixa, 40 quartins d’oli i
41 lliures i 4 sous.; havia realitzat préstecs a distintes persones per
un valor 100 lliures25 i havia venut distints productes agrícoles per
un valor de 195 lliures. També se’ns indica que li devien 52 lliures
per raó de censals i que havia deixat [caldria entendre venudes]
a diverses persones 50 quarteres de forment a raó de 19 sous, 30
quarteres de civada [sense especificar el preu] i 60 quartons de vinagre
a raó de 16 [sense especificar el tipus de moneda]. Joan, fill d’Andreu
Danús, va heretar els béns del seu pare.26 Als documents històrics
de la Germania apareix mencionat com l’hereu Danús. Surt a les
Informacions Judicials dels Addictes a Germania de Ciutat i Santanyí,
com afí als agermanats. D’ell es diu que anava amb els Coloms i que
aquests no feyan res sens ell y es fama que el dit Danús feu tirar en
Santanyí a les galeres, a més, es deia que trametia fogasses y carn
salada a la Pobla an en Colom. Als esmentats documents apareixen
altres membres d’aquesta família, el seu germà, d’Andreu Danús (†)
que havia testat a 1523 i mort de pesta; d’ell s’informa que havia estat
batle i que no havia fet mal a ningú. Els seus béns van ser valorats en
24 MONTANER, Pedro de (1985). “La pobreza estamental en el brazo noble mallorquin: el
ejemplo de los Morey”. Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics,
Heràldics i Històrics, nº 5, 1985, p. 35-81, p. 60.
25 A 1474, Andreu Danús havia prestat a la Universitat de Santanyí 250 lliures. DANÚS
BURGUERA [23], p. 160.
26 Sembla que van ser uns quants de germans, 4 homes, Joan, Cosme, Andreu, Lluc, que va
testar a 1500, i algunes germanes, sabem de Jaumeta, casada a Porreres, i una germana casada
amb un Albert de Santanyí.
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200 lliures. De Bartomeu Danús (a) Monet27 de 30 anys s’informa que
estava malaltís i havia estat a la batalla d’Alcúdia i també es creia que
a la del Rafal Garcés. Era home treballador i tenia béns valorats en
10 lliures. Antoni Danús (†), mort de pesta, ni bo ni mal, sense béns.
Joan Danús (a) Vadora, considerat incitador i líder de la Germania
a Santanyí; els seus béns segrestats van ser valorats en 200 lliures.
Hi havia un altre germà que vivia a Llucmajor, Cosme Danús, que
a 1524 tenia 65 anys i béns valorats en 1.200 lliures. Aquest havia
servit als agermanats amb cavall armat. A 1511, ja estava registrat a
la Universitat de Llucmajor com a veí però constava que era natural
de Santanyí.28
Joan Danús, l’hereu, va estar casat amb Francina Angelats que va
testar a 151929 i amb Leonor. Sembla que no va tenir fills i va prosseguir
amb el procés d’enriquiment familiar. El 18 de març de 1527 va testar
a Ciutat davant el notari Nicolau Thomas, Yo Joan Denus ciutadà
de Mallorques havent possessions en la parroquia de Sanctanyi (...)
fas e orden aquest meu darrer testament. Anomena hereu universal
a Joanot Danús, fill del seu germà Cosme Danús (†), que vivia a
Llucmajor. A aquest li va llegar la mya possessió dita Binillessar ab
totes les terres e possessions per my en aquella avistades e la possessió
dita la Punta del terme de Porto Petro. Sobre aquestes propietats va
establir un fideïcomís a favor de la seva descendència, mitjançat el qual
l’hereu hauria de transmetre les dites possessions integres sens alguna
disminució a un mascle, fill legítim i natural, del qual no s’especifica
que hagués de ser el primogènit. Si aquest era un fill d’una filla sia
tengut prendre lo meu nom de Denus y armes mias. A més, establia
que esgotada la descendència legítima i natural, aquestes propietats
haurien de revertir al descendent més pròxim del seu pare Andreu
Danús. Al seu nebot Andreu Danús, fill del seu germà Andreu Danús
(†), li llega dues possessions myas contigües les quals yo possehesch en lo
terme de dita parrochia de Sanctanyi la una de les quals he comprada
den Andreu Vice(n)s apellada d’en Malferit e altre de Jac(m)e Crexell
anomenada la Talayola. També va establir sobre aquestes dues
propietats un altre fideïcomís amb les mateixes condicions a favor
27 El sobrenom provindria del nom d’un avantpassat seu, Guillemó Danús (Guillemonet>Monet).
Als Estims de Santanyí de 1573 apareix Joan Danús (a) Monet, cases ab claustreta junt a la
murada, 25 lliures; i una rota en les comunes, 5 lliures (ARM, AH 2058, f. 466 i 478)
28 A 1511, Cosme Danús estava registrat com a veí de Llucmajor però constava que era
de Santanyí (Bartomeu FONT I OBRADOR. Història de Llucmajor, vol. III, p. 295). A les
Informacions judicials de addictes a la Germania de Llucmajor (1524) apareix Cosme Danús,
de 65 anys, que en cavall armat serví als agermanats i es valoren els seus béns en 1200 lliures.
Finalment pagarà una compensació de 300 lliures.
29 ROSSELLÓ VAQUER[9], p. 102.
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dels descendents del dit Andreu. Estableix que quan aquest prengués
possessió de les propietats hauria de pagar 25 lliures anuals durant
6 anys al dit Joanot Danús. També va fer deixes a altres familiars:
- Lluc Danús, germà del mencionat Joanot, 300 lliures i una gramalla
de dol.
- Jaumeta, germana seva, casat amb Gabriel Mesquida de Porreres,
25 lliures i un mantell de dol.
- A totes les filles de la seva germana Jaumeta que no estiguin
casades alhora de la seva mort, 10 lliures i sengles mantells de dol.
- Als germans Antoni i Joan Albert, nebots seus, sengles gramalles
de dol.
- Als germans Gabriel i Andreu Mesquida de Porreres, nebots seus,
sengles gramalles de dol.
- A Margalida, dona d’Agustí Seguí, neboda seva, un mantell de dol.
- A Miquela, dona de Francesc Blanc de Campos, neboda seva, un
mantell de dol.
Al testament indica que elegesch sepultura al meu cos fehedora en
la sglesia parrochial de Sanctany en lo vas meu que tinch construït
en la capella mia de Sanct Anthoni per mi edificada. A més, perquè
nostro Senyor Deu me vulla p(er)donar mos pecats fas les lexes
presseguents(...) en la mia mort seguida esser celebrat los set goigs
de la Verge Maria en la capella de Nostra Dona de Consolacio del
puig del terme de la Alcaria Blancha (...) a la obra de la sglesia de
Sanctanyi deu lliures (...) al bassi de Sanct Anthoni de la dita sglesia
de Sanctanyi vynt sous (...) al bassi de Sanct Andreu de la dita sglesia
deu sous (...) al bassi de la lantia y de la candela de la dita sglesia
altres deu sous (...) al bassi de la cofradia de la Verge Maria de la
dita sglesia altres deu sous (...) a tots los altres bassins en dita sglesia
sengles cinch sous. També va manar que perpètuament cada any
per la festa de Tots Sants es donés un drap burell [llana negra] bo e
sufficeint a pobres així homes com donselles de parentela mya al mes
prop en que a my donat i si no es trobessin, es donés als pobres de
la parròquia de Santanyí. A més, dotarà a l’església de Santanyí d’un
benefici de 33 lliures censals anuals perquè se celebrin determinades
misses. Aquest testament va ser revisat a la Ciutat de Mallorca, dia
5 d’octubre de 1534. En aquest especifica que el vol renovare et
corrigere et de novo ordenare l’anterior. Respecte al benefici instituït
a l’església de Santanyí vol que primer clergue beneficiat sigui Lluc
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Danús,30 fill del seu germà Cosme. A més, fa un seguit de disposicions
a favor de la seva dona Leonor, a la qual li lliura la dot, 20 lliures i
estança tant a la possessió de Benilassar com a l’hospicio de la Ciutat
de Mallorca, mentre no es torni a casar [stante tamen casta et sine
viro]. Cada any l’hereu li havia d’entregar 10 lliures, quarteres de
forment [la quantitat no es pot llegir al document] i quaranta quartans
de vi most.
Benilassar
El casat. A 1537, les cases de Benilassar eren semblants a les de les
grans possessions mallorquines. Ja apareix documentada la torre, tan
característica d’aquesta possessió. A més, es documenta dues vegades
la volta, l’entrada de la volta i la cambra de la torra mitjanera de
la volta. Pensam que va referència a un sostre arquejat que pogués
sostenir la torre. A més, creiem que el casat tenia clastra, és a dir, un
patí interior envoltat de dependències, que estava tancat a l’exterior
amb un portal. L’accés a les cases es feia a través d’un portal forà que
donava pas a un recinte que a l’inventari s’ha denomina entrada
de dita possessió, en el qual hi havia distints objectes, cal destacar,
per exemple, la cadena de ferro per encadenar esclaus, dues piques
de pedra de Santanyí, dues escaleres, uns filats de caçar tords, tres
basts, tres brides, tres celles, dues albardes de trona per encavallar
dones i una enclusa vella amb estris de ferrer. Dins aquest recinte
hi havia un porxo, entès com un espai cobert, on hi hauria, entre
altres objectes, una taula de pedra, una conca per rentar les mans,
una pica redona de pedra, una premsa de formatjar amb caragol
o una panera de fusta. Hi havia distintes botigues, enteses com a
magatzems, que tindrien l’entrada a través de la clastra. La botiga
de les portes vermelles, on hi hauria una quarantena de quarteres
de civada silvestre [civada borda]; la botiga de la porta de fora,
amb distints recipients, com gerres, alfàbies, calderes, odres, que
contendrien aliments, com mantega, oli, olives negres, morques.
Sembla que en aquesta estança es devia formatjar, doncs, apareixen
les ferrades, recipients emprats per munyir, un canal de fust per
formatjar, un canador de llet, dues olles coleres, un saler per salar
fogasses i posts per posar fogasses. La botiga de fora damunt la
porta, on hi havia cincs bótes congrenyades de distinta cabuda que
30 Als Estims de Santanyí de 1573 apareix mossèn Lluch Denus, prevere, cases ab sisterna
situada a la plassa: 110 lliures i dues tanchas ab un trosset de mayola, 125 lliures (ARM, AH
2058, f.464 i 485). També apareixia als Estims de Llucmajor del mateix any, com mossèn Lluc
Danús, prevere de Santanyí, amb una casa amb corral, un camp, una vinya i una sort de terra,
valorats en 325 lliures (FONT I OBRADOR [28], p. 22,44).
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contenien vi i vinagre. També s’hi trobaven altres vuit bótes, algunes
buides i altres que contenien sal, guixes i faves; a més d’altres coses
com, per exemple, un embut per omplir les bótes, una romana per
pesar llana, una portadora de pedra de Santanyí, una altra portadora
amb sal d’Eivissa, dos cuiros de bou, un cuiro de somera i 30/40
quarteres d’ordi espriu. A La botiga de l’entrada de la volta, s’hi
trobaven, entre altres coses, dos quintars de lli, 38 lliures d’estopa, un
cadaf i una gerra amb arrop, dues alfàbies amb olives, una trena d’alls
i una de cebes, una olla colera per formatjar i distintes eines, com un
picó per rompre roques, dues xapes, una xapa gran d’hort, 5 falçs, 3
càvecs, 5 aixades, 1 gatzoll per esporgar i 1 barrina. A la botiga del
molí s’hi trobava el corresponent molí de sang. Dins el casat, hi havia
distintes dependències; la cuina, on destacarien dos cossis plantats a
terra, dos bancs per estar vora el foc i distints objectes de cuina, com
quatre morters, una salera, dues calderes, dues paelles, dues grelles,
una giradora, unes esmolles, tres dotzenes d’escudelles i una dotzena
i mitja de plats i 5 olles, a una d’elles s’indica que s’hi podia coure un
moltó sencer. A l’entrada de la despensa, s’hi trobaven, entre altres
coses, un cubell de pedra de Santanyí, una perxa amb xulla i dues
posts per posar el pa; a la despensa cal destacar, entre altres coses,
una pastera gran amb cames i una més pètita, un arquibanc, una bóta
per tenir farina, una caldera, dues portadores, quatre sedassos i un
motlo de fer coques. Al rebostet s’hi trobaven, entre altres coses, unes
balances, dos barrals amb xarpelleres i dos setrills. Hi havia tres
cambres destinades al personal de la possessió, dues pel majoral i
la companya,31 amb dos llits de posts cada una, màrfegues de palla i
llençols, i una per les esclaves i la companyona [nins esclaus] també
amb dos llits de post i semblant parament. Hi havia al casat una zona
noble, és a dir, les estances destinades als senyors.32 Caldria destacar la
sala, on es trobaven bastants mobles i objectes, entre els que realçava
una taula de noguer de setze pams de llarg per quatre d’ample d’una
31 Entenem el terme companya com esclaus.
32 El terme senyor apareix per indicar la dona de l’hereu, senyora Hipòlita [un cofre...dins
lo qual havia roba de la senyora Ipolita/ Una robeta de domàs amb manegues forades de setí
cenròs ab vetes de seda cenrosa de la senyora Ipolita] i es parla del difunt per referir-se a Joan
Danús i l’hereu per referir-se a Joanot Danús. Aquest s’havia casat amb Hipòlita Sunyer. Va
heretar el fideïcomís un fill seu, Joan Danús, conegut també com l’hereu. Germanes seves van
ser Hipòlita Danús, casada amb el ciutadà militar Pere de Colomines i Leonor Danús, casada
amb el notari de Ciutat Jaume Moll. DE MONTANER[24] p. 60. Al segle XVII, Bartomeu Danús
Fullana, fill de Joan Antoni Danús, es va casar amb Margalida Martorell de Pollença, filla de
l’honor Bru Martorell, propietari, entre altres, de la possessió de Llenaire. Quan a 1805, Joana
Danús Martorell va heretar el fideïcomís Danús va unir a aquest també el fideïcomís MartorellLlenaire de Pollença.
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sola peça, a la paret hi penjaven un crucifix i un paper pintat amb
nou personatges a cavall, a més hi havia dos armaris, un ple de llibres
i escriptures, tres arquibancs, quatre cadires, una a manera de trona,
dos bancs llargs, dues caixes i un tinell de peus, amb anses i conca.
A la cambra anomenada del bosc hi havia un llit de posts, dos
cofres pintats de verd i vermell i les armes del difunt, una caixa de
noguer, una copa d’aram per tenir foc i altres coses i robes de llit. A
la recambra de la cambra del bosc un llit encaixat, una caixa de vet,
un cofre també pintat com l’anterior, un mirall i altres coses i robes
de llit. A la cambra del difunt un llit de post, un cofre gran pintat,
un estrado de vet pintat de vermell, una caixa petita de noguer amb
escriptures, altres dues caixes, una bacina de llautó i molta roba del
difunt33 i altres objectes. A la cambra de la torre s’hi trobaven, entre
altres coses, un llit de posts, dues caixes d’àlber, una caixa de noguer
amb moltes escriptures i cartes del difunt, una cadira de cuiro, un
orinal, robes i altres coses. Una altra cambra amb un llit de posts i
un banc. Respecte als distints objectes que es trobaven a la possessió
caldrien destacar, les armes,34 que eren dues ballestes fornides, tres
escopetes fornides i quatre rodelles. Hi hauria objectes que posarien
de manifest la riquesa de la família, per exemple, un escut d’or, 4
parells de manilles d’or, dues vergues petites d’or, un anell d’or amb
son diamant, cinc culleres d’argent marcades, i robes de rics, com una
camisa de Cambrai amb coses d’or i llistes de grana, una barriola amb
fils d’or, una barriola de fils d’or de seda vermella o una veta d’or de
tres canes. Podríem destacar també alguns objectes curiosos, a 1488,
els llibres, un Genessi en paper en cobertes de post i un libre apellat
del Bysbe de Gassen[t] de paper,35 un setrill per tenir oli de ginebre,
un paneret de custure ab unes tisores e un didal, un torn de filar, un
estoig per plomes d’escriure [beynots de scryure], mitja dotzena de
canyes de pescar, un instrument per sagnar [una balesta de sagnar];
a 1537, un neuler p(er) fer neules de dos empremes so es un senyal
reyal a la una part y altre un drach, dos o tres pots de medicines,
dos tovalletes de partera noves, quatre coixineres de Olanda. A la
33 Entre la nombrosa roba del difunt, hi havia distintes capes [una capa sens capulla que lo
dit difunt portava p(er) casa], gipons, calces burelles, gonelles, camises, tres capells de llana,
robetes, sabates, bragues,...
34 Les armes inventariades a 1488 eren: unes cuyrasses bones, una rodella, una servelera
[capell de ferro] i un parell de lansses (ARM, Prot. M-347, f. 276).
35 Es tractaria segurament de l’anomenat Llibre del bisbe de Jaén, un catecisme apòcrif que incidia
en les diferències entre la religió cristiana i la jueva. Tenia aquest nom perquè l’encapçalava un
pròleg escrit per un anònim bisbe de Jaén. Es conserven dotze manuscrits en català, tots del s.
XV, així com la primera edició incunable també en català de 1492. El manuscrit que es conserva
a la Biblioteca Nacional de França porta el títol Lybre Bysbe de la Cyutat de Jahen.
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possessió, vora el casat, hi havia una sèrie de dependències d’ús
agrícola. El celler amb un cup on premsar el raïm amb una aixeta
i una corriola per portar la verema a dalt, uns alambins, i distints
recipients, alguns dels quals contenien vi i vinagre; és a dir, dues
bótes, onze quartarelles, la més gran de quaranta quartans, un cubell,
dues carabasses i un quarta de terra. A la botiga del forment hi
havia 80 quarteres de forment i alguns estris, com un erer per porgar
cereals o una barcella. A la païssa vella que estava mitja de palla
s’hi trobava una sitja d’una cabuda de 140 quarteres de forment, a
més d’entre 200/300 cavallons de càrritx, i alguns estris, com set
forques de ventar. A la païssa nova, s’hi trobaven catorze cantons
de marès i dos rests de la sínia. A l’estable de fora hi havia ormejos
de bèsties, com un jou, un coixí i un collar de llaurar i dues taleques.
La casa de la llana estava buida, només hi havia algun fustam.
Els esclaus
A 1537, hi havia 10 esclaus a Benilassar,36 5 homes i 5 dones, dels
quals 5 eren infants, d’entre 3 i 7 anys, la majoria d’ells, és a dir 4,
eren anomenats bordets. Les ètnies mencionades eren lora [mulata],
nació de moros i negre. Tots tenien noms cristians, doncs, devien
estar batejats. Un d’ells, Salvador, d’entre 18/19 anys era bord de casa,
és a dir, fill d’esclava i d’algun membre de la família propietària de
la possessió. Aquest devia rebre un tracte un poc especial, ja que a
l’inventari, l’hereu Joanot, esmenta que una caixa que hi havia a una
cambra era den Salvador bord de casa. Sembla que dormien en llits,
a tres cambres destinades a ells i al majoral. Les dones i els infants
dormien junts a una d’aquestes. Empraven vaixella pròpia, distinta
de la resta: dos dotzenes de scudelles p(er) la companya/ Item mitge
dotzena de plats verds p(er) la companya. Sembla que el color verd
identificava a aquella època als esclaus.37 A la clastra de la possessió
hi havia la cadena de ferro per fermar-los: Item huna cadena de ferro
de ferrar sclaus. Ens crida l’atenció que no se sabés en certesa l’edat
d’alguns esclaus, per exemple, l’esclava mulata Magdalena tenia de
tre(n)ta cinch fins en quora(n)ta anys o per aquí. A una paret de
36 Fins i tot, hi ha constància que encara al s. XVIII hi havia esclaus a Son Danús: Rafel lo esclau
que jo tenia en Son Danús. (MONTANER, Pedro de. “Aspectos de la esclavitud en Mallorca
durante la Edad Moderna” Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, v. 37, 1980, p. 328).
37 Per exemple, a 1506 uns esclaus de l’honorable Berga vestien samarra verda; a 1529, una
esclava del donzell Salvador Sureda, vestia una gonella verda i un esclau un sayo verd; i 1541, a
una casa de Bartomeu Malferit hi havia sis escudelles verdes per a la companya (DE MONTANER
[36] p. 295). A 1513, a la possessió de Galdent hi havia set scudelles verdes dels sclaus (FONT I
OBRADOR [28], p. 112).
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l’interior d’una estança de la torre de Son Danús es conserva un gravat
que sembla que podria ser una khamsa o mà de Fàtima,38 símbol que
representa una mà amb un ull enmig i que els musulmans consideren
un amulet que protegeix dels mals esperits. Va ser feta per algun
esclau musulmà de Benilassar? Els esclaus, a més de ser utilitzats
com mà d’obra, també suposaven una important font d’ingressos. Per
exemple, a 1442, Jaume Danús havia venut un esclau rus de 25 anys
per 82 lliures39 i a, 1474, Pau Danús havia venut a la Procuració Reial
per 48 lliures un esclau tàrtar de 50 anys perquè fes de botxí,40 feina
que a aquelles saons solien realitzar esclaus.41 A 1552, Joan Danús
va manumetre la seva esclava Joana a canvi de 50 quarteres de blat,
quantitat que va satisfer Pere Bord. Aquests després es van casar,
doncs, consten als Concessos de Mallorca de 1526,42 com Pere Danús
i Joana, esclaus alliberats de Joan Danús. El tracte que rebien els
esclaus per part dels seus propietaris, devia variar en funció de la
naturalesa humana, podien rebre maltractament43 però també afecte,
així a 1519, Francina Angelats, muller de Joan Danús, deixava al seu
testament a dues esclaves del seu marit, 30 lliures a cada una en
agraïment de la seva bona servitud.44
L’explotació agrària
La riquesa de la família Danús provenia l’explotació agrícola de la
seva possessió de Benilassar. Durant l’Edat Mitjana i gran part del segle
XVI l’explotació agrícola era dirigida pel propietari; per la qual cosa
el lloc de residència habitual d’aquest era el casat de Benilassar. Així
podia controlar directament les seves terres, font de la seva riquesa.
L’alberg que posseïen a Ciutat els hi devia servir com una mena de
posada, des d’on dur a terme activitats econòmiques, principalment
la comercialització directa dels productes agrícoles. Segons informa
l’inventari quan el propietari no era a Ciutat la casa del carrer de Sant
Antoni era guardada per una dona. No es tractava d’uns terratinents
absentistes que vivien de rendes a les seves cases senyorials de Ciutat
i que delegaven en arrendataris l’explotació de les seves propietats
38 SEGURA, M. (1985). Possessions de Mallorca, v. III, Palma de Mallorca, 1985, p. 8.
39 ROSSELLÓ VAQUER[9], p. 73.
40 ROSSELLÓ VAQUER[9], p. 73.
41 Per exemple, un esclau musulmà, propietat d’Antoni Ferragut de Ciutat, feia de botxí. DE
MONTANER[36], p. 304.
42 ROSSELLÓ VAQUER [9], p. 116.
43 A 1515, a la possessió de Galdent hi havia un sclau moro apellat Veresen... en la cadena
en la qual havia molt que stava e lo qual sclau de hun temps ensa era foll (FONT I OBRADOR
[28], p. 114).
44 ROSSELLÓ VAQUER [9], p. 102.
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rurals. Utilitzaven, això si, al majoral, figura documentada a l’inventari
de 1537, pel govern ordinari de les tasques agrícoles. La mà d’obra
esclava a la possessió a principis del segle XVI era força important.
També es devien emprar un bon nombre de treballadors de collita
o jornalers durant les messes. Als inventaris esmentats es posaria de
manifest les fortes diferències de classe que devien existir; la riquesa
dels Danús de Benilassar devia contrastar força amb les condicions de
vida de la majoria de la població de Santanyí d’aquella època.
El bestiar de Benilassar constituïa una de les principals fonts de
riquesa. La possessió disposava d’abundants zones de pastures. El
ramat predominat era l’oví, a 1537 la guarda estava integrada per
1.000 ovelles. Els productes derivats d’aquest, en especial la llana,
suposarien importants ingressos. Per exemple, a 1488, s’anotava a
l’inventari que Andreu Danús havia venut a Antoni Sastre, paraire
d’Algaida, llana per un valor de 60 lliures. La possessió disposava
d’una casa de la llana i d’una romana per pesar-la. Estan documentats
esquelles, picarols, tres ferros de senyar ovelles, així com un parell
de tisores de tondre, saques per tenir llana, una verga per tupar de
llana i estris de paraire (cardes) per pentinar o debanar la llana. Un
altre producte derivat d’aquesta ramaderia era el formatge, elaborat
amb la llet de les ovelles. Hi havia a la possessió una premsa p(er)
apremsar fogasses feta ab retorta, és a dir, un banc de fusta que
estrenyia les fogasses mitjançant una espiga o caragol per extreure el
serigot. També s’hi trobaven distints objectes que posen de manifest
l’elaboració del formatge; les anomenades olles coleres, de boca
ampla i de quatre anses destinades a formatjar,45 un canador de llet
de fusta, sis ferrades per munyir, distints canyissos i pots per dipositar
les peces de formatge, una canal de fust per formatjar i una salera
p(er) salar fogasses de fust. Se cita també l’estam, és a dir, el filament
de les flors, normalment dels cards, que servia per quallar la llet. A
1488, hi havia a la possessió 300 fogasses [peces de formatge] entre
grans e poques. Evidentment s’obtenien altres ingressos per la venda
d’ovelles i anyells. Per exemple, Andreu Danús havia venut moltons
a Gabriel Miralles per 28 lliures, a Bartomeu Ferrandell de Felanitx
moltons per 20 lliures, a Joan Vicens 50 lliures per ovelles i a Guillem
Timoner 10 lliures per moltons. Altres ramats eren una guarda de
250 cabres; 40 bèsties sense especificar, entre grans i petites, que
segurament devien ser bous. Alguns d’aquests es devien utilitzar per
a les feines del camp i també per carn, i 15 porcs, entre grans i
45 Olla collera de tenor de tre(n)ta qoo mes per formetjar…un olla collera petita (ARM, Prot
T-501, f. 125).
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petits. Aquests es consumien, preferentment, en forma de carn salada.
Als documents apareixen un porch sallat [salat], un quorter de carn
salada, una salsera en la qual ha un poch de grex de porc, una xulla,
una pica de pedra per donar menjar als porchs. Andreu Danús havia
venut a Tomàs Ballester de Campos, porcelles per 33 lliures. El bestiar
equí, molt preuat a aquella època, era abundant, doncs hi havia 29
exemplars. Dels quals 3 eren muls destinats a les feines agrícoles,
dos s’especifica que eren bèsties de carro; 3 eren rossins, és a dir, tres
cavalls destinats a cavalcadura. La guarda destinada a la cria estava
composta per 14 egües i 5 pollins. També hi havia 4 someres. Pels
inventaris podem saber els preus d’alguns d’aquests animals. Andreu
Danús havia venut un ase per 7 lliures a Pere Riera i, a 1538, a la
possessió de sa Punta, un rosi de 3 anys estava estimat en 11 lliures, i
una somera en 6 lliures i 10 sous. S’hi trobaven distints ormejos pels
equins, destinats tant a la cavalcadura com a les feines agrícoles: 3
selles, tres basts, dues albardes de trona per muntar dones, 3 brides,
7 armelles de mantí d’arada, un eixanguer de llaurar, una civera, un
coixí de llaurar, 2 taleques, un jou, un collar de bèsties per llaurar, 4
relles, 1 estridolador, 3 traigues de llaurar, 4 agullades, 4 arades i 1
carro. Els principals cultius eren els cereals. La possessió disposaria
de sementers adients, segurament els actuals camps de s’Avenc
i de sa Bassa. Devora el casat s’hi trobava l’anomenada botiga del
forment amb 80 quarteres de forment i una sitja de forme(n)t de
circha quora(n)ta quorteres, a més d’entre 30/40 quarteres de civada
i altres tantes d’ordi espriu. L’anomenada païssa vella estava mitja de
palla i dins la botiga del molí hi havia el corresponent molí de sang,
amb el qual es molia el blat. Distints estris destinats a aquests cultius
eren: set forques de ventar, un erer, una barcella i 5 falçs de segar.
A 1488 Andreu Danús havia deixat a distintes persones 50 quarteres
de forment a raó de 19 sous la quartera. Força importància devia
tenir també la vinicultura. La possessió disposava de vinya i celler.
A 1488, es documenta la vinyassa, és a dir, una vinya antiga. Dins
la possessió de Son Danús hi havia l’anomenat camp de sa vinya.
El celler disposava d’un cup de tres cèrcols, és a dir, un recipient
fet de dogues de fusta, que disposava d’una corriola per posar-hi
el raïm i d’una aixeta. Hi havia 5 bótes congrenyades de distintes
cabudes: la més gran de 14/15 somades que estava plena de vi. Les
altres, una era de 12 somades, una de 150-200 quartans i 2 sense
especificar. També s’hi trobava un cubell de veremar i 4 portadores. A
Benilassar s’hi elaborava vi, vinagre, most, arrop i també aiguardent
doncs disposava d’uns alambins. A 1488 s’hi trobaven 40 quartans de
most i 60 quartans de vinagre; i, a 1538, 20 quartans de vinagre i 4
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quartarelles de vi blanc. A la possessió hi havia un hort irrigat per
una sínia, puix apareix documentada aquesta a l’inventari, així com
eines d’hortolà [una xapa d’ort gran ab son manech] i un espalmador
de verdures. Altres cultius documentats eren les faves, guixes, cebes
i alls. Aquests darrers cultius segurament estaven destinats més a l’ús
domèstic que a la comercialització. No descartarien l’existència d’un
petit oliverar, doncs, a 1488, hi havia 50 quartans d’oli dipositats en
distintes gerres i 1538 mig quintar d’oli de la terra, un odre per portar
oli i 3 alfàbies amb olives. Es mencionen també 2 quintars de lli,46 30
lliures d’estopa, una lliura de cerres de lli, cinc manades d’espart i
entre 200-300 cavallons de càrritx, emprats aquests per la fabricació
de cordes i vencills.
Altres propietats. Joan Danús va ampliar considerablement el
patrimoni de la família, ja que va dur a terme l’adquisició de noves
propietats i va rescatar Benilassar dels censals que la gravaven i també
va canviar l’alberg a Ciutat per un de més gran.
La possessió d’en Vadora. A 1537 es va inventariar com a pròpia
aquesta possessió que estava situada entre l’alqueria major de
Benilassar, el Rafal Palla i el camp d’en Torrella. Havia estat de Jordi
Danús, possiblement germà d’Andreu Danús. Aquest estava casat amb
Salvadora. La possessió la va heretar el seu fill Joan, conegut amb el
sobrenom de Vadora que provenia de sa mare, Salvadora>Vadora.
Va ser considerat líder i instigador de la revolta agermanada a
Santanyí, per la qual cosa els seus béns van ser segrestats. És de
suposar que aquesta possessió la va adquirir l’altre Joan Danús (a)
l’hereu, possiblement cosí seu.47 A l’esmentat inventari se citen les
cases d’en Vadora i possessió anomenada den Joan Vadora, on hi
havia un molí de sang, restes d’un cup vell i distints ormejos i estris
de camp, com, per exemple, un jou, un jou de carro, una escala de
carro o dues forques de ventar. El bestiar d’aquesta possessió eren 33
bèsties bovines, de les quals 25 pasturaven salvatges dins la marina
de Benilassar.
46 També s’hi trobava una eina per llevar la pell de lli [una espedella vella de espellar lli] la qual
cosa va suposar que es pogués cultivar lli a Benilassar. El lli s’amarava per facilitar la separació
del bri de la canya. A 1556, a possessió de ca s’Hereu hi havia 30 cavallons de li sens amerar
(FONT I OBRADOR [28], p.133). A 1593, Pere Joan Pujol de Santanyí que es trobava en la part
de la marina envers los Amaradors per amarar lli es va trobar amb un grups de 10 o 12 moros
(ARM, AH 2259, f. 50-50v).
47 El llistat d’homes d’armes de Santanyí de 1515 apareixen un rere l’altre, mossèn Juan Denus,
Joan Denus manor. Apareixen a més, Bernat Danús i Antoni Danús. (ARM, AH 2259, f. 50.50v).
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Les cases d’en Fullana. Dins l’heretat de Joan Danús també
es trobaven les cases dites d’en Fuyana que estaven contigües a la
possessió de Binilassar. Només se cita d’aquestes el bestiar que hi
havia: 200 ovelles, 4 bous de llaurar, 2 vaques i 1 egua. Tal vegada
foren adquirides després de la revolta de la Germania, puix sabem,
per exemple, que a Ramon Fullana de Santanyí, mort a la batalla del
Rafal Garcés a 1522, li van segrestar els seus béns.
Possessió de sa Punta del terme de Porto Petro. No sabem quan
Joan Danús la va adquirir ni a aquí. No constava a l’heretat del seu
pare. A l’inventari de 1538 se cita una propietat sense anomenar. Es
va deixar un espai en blanc on devia haver-hi el seu nom. Pensam que
podria ser sa Punta. S’hi trobava un molí de vent, al qual li faltava una
mola. Hi havia 400 ovelles, un rosí, un brau i una somera. Als estims
de Santanyí de 1573, hi apareix com terres tinents de Joan Danús,
dit lo hereu, al Portopetro i Cala Llonga del Comtes dites la Punta,
valorades en 400 lliures.48
Possessió de sa Talaiola i d’en Malferit. Joan Danús va comprar
aquestes dues possessions que estaven contigües, segons consta als
documents, la primera a Jaume Creixell i l’altre a Andreu Vicens. De
la Talaiola s’inventarien unes cases amb porxo i cambra i unes cases
d’un molí mitjancer. S’hi trobaven 500 ovelles, 2 someres i 17 bòvids.
A 1743, l’honor Antoni Danús de Santanyí va capbrevar la possessió
o Rafal dit la Talayola, antigament son Malferit de tenor de 145
quarterades poch més o menor. Confrontava amb els camins reials
que van al mar i a les comunes i amb el rafal de Son Cosme Pons.
Hi havia cases amb pati, pou, camp, vinya i garriga. Segons consta al
dit capbreu, la posseïa com a successor del fideïcomís creat per Joan
Danús a 1527 i publicat a 1537.49 Aquesta branca dels Danús va ser
coneguts com de la Talaiola.
Alberg de Ciutat. A 1488, Andreu Danús posseïa un alberg dins
la parròquia de Sant Nicolau, al carrer vulgarment dit de na Salada.
Aquest era una modesta casa d’una sola cambra, amb un llit encaixat,
una taula, una cadira, un llumener i poca cosa més. A 1537, Joan
Danús posseïa un altre alberg, situat a la parròquia de Santa Eulàlia,
al carrer vulgarment dit de Sant Antoni, l’actual carrer del Sindicat, on,
encara hi ha una travessa anomenada de l’hostal de Santanyí. Aquest
48 ARM, AH 1044, f. 471.
49 ARM, ECR 1037, f 503-504.
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tenia una sala i dues cambres i algun mobiliari; un llit, un cofre, una
caixa, una cadira i poca cosa més. Als Estims de 1573 consta dins la
parròquia de Santa Eulàlia illa de l’hereu Danús on es registrava la
casa de mossèn Joan Denús, valorada en 200 lliures.50
APÈNDIX
I
Esclaus de Benilassar (1538)
ARM, Prot. T-501, f. 127-128
[1] Item una sclava anomenada Magdalana lora [mulata] de
tre(n)ta sinch fins en quora(n)ta anys o per aquí
[2] Ab una filla nomenade Isabel de edat de V anys
[3] Item altra sclava anomenada Jua(n)na de nacio de moros de
edat de tre(n)ta anys
[4] Item un bordet anomenat Benet de set anys o per aquí de la
demu(n)t dita sclava
[5] Item altre bordet de edat de V anys fill de dita sclava anomenat
Thoni
[6] Item una bordeta anomenada Rafella de edat de tres anys o
per aquí filla de dita sclava
[7] Item altra bordeta anomenada Anthonia de edat VII anys o
per aquí
[8] Item un sclau negre de edat de quora(n)ta anys anomenat
Martiniro
[9] Item altre bord de casa anomenat Salvador de edat de XVIII
fins en XVIIII anys o per aquí.
[10] Item altre sclau anomenat Jaume de edat de XVI fins en deset
anys
II
Bestiar de Benilassar (1538)
ARM, Prot. T-501, f. 128 i 132
Item un parell de besties de carro so es duas mules una de pel
negre y altra de pel ros de edat la negre de XV o setze anys la rosa
de XIII fins en XIIII anys
Item un mul fill degua de pel ros scur de edat de tres anys o de
quatre o p(er) aquí
Item un rosi de pel negre de edat de V anys
50 ARM, AH 2058, f. 48.
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Item altre rosi de pel roig de sis anys o p(er) aquí
Item altre rosi de pel castany scur de edat de XIII fins en XIIII
anys
Item attrobi en la dita heretat XIIII eguas entre joves y velles
Item sicnh polins qui van en dites egües
Item quora(n)ta besties [bestiar boví] entre gran y poques
Item cent moltons primals
Item docentes sinqua(n)ta cabres
Item attrobi noucentes besties de lana so es ovelles entre velles y
jove(n)s
XV porcs entre gra(n)s y petits
Quatre someres
III
Inventari de la Talaiola (1538)
ARM, Prot. T-501, f. 134
Inventari de la possessió apellada la Tallaolla pres per mi mossèn
Johanot Den(us) hereu del magnifich mossèn Johanot Den(us) qo fet a
VIII de mars any MDXXXVIII fet per my Jaume Clar en nom y veu del
discret mono Thomas not(ari) com a sorrogat [subrogat] seu.
Primo hunes cases, lo porxo, franque de sens, afronta segons les
cartes diuen.
Item altra casa apellat lo moli en que ha un moli mitgenser
Item una cambra
Item quatre braus de hun any
Sis vaques grosses
Item mes dos vedells da aquell any
Item mes dues vadelles de temps de hun any
Item mes tres bra(us) de tres anys cada hun
Dues someres
Item dotze picarols
Item una esquella
Item mes CCCCC(I) ovelles encamerades [barrejades]
Testimonis Sebastia Timoner, Damià Jofrill, Mateu Rigo
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Propietats de Joan Danús (a) l’Hereu als Estims de 1573
ARM, AH 2058
Ciutat

La casa de

Parròquia de Sta. Eulàlia

mossèn Joan Denús

200 lliures

f. 48

Possessió dit Binilessar

15.000 lliures

f. 485

400 lliures

f. 471

150 lliures

f. 471v

Unes cases, corral y closet

35 lliures

f. 464

Unes cases derrocades y

12 lliures i

un clos

10 sous

Illa de l’Hereu Danús
Santanyí

Unas terras tinents al
Porto Petro y Calonge
Santanyí

del Comptes ditas
La Punta

Santanyí
Santanyí
Santanyí

Camp y garriga en lo
loch de la Alcharia Blanca

Santanyí

Terra molt xhica

Santanyí

Un closet

6 lliures i
5 sous
3 lliures

f. 465

f. 469v
f. 465

Bibliografia
BARCELÓ, M.; ROSSELLÓ BORDOY, G, (1996). Terrissa: dades
documentals per a l’estudi de la ceràmica mallorquina al segle XV.
Palma de Mallorca, 1996.
DANÚS BURGUERA, M. “Conquista y repoblación de Mallorca:
notas sobre Nicolau Bovet”, a Jaime I y su época, X Congreso de
Historia de la Corona de Aragón, 1979, v. 2, p. 41-60.
DANÚS BURGUERA, M, (1990). La vila de Santanyí i el seu terme:
estudi històric (1391-1479). Palma de Mallorca, 1990.
FONT OBRADOR, B. Història de Llucmajor, v. III, Mallorca,1978.
MIRALLES I MONTSERRAT, Joan. “Sobre una llista de monedatge
de Montuïri de 1308” a XXII Jornades d’Antroponímia i Toponímia,
Palma de Mallorca, 2009, p. 181-189.
MONTANER, Pedro de. “Aspectos de la esclavitud en Mallorca
durante la Edad Moderna” Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana,
115

III JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

1980, v. 37, p. 289-328.
MONTANER, Pedro de. “La pobreza estamental en el brazo noble
mallorquin: el ejemplo de los Morey”. Memòries de la Reial Acadèmia
Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, nº 5, 1985,
p. 35-81.
MUT, Antoni; ROSSELLÓ BORDOY, G. La remembrança de Nunyo
Sanç: Una relació de les seves propietats a la ruralia de Mallorca.
Palma de Mallorca, 1993.
OBRADOR ESCALAS, J. “El plànol geomètric del terme municipal
de Santanyí. Una interpretació de Santanyí de mitjan segle XIX”, II
Jornades d’Estudis Locals de Santanyí, Santanyí, 2017, p. 219-238.
PONÇ FULLANA, A. Història de Santanyí: segle XIII. Palma de
Mallorca, 1974.
QUADRADO, Josep Maria. Informacions judicials sobre els addictes
a la Germania en la Ciutat e Illa de Mallorca, Palma de Mallorca,
1894.
QUADRADO, Josep Maria. Privilegios y franquicias de Mallorca,
Palma de Mallorca, 1894.
ROSSELLÓ BORDOY, G. Llibre del repartiment de Mallorca o Llibre
del rei. Palma de Mallorca, 2008.
ROSSELLÓ VAQUER, R. Noticiari de Santanyí: segles XIII-XIX.
Santanyí, 2000.
ROSSELLÓ VAQUER, R. Noticiari de Cas Concos. Felanitx, 2007.
SANTAMARIA ARÁNDEZ, A. Ejecutoria del Reino de Mallorca.
Palma de Mallorca, 1990.
SEGURA, M. Possessions de Mallorca. v. III, Palma de Mallorca,
1985.

116

SANTANYÍ: LLENGÜA, TERRES I GENT

JOAN BINIMELIS
I EL LITORAL DE SANTANYÍ:
DESCRIPCIÓ I MAPES (circa 1601)
Antoni Ginard Bujosa
Andreu Ramis Puig-gròs

Introducció
L’aixecament i la confecció dels primers plànols i mapes de detall
de l’illa de Mallorca se situa a la segona meitat del segle XVI. La
figura i l’obra de Joan Baptista Binimelis (Manacor, 1538/1539-Ciutat
de Mallorca, 1616) és clau per al coneixement d’aquella cartografia.
Metge i eclesiàstic, Binimelis era un personatge polifacètic, que fou
l’autor d’una Història del Regne de Mallorca (1593-1601), on s’hi
troben les primeres descripcions geogràfiques, acompanyades d’un
conjunt de mapes. L’obra de Binimelis és destacable per la seva
aportació a la primera història de Mallorca, en la qual incorpora els
mapes, com a representació del territori objecte de descripció. L’autor
mostra un tarannà obert i favorable a les pautes científiques, fruit de
l’observació, que contrasten amb una ciència estàtica, centrada en la
vigència dels textos clàssics.
Joan Binimelis redactà la seva Història cap a 1593-1595, en una
primera versió en català. Ell mateix escriví el text de la versió en
castellà (1601). Al final de la vida, Binimelis hagué d’afrontar un
procés de la Inquisició, que sens dubte repercutí en una molt escassa
difusió pública de la seva obra. El text de la versió en castellà restà
inèdit fins a l’any 1927.
L’objectiu és presentar els mapes d’un dels manuscrits de l’obra
de Binimelis: el de la versió en castellà de la Biblioteca Nacional de
España, datada cap a l’any 1601 (BNE, ms 10394). Aquest manuscrit
és el més complet en dibuixos de mapes i, probablement, la font
d’altres còpies manuscrites (Biblioteca de Montserrat i British
Library). En aquest sentit, hom atorga al manuscrit de la BNE el
caràcter de referència original. Una part dels dibuixos dels mapes,
manuscrits, són inèdits i estan sense publicar.
El manuscrit de la BNE és essencial per a l’anàlisi dels mapes de
Joan Binimelis. La referència de catàleg és: Mss 10394: Descripcion
particular de la isla y villas de Mallorca, y de algunas cosas
117

III JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

memorables que en ella acontecieron. Tomo III, Libros 5-7, su autor
el Dr. Ioan Benimelis, sacerdote natural de Mallorca (h. 1-388) [...].
Segons el catàleg, el manuscrit, datat l’any 1601, té 429 fulls (31 x 21
cm); la nota de procedència és: Duque de Osuna. En concret, inclou:
Mapas dibujados a pluma y coloreados, en los márgenes y a página
entera, en el Libro 5º de la primera obra.
El tom corresponent és el Libro Quito que trata de la descripcion
particular de la Ysla y villas de Mallorca y de algunas cosas
memorables que en ella acontecieron. Autor el Dotor Ioan Benimelis,
Sacerdote y natural de Mallorca. Tomus Tertius (portada, f. 1). En
un únic tom, és un exemplar que ha estat restaurat i que es llegeix
amb certes dificultats, ja que la tinta es transparenta a les dues cares
dels fulls. Algunes parts del text i dels mapes estan deteriorades per
l’acidesa de la tinta.
No obstant, altres dues còpies manuscrites posteriors de la Història
de Mallorca també reprodueixen els mapes, semblants al manuscrit de
la BNE, però de factura diferent i de manera incompleta. La primera
és la còpia de la versió en castellà (segle XVIII) de la Biblioteca de
Montserrat (ms 476-480). Autor: Juan Binimelis. Títol: Nueva historia
de la Isla de Mallorca y de otras Islas adjacentes / “Traducida de su
original mallorquín al castellano por Guillermo Tarrasa” (cf. el llibre
V o la portada del vol. IV). Descripció física: 5 volums (Ms. 476: 187
fulls; ms. 477: 158 fulls, ms. 478: 151 fulls; ms. 479: 152 fulls; ms.
480: 235 fulls) I, II i III: 230 x 155 mm; IV i V: 197 x 140 mm. Notes:
Fons Ayamans: 4187. Segle XVIII, amb il·lustracions a mà.
La segona, la més incompleta en mapes, és la còpia manuscrita de
la British Library (ms ADD 24911-24912). És una còpia de la versió en
castellà de la Biblioteca de Montserrat. Està enquadernada en dos toms
de 304 folis (I) i 204 folis (II), respectivament. El títol és Nueva historia
de la Ysla de Mallorca, y de otras / Yslas â ella adjacentes; compuesta
por el Dor Juan / Binimelis Sacerdote natural de Mallorca diri-/gida
â los Ylustres Señores Jurados del Reyno de /Mallorca / Año 1597.
En l’apartat d’edicions impreses, també s’ha de tenir en compte
la publicació del text castellà, que segueix la còpia de Montserrat
feta per Guillem Terrassa:1 Nueva Historia de la Isla de Mallorca y
de Otras Islas a ella adyacentes compuesta por el Dr. Juan Binimelis,
Sacerdote Natural de Mallorca dirigida a los Ilustres Señores Jurados
del Reino de Mallorca. Año 1593. Palma: Imprenta de José Tous, 1927.

1 Guillem Terrassa Ponç (Palma 1709-1778) Historiador, doctor en teologia i paborde de la Seu
de Mallorca.
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L’any 2014, es publicà l’edició crítica de part dels textos en català
de Joan Binimelis. El volum incorpora una acurada introducció, que
fa esment a les còpies manuscrites de l’obra (pàg. 40-49), tot aportant
referències a l’obra cartogràfica de Binimelis (pàg. 27-31). La
publicació reprodueix la totalitat dels mapes de la còpia manuscrita
de Guillem Terrassa, de la Biblioteca de l’Abadia de Montserrat, amb
la descripció, mesures i càlcul d’escala de cada mapa. Igualment, fa
ús del manuscrit de la Biblioteca Nacional de España, tot reproduint
el mapa del sector de sa Dragonera (a la coberta i a la portada), la
portada del tom de la BNE, el mapa del litoral de Pollença i el mapa
del litoral d’Alcúdia. El CD que acompanya l’edició aporta molta més
informació suplementària (MOLL [ed.], 2014).
La formació i les fonts de Joan Binimelis
Joan Binimelis adquirí la seva formació estudiant a la Universitat
de València, potser ampliada posteriorment a Roma. Interessen
sobretot els seus coneixements en astronomia, matemàtiques i ús
d’instrumens mathematichs, adquirits en el “batxillerat en arts”
(CONTRERAS, 2010). Hom assigna a Binimelis els graus de Batxiller i
Mestre en Arts, i de Batxiller i Doctor en Medicina. El 28 de febrer de
1568, a la Universitat de València, hi apareix un Juan Benimelis [sic],
amb els graus de Bachiller Artes; Maestro Artes; Bachiller Medicina i
Doctor Medicina (FELIPO; MIRALLES, 2002: 117).
La capacitació en tasques cartogràfiques també la inicià a la
Universitat de València, sota el mestratge de Jeroni Munyós (circa
1515/1520-1591). Cal destacar la probable intervenció conjunta i
l’elaboració de mapes (1565-1566) en el plet de la delimitació de la
frontera valenciana de les corones d’Aragó i Castella. Tot seguint les
directrius de Munyós, Binimelis hauria elaborat la representació de la
zona de Xelva i la vista panoràmica de les fitacions de Sierra Negrete
(1566), sense rètols explicatius ni toponímia (TORRES; ROSSELLÓ, 2012).
A Joan Binimelis se li ha atribuït una estada a Roma (1570), on
potser s’ordenà de sacerdot. Retornat a Mallorca, gaudí de la protecció
de Joan Vic i Manrique, d’origen valencià, durant tota la llarga etapa
d’aquest com a bisbe de Mallorca (1574-1604). A Mallorca, una de
les primeres obres de Binimelis seria la descripció (i mapa) de l’illa
de Cabrera. Essent beneficiat a la Seu de Mallorca (1575), Binimelis
acompanyà el bisbe en la visita pastoral a Menorca (1585), on hauria
fet la descripció geogràfica de l’illa.
Igualment, Binimelis conegué la visita del virrei de Mallorca, Lluís
Vic i Manrique —germà del bisbe—, a les torres, homes d’armes
i material de defensa de l’illa, del 21 de gener al 25 de febrer de
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1585. Se’n conserva Relacion General de la Visita (Archivo Histórico
Nacional, Estado, legajo 3.028, núm. 12; transcrita per ROSSELLÓ VAQUER,
1977). Segur que Binimelis tengué, si més no, tota la informació de
la visita a l’abast.
Per altra part, no hi ha dubte que Binimelis hauria pogut disposar
de mapes i de plànols d’altres especialistes. Com l’enginyer Giovan
Giacomo Paleari Fratino, que era a Mallorca l’any 1575 per plantejar
el recinte de murades de Ciutat. Uns anys més tard, Giorgio Paleari
Fratino, germà de l’anterior, assistí a la visita del virrei Lluís Vic i
Manrique a les torres de Mallorca (1585), potser acompanyat [?] per
Joan Binimelis.
Un altre personatge interessant és l’escultor i “enginyer” Antoni
Verger (Ciutat de Mallorca, circa 1555-23 de desembre de 1635).
Verger elaborà un mapa de part de l’illa de Mallorca, l’any 1594,
de la zona central de la Serra de Tramuntana, a una escala general
aproximada de 1: 55.000. L’autor és Antonio Verger sculptor. El
termini d’execució del mapa s’ha de situar entre el 18 de setembre i
el 20 d’octubre de 1594, possiblement la primera quinzena d’octubre.
A més a més, Antoni Verger és també l’autor de dos plànols,
de 1596, sobre l’estat de la fortificació de Ciutat [escala aprox. 1:
4.000]. Verger atribueix l’autoria del projecte a Giovan Giacomo
Paleari Fratino. Els dos plànols (Arxiu de la Corona d’Aragó) són
complementaris; informen de l’estat i del projecte de les obres de
fortificació i reprodueixen els traçats de les antigues i de les noves
murades. A més de les portes i baluards, representen en planta el
moll, la drassana, la Llotja, el castell de l’Almudaina i el palau del
Bisbe, juntament amb el curs del torrent de la Riera per dins la ciutat
(vegeu TOUS, 2002: 32-38).
Una circumstància afegida és la relació de Joan Binimelis amb
Antoni Verger. La datació del mapa i dels plànols de Verger (1594
i 1596) és coincident amb la redacció dels textos de la Història
de Mallorca (1593-1601). Així, Binimelis hauria tingut a l’abast
material cartogràfic tant per a la descripció de la ciutat com per a
les descripcions del litoral. Tot fa pensar que Binimelis podria haver
accedit a la informació necessària per fer una obra de caràcter molt
més geogràfic. Tant Binimelis, més humanista, com Verger, més
tècnic, eren dues persones que formaven part del cercle del bisbe
Joan Vic i Manrique.
Tant Verger com Binimelis haurien pogut disposar de cartografia
prèvia per dur a terme els seus plànols i mapes posteriors. De fet,
entre els béns de Joan Binimelis hi havia un “quadre pintat, l’illa
de Mallorca”, un “retrat gran, pintat a l’oli, de la Ciutat de Mallorca
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amb tots els carrers”, i altres mapes, vistes de ciutats i maquetes,
juntament amb “dues trompes” (de mirar lluny).
D’acord amb els arguments precedents, Binimelis tenia les bases
per a la confecció de mapes. Tot indica que Joan Binimelis disposava
dels instruments d’observació i dels coneixements per dur a terme (o
dirigir) el treball de camp. La complementarietat de la base teòrica i
de l’observació empírica és fa explícita: perque en bona philosophia
y obseruancia de instrumens mathematichs sabem que [...] (ALCOVER,
1916: 212). Els treballs de topografia o el coneixement d’indrets
més concrets —com els llocs a fortificar— també hauria ajudat a fer
possible l’empresa de plantejar el dibuix de mapes de nova planta.
Malgrat tot, no es coneix un mapa complet de Mallorca fet per
Binimelis. Sí que ens han arribat els mapes dels sectors. Un possible
mapa de Mallorca que potser seria semblant al reproduït per Miquel
Bestard (1592-1633). Aquest artista pintà a l’oli un mapa de Mallorca
d’un original (avui desconegut). És un oli sobre tela (171 x 235
cm), datat circa 1631-1633, que dibuixa Mallorca, amb les illes de
Cabrera i Dragonera (distorsionades, a escala diferent). El mapa no
té escala, però les mesures entre diversos punts extrems de Mallorca
donen valors sobre 1: 48.000 (la major part dels casos) i d’altres que
oscil·len entre 1: 41.000 i 1: 45.000 aproximadament.
El mapa de Mallorca, segons els textos de Binimelis
Joan Binimelis fa una primera descripció de Mallorca amb finalitats
de caràcter defensiu, que inclou referències precises, prèvies a la
redacció de la Història del Regne de Mallorca, sobre l’aixecament de
mapes particulars de detall. Tot fa pensar que la primera finalitat era
fer un mapa de Mallorca, particularment de les zones litorals, amb
una descripció geogràfica; la redacció de la Història de Mallorca
en seria, per tant, una conseqüència posterior més que una causa
primera.
Si hem de fer cas als textos, Joan Binimelis considera la redacció
d’una història de Mallorca com un servei obligat “per al bé i utilitat de
la Pàtria” (Edició de 1927, I: V i VI). Binimelis és conscient que afronta
una obra de nova planta, alhora que manifesta desconèixer les raons
sobre la mancança d’un compendi geogràfico-històric de les Balears
fet sobre el terreny: Por donde varias veces considerando, cual
podría ser la causa, que [...], nadie de nuestro solar o Patria haya
emprendido hasta el día de hoy encomendar a la inmortalidad algo
de lo mucho que en esta parte se podría decir (Edició de 1927, I: VI).
A pesar de les dificultats del treball, Binimelis acceptà l’encàrrec
dels Jurats del Regne de fer una descripció de l’illa. El context polític
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i social s’emmarca en la voluntat de fer front al perill exterior i
defensar el litoral, d’acord a les directrius marcades pel virrei —ja
difunt— Lluís Vic: [...] determinaron se hiciesen por toda costa del mar,
a la redonda torres de guarda, y aviso para que con más facilidad
se pudiesen guardar, los puertos, senos y entradas […] para mejor
descubrir las acechanzas de los enemigos (Edició de 1927, I: VII-VIII).
L’execució d’un mapa, “una traza”, de Mallorca és explícita: [...]
se me encargó mucho que vista y tanteada toda la isla, cuando a las
partes marítimas les diese una traza, un modelo y ejemplar de todo
el Reino, para tener delante de sus ojos presentes todos los lugares,
particularmente aquellos en donde se hubiese de edificar las dichas
atalayas, y torres de aviso (Edició de 1927, I: VIII).
Binimelis no només acceptà l’encàrrec, sinó que admeté estar capacitat
per dur-lo a terme: No se me hizo esto a mi, cosa muy dificultosa, por
donde hubiese de rehusar lo que se me mandaba, […] pues había de
ser este negocio con el ayuda de las ciencias de las Matemáticas, las
cuales entendía me habían de dar no poca luz; y abrirme también
el camino para salir con esta empresa (Edició de 1927, I: VIII).
L’elaboració d’un mapa requeria treball sobre el terreny, conèixer
distàncies i direccions i disposar d’una descripció geogràfica, sobretot
de la “part marítima”: Por donde esta fué la causa que emprendí
hacer una nueva y verdadera descripción de esta isla de Mallorca,
con las medidas y distancias geométricas, y en las situaciones de
las partes de ella según los cuartos de los vientos, y particularmente
fui midiendo todos los puertos, entradas y senos de ella, en la parte
marítima de suyo muy montuosa, asperísima y fragosa de caminar
(Edició de 1927, I: VIII).
Una vegada feta la descripció de l’illa, en teoria, el pas següent
era la conveniència d’incorporar la narració històrica: Hecha ya esta
general descripción de esta isla [...] sería cosa conveniente para que
esta traza que siendo como cuerpo muerto, tuviese vida, hiciese un
tratado, una historia, una Crónica de las cosas de este Reino, y de los
moradores de ella, así pasados como presentes, para que sacado este
cuadro a luz pudiese hablar con la lengua y espíritu de la Historia
(Edició de 1927, I: VIII).
En conseqüència, el primer objectiu era fer un mapa, particularment
de les zones litorals, amb una descripció geogràfica; la redacció de
la Història seria com una proposta posterior i més tardana, en un
procés lent, d’anys.
En termes generals, a partir dels textos i de les dades de Joan
Binimelis, tot fa pensar que l’autor té un mapa de l’illa de Mallorca
davant dels seus ulls. La descripció particular de Mallorca comença
122

SANTANYÍ: LLENGÜA, TERRES I GENT

amb una descripció de l’illa i de la seva “figura”, segueix amb una
referència general a la ciutat i el seu “perímetre”, abans de descriure
les viles i els “llocs particulars”. És una informació de caràcter
geogràfic, corogràfic i també “cartogràfic”.
Els mapes de Joan Binimelis
Els mapes del manuscrit de la BNE (ms 10934) són dibuixos a tinta
i color, de diferents dimensions, intercalats amb el text; estan ubicats
per acompanyar la descripció de les viles. Encara que mantinguin
una certa proporció de les àrees representades, les escales —que no
s’indiquen— són variables a cada mapa. Els mapes són dibuixos en
planta, centrats sobretot en el perímetre de la costa. La informació
cartogràfica incorpora signes convencionals, representació del relleu
i cursos de torrents. Els accidents del litoral, entrants i sortints, hi són
molt marcats, amb toponímia, illots i signes de torres o talaies i d’altres
elements. A les zones de l’interior, hi ha altres aspectes, com les viles
principals i llocs significatius, amb toponímia. S’hi dibuixen els nuclis
de població, edificacions i cases disperses, santuaris, castells, etc. El
relleu hi apareix en forma de petites muntanyes en perspectiva i les
elevacions aïllades també són objecte d’atenció. També hi apareixen
els cursos dels torrents més importants fins a la mar.
Cada mapa correspon sobretot a un sector de costa que acaba
sobreposant-se a l’anterior i al següent, raó per la qual hi ha
topònims que estan repetits. Els mapes acompanyen el text i
segueixen exactament el mateix ordre que la seqüència dels capítols
de les descripcions particulars de les viles.
El manuscrit de la BNE és el més complet en dibuixos de mapes.
Inclou un total de 22 imatges: 17 mapes del litoral, 1 de l’interior de
l’illa i 4 mapes sectorials. A la costa, fins a completar tot el perímetre
de Mallorca, hi ha els mapes de les viles de Felanitx, Santanyí,
Campos, Llucmajor, Ciutat de Mallorca, Calvià, Andratx, Estellencs,
Valldemossa, Sóller, Escorca, Pollença, Alcúdia, Santa Margalida, Artà,
Manacor, més el de l’illa de Cabrera. Un únic mapa representa el
centre i l’interior de Mallorca. La majoria dels mapes ocupen la cara
d’un full; altres, un full i part de l’altre, i fins a un doble full. A més,
hi ha quatre mapes de sectors específics: el de sa Dragonera i sector
de la costa d’Andratx, un sector de la costa de Valldemossa, un sector
de la costa de Capdepera i un sector de la costa de Son Servera.
Són mapes de menors dimensions, que ocupen el marge lateral
exterior del full. La incorporació dels quatre mapes “sectorials”, que
no apareixen posteriorment a altres còpies manuscrites de l’obra
(Biblioteca de Montserrat i British Library), atorga al manuscrit de la
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BNE el caràcter de referència original.
La gran majoria dels mapes no tenen títol, però probablement el
títol figurava a l’extrem superior del full. Actualment, en gran part
haurien estat tallats i desaparegut per la restauració i l’enquadernació
del volum. Son visibles els títols dels mapes de Cabrera (Yª de
cabrera), Ciutat (Ciutat) i Andratx (Andraij), parcialment visible el
de Santa Margalida (margarita) i hi ha rastres del títol al full del
mapa de Felanitx.
L’exemplar de la BNE és datable cap al 1601, data que coincideix
amb el final de la redacció de la versió en castellà per part de
Binimelis. La redacció de l’original en català de la Història de
Mallorca s’ha situat circa 1593-1595. El mateix Binimelis afirma “Yo
tengo hecha hará algunos años una descripción de toda la Isla de
Mallorca, […]”; per tant, potser abans de 1593. Quant a la datació
dels mapes, es detecten una diversitat de dades que fan pensar que
l’aixecament s’hauria efectuat, com a mínim, entre 1580 i 1590. Si més
no, una part de la informació podria haver-se congriat en ocasió de
la visita a les viles de Mallorca, que el virrei Lluís Vic duia a terme
del 21 de gener al 25 de febrer de 1585.
Els mapes del litoral de Santanyí
El litoral de l’antic terme de Santanyí es distribueix en tres mapes,
els corresponents a les viles de Felanitx (part), Santanyí i Campos
(part). La taula recull les característiques i la descripció dels mapes
del manuscrit de la BNE (ms 10934). A títol comparatiu, s’adjunten
igualment les característiques dels mapes de les altres còpies
manuscrites posteriors de l’obra de Binimelis: BM (Biblioteca de
Montserrat) i BL (British Library). Els mapes de les còpies cobreixen
els mateixos àmbits territorials. La factura és similar en els casos
de les còpies de la Biblioteca de Montserrat i de la British Library,
mentre que ambdues es diferencien del probable original de la BNE.
Núm.
1a

Títol - sector

mm

216
BNE, Sense títol
x
f. 25v [Felanitx]
(probable
132
títol a l’extrem
superior del foli).
Costa i terme de
Felanitx (des de
Cala Murada fins
a Cala Llonga)

Descripció
Creu simple (fora de l’orla) amb quatre
punts cardinals (T, L, M, P). Orientació
desplaçada a gregal (NE); nord cap a
l’angle superior de l’esquerra. Signes
i relleu dispers de muntanyes en
perspectiva: destacats, el puig de Sant
Salvador i el puig de Santueri. L’entrada
de Portocolom molt marcada.
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Núm.

Títol - sector

mm

Descripció

1a

216
BNE, Sense títol
x
f. 25v [Felanitx]
(probable
132
títol a l’extrem
superior del foli).
Costa i terme de
Felanitx (des de
Cala Murada fins
a Cala Llonga)

1b

BM,
f. 21
[20v21]

Villa de Falenix.
Costa i terme de
Felanitx (des de
Cala Murada fins
a Cala Llonga)

160
x
238

1c

BL,
f. 11

Villa de Falenix.
[Igual que 1b;
factura diferent].

206
x
310

2a

BNE,
f. 29r

Sense títol
[Santanyí].
Costa i terme de
Santanyí (des de
Cala Llonga fins
al cap de ses
Salines)

218
x
135

Creu simple (al marge del full) amb
quatre punts cardinals (T, L, M, P).
Orientació desplaçada a gregal (NE); nord
cap a l’angle superior de l’esquerra.
Signes i relleu dispers de muntanyes
en perspectiva: destacat, el puig de
Consolació.
Les entrades de les cales ben marcades,
sobretot Portopetro.

2b

BM,
f. 25
[24v25]

Villa de Sentañi.
Costa i terme de
Santanyí (des de
Cala Llonga fins
al cap de ses
Salines)

160
x
236

Rosa de quatre vents (Flor de lis
—nord—, L, M, P), a la part central
superior. Orientació desplaçada a xaloc
(SE); nord cap a l’angle inferior esquerre.
Dibuixos i relleu dispers de muntanyes
en perspectiva: destacat, el puig de
Consolació. Vista en perspectiva de la vila
de Santanyí. Les entrades de les cales ben
marcades, sobretot Portopetro.

2c

BL,
f. 14

Villa de Sentañi.
[Igual que 1b;
factura diferent]

210
x
311

[Igual que 2b; factura diferent].

Creu simple (fora de l’orla) amb quatre
punts cardinals (T, L, M, P). Orientació
desplaçada a gregal (NE); nord cap a
l’angle superior de l’esquerra. Signes
i relleu dispers de muntanyes en
perspectiva: destacats, el puig de Sant
Salvador i el puig de Santueri. L’entrada
de Portocolom molt marcada.

Rosa de quatre vents (Flor de lis
—nord—, L, M, P), al quadrant inferior
de l’esquerra. Orientació desplaçada a
xaloc (SE); nord cap a l’angle inferior
esquerre. Dibuixos i relleu dispers de
muntanyes en perspectiva: destacats,
el puig de Sant Salvador i el puig de
Santueri. Vista en perspectiva de la vila
de Felanitx. L’entrada de Portocolom
molt marcada.
[Igual que 1b; factura diferent].
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Núm.

Títol - sector

mm

Descripció

4a

BNE,
f. 37r

Sense títol
[Campos].
Costa i terme de
Campos (des del
cap de ses Salines
fins a la punta
de l’Estelella)

214
x
125

Creu simple (fora de l’orla) amb quatre
punts cardinals (T, L, M, P). Orientació
desplaçada a gregal (NE); nord cap a
l’angle superior de l’esquerra. Signes
i relleu dispers de muntanyes en
perspectiva. L’entrada del port de Campos
molt marcada.
[Full amb zones deteriorades]

4b

BM,
f. 33
[32v33]

Villa de Campos.
Costa i terme de
Campos (des del
cap de ses Salines
fins a la punta de
l’Estelella)

130
x
235

Rosa de quatre vents (Flor de lis —nord—,
L, M, P), al marge superior de l’esquerra.
Orientació desplaçada a xaloc (SE); nord
cap a l’angle inferior esquerre. Dibuixos,
amb relleu escassament representat. Vista
en perspectiva de la vila de Campos.
L’entrada del port de Campos molt
marcada.

4c

BL,
f. 20

Villa de Campos.
[Igual que 4b;
factura diferent]

199
x
297

[Igual que 4b; factura diferent]

Una qüestió clau que plantegen els mapes de l’exemplar de la
BNE és analitzar el concepte d’escala –que no s’especifica– i de
proporcions (distàncies i direccions) per representar el territori.
Potser els mapes estan condicionats per les dimensions dels fulls.
Alhora, es desconeix si són còpies, o més ben dit reduccions, de
minutes o de mapes previs. El càlcul de l’escala aproximada s’ha
efectuat per georeferenciació, per a cada un dels fulls, a partir de cinc
punts de control, sempre localitzats sobre el litoral:2
Mapa

Escala

Orientació (°)

Observacions

1a

1: 94.000

w

26

cala Murada-cala Llonga

2a

1: 96.000

w

55

cala Llonga-cap de ses Salines

4a

1: 171.000

w

26

cap de ses Salines-s’Estelella

Dels tres mapes seleccionats, el corresponent a Campos, full 4a
(Cap de ses Salines-s’Estelella) és diferent, amb una escala resultant
1: 171.000, molt menor que la resta. En canvi, els altres dos (1a i 2a)
responen a una certa escala comuna de la totalitat dels mapes i a la
2 Devem a Joan Bauzà Llinàs el càlcul de les escales i les orientacions.
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mediana del conjunt de 1: 97.000. Una orientació general desplaçada
a gregal (NW) és compartida per tots els mapes, amb un valor mitjà
de 44º W. Almenys a sis dels fulls del total hi ha representada una
creu simple per indicar els quatre punts cardinals: Tramuntana,
Llevant, Migjorn i Ponent (T, L, M, P).
La confecció dels mapes suposa haver de tenir en compte un
criteri de proporcionalitat, distància, direcció i posició dels espais i
dels indrets representats, encara que són evidents les distorsions i les
incoherències internes respecte a un concepte d’escala general, que
no és explícit. Lògicament, els accidents del litoral són objecte d’una
atenció especial.
La toponímia dels mapes de l’obra de Joan Binimelis
Els mapes que acompanyen els textos de la Història de Mallorca
segueixen l’ordre de les descripcions particulars de les viles, amb una
correspondència continuada dels capítols descriptius de les viles amb
els mapes del litoral. Els topònims identifiquen els indrets i completen
les àrees representades, els perfils de la costa, els illots i esculls, els
signes de talaies o torres, de viles i llocs, esglésies, oratoris i altres. El
registre toponímic assenyala lògicament els punts més significatius,
però segueix un criteri que sembla prioritzar les referències als llocs
de major interès “estratègic”, com els punts forts (talaies, torres o
llocs de guaita) i els punts més vulnerables, sobretot en relació a la
defensa del litoral o els destinats a la provisió dels vaixells.
Els topònims, a pesar de les diverses diferències de grafia, tenen
una base lingüística que és indiscutiblement la catalana, encara
que hi ha igualment influències del castellà, errors propis d’una
ortografia sense normalitzar i genèrics i noms adaptats al castellà
(Cabo, Puerto). Pel fet que, en la majoria dels casos, cada un dels
mapes sectorials acaba sobreposant-se a l’anterior i al següent, hi ha
topònims que estan duplicats, o fins i tot triplicats. Quan n’hi ha més
d’un, s’ha incorporat el signe [ ] davant el topònim.
La taula recull els topònims i el títol del mapa o mapes on es
troben. A la succinta identificació, hem fet esment a la presència
dels símbols. Al litoral de Santanyí hi consten 18 topònims, la qual
cosa suposa, aproximadament, un 10 % dels topònims del litoral de
Mallorca.
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Núm. Biblioteca
Nacional

Biblioteca de
Montserrat

British Library

Identificació

[1]

• Cala Longa
[Felanitx]
• Cala Longa
[Santanyí]

• Cala Longa
[Villa de
Falenix]
• Cala Longa
[Villa de
Sentañi]

• Cala Longa
[Villa de
Felanix]
• Calalonga
[Villa
de Santañy]

cala Llonga
(Santanyí)

[2]

Porto Petro
[Santanyí]

Porto Petro
[Villa
de Sentañi]

Porto Petro
[Villa
de Santañy]

Portopetro
(Santanyí)

[3]

Cala Mondrago Cala Mendragó Cala Mendrago
[Santanyí]
[Villa de
[Villa de
Santañy]
Sentañi]

Mondragó
(Santanyí)

[4]

Atalaya
[Santanyí]

[signe de torre]
torre d’en Beu o
torre de cala Figuera.

[5]

Cala Figuera
[Santanyí]

[6]

Cala Santañi
[Santanyí]

Cala Sentani
[Villa de
Sentañi]

[7]

Cala Lombards
[Santanyí]

Cala Lombards Cala Lombardas
[Villa de
[Villa de
Sentañi]
Santañy]

cala Llombards
(Santanyí)

[8]

Cala Salmonia
[Santanyí]

Cala Salmonia
[Villa de
Sentañi]

Cala Salmonia
[Villa de
Santañy]

s’Almunia
(Santanyí)

[9]

Cala Marmols
[Santanyí]

Cala Marmols
[Villa de
Sentañi]

Cala Marmols
[Villa de
Santañy]

cala Màrmols
(Santanyí)

[10]

Atalaya
[Santanyí]

Atalaya [Villa
de Sentañi]

Atalaya
[Villa de
Santañy]

[signe de torre]
torre de na Gosta, o
talaia del cap de ses
Salines.

[11]

• Cabo de las
Salinas
[Santanyí]
• Cabo de las
Salinas
[Campos]

• Cabo de las
Salinas [Villa
de Santañy]
• Cº de las
Salinas [Villa
de Campos]

• Cabo de las
Salinas [Villa
de Santañy]
• Cabo de las
Salinas [Villa
de Campos]

cap de ses Salines
(Santanyí)

Atalaya [Villa
de Sentañi]

Atalaya
[Villa de
Santañy]

cala Figuera
Cala Santañy
[Villa de
Santañy]
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Núm. Biblioteca
Nacional

Biblioteca de
Montserrat

British Library

Identificació

[12]

Caragol
[Campos]

Caragol
[Villa de
Campos]

Caragol
[Villa de
Campos]

platja des Caragol
(ses Salines)

[13]

Cala togores
[Campos]

Cala Togores
[Villa de
Campos]

Cala Togores
[Villa de
Campos]

cala en Togores
(ses Salines)

[15]

Carregador
del carbo
[Campos]

[15]

Port de
Campos
[Campos]

Port de
Campos
[Villa de
Campos]

Port de
Campos
[Villa de
Campos]

port de Campos o
Colònia de Sant Jordi
(ses Salines)

[16]

Atalaya
[Campos]

Atalaya
[Villa de
Campos]

Atalaya
[Villa de
Campos]

[signe de torre]
la torre de Campos
del port de les salines

[17]

Carregador [?]
de la Sal
[Campos]

Caragador
de la Sal
[Villa de
Campos]

Caragador
de la Sal
[Villa de
Campos]

es carregador
de sa sal
(Campos)

[18]

Gavina
[Campos]

Gavina
[Villa de
Campos]

Gavina
[Villa de
Campos]

s’illa Gavina
(Campos)

Quant a la toponímia interior, respecte al terme de Santanyí,
s’inclouen tant sols dos topònims: la vila de Santanyí i el puig de
Consolació.
Núm. Biblioteca
Nacional

Biblioteca de
Montserrat

British Library

Identificació

[1]

Sentañi
[Santanyí]

Sentañi
[Villa de
Sentañi]

Sentañi
[Villa de
Sentañi]

Santanyí
(signe de vila)

[2]

consolacion
[Santanyí]

Consolacion
[Villa de
Sentañi]

Consolacion
[Villa de
Sentañi]

puig de Consolació
(Santanyí) (muntanya)
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La descripció del litoral de Santanyí
El litoral és objecte d’una atenció especial. Els ports i les entrades
de la mar eren indrets de gran importància per al refugi i la provisió
de les embarcacions (aigua, fusta, llenya); també com a paratges
d’accés a terra, a defensar en cas d’invasió.
Per raons d’extensió, ens hem limitat a la part del text que es
refereix estrictament a la zona litoral de l’antic terme de Santanyí,
extret de MOLL (2014), pàg. 112 (Felanitx), pàg. 116-119 (Santanyí) i
pàg. 128 (Campos):
[Felanitx] […] Y vanint a particularitzar la dite costa del terma de
Falanitg, à-y algunas calas que considerar, com són Cala Longa, que
és molt gran, y la sua travasia és del vartader lavant; […]
[Santanyí ] [...] Y vanint a descriure la sua costa y ribera, és cosa
profitosa y necessària discórrer, y advertir les coses em perticular que
en ella són dignes de notar, majorment per els navagants, perquè
de assí poden tanir notícia, y conexensa en quinas parts, y llochs se
puguen recullir y retreure fugint de les fortunas de la mar. Entre lo
seu terma de Santanní, per la sua costa y ribera des de Cala Longa, y
tanent a ella envers lo mitg, seguès tentost Portopetro, port molt gran
y molt segur de las travasias dels vents. Té gran fondària de aygües,
que serà per estar-hi dins qualsevol gran nau de la mar, podent si·s
vol arrimar y juntar-se a las panyes de tot ell. Cabran-hi fins en 100
vaxells. La boca y entrade d’est port és prou xique; està mirant per la
trevacia y vent de xaloch. Antigament estava tancat, com encare se
veu dels vestigis de la cadena en la sua entrade, en la qual adificaren
una torra de guarde, que està del tot destruïde y caygude fins casi
los fonements. Convendria molt que·s reedificàs o que se n’i edificàs
una altre major, que s’i pogués tanir alguna artillaria per defensa
del port y per a guardar una aygüe que y à a 50 passos. Y a 400
passas del port hi à també aygüe que, encare que totas las de la coste
se guardassen ab tota la diligènsia, la de aquest port seria par a
provahir a quants hi arribassen.
Cala Mondragon està la sua entrada mirant per la travacia del
xaloch; cabran-hi fins en 12 vaxells de rem. Ha-y ordinàriament
molta tirañia, y per esta causa los cossaris de la mar no gosen entrar
en ella ni may los hi han vists. A 100 passos geomèt[r]icos d’esta cala
hi ha una aygüe, y molta, però és algun tant celebrosa.
Cala Figuera està també per la travacia del xaloch, no és tant gran
com la de Mondragon, però és de gran fondària de aygüe; caben-hi
fins en 12 vaxells. D’esta cala fins al Cap d’en Librell casi no y à
aygüe. A la entrade d’esta cala, hi à una torra de guarda: ha-y en
ella dos guardes contínuas; als paga la Universitat de Mallorca 60 £.
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Pren lo foch dels avisos de la Talaya de <la de> Portocolom, y dóne’l
a la del Cap de las Salines.
Cala Santanní està la sua entrade mirant per la travacia y vent
de mitgjorn y xaloch. És molt gran y té molta fondària. Caben-hi fins
en 40 vaxells. Recullen-s’i moltas voltas los cossaris. Enbien los de
Santanní a ella dos guardas per la nit, a los quals paga la vila 18 £
y la Universitat de Mallorca altres 18 £.
Per lo mateix vent de mitgjorn y xaloch està la Cala Lombarts, molt
principal, y segura de vents algun tant, en la qual poden estar fins en
30 vaxells. Ha-y molta fondària per estar-i vaxells grans. Té un pou
ab molta aygüe a la part de la terra. Entra estas dos calas, esteria
molt a propòsit una torra de guarda perquè las altres torres no las
poden defensar ni menis descubrir-las.
Cala s’Almonia és molt important per estar-i molts vaxells amagats,
que no seran descuberts si no ariben junt a la matexa cala, a la una
part y altre, la qual dista de la vila cerca de 3 millas. Està la sua
travacia al labeig, al mitgjorn. Las demés vagades que los cossaris
són vinguts en Sentani han desembercat en esta cala, dins la qual
hi à un altre reclau de la matexa grandària y capacidat a la part
esquerra, que nomenen Cala Adrover, però no tant parillosa com la
matexa Cala s’Almonia, en la qual poden estar fins en 10 fustes. Molt
aprofitaria si en la sua entrade, dins la qual hi à un pou ab aygüe,
bona sols per lo bestiar.
Lo Cap de las Salinas és una punta de terra qu·is molt a la mar, y
lo més vehí de la illa de Cabrera, en lo qual hi à una torra de guarda
ab dos hòmens contínuos, als quals paga la vila cade añy 60 £. Esta
torre pren lo foch de Cale Figuera, y dóne’l a la del Port de Campos,
la qual està distant de la vila de Santanní 7 millas per línea recta del
mitgjorn y xaloch. [...]
[Campos] [...] La part marítima de Campos no és molt gran. Té
principi en lo port que diuen de Campos, que està en lo terma de
Santanní; és prou gran, à-y dins de ell y defora algun[s] esculls. La
sua travasia és del mitgjorn al labeitg. A la entrade del port, a la
part esquerra, se ha edificat una torra de guarda; paga la vila de
Campos a 2 guardas contínuas 60 £, la qual pren lo foch de la Torre
del Cap de la[s] Salinas, y dóne’l a la de l’Estalella, y té compta ab lo
marinatge que fa la illa de Cabrera ab sos fochs. [...]
En primer lloc, destaca la descripció —acurada i particular— de les
cales i dels racons de la costa, que tenien una gran importància per
als navegants, no tan sols per ser indrets per fer un desembarcament,
sinó com un lloc de refugi per a les naus i, sobretot, per fer provisions
d’aigua, de llenya i de fusta. Agrupant totes les informacions s’ha
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elaborat un quadre amb les diverses variables (travessia, grandària,
fondària i capacitat), a més, és clar, de l’existència d’aigua per a
l’abastiment i de torres de defensa o vigilància.
indret

travessia

refugi

cala Llonga llevant

molt gran

Portopetro

xaloc

molt gran i
molt segur;
boca xica

Mondragó

xaloc

fondària

capacitat

aigua

vigilància

molta

100
vaixells

si (dues torre
aigües) destruïda i
caiguda

12 vaixells si,
de rem
salobre

cala Figuera xaloc

gran

molta

12 vaixells

torre

cala
Santanyí

migjorn i
xaloc

molt gran

molta

40 vaixells

guardes

cala
Llombards

migjorn i
xaloc

molt
principal
i segur

molta

30 vaixells si,
molta

s’Almunia

llebeig i
migjorn

molt
important

molts
vaixells

caló de
n’Adrover

10 vaixells

cap de
ses Salines
port de
Campos

si

torre
migjorn i
llebeig

prou gran

torre

Per tant, és prioritària la informació útil per a la navegació. D’aquí
l’ús del concepte travessia, que indica la direcció de l’entrada de la
boca de la cala. Si el vent bufava en la mateixa direcció, perpendicular
a la de la costa, podia ser perillós. Segurament, en aquest sentit, s’ha
de considerar l’expressió Anar a través: anar una embarcació cap a
les roques, amb la qual cosa designaria també els vents que dificulten
l’entrada de les naus a cada una de les cales. La descripció es deté
igualment en l’amplada de la cala i la fondària de les aigües de
cada un dels refugis, qüestió que òbviament determina el calat. Cala
Màrmols, apareix al mapa però no al text. És destacable la descripció
particular de cada cala, sobretot Portopetro i s’Almunia, tot i que és
breu el text dedicat a cala Llonga, una cala gran i arredossada, encara
que amb poc fons.
Un altre aspecte és la presència d’aigua per abastar les naus.
Destaquen les dues aigües a Portopetro i els pous a cala Llombards
i a s’Almunia. L’existència d’aigua salabrosa a Mondragó també es fa
notar, tenint en compte que el text indica que “quasi no hi ha aigua”,
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des de cala Figuera fins al cap d’en Llibrell (a la costa de Son Servera).
Una circumstància significativa són els perills que venen per la
mar. Així es fa referència al corsarisme, esmentant la presència de
corsaris a cala Santanyí i a s’Almunia. En canvi, els corsaris “no gosen
entrar” a Mondragó probablement perquè era un lloc molt transitat
[atiranyat].
Una de les proteccions contra els perills són les guardes, les torres
de defensa i el tancament dels ports. Binimelis indica la conveniència
de construir una torre entre cala Santanyí i cala Llombards i la
necessitat de reedificar i artillar la torre ruïnosa de Portopreto. També
la presència de guardes de nit a cala Santanyí. Esmenta igualment els
vestigis de la cadena de l’entrada de Portopetro.
Les tres torres esmentades són la d’en Beu o de cala Figuera
(construïda el 1569 i reformada el 1617), la torre de na Gosta, o talaia
del cap de ses Salines i la torre del port de Campos (documentada
l’any 1583 i enderrocada a principis del segle XX). Les tres edificacions
foren objecte d’inspecció per part de Benet Verger, comissionat pel
Virrei de Mallorca, Ferran Sanoguera, els dies 17 i 18 de juny de
1597 (MUNTANER, 1950). L’any 1607 es reclamà la guarda de Portopetro
(FAJARNÉS, 1896).
Cabrera
Per l’interès que pot tenir a Santanyí, s’adjunta també la informació
referida al mapa particular de l’illa de Cabrera, seguint el mateix
criteri que hem aplicat als altres mapes. En aquest cas no tenim en
compte la descripció per raons d’extensió.
Núm.

Títol - sector

mm

Descripció

3a

BNE,
f. 34v

Yª de
Cabrera.

213
x
163

Creu simple (al centre del mapa)
amb quatre punts cardinals
(Flor de lis —nord—, L, M, P).
Orientació desplaçada a ponent
(W); nord cap al costat de la
dreta. Signes; sense relleu.

3b

BM,
f. 28
[32v33]

Planta de la
Ysla de Cabrera.

184
x
254

Creu simple (al centre del mapa)
amb quatre punts cardinals
(Flor de lis —nord—, L, M, P).
Orientació desplaçada a ponent
(W); nord cap al costat de la
dreta. Signes; sense relleu.

3c

BL,
f.
16

Planta de la
Ysla de Cabrera.
[Igual que 3b;
factura
diferent]

184
x
254

Nord com a punt de referència.
Els vuit vents indicats per lletres
(T, G, L, X, M, L, P, M). Signe de
castell i dibuixos de relleu dispers
en perspectiva.
[Igual que 3b; factura diferent]
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L’illa de Cabrera és objecte d’un mapa específic, ubicat entre els
mapes de Santanyí i de Campos. Una diferència substancial amb els
altres mapes és que el de Cabrera té una escala de l’ordre 1:43.000.
El document original és de difícil lectura a causa de l’oxidació de
la tinta. El perímetre de l’illa es remarca amb un traç vermell, fent
especial atenció als esculls i als illots.
A pesar que només hi consten una vintena de topònims, s’ha
elaborat la taula, seguint la direcció de les agulles del rellotge. S’hi
inclouen les lletres per indicar els vuit vents.
Núm. Biblioteca
Nacional

Biblioteca de
Montserrat

British Library

Identificació

[1]

Yª de Cabrera

Planta de
la Isla de
Cabrera

Planta de
la Ysla de
Cabrera

illa de Cabrera

[2]

Port de
cabrera

Puerto de
Cabrera

Puerto de
Cabrera

port de Cabrera

[3]

B […] [ ?]

[4]

Castillo

Castillo

Castillo

[signe de castell]
castell de Cabrera

[5]

Cª ganduf

Cª ganduf

Cª ganduf

cala Ganduf

[6]

Cº de
morabati

Cº Morobati

Cº Morobati

cap des Moro Butí

[7]

Yª redona

Yª redona

Yª redona

[illot] illa Redona
(na Redona)

[8]

Cª Amboxar

Cª Amboxar

Cala Emboxar

cala Emboixar

[9]

Cº de levant

Cº de levant

Cº de levant

cap de Llevant
(cap Ventós)

[10]

Cº de la olla

Cº de la Olla

Cº de la Olla

cap de l’Olla
(cap de sa Carabassa)

[11]

Pº de la olla

Pº de la Olla
L

Pº de la Olla
L

l’Olla
llevant

[12]

Cª del borri

[13]

Cº del borri

Cº del Borri

[14]

Yª de les bledes

Yª de les Bedas Ysla de las
Bedas

[illot]
illa de ses Bledes

[15]

el codolar

el Codolar

El Codolar

[signe O]
el Codolar (codolar de
l’Imperial)

[16]

Yª imperial

Yª Imperial

Yª Imperial

[illot]
illa de l’Imperial
(l’Imperial)

es Burrí
Cº del Borri
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Conclusions
No hi ha dubte que Joan Binimelis coneixia i tenia la capacitat
per fer, llegir i interpretar mapes. En relació al conjunt de l’illa de
Mallorca, els mapes de Binimelis són representacions parcials del
territori. Són majoritàriament “mapes de les viles”, que es corresponen
generalment amb els termes del litoral. Les excepcions són els mapes
de sectors específics de costa i el de l’interior de l’illa (la zona de
major extensió), que es resol en un únic mapa. No obstant, la sèrie de
mapes aconsegueix la cobertura completa de Mallorca, a pesar que
es desconegui un mapa general de tota l’illa, atribuïble a Binimelis.
En qualsevol cas, a finals del segle XVI, Joan Binimelis hauria pogut
estructurar una base de dades cartogràfiques de Mallorca, a una
escala i amb grau de precisió, que no seria superat pràcticament fins
a finals del segle XVIII.
Els tres mapes de Santanyí, per molt imperfectes que semblin,
mantenen un cert criteri d’escala, de proporcions, de distàncies i de
direccions, amb la qual cosa les àrees representades són fàcilment
identificables. Consideram que els mapes mereixen esser reproduïts
a les actes de les Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.
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ESTUDI DE LES DEFUNCIONS DE PÀRVULS
DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT
ANDREU DE SANTANYÍ DE 1871 A 1918
Miquela Danús Burguera
Marc Escalas Vidal

Introducció
En el curs de la investigació genealògica de les nostres famílies,
i per conèixer amb més exactitud els nins i nines que moriren de
ben petits, anomenats albats o pàrvuls, vàrem consultar dos llibres
de defuncions de pàrvuls que es conserven a l’Arxiu Parroquial
de Santanyí. El primer llibre recull dades des de gener de 1871 a
desembre de 1887 i el segon llibre, des de gener de 1888 a gener
de 1918.1 Aquesta investigació de caire purament familiar es va
estendre, amb el temps, a tots els infants que apareixen als dos
llibres esmentats. Dels que guarden un grau de consanguinitat amb
nosaltres, n’hem estudiat totes les dades, les qual esmentarem en el
paràgraf següent. Dels altres, sols n’hem analitzat l’edat que tenien
quan varen morir i la causa de la seva mort.
A través d’aquests llibres podem conèixer el nom i els dos llinatges
dels albats, l’edat que tenien quan varen morir (expressada en
minuts, hores, dies, mesos o anys), la causa de la seva mort, el nom,
el primer llinatge i la procedència geogràfica dels pares —no cal dir
que gairebé tots eren de Santanyí— i finalment la professió del pare.
També hi figura el dia que varen morir, però no el dia que varen néixer
o varen ser batejats. (Si es volen conèixer aquestes dues darreres
dates s’han de consultar els llibres de baptismes corresponents).
En aquests llibres d’albats hi consta també el nom del capellà que
autoritzà el seu enterrament i el nom de dos testimonis, els quals
sempre són homes. Així mateix hi trobam, quan es dona el cas, la
signatura del bisbe en les seves visites pastorals a la nostra parròquia.
Aquests dos llibres estan en bon estat de conservació. Tenen les
tapes de cartró de color obscur. En ambdós casos la tinta és de color
marró fluix però es pot llegir sense gaire dificultat. Cap d’aquests
dos llibres té índex alfabètic, ni de noms ni de llinatges. Estan escrits
1 La signatura dels llibres estudiats és la següent: APSANT-P01 i APSANT-P02.
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en castellà i a cada pàgina hi ha tres o quatre registres de defunció,
segons la lletra de cada capellà, perquè el text és sempre el mateix.
Dins cada any, i al marge esquerre de l’anotació de cada registre, hi
figura el número d’albat, el nom i el primer llinatge de l’infant, així
com també la seva edat en la majoria de casos.
En aquests dos llibres hem vist infants que tenien des d’uns minuts
de vida fins a dotze anys. Aquí no entrarem en el debat per establir
fins a quina edat es poden considerar pàrvuls, just ens atenem a les
dades dels dos llibres esmentats. Algunes vegades moriren bessons
el mateix dia o amb pocs dies de diferència. El mateix passava amb
alguns germans. No cal dir que entre les defuncions també hi havia
infants de la Inclusa de Palma, de pares desconeguts, i que estaven
sota la custòdia d’alguna família de la nostra parròquia. En aquests
casos pot resultar més difícil saber-ne l’edat exacta.
Tots aquests ninets, a banda dels expòsits que segurament
varen néixer i els varen batejar a Palma, foren batejats a l’Església
Parroquial de Sant Andreu de Santanyí, beneïda el 30 de novembre
de 1811, festivitat de Sant Andreu, titular de la parròquia. El baptisteri
estava situat a la primera capella de l’esquerra entrant a l’església
pel portal principal. Aquests nins foren enterrats a l’actual cementeri
municipal, construït durant el segle XIX.
Recordem que el terme municipal de Santanyí comprenia els actuals
termes municipals de Santanyí i de ses Salines fins l’any 1925; any
en què aquesta darrera població s’independitzà. No obstant això, ses
Salines té els seus propis llibres sagramentals des de 1809 i s’Alqueria
Blanca, des de 1850. En el cas de s’Alqueria Blanca, els llibres també
inclouen els nins de Calonge. Per tant, els albats d’aquests tres nuclis
de població —ses Salines, s’Alqueria Blanca i Calonge— no estan
inclosos en aquests dos llibres estudiats, però sí que hi són els albats
de la vila de Santanyí i els del nucli des Llombards. Per la seva banda, es
Llombards té llibres sagramentals des de 1925 i Calonge, des de 1933.
Finalment, cal comentar que aquest és un tema immensament trist
que malauradament afectava la majoria de les famílies d’aquests anys
i, algunes d’elles, en més d’una ocasió. I tot i que hem sentit a dir, a
algunes persones, que la gent d’aquell temps tenia assumit que els
seus infants podien morir per qualsevol motiu, no podem deixar de
pensar en el dolor de les famílies, sobretot quan ja pensaven tenir els
fills surats i veien que se’ls trencava la vida. Aquest tema és tan dur
que avui en dia hi ha psicòlegs especialitzats en l’acompanyament
durant la malaltia, la mort i el dol, tant en el cas d’adults com en el
cas d’infants, i també en les morts perinatals.
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Façana de l’Església Parroquial de Sant Andreu de Santanyí.
Fotografia: Marc Escalas Vidal.

Detall de l’orgue procedent de l’antic convent de Sant Domingo de Palma.
Fotografia: Marc Escalas Vidal.

Bibliografia
Tot i que aquesta investigació és bàsicament arxivística i referida
concretament a l’estudi dels dos llibres sagramentals esmentats, com
és molt natural hem consultat altres llibres, articles i revistes de l’època
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estudiada relacionats amb Santanyí, però també de Palma i d’altres
poblacions de Mallorca, referents sobretot a la mortalitat infantil. Són
investigacions dutes a terme principalment per historiadors i per
professionals de la medicina. Destacarem els títols següents:
- Sobre la població de Santanyí a l’època estudiada:
Citarem només els estudis d’Antoni Vidal Ferrando, de Ramon
Rosselló Vaquer i de Sebastià Salom Mas.2
- Sobre mortalitat a Santanyí:
Com a reconeixement a les víctimes de l’epidèmia de la grip, hem
de citar a Bernat Llaneres, pseudònim de Bernat Vidal i Tomàs, qui va
escriure un article 40 anys després d’aquesta epidèmia; Miquel Sbert
i Barceló, 80 anys després, tots dos referents al terme de Santanyí, i
Joan Nadal Clar, referent a es Llombards, enguany, cent anys després.3
Citam aquests tres articles ja que enguany és el centenari de
l’anomenat “any des grip”. Tot i això, el gener de 1918, darrer mes de
la nostra investigació, no es va donar cap cas de mortalitat infantil
per grip. Únicament hem trobat, en els anys estudiats, un sol cas: fou
l’any 1912 i es tracta d’una nina de dos anys.
- Sobre medicina en general a Balears:
Destacarem la Revista Balear de Medicina, Farmacia y Veterinaria,
més tard anomenada Revista Balear de Ciencias Médicas, revista
científica publicada pel Col·legi de Metges de Balears, creat el 1882.
Des de l’any 1885 i fins el 1912, aquesta revista es va fer ressò, entre
d’altres, de les vacunacions i les mortalitats anuals i també, com és
natural, va investigar l’epidèmia de la grip.
- Sobre els preveres de Santanyí i els bisbes de Mallorca:
Hem consultat principalment el llibre de Joan Sunyer i Ramos
sobre els clergues de Santanyí4 i la pàgina web del Bisbat de Mallorca
pel que fa als bisbes d’aquesta diòcesi.5

2 VIDAL FERRANDO, Antoni. La població i la propietat de la terra en el municipi de Santanyí.
(1868-1920). Moll, 1992; ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Santanyí (segles XIII-XIX).
Ajuntament de Santanyí, 2000; SALOM MAS, Sebastià. «Estudi comparatiu sobre els baptismes
celebrats l’any 1900 i l’any 2000 a la parròquia de Sant Andreu de Santanyí». Programa de festes
de Santanyí, (2001); SALOM MAS, Sebastià. «Els llinatges més arrelats a Santanyí entre 1755 i
2003». Programa de festes de Santanyí, (2003).
3 VIDAL I TOMÀS, Bernat. «La gripe del dieciocho». Santanyí, núm. 24, (1958); SBERT I
BARCELÓ, Miquel. «El grip de l’any 1818 [sic] a Santanyí». Programa de festes de Santanyí,
(1998); NADAL CLAR, Joan. «1918, s’any des grip». Programa de festes des Llombards, (2018).
4 SUNYER I RAMOS, Joan. Els clergues de Santanyí i la comarca del segle XIII al segle XX.
Municipis de Santanyí i ses Salines. Ajuntament de Santanyí, 2007.
5 BISBAT DE MALLORCA. Illes Balears, 2018. < http://www.bisbatdemallorca.com> [Consulta:
octubre 2018].
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Anàlisi del llibre sobre defuncions de pàrvuls (1871-1887):
descripció, dades estadístiques i comentari per anys
- Descripció
Al llom d’aquest llibre hi figura la inscripció següent: P.1 Parroquia de Santañy - Defuncion de Párvulos - Años 1871 a 87.
Les seves mides són: 33,5 x 23 x 2 cm a les tapes i 32 x 21,5 x 1
cm als folis. Té els fulls de paper de color blanc, sense retxes, amb
marca de filigrana i està paginat a mà per només una cara. Trobam
dades fins al foli 111. A més, hi ha altres fulls sense numerar i
completament en blanc. Els trobam entre els fulls 46 i 47, 59 i 60,
66 i 67, 89 i 90 i entre el 100 i el 101. Hem de comentar també que
al final del llibre hi ha nou fulls més en blanc, un amb marca de
filigrana i els altres no.
El llibre comença directament amb el registre de defuncions i
acaba de la mateixa manera. La primera defunció correspon al 30
de gener de 1871. Es tracta d’un nin de dos mesos que morí per
febre. La darrera defunció correspon al 29 de novembre de 1887 i
és el cas d’una nina de 17 mesos que morí per problemes als òrgans
respiratoris.
De les dades anuals de pàrvuls, n’hem analitzat, de moment, si
eren nin o nina, l’edat en què moriren (expressada en minuts, dies,
mesos o anys) i la causa de la seva mort, segons el diagnòstic d’un
facultatiu, el nom del qual no hi consta. Entre el gener de 1871 i el
desembre de 1887 moriren un total de 636 infants, dels quals 336
eren nins i 300 eren nines. Com es pot comprovar, la xifra de nins
morts supera en 36 la de nines. Els anys en què es va enregistrar un
major nombre de defuncions varen ser el 1874, amb un total de 57,
el 1872, amb un total de 56, i el 1873, amb un total de 55. Els anys
en què es va enregistrar un menor nombre de defuncions varen ser
el 1880, amb 22, el 1886, amb 23, i el 1871, amb 27. La mitjana anual
de defuncions és de 37, xifra que equivaldria a tres infants cada mes.
Els preveres que signen els registres d’aquest llibre són:6
- Vicaris: Cosme Burguera, Sebastià Oliver i Agustí Muntaner.
- Rector: Sebastià Cerdà.
Els bisbes que signen aquest llibre durant la seva visita pastoral
són: Mateu Jaume, dia 5 d’octubre de 1877, i Jacint Maria Cervera,
dia 12 de maig de 1887.
6 Es poden consultar les biografies d’aquests preveres en el llibre següent: SUNYER I RAMOS,
Joan. Els clergues de Santanyí i la comarca del segle XIII al segle XX. Municipis de Santanyí i ses
Salines. Ajuntament de Santanyí, 2007. Pel que fa a Cosme Burguera, pàgines 218-220; Sebastià
Oliver, pàgina 210; Agustí Muntaner, pàgines 234-235; i Sebastià Cerdà, pàgines 223-227.
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Entre els testimonis hi trobam: preveres, tonsurats, diaques,
sotsdiaques, escolans i escolanets, metges, enterradors i gent de
moltes altres professions.
- Dades estadístiques
Any

Nins

Nines

Total

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
Total

18
28
25
30
19
19
19
13
25
11
18
18
19
19
17
16
24
338

9
28
30
27
16
22
16
26
13
11
14
17
19
16
11
7
16
298

27
56
55
57
35
41
35
39
38
22
32
35
38
35
28
23
40
636

- Comentari per anys
D’aquest llibre hem de destacar les 93 defuncions per febre i
que no sabem exactament a quines malalties corresponen. Com que
els infants morien per moltes causes, aquí només anotarem les més
significatives, numèricament parlant. Cal comentar també que en
aquests anys hi va haver 50 morts d’infants expòsits de la Inclusa
de Palma, de pares desconeguts, i també 8 morts d’infants fills
d’expòsits.
A continuació, presentam les dades més significatives de cada any:
1871: Moren 27 infants (18 nins i 9 nines), de 3 a 7 anys. Hi ha 11
defuncions per febre i 4 per refredat. Moren uns bessons de 3 minuts
i 4 dies a conseqüència del part.
1872: Moren 56 infants (28 nins i 28 nines), d’1 hora a 12 anys. Hi
ha 27 defuncions per febre i 7 per diarrea. Moren unes bessones de
15 i 18 hores a conseqüència del part, i uns bessons, nin i nina, de
10 dies per febre. També uns germans de 8 i 4 anys per febre biliosa
el mateix dia.7
7 Ramon Rosselló Vaquer, en el seu llibre Noticiari de Santanyí (segles
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1873: Moren 55 infants (25 nins i 30 nines), d’1 dia a 7 anys. Hi
ha 20 defuncions per febre i 13 per xarampió. Moren uns germans
de 6 i 3 anys, fills de pare expòsit, per xarampió amb una setmana
de diferència.
1874: Moren 57 infants (30 nins i 27 nines), de 40 minuts a 9 anys.
Hi ha 15 defuncions per febre i 7 per diarrea. Moren unes bessones
de 3 dies per no poder mamar.
1875: Moren 35 infants (19 nins i 16 nines), de 5 dies a 4 anys. Hi
ha 13 defuncions per diarrea i 7 per pulmonia.
1876: Moren 41 infants (19 nins i 22 nines), d’1 dia a 4 anys. Hi
ha 9 defuncions per febre i 9 per diarrea. Moren uns bessons amb
dos dies de diferència per no ser viables, i uns altres bessons, nin i
nina, de 5 i 6 dies, també per no ser viables.
1877: Moren 35 infants (19 nins i 16 nines), de 6 dies a 8 anys.
En el cas d’una expòsita no hi consta l’edat. Hi ha 13 defuncions per
verola i 11 per diarrea.
1878: Moren 39 infants (13 nins i 26 nines), d’1 dia a 8 anys. Hi
ha 7 defuncions per verola i 6 per pulmonia.
1879: Moren 38 infants (25 nins i 13 nines), de 6 dies a 10 anys.
Hi ha 6 defuncions per febre i 4 per no ser viables.
1880: Moren 22 infants (11 nins i 11 nines), de 3 dies a 8 anys. Hi
ha 4 defuncions per gastroenteritis i 3 per pulmonia.
1881: Moren 32 infants (18 nins i 14 nines), de 3 dies a 4 anys.
Hi ha 4 defuncions per diarrea. Moren uns bessons de 3 dies per no
ser viables. Hi trobam el cas d’una nina expòsita que primer estava
sota la custòdia d’una dona però que després passà a estar sota la
custòdia d’una altra dona, ambdues possiblement germanes.
1882: Moren 35 infants (18 nins i 17 nines), d’1 dia a 6 anys. Hi
ha 8 defuncions per diarrea. Trobam també 3 defuncions d’expòsits,
amb el llinatge del pare adoptant, encara que ja fos difunt.
1883: Moren 38 infants (19 nins i 19 nines), d’1 dia a 6 anys. Hi ha
7 defuncions per problemes als òrgans respiratoris i 4 per pulmonia.
1884: Moren 35 infants (19 nins i 16 nines), d’1 dia a 5 anys. Hi
ha 6 defuncions per diarrea i 6 per problemes als òrgans respiratoris.
1885: Moren 28 infants (17 nins i 11 nines), de 5 dies a 10 anys. Hi ha
6 defuncions per problemes als òrgans respiratoris i 4 per no ser viables.
1886: Moren 23 infants (16 nins i 7 nines), de 4 dies a 9 anys. Hi
ha 4 defuncions per problemes als òrgans respiratoris i 4 per crup.
(vegeu nota a peu de pàgina núm. 2), recull la notícia que l’any 1872 hi va haver una malaltia
d’origen tifoide, la qual afectà el terme de Santanyí. Causà la mort a algunes persones. En el cas
dels albats, hem documentat dos casos aquest mateix any.
147

III JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

El registre número 18 està repetit, per tant, no són 22 sinó 23 els
infants morts.
1887: Moren 40 infants (24 nins i 16 nines), de 4 dies a 8 anys. Hi
ha 11 defuncions per xarampió i 2 per bronquitis com a conseqüència
del xarampió. El registre número 35 està repetit i, per tant, no són
39 sinó 40 els infants morts. A l’anotació de dia 12 de maig de 1887,
corresponent a la visita pastoral del bisbe Jacint Maria Cervera, hi
trobam una errada: el text posa «Felanitx» quan òbviament es tracta
de Santanyí.

Primera pàgina d’aquest llibre, amb les dades de les dues primeres defuncions.
Fotografia: Marc Escalas Vidal.
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Anàlisi del llibre sobre defuncions de pàrvuls (1888-1918):
descripció, dades estadístiques i comentari per anys
- Descripció
Al llom d’aquest llibre hi figura la inscripció següent: P.2 - Párvulos.
Les seves mides són: 32 x 22,5 x 2 cm a les tapes i 31 x 21,5 x 1 cm
als folis. A diferència del primer llibre, té els fulls blancs amb retxes
i estan paginats d’impremta per les dues cares. Hi ha 237 pàgines
escrites, encara que el llibre en té 300.
El llibre comença amb una nota introductòria del rector Mateu
Llobera i acaba amb la signatura del bisbe Rigobert, el 10 d’abril de
1918.
La primera defunció correspon a l’1 de gener de 1888. Es tracta
d’un nin d’un any i el diagnòstic és xarampió. La darrera defunció
correspon al 30 de gener de 1918. Es tracta d’una nina de devuit
mesos i el diagnòstic és també xarampió.
De les dades anuals de pàrvuls, n’hem analitzat, de moment, si
eren nin o nina, l’edat en què moriren (expressada en hores, dies,
mesos o anys) i la causa de la seva mort, segons el diagnòstic d’un
facultatiu, el nom del qual no hi consta, excepte en tres registres, un
de 1901 i dos de 1907. Entre el gener de 1888 i el gener de 1918
moriren un total de 693 infants, dels quals 364 eren nins i 329 eren
nines. Com es pot comprovar, la xifra de nins morts supera en 35 la
de nines.
Els anys en què es va enregistrar un major nombre de defuncions
varen ser el 1891, amb un total de 41, el 1903, amb 38, i el 1901, amb
36. Els anys en què es va enregistrar un menor nombre de defuncions
varen ser el 1915, amb 7, el 1908, amb 8, i el 1916, amb 10. La mitjana
anual de defuncions és de 23, xifra que equivaldria a gairebé dos
infants cada mes.
Els preveres que signen els registres d’aquest llibre són:8
- Vicaris: Agustí Muntaner, Cosme Burguera i Miquel Muntaner.
- Rectors: Mateu Llobera i Joan Santandreu.
Els bisbes que signen aquest llibre durant la seva visita pastoral
són: Jacint Maria Cervera, dia 18 d’abril de 1891 i dia 9 de maig de
1895, Pere Joan Campins, dia 18 de maig de 1899 i dia 15 de maig de
1903 i finalment Rigobert Domènec, dia 10 d’abril de 1918.

8 Es poden consultar les biografies d’aquests preveres en el llibre següent: SUNYER I RAMOS,
Joan. Els clergues de Santanyí i la comarca del segle XIII al segle XX. Municipis de Santanyí i ses
Salines. Ajuntament de Santanyí, 2007. Pel que fa a Agustí Muntaner, pàgines 234-235; Cosme
Burguera, pàgines 218-220; Miquel Muntaner, pàgines 307-310; Mateu Llobera, pàgines 247-262;
i Joan Santandreu, pàgines 297-304.
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Entre els testimonis hi trobam: preveres, diaques, escolans,
enterradors, propietaris i gent de moltes altres professions.9
- Dades estadístiques
Any

Nins

Nines

Total

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918/gener
Total

14
23
9
15
15
23
16
15
18
9
13
16
12
24
10
19
7
10
9
14
2
8
15
7
7
6
9
3
4
10
2
364

6
12
11
26
8
11
11
17
8
8
11
12
13
12
6
19
9
7
8
17
6
7
19
10
5
15
17
4
6
4
4
329

20
35
20
41
23
34
27
32
26
17
24
28
25
36
16
38
16
17
17
31
8
15
34
17
12
21
26
7
10
14
6
693

- Comentari per anys
Destacarem que en aquest llibre, a diferència del primer, no hi
trobam cap defunció per febre. Com que els infants morien per moltes
causes, aquí només anotarem les més significatives, numèricament
9 Cal comentar que a partir de 1915 s’anomenen com sempre els dos testimonis però no se
n’indica la professió.
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parlant. Cal comentar que hi va haver 25 morts d’infants expòsits de
la Inclusa de Palma, de pares desconeguts, i també 7 morts d’infants
de pares expòsits.
A continuació, presentam les dades més significatives de cada any:
1888: Moren 20 infants (14 nins i 6 nines), de 12 dies a 7 anys.
Hi ha 2 defuncions per problemes als òrgans respiratoris i 2 per
bronquitis.
1889: Moren 35 infants (23 nins i 12 nines), de 2 dies a 7 anys. Hi
ha 6 defuncions per problemes als òrgans respiratoris i 4 per verola.
1890: Moren 20 infants (9 nins i 11 nines), de 3 dies a 8 anys. Hi
ha 7 defuncions per problemes als òrgans respiratoris i 3 a l’aparell
digestiu. Moren uns bessons, nin i nina, de 3 dies per no ser viables.
1891: Moren 41 infants (15 nins i 26 nines), de 4 dies a 7 anys.
En el cas d’una expòsita, no hi consta l’edat. Hi ha 15 defuncions per
problemes als òrgans respiratoris i 6 per crup.
1892: Moren 23 infants (15 nins i 8 nines), de 4 dies a 4 anys. Hi
ha 3 defuncions per diftèria i 2 per anèmia.
1893: Moren 34 infants (23 nins i 11 nines), de 9 dies a 8 anys. Hi
ha 12 defuncions per problemes als òrgans respiratoris i 5 a l’aparell
digestiu. En els registres 35 i 36 hi figura, per error, la data de 1895.
1894: Moren 27 infants (16 nins i 11 nines), de 7 dies a 8 anys.
Hi ha 7 defuncions per problemes a l’aparell digestiu i 4 per diarrea.
1895: Moren 32 infants (15 nins i 17 nines), de 2 dies a 5 anys. Hi
ha 9 defuncions per problemes als òrgans respiratoris i 3 per diftèria.
Moren uns bessons de 4 dies per no ser viables.
1896: Moren 26 infants (18 nins i 8 nines), de 5 dies a 2 anys. Hi
ha 11 defuncions per problemes als òrgans respiratoris i 5 per no
ser viables.
1897: Moren 17 infants (9 nins i 8 nines), d’1 dia a 3 anys. Hi ha
5 defuncions per xarampió i 4 per problemes a l’aparell digestiu.
1898: Moren 24 infants (13 nins i 11 nines), d’1 dia a 10 anys. Hi
ha 6 defuncions per problemes als òrgans respiratoris i 4 per diarrea.
1899: Moren 28 infants (16 nins i 12 nines), de 7 dies a 10 anys.
Hi ha 4 defuncions per tifus i 3 per diftèria. Curiosament trobam, per
error, entre el registre 19 i 20, la defunció d’un home de 73 anys i,
com és natural, no té número de registre.
1900: Moren 25 infants (12 nins i 13 nines), d’1 dia a 4 anys. Hi
ha 5 defuncions per no ser viables. Moren uns germans de 16 mesos
i 3 anys, amb tres dies de diferència, per problemes respiratoris i
xarampió respectivament.
1901: Moren 36 infants (24 nins i 12 nines), d’1 dia a 8 anys. Hi
ha 6 defuncions per problemes als òrgans respiratoris i 4 per no ser
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viables. De manera excepcional, en un registre hi trobam el nom d’un
metge; en aquest cas, Miquel Escalas.
1902: Moren 16 infants (10 nins i 6 nines), de 6 dies a 8 anys. Hi
ha 4 defuncions per raquitisme i 3 per refredat intestinal.
1903: Moren 38 infants (19 nins i 19 nines), d’1 hora a 7 anys.
Hi ha 11 defuncions per xarampió i 11 per problemes als òrgans
respiratoris.
1904: Moren 16 infants (7 nins i 9 nines), de 4 dies a 9 anys. Hi ha
3 defuncions per problemes als òrgans respiratoris i 3 per problemes
a l’aparell intestinal.
1905: Moren 17 infants (10 nins i 7 nines), de 10 dies a 4 anys. Hi
ha 3 defuncions per raquitisme i 2 per pulmonia. Es dona el cas d’un
nin expòsit els pares del qual també eren de la Inclusa.
1906: Moren 17 infants (9 nins i 8 nines), de 16 hores a 2 anys.
Hi ha 6 defuncions per problemes als òrgans respiratoris i 4 per no
ser viables.
1907: Moren 31 infants (14 nins i 17 nines), de 3 dies a 4 anys.
Hi ha 9 defuncions per no ser viables i 6 d’enterocolitis. Moren uns
bessons, nin i nina, de 5 dies, uns altres bessons de 3 i 16 dies, i unes
bessones d’1 dia, tots per no ser viables. Les bessones estaven en el
mateix registre. Per tant, hi ha una defunció més i no són 30 sinó 31
els infants morts. De manera excepcional, en dos registres hi trobam
el nom d’un metge; en aquest cas, Joan Manresa.
1908: Moren 8 infants (2 nins i 6 nines), de 2 hores a 7 anys. Hi
ha 3 defuncions per no ser viables.
1909: Moren 15 infants (8 nins i 7 nines), de 5 dies a 7 anys.
Hi ha 4 defuncions per no ser viables i 3 per problemes als òrgans
respiratoris.
1910: Moren 34 infants (15 nins i 19 nines), de 15 dies a 6 anys.
Hi ha 16 defuncions per bronquitis.
1911: Moren 17 infants (7 nins i 10 nines), de 3 dies a 6 anys. Hi
ha 3 defuncions per raquitisme i 3 per no ser viables. En un cas es
diu que es va fer una processó i missa pels seus majors.
1912: Moren 12 infants (7 nins i 5 nines), d’1 dia a 2 anys. Hi ha
1 defunció per grip i 3 per no ser viables.
1913: Moren 21 infants (6 nins i 15 nines), d’1 mes a 7 anys. Hi
ha 8 defuncions per xarampió i 3 per raquitisme.
1914: Moren 26 infants (9 nins i 17 nines), de 2 dies a 6 anys.
Hi ha 6 defuncions per no ser viables i 3 per problemes als òrgans
respiratoris. Moren unes bessones de 5 dies i uns bessons de 3 i 17
dies, tots per no ser viables.
1915: Moren 7 infants (3 nins i 4 nines), de 2 dies a 6 anys. Hi ha
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2 defuncions per debilitat congènita.
1916: Moren 10 infants (4 nins i 6 nines), de 2 dies a 5 anys. Hi ha
un cas en què no hi consta l’edat. Hi ha 5 defuncions per bronquitis.
1917: Moren 14 infants (10 nins i 4 nines), d’11 dies a 2 anys. Hi
ha 4 defuncions per bronquitis i 4 per xarampió.
1918 (només gener): Moren 6 infants (2 nins i 4 nines), de 13
mesos i fins a 2 anys. Hi ha 2 defuncions per xarampió. Recordem
que aquest llibre només recull les dades del mes de gener. Cal
comentar que la primera defunció d’aquest any es va registrar per
error com a la darrera de l’any anterior. Posteriorment, però, es va
registrar on toca.

Primera pàgina d’aquest llibre,
amb les tres primeres defuncions.
Fotografia: Marc Escalas Vidal.

Nota introductòria del rector Mateu
Llobera. Fotografia: Marc Escalas Vidal.

Anàlisi conjunta dels dos llibres
Entre el gener de 1871 i el gener de 1918 hi va haver un total de
1.329 albats, 702 nins i 627 nines, entre la vila de Santanyí i el nucli
des Llombards. Com es pot comprovar, la xifra de nins morts supera
en 72 la de nines.
Els anys en què es va enregistrar un major nombre de defuncions
de pàrvuls varen ser el 1874, amb 57 defuncions, el 1872, amb 56, i
el 1873, amb 55; anys que corresponen al primer llibre. Per contra,
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els anys en què es va enregistrar un menor nombre de defuncions
varen ser el 1915, amb 7 defuncions, el 1908, amb 8, i el 1916,
amb 10; anys que corresponen al segon llibre. Per tant, trobam la
mortalitat infantil més alta durant els primers anys del primer llibre
i la mortalitat infantil més baixa en els darrers anys del segon llibre.
La mitjana anual de defuncions entre 1871 i 1917 és de 28, xifra que
equivaldria a, almanco, dos infants cada mes.
Hi va haver molts de morts per malalties infeccioses (xarampió
o verola) però també per moltes altres causes, per exemple,
problemes respiratoris (bronquitis o pulmonia), problemes digestius
(gastroenteritis o diarrea), dentició, refredat o vessament cerebral.
Quan es diu que un infant va morir per febre o “calentura”, i n’hi
ha molts de casos, no es pot saber de quina malaltia es tracta,
perquè moltes malalties provoquen febre. Tampoc podem saber el
tractament que els donaven, ni quants infants es curaven. Les causes
més freqüents de mortalitat, indicades als llibres, són: defunció per
no ser viable (128 casos), per diarrea (122 casos) i per problemes als
òrgans respiratoris (101 casos).
Hem estudiat, també, els infants morts per trams d’edat, segons si
tenien uns dies, mesos o anys de vida, i els hem relacionat amb les
causes més freqüents de mortalitat. D’aquesta manera, les causes més
freqüents d’ambdós llibres, per trams d’edat, són:
- Infants de menys d’un mes: per no ser viable, a conseqüència del
part, refredat, febre i asfíxia.
- Infants d’entre un mes i un any: dentició, febre, refredat, diarrea,
gastroenteritis, problemes als òrgans respiratoris, bronquitis, tos
ferina, raquitisme, xarampió i verola.
- Infants de més d’un any: dentició, febre, diarrea, pulmonia,
refredat, gastroenteritis, problemes als òrgans respiratoris, bronquitis,
raquitisme, xarampió, verola i crup.
Podria resultar interessant completar aquesta investigació de la
població de Santanyí en aquells anys, amb una llista dels noms i
llinatges dels albats. D’aquesta manera, coneixeríem la mortalitat
infantil que afectava cada família. En qualsevol cas, ja hem documentat
15 casos de bessons i 4 de germans, com ja hem esmentat a l’anàlisi
de cada any.
Gràcies sobretot al descobriment de moltes vacunes, ha descendit
moltíssim la mortalitat infantil i, si més no, no són tan greus els efectes
secundaris d’algunes malalties infeccioses. Tot i que encara avui en
dia algunes famílies, sota la seva responsabilitat, es neguen a vacunar
els seus fills, quasi la totalitat de països del món desenvolupat tenen
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un calendari de vacunes establert segons l’edat de l’infant, encara
que no és exactament igual per tot.
També ha influït en la disminució de la mortalitat infantil, en
la nostra societat, les millores en l’alimentació i en les condicions
higièniques, no només en les nostres cases, sinó també en places i
carrers.
Per desgràcia, emperò, s’ha de dir que avui en dia hi ha també
algunes causes de mortalitat diferents a les de fa un segle i que també
afecten els infants, com és el cas dels accidents de trànsit o dels
atemptats terroristes. També es donen ara casos de mort sobtada, que
fins al moment no hem vist als llibres esmentats.
Comentarem, finalment, que a les II Jornades d’Estudis Locals de
Santanyí ja havíem consultat aquests dos llibres per documentar una
nineta, filla del faroner Bartomeu Tomàs Ferrer. Ara, arran d’aquesta
investigació, també hem trobat un germanet d’aquest faroner.10
Presentam ara els gràfics de defuncions de cada un dels llibres de
pàrvuls, per anys i per sexe.
Gràfics de defuncions de cada un dels llibres de pàrvuls
* Defuncions (gener 1871 - desembre 1887)
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Nombre de defuncions

50
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Nins

20

Total

Nines

10

0
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Anys

10 DANÚS BURGUERA, Miquela i ESCALAS VIDAL, Marc. «Bartomeu Tomàs Ferrer, un santanyiner als fars de sa Dragonera durant 22 anys». II Jornades d’Estudis locals de Santanyí de 2016,
(2017), p. 269-288.
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* Defuncions (gener 1888 - gener 1918)

45
40

30
25
Nins
Nines
Total

20
15
10

Anys

Rectoria de Santanyí, seu de l’Arxiu Parroquial.
Fotografia: Marc Escalas Vidal.
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Conclusions
Com hem esmentat a la introducció, aquesta investigació va
començar amb l’anàlisi genealògica de les nostres famílies. En
aquests dos llibres, hem pogut documentar una trentena d’albats que
són familiars nostres, d’alguns dels quals ja en teníem constància.
Esmentarem a continuació els germans dels nostres pares i padrins:
A Santanyí: Joana Maria Escalas Servera (17/12/1867 - 26/06/1868),
Joana Maria Escalas Servera (03/12/1869 - 05/12/1869), Marc
Escalas Servera (03/12/1869 - 05/12/1869),11 Sebastiana Escalas
Escalas (03/12/1897 - 29/09/1898), Joan Vidal Bonet (26/12/1885
- 11/10/1887), Praxedis Vidal Bonet (07/02/1889 - 18/04/1889),
Bartomeu Vidal Bonet (10/04/1893 - 05/10/1901), Antònia Maria
Danús Pons (17/09/1885 - 24/05/1886), Bartomeu Danús Pons
(17/01/1896 - 30/04/1897), Bartomeu Danús Pons (03/12/1899
- 19/09/1910),12 Miquel Vidal Vila (01/08/1900 - 10/12/1900),
Miquela Vidal Vila (25/04/1909 - 23/02/1911) i Margalida Vidal Vila
(20/07/1910 - 04/10/1913).
A es Llombards: Miquel Vidal Salom (02/10/1883 - 11/08/1884),
Miquela Vidal Salom (02/12/1885 - 07/08/1886), Miquela Vidal
Salom (22/09/1887 - 31/07/1888), Maria Vidal Salom (24/09/1892
- 18/03/1893), Maria Rosa Burguera Escalas (27/02/1868 07/06/1869)13 i Bartomeu Burguera Vidal (18/11/1913 - 13/02/1914),
qui possiblement hagi estat el detonant principal del present treball.
Tot i que ja hi ha molta feina feta, aquesta investigació es podria
completar, per exemple, amb l’estudi dels noms i llinatges dels albats,
la professió del pare i la seva procedència geogràfica, i malgrat que
ja hem recollit aquestes dues darreres dades, no disposam de temps
ni d’espai suficient en aquestes pàgines. També es podrien estudiar
les defuncions segons les estacions de l’any en què varen ocórrer.
Agraïments
Volem donar les gràcies a les persones i institucions següents:
En primer lloc, a la Parròquia de Santanyí, per guardar els llibres
sagramentals dels anys esmentats i permetre’n la consulta. Sense
aquests llibres, seria quasi impossible realitzar una investigació com
aquesta sobre les dades de defuncions dels nostres albats, ja que
el Registre Civil, creat precisament el 1871, no separa, al manco en
11 Aquests tres albats són anteriors als dos llibres estudiats. Els hem documentat a un quadernet
de notes que recull les defuncions de pàrvuls de 1861 a 1870 i que es troba a l’Arxiu Parroquial
de Santanyí.
12 Aquest albat està registrat al llibre de defuncions d’adults APSANT-DF, IV, (1910-1925).
13 Aquesta nina albada està documentada al mateix quadernet que esmentam a la nota número 11.
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aquests anys, les defuncions dels albats de les defuncions dels adults.
Al Doctor Josep Tomàs Monserrat, qui ens va atendre de manera
desinteressada en el curs de la nostra investigació, posant al nostre
abast la Biblioteca del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears,
la qual duu el seu nom. A més a més, ens va fer arribar, entre d’altres
publicacions, el seu pregó de fires de 1981 titulat El grip de l’any 18
a Llucmajor.
A Maria Escalas Danús, per la revisió i la correcció del text, ja
que el millora substancialment sobretot pel que fa a la redacció i la
comprensió, i també per l’esforç afegit que suposa tractar un tema
d’aquestes característiques.
Addenda
Volem recordar, també, a Bernat Vidal i Tomàs, investigador
essencial per a la història de Santanyí, en el centenari del seu
naixement, i qui dissortadament va morir ara fa quaranta-set anys.
Sens dubte, la seva aportació hauria estat encara més gran.
Finalment, voldríem comentar la importància de salvaguardar els
nostres arxius i biblioteques. Per desgràcia, enguany fa 150 anys de
la cremadissa intencionada de l’Arxiu Municipal de Santanyí, font
imprescindible per conèixer la nostra història des del segle XIII fins al
XIX i, en definitiva, per entendre millor la nostra identitat. L’any 2005
també va sofrir un incendi la Biblioteca Municipal de Santanyí. És
molt important, també, facilitar la consulta dels documents, ja sigui
l’original o el document digitalitzat, per poder interpretar la nostra
història col·lectiva, tot tenint en compte l’actual llei de protecció de
dades. No serviria de gaire guardar la documentació si no es pogués
o no es deixàs consultar.
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ES BOMBARDER
DE NA GANIVETERA
Pep Estelrich Vadell

A tota guerra sempre hi perden dos bàndols.
Sentència Budista
Quan avui bufa el vent de llevant sobre la vella Europa.
S’ha de tenir esment a que tota guerra és un reflex de
la incapacitat dels representants dels ciutadans d’arribar a
acords negociats. S’engega llavors una maquinaria infernal que
arrossega els ciutadans a transformar-se en peces, peons, amb
la funció de matar i morir. Un honor, diuen, els que raonen amb
altres òrgans que no se situen dins el crani.
Tota guerra és injusta i injustificada, s’ha de treballar, per tant,
contra la injustícia, s’ha d’aprendre el valor de la pau.
Circumstàncies històriques, polítiques o socials poden posar
als joves una ploma a la mà, un brot d’olivera o una baioneta.
Hem de propiciar les circumstàncies adequades perquè la raó
prevalgui sobre el braó.
1. El bombarder de sa punta
Havia sentit a parlar als majors d’un avió alemany que s’havia
estavellat a Sa Punta, a prop des Caló de ses Egos, durant la Segona
Guerra Mundial. Va passar el temps. Un dia al cementeri de Calonge, a
un racó, em va cridar l’atenció una làpida que duia inscrits tres noms
alemanys sota l’escarapel·la de la Luftwaffe, i una data, l’1 de febrer
de 1944. Tot d’una em van venir a la memòria les històries sobre
l’accident de Sa Punta. Ho vaig demanar al fosser i em va confirmar
que la làpida senyalava la tomba que pertanyia a uns pilots alemanys
de la Segona Guerra Mundial. Em va dir també que les restes ja
no hi eren, que en algun moment, abans que ell s’encarregués del
cementeri, algú havia vingut a cercar-les, tal vegada els familiars. Vaig
pensar de fer-li una fotografia, cosa que avui ja no és possible perquè
la làpida ha estat retirada.
Així la vaig encetar una curolla que m’ha proporcionat una
aproximació als fets que ocorregueren a Sa Punta. I dugueren aquells
joves a una tomba de Na Vella.
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Resseguir i anar ajuntant pinzellades de memòria dels testimonis
encara vius, amb les informacions documentals disperses. Ha tingut
com a resultat aquests fulls que volen aportar una llambrejada de
claror i perpetuar dins la memòria col·lectiva uns fets locals situats
dins el context tràgic d’una guerra mundial.
2. Què va succeir? Un intent d’aproximació als fets
La reconstrucció més probable del fets, que hem pogut elaborar
a partir del context històric, de poaletjar la xarxa, fer recerques als
arxius, i entrevistes als testimonis, s’aproximaria a la següent:
Ens hem de situar en el període que alguns testimonis locals
s’hi refereixen com la guerra de Sicília, en el context de la Segona
Guerra Mundial. Durant l’any 1944 el conflicte, al Mediterrani, feia ja
temps havia entrat en una fase en que la iniciativa havia canviat de
bàndol. Ara l’ofensiva la duien les forces dels aliats. Un cop derrotats
els exèrcits de l’Eix al nord d’Àfrica, amb Itàlia amb la moral baixa,
les tropes Alemanyes s’havien fet amb el control i la defensa de la
península Italiana. Les forces aliades, la nit del 9 de juliol de 1943,
havien activat la denominada operació Husky, que suposava la
invasió de Sicília. Les tropes aliades havien pres ja el sud d’Italià, però
varen topar i es trobaren frenats per una forta resistència per part de
tropes alemanyes, que establiren una línia de front que anomenaren
línia Gustav, situada de costa a costa entre Nàpols i Roma. El 22
de gener de 1944 es va iniciar l’operació Shingle. Amb l’objectiu
de desembarcar a la rereguarda Anzio. Les tropes aliades depenien
dels subministraments que els arribaven en combois, formats per
unes agrupacions de vaixells de càrrega artillats per l’autodefensa
i protegits per vaixells militars d’escorta, i el suport aeri, des de
les seves bases del nord d’Àfrica i Sardenya. Els combois que eren
l’objectiu dels submarins alemanys i dels avions de la Luftwaffe, que
tenien les seves bases al sud de França i al nord d’Itàlia.
Com a mostra, al Diario de Burgos de l’endemà de l’accident, dia
2 de febrer de 1944, es pot llegir:
«En la jornada anterior, la aviación aliada ha efectuado más de
novecientos vuelos sobre las lineas enemigas y la retaguardia del
adversario en combates aéreos sostenidos con la caza alemana por
las formaciones aliadas que atacaron las comunicaciones del Norte
y Sur de Roma, así como durante las incursiones de la Luftwaffe
contra la cabeza de puente del Sur de Roma, han sido derribados
en total sesenta y tres aviones alemanes, perdiéndose seis aviones
anglosajones. Con ellos se elevan a ciento cincuenta y tres los
destruidos al adversario en los últimos cuatro días, siendo las
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pérdidas aliadas de diecinueve aviones.»
Eren, per tant, molt freqüents, i a diari hi havia enfrontaments amb
baixes entre els vaixells i els avions de tots dos bàndols. Els pilots
més afortunats aconseguien intentar fer aterratges d’emergència o
saltar en paracaigudes i ser rescatats. Molts, però, van desaparèixer
al mar.
Tot apunta a que el dia 1 de febrer de 1944, a la base aèria de
Montpeller, al sud de la França de Vichy ocupada pels alemanys (el
dia D, el desembarc de Normandia, no seria fins la matinada del dia
6 de juny del 1944), la tripulació del bombarder torpediner Junkers
Ju88-A4 1H + DT de l’esquadró KG 26, formada per el pilot subtinent
Kurt Koch, de 31 anys, i l’observador tinent Ernst Szillat, de 36 anys,
tots dos oficials veterans i condecorats amb la creus de ferro de
primera classe; l’operador de ràdio, el subtinent Kurt Naacke; i el
mecànic / enginyer de vol, el brigada Wilhelm Wicher, formaven part
de dos Gruppen del escuadró KG26 que van volar a la costa d’Algèria.
Els avions de la Luftwaffe varen localitzar i atacar el comboi aliat
UGS-30 al nord d’Orà. El comboi estava format per 96 transports que,
tot i que anaven artillats, s’agrupaven baix l’escorta i la protecció de
vaixells de la Royal Navy i disposaven de cobertura aèria. L’UGS30
havia estat protegit, durant la seva travessa de l’Atlàntic, per una flota
d’escorta de 19 vaixells, principalment destructors de la US Navy
pertanyent a la Task Force 65, divisió d’escorta 7. A Casablanca, el
31 de gener del 44, el dia abans de l’atac, l’escorta americana va ser
rellevada. Al Mediterrani, se n’ocuparia de l’escorta la Royal Navy
britànica una escorta formada per set vaixells: la fragata HMS Usk, els
destructors HMS Croome i RHN Themistoclesles, les corbetes HMS
Vetch, Jonquil i Meadowseet, i el dragamines HM MMS. Els transports
eren de distintes nacionalitats, principalment americans, uns 50, i
dels quals 19 transportaven tropes, fins un total de 7.708 homes;
la resta duia subministraments. 29 vaixells eren britànics i els altres
eren d’altres nacionalitats: Holanda, França, Noruega..., fins a sumar
un total de 96 transports.
Quan el comboi costejava la costa nord d’Àfrica, prop d’Orà,
varen ser divisats pels pilots de la luftwaffe. A les 18:00 h. varen
establir contacte visual amb l’objectiu i varen procedir a atacar-lo. De
resultes de l’atac, un torpede llançat per un avió alemany va impactar
en el vaixell Edward Bates, que transportava correspondència i
8.000 tones de farina. L’impacte al costat de babord provocà que el
vaixell s’escoràs i el capità va donar l’ordre d’abandonar el vaixell.
Es va comptabilitzar una única baixa, la d’un mecànic de la sala de
màquines. A les 8:00h del matí del dia següent, el vaixell va esclatar
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i, després de desfer-se en dos trossos, se’n va anar al fons del mar
amb la seva càrrega.
Un altre vaixell, el Richmond P. Hobson, va sofrir danys menors a
la sala de màquines, a la part davantera del canó de tres polzades i
al casc del vaixell.
L’atac alemany va ser interceptat per caces Beuafighters de la base
de Sardenya, i tres Ju 88s varen ser abatuts.
Pel que fa a l’avió Junkers de Sa Punta, segurament pel rumb que
duia i l’hora, podia haver tingut protagonisme directa en l’atac al
comboi. Podria ben bé haver resultat tocat en un moment o altre del
combat i va intentar el retorn a la seva base. Duia fuel als dipòsits,
pel que probablement altres motius l’obligaren a fer un aterratge
d’emergència, lluny de la seva base a França, al sementer de Sa Punta.
Les causes no les sabem, només les podem suggerir. Podem suposar
diferents motius: ferides, desorientació, la fosca, avaria mecànica
o estructural, etcètera; fos el que fos, no els va permetre arribar a
l’aeròdrom proper del Camp Simó de Ses Salines o al de Palma, i
varen decidir improvisar un aterratge d’emergència a la planura de
Sa Punta. Amb el tren d’aterratge replegat, la maniobra hagués tingut
èxit, si no fos per una parat de pedres pràcticament invisible, contra
la qual va impactar amb una violència tal que els dos motors es varen
desferrar del seus suports i van continuar uns cinquanta metres més
endavant. Es van registrar dos morts i dos supervivents, l’operador
de radio Kurt Naacke, segurament a causa de la seva col·locació
dins l’avió, d’esquena al morro. Alguns testimonis asseguren que
en va sortir expel·lit juntament amb el seu seient, i el trobaren
encara assegut en ell a fora de l’avió. L’altre supervivent, no el tenim
identificat, estava molt malferit. La guàrdia civil va dur els ferits a
Can Martina on varen ser atesos per un Capità metge que s’hi havia
desplaçat. El tripulant no identificat degué morir el mateix vespre.
Allà mateix, es va produir un incident entre l’oficial militar i la guàrdia
civil a causa del expoli d’objectes que havia sofert l’avió sinistrat.
El matí del dia següent, molts de veïnats es varen acostar al lloc
conegut com Na Guinivetera de sa madona Barbara de Sa Punta a
veure l’avió caigut. A partir d’aquell dia passaria a ser conegut pel nom
del Sementer de s’Avión. Els soldats del destacament de l’aeròdrom
de Ses Salines es varen fer càrrec de la seguretat i custòdia del lloc
de l’accident instal·lant-se a una casa propera coneguda pel nom de
sa Barraca den Rovellat.
Els testimonis situen el metge Llaneres, altres el metge Nigorra,
aquell matí al lloc dels fets, ignoram si per motius oficials, per atendre
ferits o simplement per tafanejar. Les restes mortals es varen recollir i
162

SANTANYÍ: LLENGÜA, TERRES I GENT

transportar en un camió, que va passar, amb expectació dels veïnats,
pel nucli de Calonge, mentre per s’Alqueria venia un altre camió amb
tres caixes. Colau Rotger va cedir una sepultura de la seva propietat
al cementeri de s’Alqueria-Calonge, i el dia 3 de febrer de 1944 es va
fer el sepeli amb l’assistència del Cònsol Honorari de l’estat Alemany
a Mallorca Sr. Hans Dede.1
Pel que fa a l’únic supervivent, es va instal·lar durant uns dies a
la pensió de Can Martina de Porto Petro. Després se’n perd el rastre,
però segurament el cònsol alemany es degué fer càrrec de la seva
situació.
Per retirar les restes de l’avió, el van desmuntar i, després d’obrir
un portell a la paret de la partió d’en Rovellat, els camions les
transportaren per la carretera de Porto Petro, passant per davant cas
Sabater d’Abaix
Anys més tard, el govern de la R. F. Alemanya es va preocupar
dels caiguts, i el 2 de desembre de l’any 53 es va rebre a la Capitania
de Balears un comunicat de Madrid del General subsecretari del
ministeri de l’exèrcit Jose Mª Lopez Valencia on, en nom del ministre
de l’exèrcit, traslladava la petició de l’ambaixada de la República
Federal d’Alemanya de localitzar les sepultures dels soldats alemanys,
morts durant la «guerra de liberación» espanyola o durant les dues
1 Johannes Dede. L’octubre del 1947, el Consell de Control dels Aliats envià al govern espanyol
una llista de 104 espies i col·laboradors nazis residents a Espanya perquè fossin detinguts i
extradits a Alemanya. Hans Dede ocupava el nº 17 de la Llista dels 104 reclamats el 1947 pel
Consell de Control Aliat al ministre d’Afers Exteriors d’Espanya.
Johannes Dede (*1900 Hamburg, † principis de la dècada de 1970 a les Illes Galápagos) va ser
cònsol honorari alemany a Mallorca i fou acusat d’activitats en pro dels nazis. Estudià comerç a la
seva ciutat natal, i treballà en empreses a Alemanya, Itàlia, França i Espanya. Establert a Espanya
el 1929, el març del 1932 va ser nomenat cònsol interí a les Balears, i a l’any següent obtingué
el nomenament oficial. Compaginà el càrrec amb el treball (fins a 1934). Va fer gestions —sense
èxit— amb el bisbe Miralles per obtenir la llista dels alemanys dissidents refugiats a les Illes. La
seva implicació en pro dels nazis passà per moments d’una certa ambigüitat. Mentre alguns el
descriuen com un criminal. D’altres el retraten com un oportunista. El 1941 fou condecorat pel
règim franquista. Amb un decret del 1941, Franco el condecorà, junt a 337 alemanys més, amb
«la Orden Imperial del Yugo y las Flechas».
Deu hores abans del final de la Segona Guerra Mundial, tres policies espanyols, el 8 de maig
de 1945, en presència de Dede, van segellar l’oficina del Consolat alemany a la Plaça Cort 5 de
Palma. Dede va lliurar al policia una pistola. Segons Dede, l’arma era d’un pilot alemany de la
Legió Condor que havia estat trobat mort en una platja de Mallorca. Fins el 1959 no es va tornar
obrir un consolat alemany a Palma de Mallorca.
Refugiat a Espanya, la petició d’extradició no va ser mai atesa pel règim de Franco. Dede va
continuar vivint al principi a Mallorca. Almenys el 1946, la seva presència a Mallorca està
documentada. Probablement als anys cinquanta va viure entre Mallorca i València. Posseïa
una casa a Son Ferriol. A finals de 1970, es deia que havia treballat a Palma a una cooperativa
agrícola com a gerent. Després es va traslladar amb la seva filla mallorquina adoptada, Catalina,
a una propietat a les Illes Galápagos. On probablement va morir a principis dels setanta.
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guerres mundials, en territori espanyol.
Segurament al voltants dels anys seixanta es va posar amb la
mediació del Sr. Dede una làpida encapçalada per l’escarapel·la
aeronàutica, l’emblema militar, que utilitza la Luftwaffe com a
distintiu. L’escarapel·la s’utilitza per a indicar la nacionalitat en els
avions. La Creu està inspirada, originalment, en la creu negre, que era
el símbol dels Cavallers Teutons. El disseny ha estat el símbol de las
forces armades de Alemanya, des de 1870 fins la actualitat.
El 4 d’agost de 1977, la Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge,
un organisme encarregat de vetllar per als cementeris de guerra
alemanys, es va posar en contacte amb el batle de Santanyí i el
rector de s’Alqueria mitjançant una carta,2 comunicant l’acord entre
el govern espanyol i l’ambaixada alemanya de crear un cementeri
militar alemany a Cuacos a Yuste, Caceres. I portar-hi els cossos.
El cossos foren exhumats a principis dels anys 80 i posteriorment
traslladats, i ara estan enterrats al cementeri militar alemany de
Cuacos de Yuste, Caceres: Pati A: Koch Tomba 054, Szillat Tomba 053
i Wicher Tomba 052.
2 Tinc l’honor de dirigir-me a V.E. Com l’alcalde d’un dels 60 municipis espanyols on hi ha
enterraments de caiguts alemanys de les dues guerres mundials que han vingut cuidant fins
ara amb tanta de cura.
Són en total 180 morts a la Segona Guerra Mundial - aviadors caiguts sobre territori espanyol o
restes portades pel mar a la costa – així com 25 morts de la Primera Guerra Mundial.
Per la present tinc l’honor d’informar a V.E. que el govern espanyol ha donat el seu consentiment
a que les restes de tots aquests morts de guerra alemanys siguin reunits en un cementiri de
caiguts alemanys a crear a Yuste.
D’aquesta manera els seus familiars podran visitar més fàcilment les sepultures. A més de que,
de l’acord al dret internacional humanitari, reunits en aquest cementiri els caiguts gaudiran
d’enterrament perpetu.
Els costos de creació i futures cures del mateix seran assumits per part alemanya.
També es projecta realitzar aquest any els trasllats de les restes als seus nous lloc de descans a
Yuste.
Per això l’ambaixada informa ja ara del projecte amb la fi d’evitar es disposin, eventualment,
de fer treballs d’arranjament en les actuals sepultures.
En el seu dia se us avisarà de les dates que es fixin per als trasllats.
Per al desenterrament acudirà un expert d’identificació de l’Associació per Alemanya Sepultures
de Caiguts ”VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE”.
Agrairïa l’ambaixada que aquestes autoritats municipals prestessin el seu suport al citat expert
en tot el necessari. Especialment posant la seva disposició mà d’obra per als treballs de terra, els
costos seran abonats a aquest municipi pel VOLKSBUND.
n cas de que hi hagi expedients o documents relatius a l’enterrament efectuat en el seu dia,
agrairíem poguessin esser vists per l’expert del VOLKSBUND.Els trasllats es faran amb vehicles i
recipients del VOLKSBUND, usats a tota Europa per aquestes tasques humanitàries, i, per tant,
no necessiten fer previsions especials.
Per últim, l’ambaixada es permet assenyalar expressament que el govern espanyol ha donat el
seu consentiment a aquests trasllats, pel que no es poden admetre excepcions.
Arxiu Parroquial.
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A l’entrada del cementeri militar hi ha una placa, en alemany, que
diu el següent:
«En aquest cementiri de soldats hi descansen 26 soldats de
la Primera Guerra Mundial i 154 de la Segona Guerra Mundial.
Formaven part de les tripulacions dels avions que van caure sobre
Espanya i dels submarins i d’altres vaixells de l’armada enfonsats.
Alguns d’ells van morir a hospitals espanyols a causa de les seves
ferides. Les seves tombes estaven repartides per tota Espanya, allà on
el mar els va treure a terra, on van caure els seus avions o on van
morir. El Volksbund en els anys 1980-1983 els va reunir en aquesta
última morada inaugurada en la presència de l’ambaixador de la
República Federal d’Alemanya en un acte commemoratiu hispanoalemany el dia 1 de juny de 1983. Recordau els morts amb profund
respecte i humilitat»
3. Pinzellades de memòries
El perfilat del quadre de la història que vos he presentat s’ha anat
bastint amb les pinzellades de la memòria encara viva dels fets; i també
de l’escrita, escampada aquí i allà. La realització d’entrevistes a algunes
persones majors s’ha fet amb la intenció d’aprofundir en la història
oral, estotjada dins la seva memòria individual, amb la intenció de
transcriure-la i que esdevingués part de la nostra història col·lectiva.
Un fet extraordinari per molts dels pagesos del redol que no
havien vist mai un avió de prop. Com deia madò Juanaina de Can
Marines: «En aquells temps no en sentien gaire, d’avions, i en sentirne un tothom hi posava esment». Són les petites anècdotes personals,
con les que podeu llegir a continuació, que encara ara tenim a l’abast,
i que completen, o que en part poden aclarir en algun aspecte, les
disperses dades oficials que es poden trobar als arxius públics.
- El dia de l’accident, un veïnat proper va ser un els primers a
arribar al lloc de l’accident. Quan comprovava l’estat dels tripulants,
va observar que un duia un rellotge de polsera molt bo, i va tenir la
temptació de agafar-lo: el mort ja no el necessitaria més, i un rellotge
com aquell suposava un objecte de molt valor. Però no es va atrevir
a tocar res, cosa de la que es lamentava passats els anys, convençut
que algú altre, segurament, no havia tingut tants d’escrúpols com ell
i havia aprofitat el rellotge.
- Un altre que se’n va témer del que passava va ser en Rafel
Blonquet, que feia feina a prop, de fuster a una barraca feta de
marès d’en Jaume des Molí, situada allà on avui hi ha el restaurant
Barlovento. Quan va arribar al lloc de l’accident, es va trobar de cara
amb un soldat alemany que havia sobreviscut a l’accident i que es
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trobava molt commocionat. Quan va veure en Rafel, va treure-se la
pistola, malfiant-se de les seves intencions. Per sort d’en Rafel, el
soldat no va obrir foc.
3.1 Dia 2 de febrer de 1944
- L’endemà de matí era la festa de la Candelaria, un dimarts mig
festiu. Molta gent va deixar els quefers i, amb bicicleta o a peu, per
distints camins anaven a veure el lloc de l’accident. Es trobaven
que ja estava acordonat per soldats del destacament d’aviació de
l’aeròdrom de Ses Salines. Mantenien un perímetre tancat i no
deixaven que la gent s’hi atraqués. Els cossos es varen retirar. Pel que
fa al supervivent, diuen que va quedar uns dies pel redol i conten
que estava molt afectat, mostrava un comportament estrany.
- Joan Vadell Adrover tenia 18 anys el febrer del 41. Recorda que
estava buidant una gaveta de vinya a Son Barbassa, prop des molí
d’en Capó, quan va sentir la remor dels motors d’un avió. Va cercarlo amb la mirada i el veié volant a baixa altura entre Porto Petro i
Cala Llonga. Enfeinat, va baixar la vista i continuà amb el que estava
fent. Quan més tard arribà al poble, ja s’havia escampat la noticia
de que havia caigut un avió prop de Cala Llonga i que hi havia tres
morts i que un tripulant s’havia salvat. També recorda que el matí
de l’endemà va anar juntament amb altra gent al lloc de l’accident.
Recorda que hi havia el metge Llaneres amb el seu cotxe, un Citroen
amb coberta de lona, al qual la gent l’anomenava sa cuca patxa,
a causa de la forma redona de la part de darrera. El metge es va
aproximar tant com va poder, amb el cotxe, a les restes de l’avió, va
treure una manega, i, després d’introduir-la a l’ala de l’avió, va omplir
de combustible el dipòsit del cotxe.
- Un altre testimoni, en Pau Vallbona, aleshores tenia uns tretze
anys i vivia a Cas Senyor a Calonge. Va sentir com algú entrava a les
cases i deia: «Ara els duen, ja passen els morts de l’avió». Va córrer a
guaitar per la finestra de dalt del sòtil, que donava al camí de Cala
Llonga, i va veure passar, baix la finestra, un camió militar, portat dins
la caixa de càrrega, estesos, els tres cossos dels militars accidentats,
camí del cementeri on foren enterrats. L’endemà de l’accident recorda
haver visitat el lloc on hi havia l’avió i conta que estava custodiat per
militars. Passats els dies, se suposa que els militars havien retirat ja
el que fos perillós o d’interès militar, varen deixar de custodiar les
restes i va poder recollir peces de l’aparell que pensava podria donarlos algun tipus d’ús.
- Jaume Estelrich, que quan ocorregueren els fets tenia tretze
anys, recorda haver escoltat la remor sorollosa de motors i haver
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vist volar l’avió des de can Rito l’horabaixa de tot quan tancava les
ovelles. L’endemà al matí, amb la bicicleta, acompanyat de més gent,
va baixar fins a Cala Llonga per veure l’avió. I recorda especialment
els nervis i el zel excessiu d’un soldat encarregat de la custodia de
les restes.
El lloc, a l’actualitat urbanitzat, és just darrere on avui hi ha el
Carrer Voltor de Cala Egos.
Els testimonis recorden que l’avió, amb el tren d’aterratge amagat,
havia anat deixant les marques de les hèlixs al terra cinquanta
metres abans del lloc de l’impacte. El terreny fa una mica de teula
que acaba a la platja des Caló des Pou, i els pagesos, per contenir la
terra, havien construït un parat, que es on va topar l’avió fent-hi tres
portells. De la forta topada se’n varen desprendre els motors, que
es trobaven cinquanta metres més endavant. Els comentaris generals
eren de l’opinió que si hagués aconseguit superar el parat, s’haurien
salvats tots. També n’hi havia que deien que l’operador de radio
s’havia salvat perquè el seu seient havia sortit expel·lit.
Passat el temps, la gent anava agafant souvenirs: un tros de xapa
amb pernets d’alumini que es podien reaprofitar, un tros de cinta
amb munició que es podia trobar escampada pel terra, un tros de
tub metàl·lic, un dineret, una molla... i altres petits records. Alguns es
conservaven fins fa poc, però s’han anat perdent.
3.2 Testimonis de primera fila
3.2.1 L’avió va caure a un centenar de metres
Sebastià Rigo Binimelis de Sa Punta (2-1-1925) tenia 19 anys el dia
1 de febrer de 1944.
Sa Punta eren tres sementers: Es Sementer Bo era el primer
sementer i deien que si era any de gra hi havia xeixa per dos anys;
després venia Na Ganivetera, que sentia dir que el nom era molt
antic i tenia 12 quarterades; i llavors venia es Sementer des Fortí.
Jo llaurava faves amb una ego grossa molt bona dins Es Sementer
Bo. I axuxí vaig veure aquell avión per sa banda des Corb Marí que
anava baix i vaig pensar: «Vatuadell, i caurà dins es sementer des
Fortí», i just va fer s’alçadeta, per salvar una paret que anava de sa
barraca des Fortí a nes caló de ses Egos. Davant s’hotel Rocamarina
hi havia una barraca que li deiem Sa barraca des Fortí, on hi cabien
sis o set bistis amb una cisterna devora i fèiem foc a un racó quan
havíem de dinar. Vaig pujar damunt una paret i vaig veure que venia
dret cap a jo, però quan faltaven cinc-cents metres va caure. Hi havia
un parat per aguantar sa terra, perquè es terreno feia teula. No el
podia veure mai perquè ses pedres eren del mateix color que sa terra
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i va envergar bufetada, que va deixar sa meitat de còrpora. Després
es va aturar devora una figuereta que hi havia. Si hagués anat dos
pams més amunt no hauria passat res. Jo em vaig posar damunt s’ego
i vaig fugir corrents cap a ca-nostra, sí putes!.
Tot d’una varen venir es santanyiners, i aquí hi va haver «mestàfres»,3
ho sé bé, es metge Nigorra va venir per treure sa benzina de dins ses
ales amb una furgoneta vella plena de barrals i en varen menar un
que li deien sa Mitora a traginar bidons cap a sa furgoneta.
El ferit el se’n va endur l’amo en Llorenç Coix de sa Punta Mitjana,
cap a Porto Petro, cap a ca seva, i li va donar berenar i el se’n varen
endur a n’es metge perquè estava un poc copejat. El sen demà
dematí, que era mitja festa, Sa Candelera, varen venir soldats des
cuerpo d’aviació del camp de Ses Salines des Rafal Llinàs.
Es ferro i s’avión el se’n varen dur pes camí de sa Cova Figuera.
Després quan llauràvem sortien moltes bales, i també vaig trobar
una metralladora, perquè quan s’avión queia me va parèixer veure
una lluentor que queia de s’avión; amb es temps hi vaig pensar i hi
vaig anar i vaig trobar sa metralladora. No n’havia vist cap mai, però
tenia un canó com una escopeta, i una corretja per dur-la penjada.
Jo la vaig tirar dins un secret de contrabando que teníem dins un
marge d’aritges devers es Corb Marí, que estava tapat per una mata
sembrada dins un cossiol. No he sentit dir a ningú mai que l’hagi
trobada, encara hi deu ser.
3.2.2 Va esser-hi present fent el servei a aviació
Al Cau Marí, a Cala Figuera, Antonia Burguera Rigo ens ha
donat accés a un tresor familiar: una llibreta manuscrita de Sebastià
Burguera Grimalt, el seu pare. En Sebastià va fer el servei militar a
aviació com a soldat de primera. El seu destí va ser l’observatori situat
damunt la torre de l’ajuntament de Santanyí, on hi feien guàrdies les
vint-i-quatre hores, amb l’únic radar de les orelles i els ulls, assistits,
això sí, amb uns binocles i un telèfon.
Entre les moltes vivències descrites a la llibreta, s’hi troba la que
fa referència a l’accident de Sa Punta, aportant detalls inèdits.
De la plagueta manuscrita: Records de Sebastià Burguera
Grimalt (1921-2014)
A n’es faro Salines havia après de memòria totes ses marques i
tipus d’avions que podíem veure volar. Cada dia donàvem un informe
3 Al DCVB. Metàfora. f. 2. Vulgarment (i sota diverses formes, com mettàfara, mantàfora,
metacula) Enganalla, mescla de cosa falsa, adulteració.
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meteorològic. Teníem un telèfon, i només en sentir renou d’avió,
donàvem sa veu d’alarma a sa central; si sa línia estava ocupada, fos
qui fos, li tallaven sa comunicació i mos posaven a noltros amb sa
central, on donàvem ses novetats.
En Joan Corriola, que estava a Santanyí, a s’observatori dalt de sa
torre de s’Ajuntament, un dia que jo estava de permís, me va convidar
per fer-li sa guàrdia d’un vespre. Havíem d’estar des de les vuit des
vespre fins a les vuit des matí, tota sa nit damunt sa torre, baix de
sa campana que toca ses hores. Cinc minuts abans de les vuit, jo ja
hi era; vaig procurar esser-hi d’hora. Quan va ser s’hora en punt, sa
campana va sonar; quin bot, quin susto! Vaig pegar amb es cap dalt
de sa garita, no m’esperava això. Ses altres hores de sa nit ja no me
feren tant d’assunto. Això va ser sa primera guardia que vaig fer a
Santanyí.
Vaig fer ses guàrdies amb en Salvador Verger Busques, dos dies de
guàrdia i un de retén en que havíem de quedar dins es poble. Tots
es d’aquesta unitat estavem considerats soldats de primera. Cobràvem
un plus, rebaixa i especialitat, entre una cosa i altre ens acostàvem a
sa paga d‘un carabinero o d’un guàrdia civil.
Com a observatori, Santanyí va estar molt ben considerat i felicitat
per sa bona feina. Donàrem compte d’un avió que havia caigut dins
la mar allà dessà Cabrera, d’un altre a sa Punta a Portopetro i d’un
altre que havia sortit de s’aeroport a fer una volta a poca altura per
comprovar quins observatoris se’n donarien compte d’ell. De tots
donàrem compte.
Des que va caure a Sa Punta de Portopetro, mos hi desplaçàrem
amb un fusell per hom en Miquel Ortuño i jo amb bicicleta, es
vespre, sense llum. Hi trobarem sa Guàrdia Civil i gent que el mirava.
A Santanyí hi havia un batalló de soldats d’infanteria, que també
s’hi desplaçaren amb es tinent Beltrán, amb bidons per si podien
omplir-los de benzina. També hi vengué un alférez, un cabo i soldats
des camp d’aviació de Ses Salines per quedar a custodiar s’avió.
Davall es fuselatge de s’avió hi havia un mort. Mos varen dir que a
dos aviadors els havien duit a es bar Can Martina i hi vàrem anar.
Amb ells hi havia és capità metge i oficials que els atenien. Va venir
un guàrdia civil a demanar a es capità que li firmàs un document
detallant com li entregava l’avió i ets ocupants que havien extret del
lloc de l’accident. El capità li va respondre: “Et firmaré el document
que em demanes, però abans faré inventari del que fa falta a s’avió,
perquè sé que se n’han enduit tot el que han pogut”
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3.2.3 El supervivent va estar uns dies a ca seva.
— Miquel Rigo Rigo Martina, fill d’en Sebastià Rigo Rigo.
Tota sa vida varen viure a Can Martina, ran d’aigua, davant es
moll de Porto Petro. Els coneixen com a Martines, perquè els seus
avantpassats havien estat a Na Martina, una possessió prop de Porto
Petro. L’any 1944 Can Martina ja era una pensió on es llogaven
habitacions. En Miquel va sentir contar moltes vegades a son pare
com va hostejar a ca seva l’únic supervivent de la caiguda de l’avió,
l’operador de radio Kurt Naacke, durant uns dies a una habitació de
ca seva. Se suposa que no estava gaire ferit perquè va passar dos o
tres vespres a can Martina, i si hagués estat ferit hagués anat a un
hospital.
En Miquel també recorda haver sentit dir que aquells dies havia
fet molt de mal temps, i que tal vegada pogué tenir alguna casta
d’influència en l’accident. Allà on va caure l’avió hi havia una gran
taca d’oli que es va veure molts d’anys. En aquell redol, quan es
llaurava, sortien trossos de ferralla. L’avió caigut a sa Punta va donar
nom al sementer, que a partir de llavors passa a ser conegut com el
Sementer de s’Avión.
3.2.4 Van cedir la seva tomba als caiguts.
— Es conegut com a en Colau Rotger. El seu nom complet és
Nicolau Rigo Bonet, i li diuen Rotger perquè son pare, Colau Rigo,
tenia de segon llinatge Rotger i l’anomenaven pel segon llinatge. Va
néixer a s’Alqueria el 1 de desembre de 1941. Té gravat a la memòria
la imatge d’un camió militar carregat amb taüts que voltava la
cantonada de sa Farinera a s’Alqueria amb direcció a Calonge, camí
del cementeri, i ho relaciona amb els militars alemanys caiguts.
Quan va ocórrer l’accident, son pare era propietari d’una tomba
on no hi havia ningú enterrat. Era del tipus fossa vertical, sense
calaixos, on els taüts es disposaven l’un damunt l’altre. Està situada al
cantó de llebeig, al fons a la dreta entrant pel portal, a peu del mur
que tanca el cementeri.
Recorda que als voltants de l’any 60 varen tenir visites a la casa
familiar on vivien, darrera Consolació. Una comissió, preocupada
per la conservació de les restes, formada per l’ex-consul alemany
Hans Dede ( *1900 Hamburg +1970 I. Galápagos, Cònsol Honorari
d’Alemanya durant el període 32-35), acompanyat pel Comandant
d’Intendència Francisco Borràs Clar (*1912 +1977)4 i el rector de
4 Queda per aclarir la implicació del Comandant Borràs en tot l’assumpte, atesa la seva personal
relació amb Alemanya, ja que estava casat amb una alemanya, Edith Draber Meyer.
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s’Alqueria Mn. Joan Servera Riera (rector de s’Alqueria durant el
decenni 58-68). Sa mare va preparar dinar per a tots, i recorda que
varen dinar tots plegats de conill amb ceba. La comitiva es mostrà
interessada en l’estat de la tomba i volien saber quina recompensa
econòmica demanaven pel favor de deixar-los usar-la. Son pare va
dir que no volia cobrar res. L’objectiu que tenia Dede era mantenir
intactes les sepultures. L’estiu del 44 s’havien inaugurat 90 tombes
noves. El Cònsol va proposar, amb la mediació del capellà, que, per
poder seguir usant la tomba, oferiria una tomba nova per a l’ús de la
família de ca’n Rotger. I així varen quedar. Llavors Dede va parlar de
fer una làpida amb una creu i els noms dels difunts. El pare va posar
la condició que no volia cap creu gamada ni res de política, i Dede i
es va avenir bé a aquesta condició.
En Colau no havia fet es servici i tenia la carrera de mestre
d’escola, en bona part gràcies al mestre Pedro Mascaró, que el va
tutelar durant els seus estudis. El comandant Borràs es va interessar
per la seva situació i es va oferir per apadrinar-lo militarment amb
allò de «Ja em vendràs a veure». Així ho va fer en Colau i, de resultes,
durant el servei militar va poder fer de mestre d’escola a Esporles
amb el sou pertinent a un mestre i no amb la simbòlica paga d’un
soldat regular.
A principis dels anys vuitanta el govern alemany va reunir tots
els alemanys caiguts durant la Primera i Segona Guerres Mundials
a un cementeri militar a Càceres. Per aquest motiu es va procedir a
l’exhumació i trasllat de les restes enterrades al nostre cementeri. En
Colau no va ser present durant les tasques d’obertura de la fossa,
però va sentir a dir que dues filles dels caiguts varen ser-hi presents.
Altres pinzellades
— Andreu Rigo Barceló va néixer dia 30 de gener de 1923. Tenia
21 anys, quan va ocórrer l’accident. Vivia a Can Sabater d’abaix, just
devora la carretera que va de s’Alqueria a Porto Petro. Recorda els
fets i ens els relata:
Aquest avión se veu que no devia anar bé, i es pilot devia cercar
un lloc per aterrar. Va fer un parell de voltes per damunt es sementer
de Sa Punta. Quan va veure que li pareixia que li podia anar bé, es
va amollar, però va dur tanta mala sort que hi va haver un parat. No
el devia haver vist. S’avió va pegar en es parat i va tenir s’accident.
Vaig anar a veure-lo amb un parell de veïnades amb es carro,
perquè tenien ganes d’anar-hi i no tenien amb qui, així que jo vaig
junyir es carro i els hi vaig dur. Però jo no hi vaig arribar perquè
havia de guardar sa bístia perquè no fugis. Deien que no els deixaven
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arribar devora s’avión. Hi havia soldats que feien guàrdia. Hi havia
un soldat de Cas Concos, en Toni de Cas Ferrers, que feia es servici
i guardava allà.
Varen dir que havien trobat es pilot que havia butit amb sa cadira
que seia, i el varen trobar assegut a s’assiento un tros lluny de s’avió.
El que no sé és si aquest el varen trobar viu o no, però si va quedar
un supervivent, a lo millor va ser aquest.
Des cap d’un cert temps, no sé si quinze dies o un mes, varen
desmuntar l’avió i el se’n varen endur uns camions, que varen passar
per ca nostra i jo els vaig veure.
Va caure dins es sementer de Sa Punta, que després es diria es
sementer De s’Avión. A s’altra banda des sementer hi havia sa barraca
d’en Rovellat, on hagueren d’obrir un portell per poder treure ses restes.
- En Miquel Pons Bonet, amb 16 anys acabats de fer aleshores, nét
del propietari dels terrenys veïnats, ens conta:
Es veu que varen voler aterrar al camp de Na Guinavetera, de sa
madona Barbara de Sa Punta, però varen pegar a un marge, i va ser
la seva mort.
Llavors estudiava als Jesuïtes a Palma. Quan varem tenir ocasió,
passats uns dies, en Pep Font, en Damià Barceló i jo intentarem anar
a veure’l, però els soldats no ens deixaren passar.
Els soldats d’aviació nacionals que el guardaven es varen instal·lar
i varen dormir aquells dies a sa casa de Sa Punta, que era propietat
des meu padrí.
Sa meva germana, na Margalida, un dia estava a ca nostra a sa
camilla i va explosionar qualque cosa que algú havia recollit del lloc
de l’accident i que la va ferir un poc per ses cames.
4 Apèndix
4.1.1 Informe de l’accident a Porto Petro
Data: 1944.01.02, Agrupació: 9./III./KG 26, (9 blitz (llampeg), 3er
grup 26 esquadró) Avió: Junkers Ju 88 A-4 Matrícula: Numeral LT,
822,608, 1H + DT Estavellat a: Portopetro, Mallorca, Espanya
TRIPULACIÓ
Pilot: subtinent OFW. Koch, Kurt. Caigut (* 1914.03.28, Bedheim)
31 anys
Observador: tinent Oblt.Szillat, Ernst. Caigut (* 1908.01.11,
Cottbus) 36 anys.
Operador de ràdio: subtinent OFW. Naacke, Kurt. Ferit
Mecànic / Enginyer de vol: brigada Fw. Wicher, Wilhelm. Caigut
(* 1916.02.21, Burg / Spreewald) 26 anys.
Se suposa que la tripulació, amb l’avió danyat en el vol de retorn
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a casa, volia fer un aterratge d’emergència a l’aeroport de Palma
de Mallorca, perquè l’aparell estava massa danyat per fer el vol de
tornada a la seva base de Montpeller, al sud de França. A causa de
l’hora, horabaixa de tot, va tenir com a resultat que el Junkers Ju88
es va estavellar ja en la foscor. Les circumstàncies exactes (intent
d’aterratge d’emergència en la foscor, els obstacles superficials, el
revestiment, la fallada del motor, sistemes contra incendis,...) per
desgràcia no es coneixen. Només l’operador de radio, el subtinent
Naacke, va sobreviure. És possible, a falta de disposar d’informació
encara més detallada, que l’operador de ràdio, a causa d’anar assegut
d’esquena a la direcció del vol de l’avió, no patís els danys que
patiren la resta de la tripulació.
www.forum-der-wehrmacht.de
4.1.2 Historial dels tripulants
Aquestes són les dades que hem pogut recollir sobre els militars
alemanys caiguts a Sa Punta:
El Pilot: El subtinent Koch, Kurt. Nascut a Bedheim el 28 de
març de 1914. El seu primer destí fou l’unitat 9 / JG-51 (Batalla de
Inglaterra), assignat a l’avió caça/interceptor Messerschmidt Bf 109E4, amb el número de fàbrica # 4097 i de matrícula “Yellow 11 + I”
(perdut 09/07/40). Va obtenir les següents condecoracions: Creus de
ferro EK1 i EK2 del combatent.
Presoner de guerra el 7 de setembre de 1940, després d’un combat
aeri i d’haver de fer un aterratge forçós a Little Clacton, Essex.
La seva primera victòria va ser abatre un Spitfire prop de
Canterbury el 28 d’agost de 1940. El seu segon, un Hurricane a prop
de Canterbury, el 2 de setembre de 1940. La seva tercera, un Spitfire
el 3 de setembre, sense localitzar el lloc.
Volem fer notar que després de ser fet presoner, el tornam a
trobar reincorporat a la contesa al front sud, al Mediterrani. Alliberat,
intercanviat, fugat. No disposam de dades.
Després, com dèiem, va tornar al combat, i l’any 44 el trobam a
la unitat 9 / KG-26 amb base a Montpeller, al sud de França, amb la
missió de càstig del combois aliats al Mediterrani. Condecorat amb
el mèrit bombarder operacional. El seu avió, un Junkers Ju 88A-4,
amb número de fàbrica # 822608 i amb matrícula “1H + DT” (perdut
02/01/44), es va estavellar a Porto Petro (Mallorca). Tenia 31 anys.
Resta de la tripulació:
Tinent Ernst Szillat. (* 1908.01.11) Havia nat a Cottbus l’11 de
gener de 1908, tenia per tant el dia de l’accident 36 anys. El tinent
Ernst Szillat era l’observador al III / KG-26, probablement 9 Staffel
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(graduació), ja a l’octubre de 1942. Va rebre el calze d’honor5 (per
mèrits aeris) el 26 d’octubre de 1942. Això vol dir que també hauria
estat guardonat amb les Creus de Ferro EKI i EKII.
Brigada Fw Wilhelm Wicher. Nat a Burg / Spreewald el 21 de
febrer de 1916. Tenia 26 anys quan va caure. El trobam a una llista
de ferits durant un atac aeri americà a la base de Cagliari Elmas, a
Sardenya.6
Subtinent OFW Kurt Naacke. Va sobreviure a l’accident i consta
com a ferit. Sabem pels testimonis que el varen dur a Porto Petro i
perquè en Joan Coix li va donar berenar. Després va estar uns dies
a Ca’n Martina, una pensió de Porto Petro. Suposam que el cònsol
alemany Hans Dede, que consta a l’informe del govern civil com a
present al sepeli dels caiguts, es degué fer càrrec de la repatriació
en una època en que els països neutrals tenien l’obligació de retenir
els pilots.
4.2 La missió aèria de l’1 de febrer de 1944
La missió en la qual participava l’avió caigut a Sa Punta tenia
l’objectiu d’atacar els combois de subministrament de les forces
aliades, que ja havien alliberat el nord d’Àfrica i desembarcat al sud
d’Itàlia.
Com el comboi “UGS 30” i la seva escorta, que navegava, aquell
dia, al llarg de la costa del nord d’Àfrica prop de Orà, Algèria.
Les següents associacions d’avions i bombarders torpeders van
participar en l’atac des de les seves bases al sud de França:
15 bombarders de mitjà abast Heinkel He111 de la I./KG26 (amb
base a La Jasse, Salon-de-Provence / 2 pèrdues totals).
5 L’Ehrenpokal der Luftwaffe (calze d’honor) era un premi de la Luftwaffe establert el 27 de
febrer de 1940 pel Reichsmarschall Mariscal Hermann Göring, ministre d’aviació del Reich i
comandant en cap de la Luftwaffe. Coneguda oficialment com “Ehrenpokal” o Calze d’Honor
«Per una actuació especial en la lluita aèria». El premi només es va concedir al personal de vol
(pilots i tripulacions).
6 ATAC AMERICÀ A LA BASE D’ELMAS
On consta com a ferit el Brigada Fw Wilhelm Wicher.
Diumenge, 7 de febrer de 1943
Catorze B-17 del 97è Grup Bombader i divuit del Grup 301º, amb vint-i-sis B-26 del 17è Grup,
escortats per P-38 del 1er i del 82è Grup de caces, van atacar els aeroports de Càller-Elmas a
Sardenya en represàlia pels atacs del dia anterior al comboi aliat fet per avions d’aquestes bases.
Dotze dels B-26 van llançar les noves bombes de fragmentació sobre Elmas i van informar que
diversos avions van resultar danyats; s’hi incloïen almenys tres He IIIs i cinc Ju 88s destruïts o
molt danyats.
Aquesta va ser la primera incursió per part de la 12a Força Aèria Americana (12 AF; Forces
Aèries Sud, AFSOUTH) a un blanc europeu. Els tres grups bombarders van reclamar en total la
destrucció de vint-i-cinc avions de l’Eix.
174

SANTANYÍ: LLENGÜA, TERRES I GENT

12 bombarders torpeders polivalents Ju88 la III./KG26. Un d’ells el
que va caure a sa Punta (amb base a Montpeller / 3 pèrdues totals).
6 bombarders pesats Heinkel He177 la II./KG40 (base de Blagnac
/ 1 pèrdua total).
10 caces nocturns pesats Ju 88 C-6 de la III./ZG1 com escorta dels
bombarders (Base de Salon de Provence, 2 pèrdues totals). Les dues
pèrdues pertanyien al 7./ZG 1.
Balanç: 8 pèrdues totals d’aeronaus (He 111, Dj 88, He 177), 13
presoners de guerra de la Força Aèria, 6 morts, 12 desapareguts i 1
lesionat del personal de vol.
Les pèrdues van ser causades per l’artilleria antiaèria dels vaixells
o eliminats per Beaufighter del 39.Squadron de l’escut d’escorta de
la defensa antiaèria de la flota.
Bomber Units of the Luftwaffe 1933-45, Volume 1: A Reference
Source. Henry L., IV de Zeng
4.3 L’avió
El Junkers Ju 88 va ser un avió de la Luftwaffe, força aèria
alemanya durant la Segona Guerra Mundial, multi pilotatge, amb
doble timó. Es va convertir en un dels avions de combat més versàtils
de la guerra. Va servir com a bombarder, bombarder de picat, caça
nocturn, bombarder torpeder, avió de reconeixement, caça pesat i,
al final de la guerra, va ser usat com una bomba voladora, dirigida
a distància.
Es va convertir en un dels avions més importants de la Luftwaffe.
La línia de muntatge va funcionar constantment de 1936 a 1945 i més
de 16.000 unitats de Ju 88 van ser construïts en dotzenes de variants.
Una característica una mica especial ve donada per la quantitat
de morros que va muntar, encara que el més característic és la seva
cabina amb forma de galeria de cristall, que en la part posterior duia
un artiller amb la seva metralladora defensiva.
En la part de sota de l’avió, i quasi tocant el morro, hi havia una
góndola ventral que hi encabia l’armament de defensa per la part del
darrere i inferior de l’avió, també en els bombarders allotjava la mira
de bombardeig de la marca Lofte.
El Ju88 disposava d’un sistema de buidat de combustible en vol
a través d’un brollador situat a la cua de l’aparell. També disposava
de protecció anti-gel en els cantells d’atac, de les hèlix i de les ales,
per mitjà d’unes mànegues que conduïen aire calent procedent dels
motors. També disposava d’equip d’oxigen per als tripulants, a part
d’aparells de ràdio per a les comunicacions i per a les ajudes de
navegació.
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Ju 88 A-4, el model que va caure a «Sa Punta»
Variant millorada. Envergadura més llarga, a causa de les ales
redissenyades. Armament defensiu més fort. Tren d’aterratge reforçat.
Provisió per a quatre prestatgeries de bombes externes.
Dades tècniques (Model A-4)
Tripulació: 4 tripulants. Longitud: 14,36 m. Envergadura: 20,08 m.
Alçada: 5,07 m. Superfície alar: 54,7 m². Pes carregat: 8.550 kg. Planta
motriu: 2 × Motor V12 invertit, refrigerat per líquid, Junkers Jumo
211J. Potència: 1.044 kW (1.401 HP; 1.420 CV) cadascun. Hèlixs: 1 ×
tripala per motor.
Velocitat màxima operativa: 510 km/h a 5.300 mts. sense càrrega
externa de bombes
Abast: 2.430 km amb càrrega interna de combustible.
Sostre de servei: 9.000 m. amb càrrega habitual, sense bombes.
Armament estándar: Ametralladores: 3x MG 81J de de 7,92 mm
amb 1.000 projectils cadascuna.
1 al suport mòbil del parabrisa frontal. 2 suports mòbils de la part
posterior de la cabina.
1 ametralladora doble MG 81Z de 7,92 mm en una góndola sota la
cabina apuntant cap enrere, amb 3.000 projectils en total.
Punts d’ancoratge per bombes: Diversos, amb una capacitat total de
fins a 3.600 kg amb càrrega externa (600 kg), i a la bodega interna 3.000 kg.
Altres armaments opcionals: 2 torpedes LT en lloc de les bombes.
Armament especialitzat per l’atac de tropes en terra. Muntatge
d’un canó MG FF de 20 m/m per l’atac a terra.
Visor de bombardeig Lotfernrohr 7.
El Ju 88 com a bombarder va entrar en servei l’estiu de 1939 en
l’I/KG 25 (Kamfgeschwader, “esquadra de combat”, en alemany). Al
final de la guerra, les forces de bombarders es van quedar a terra per
manca de combustible.
El Ju 88 com caça va acabar la guerra con el màxim exponent en
el paper de caça nocturn, tot i ser desenvolupat com a bombarder
ràpid, perquè era tan ràpid com el seu contemporani, el Messerschitt
Bf 110, que havia estat desenvolupat com a caça pesat.
Així mateix, els avions alemanys perseguien combois aliats a
l’Atlàntic i Mediterrani. Això va fer que alguns aparells fossin danyats
en combat i es veiessin obligats a fer aterratges d’emergència.
4.4 L’esquadró
El III./KG 26 (KG Kamfgeschwader, “esquadró” en alemany)
anomenat Els lleons per la seva insígnia, que era un lleó baix el
lema de «Vestigium leonis», o sigui, “La petjada del lleó”. Va operar
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a la Mediterrània, França i Noruega durant el juliol de 1942 - agost
de 1944. La seva acció més destacada va ser atacar el Comboi PQ el
18 el setembre de 1942, mentre operava des de Banak, Noruega. El
III. Grup va perdre vuit He 111s en aquesta missió. Les missions van
continuar contra els aliats a l’operació «TORCH», Anzio i Normandia.
El juny de 1944, III./KG 26 havia patit pèrdues del 50% i reduïa
missions a tres o quatre setmanals d’uns quants avions.
4.5 L’atac al comboi ugs 30. L’enfonsament de l’edward bates
Els combois UG (Usa Gibraltar) foren una sèrie de combois
transatlàntics entre Estats Units i Gibraltar que portaven
subministraments militars, tropes, aliments, municions i maquinària
militar a l’exèrcit dels Estats Units al nord d’Àfrica i al sud d’Europa
durant la Segona Guerra Mundial. Aquests combois es van reunir
a Hampton Roads, a prop de la boca de la badia de Chesapeake, i
tenien com a destí diverses localitzacions nord-africanes, quan les
forces de l’Eix es van retirar de 1942 a 1945.
Combois lents anomenats UGS (Usa Gibraltar Slow)
Aproximadament salpaven dos combois per mes; sortien de
Hampton Roads al llarg de la ruta transatlàntica meridional que va
començar amb el comboi UGS 2 el 13 de novembre de 1942. La
freqüència de la navegació es va incrementar a tres combois per mes
a l’estiu de 1943 i es va incrementar novament a sis combois al mes
l’any 1945. El darrer comboi lent, UGS 95, va abandonar Hampton
Roads el 28 de maig de 1945. Aproximadament 5.800 vaixells van
navegar en 100 combois lents.
4.5.1 El vaixell Richmond P Hobson, tocat per un torpede llançat
d’un avió l’1 de febrer de 1944
Data: 1 de febrer de 1944. Hora de l’atac: 19:00h. Posició:
36,40N/01,10E. Capità: George Henry Snyder. Armament: 2 canons
de 3’’i 8 antiaeris de 20 mm. Any de construcció: 1943. Velocitat a
l’hora de l’atac: 9 nusos
El 14 de gener, el Richmond P Hobson va sortir de Norfolk,
Virgínia, cap a Calcuta, Índia. Quan viatjava al lloc 70 del comboi
UGS30, un avió torpediner s’aproximà per la part d’estribord del
vaixell. L’avió deixà caure dos torpedes: un creuà el vaixell per proa
i el segon esclatà al final de la seva trajectòria, a la part posterior
de la tercera escotilla. El vaixell va sofrir danys menors a la sala de
màquines, a la part davantera del canó de tres polzades i al casc del
vaixell. Van continuar la missió i arribaren a Port Said, Egipte, el 10
de febrer. No es varen registrar baixes entre l’escorta i la tripulació.
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4.5.2 El vaixell de la llibertat Edward Bates en el comboi UGS
30 va ser enfonsat per avions l’1 de febrer de 1944
Nº de casc: 0526 - Nom: Edward Bates - WSAT USAT
El vaixell de la Llibertat va ser torpedinat i danyat al mar
Mediterrani, a Ténès, Algèria, per avions de la Luftwaffe. Va ser
remolcat, però més tard es va enfonsar. Hi va haver la baixa d’un
membre de la tripulació.
Hora de l’atac: 19:00h. Posició 36º 34’N – 1º 14’E. Capità: Leo H.
Luksichl. Armament: 4 peces de 3’’i 8 de 20mm. Carrega: 8.000 tones
de farina i correu. Velocitat a l’hora de l’atac: 5 nusos.
Dia 14 de gener, el vaixell Edward Bates salpà de Norfolk, Virgínia,
rumb a Nàpols, Itàlia, amb el comboi UGS-30. El vaixell es mantenia
al cap del comboi. A les 18:00h., a seixanta-cinc milles d’Ora, va sonar
l’alarma d’atac aeri; una hora després, quatre bombarders torpediners
alemanys varen aparèixer per l’amura de babord. Un avió es va
aproximar i va deixar caure un torpede. El timoner va intentar virar,
però la baixa velocitat del comboi va impedir maniobrar ràpid. El
torpede impactà per babord, just davant el quart compartiment dels
grans dipòsits de fuel, la càrrega de farina va contenir fins un cert
grau l’explosió; però l’aigua que anava entrant a la sala de màquines
va aturar els motors. El buc es va anant enfonsant ràpidament i va
escorar-se a babord.
El ritme d’inundació es va anar reduint gradualment. Una
hora després de que impactés el torpede, el capità donà l’ordre
d’abandonar el buc. Els vuit oficials, trenta-vuit homes de marineria,
trenta-vuit voluntaris de l’armada i set passatgers varen abandonar
el vaixell en quatre bots auxiliars i dos rais. Un remolcador i un
destructor britànic varen rescatar els homes en menys d’una hora.
Una patrullera va transportar després el capità, tres oficials de
coberta, dos oficials mecànics, l’oficial artiller i cinc altres homes de
retorn al Bates per a salvar-lo. La patrullera estava a una milla del buc
quan, a les 8:00h, una explosió va rompre el vaixell en dos trossos i
es va enfonsar immediatament. El mecànic va ser l’única baixa entre
la tripulació. Dia 2 de febrer, els supervivents varen baixar a terra a
Alger.
4.6 Els vaixells liberty ships
El gener de 1941, el president Franklin D. Roosevelt, d’acord amb
el govern anglès, va anunciar un ambiciós programa de construcció
naval de vaixells de càrrega. L’objectiu del programa era satisfer
la creixent demanda de vaixells de càrrega per part d’Anglaterra,
perquè la flota estava sent delmada per les accions dels submarins
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alemanys, que havien establert un cèrcol al voltant de l’illa.
Aquests vaixells estaven pensats a partir d’un disseny anglès
obsolet però pràctic. La construcció per mitjà de reblons d’aquests
vaixells era lenta i la demanda n’era cada vegada més gran.
El pla original va ser revisat i modificat en diversos aspectes
tècnics, especialment la motorització, per adaptar-lo després a la
construcció pel mètode d’acoblament en sèrie. Aquest mètode de
construcció modular per després acoblar les parts es feia per mitjà
de soldadura, reemplaçant els reblons que eren característics de la
construcció naval anglesa. Aquest mètode de producció en cadena
permetia construir un nombre creixent de vaixells de manera més
barata i molt més ràpida que a les drassanes angleses.
Els plànols van ser distribuïts a 18 drassanes diferents dels Estats
Units, tant a la costa est com a l’oest. El temps de construcció, que al
principi va ser de 244 dies, es va reduir a només 42 dies per vaixell.
Quan el programa va estar en plena expansió, el ritme nacional de
productivitat va ser de tres unitats diàries.
Uns 120 vaixells van ser batejats amb noms de personatges
destacats de la independència nord-americana, però després se’ls
va batejar amb noms femenins i, més tard, van acabar amb noms
de corresponsals morts a la guerra. Va haver-hi marques increïbles,
com ara la construcció del CSS Robert I. Peary, que va trigar tan sols
quatre dies, 15 hores i 29 minuts des que es va col·locar la quilla a
la drassana Richmond Kaiser.
El programa dels Liberty va donar feina a 700.000 ciutadans dels
Estats Units. Entre ells, en temps de guerra total, unes 210.000 dones
varen participar en les tasques de construcció.
El 27 de setembre de 1941 es va botar el primer vaixell Liberty,
batejat com SS Patrick Henry. A la cerimònia, el president Roosevelt
va pronunciar un discurs en el qual va fer referència a les paraules
d’Henry del 23 de març de 1775, quan va dir “Doneu-me la llibertat o
doneu-me la mort”. Roosevelt va afegir que aquests vaixells donarien
la llibertat a Europa. A partir de llavors, l’almirall Emory Scott Land,
president de la Comissió Marítima dels Estats Units, els va anomenar
“Liberty Ships”, nom amb el qual és coneguda aquesta classe de vaixells.
En total es van botar uns 2.710 vaixells Liberty, dels quals, malgrat
la seva poca velocitat, només se’n van perdre per atacs uns 200. Els
vaixells Liberty varen constituir un exemple de la capacitat industrial
i tecnològica dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial. Són
el major conjunt de vaixells d’un únic disseny mai construïts.
Molts vaixells Liberty van ser usats com a transport de tropes al
Mediterrani, i formaren part de nombrosos combois de subministres.
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Els Liberty també van estar presents en el desembarc de Normandia,
al Pacífic i al mar de Barents, formant part de combois de subministres
a Rússia.
Inicialment no anaven armats, però després se’ls va dotar d’un
armament que es va anar incrementant. Al principi va ser un canó
contra submarins a popa de 102 mm (4 polzades) i entre 6 i 10
canons antiaeris automàtics Oerlikon 20mm per banda. Més tard, es
va col·locar un canó de 76 mm (3 polzades) a proa, i posteriorment
va comptar amb quatre canons, a més d’un variant nombre de canons
antiaeris.
Els Liberty tenien una tripulació formada per membres voluntaris
de la Marina Mercant americana i, quan van ser armats, acompanyats
d’un contingent de la Navy Armed Guard (voluntaris de l’Armada). En
cas d’atac, l’armament era operat pels militars, recolzats pels civils.
4.6.1 Escorta
La Marina dels Estats Units va proporcionar les escortes
acompanyants als combois UGS a l’Atlàntic, entre Hampton Roads
i Gibraltar. Algunes de les escortes de destructors proporcionaven
defensa de pantalles antisubmarines. Una pantalla típica era la
proporcionada per una divisió d’escorta (CortDiv) de sis destructors. La
majoria d’aquests combois van rebre cobertura aèria de portaaeronaus
lleugeres i patrulles que volaven des de les Açores. La Royal Navy
inicialment s’ocupava de les escortes a la Mediterrània, tot i que els
Estats Units van escortar aquests combois fins a Orà quan el front es
desplaçà cap a l’est.
Per les dates, sabem que a partir del 31 de gener del 44, un dia
abans dels fets de Porto Petro, les tasques d’escorta del comboi UGS30 va passar a ser responsabilitat de la Royal Navy, prenent el relleu,
al Mediterrani, de la molt més nombrosa escorta de la US Navy, que
s’havia encarregat de la travessia de l’Atlàntic des de Hampton Roads
fins a Casablanca.
La flota d’escorta de la Royal Navy de l’UGS-30 al Mediterrani
estava formada per les corbetes HMS JONQUIL i HMS VETCH, la
fragata HMS USK, els destructors britanics HMS MEADOWSWEET
(K144) i HMS CROOME L-62 i el grec RHS THEMISTOCLES. A més de
un dragamines Britànic i dos remolcadors USA, la resta del comboi
eren Liberty Ships que transportaven tropes i subministraments.
També hi havia alguns mercants d’altres països, que s’aixoplugaven
dins la protecció el comboi.
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Els tipus de naus d’escorta
Destructor: Nau destinada a repel·lir atacs de submarins o
torpediners. De gran velocitat i equipat amb canons lleugers, equips
de detecció de submarins, sonar i bombes de profunditat. També
portava tubs llança-torpedes.
Fragata: Nau dissenyada per a la guerra antisubmarina, més petit
i de menor velocitat que el destructor.
Corbeta: Nau antisubmarina, amb un o dos canons, de menor port
i velocitat que la fragata.
4.8 Una ullada a l’arxiu militar de Palma i al de Santanyí
A l’Archivo Intermedio Militar de Baleares i a l’arxiu municipal de
Santanyí hem localitzat unes poques notes relacionades amb els fets,
que hem disposat amb ordre cronològic.
- El 2 de desembre de l’any 53 es rebut a la Capitania de Balears
un comunicat de Madrid del General subsecretari del ministeri
de l’exèrcit Jose Mª Lopez Valencia en nom del ministre, dirigit al
Capità General de Balears, traslladant la petició de l’ambaixada de
la República Federal d’Alemanya de localitzar les sepultures dels
soldats alemanys morts durant la «guerra de liberación» espanyola o
durant les dues guerres mundials, en territori espanyol.
El dia 7 de desembre del 53, Capitania va emetre un comunicat
ordenant la recopilació d’informació a la comandància de marina,
Vicealmirant, al comandant general Pedro Fernández i a la Jefatura
de la zona aèria al general cap de la zona aèria Antonio S García de
Veas.
- Més tard, el 21 de desembre, es va fer un comunicat de sol·licitud
d’informació sobre les dades de les quals disposava el govern civil
dels caiguts alemanys, del Capità General al Governador Civil
Honorato M Cobos.
- El 5 de gener de 1954, el governador interí Filiberto Arrontes va
enviar un comunicat classificat com a Reservado al batle de Santanyí
«... A la mayor brevedad, se servirá comunicarme si existen en
esta población sepulturas de soldados muertos durante nuestra
guerra de liberación o durante las dos últimas guerras mundiales.
Indicando nombres, empleos, circunstancias del fallecimiento y lugar
de enterramiento...»
Contesta el batle de Santanyí, segons una copia sense data
adjuntada al document d’entrada.
«... El día 1 de febrero de 1944, en el sitio denominado Sa Punta de
este término municipal, cayó un avión alemán con cuatro ocupantes;
tres resultaron muertos y fueron enterrados el día 3 del mismo mes
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en el cementerio rural (Católico) de Alquería Blanca. Se ignoran
los nombres. Estaba presente el cónsul Alemán DEDE. La tumba
es propiedad de Nicolás Rigo, que la cedió voluntariamente y a su
espontaneidad…»
Informa també de dos cadàvers més trobats dia 2 del mes d’abril.
El d’Emil Altroch apareix a Cala Esmeralda, i a Cala Llonga apareix el
de Helmut Sorge. S’especifica que estan enterrats a Palma.
Un altre cos sense identificar va aparèixer a Es Caragol dia 18 de
juliol de 1944 i va ser enterrat al cementeri de Santanyí.
- 23 de gener de 1954. Resposta del Governador de Balears
Honorato M. Cobos al Capità General adjuntant la informació
requerida al batle de Santanyí.
En el cas que ens ocupa, d’aquesta informació es desprèn
l’extracte de les notes següents sobre l’accident de Porto Petro, del
qual volem destacar unes quantes aportacions al cas: el fet de que
s’ignorin els noms indica que la làpida del cementeri és posterior a
1954; la localització de l’accident al lloc denominat amb el topònim
de «Sa Punta»; també es puntualitza que el cementeri es Catòlic, en
una època en que els rectors eren molt gelosos de la confessió dels
difunts i als quals se’ls podia negar sepultura en terra sagrada en cas
de dubtes sobre la seva situació confessional —per aquest motiu hi
havia a Santanyí el que es denominava popularment com a cementeri
dels heretges, on de fet hi ha fonts orals que asseguren que s’hi
enterraren les restes de soldats, sense identificar, que apareixien a
les costes de Santanyí—; resulta també molt interessant constatar
la presència a l’enterrament del Cònsol alemany Hans Dede; i, per
últim, senyalar que es registra que la sepultura de l’enterrament és
propietat de Nicolás Rigo Rotger, que la cedeix de forma voluntària
i espontània.
- 24 de desembre del 53. Resposta del Capità General de Balears
adjuntant relació de soldats alemanys enterrats a Balears al Ministre
de l’exèrcit a Madrid.
Consta als arxius l’interès de la Hermandad de ex-combatientes de
la División Azul de preocupar-se pel llistat de soldats enterrats a les
illes. Així, dia 20 de febrer de 1959, va ser enviada la relació de soldats
alemanys enterrats a Menorca, Eivissa i Formentera a D. Francisco
Soriano Frade, Presidente de la hermandad de Excombatientes de la
División Azul de Palma.
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Làpida, col·locada a instàncies de Hans Dede, de la tomba del cementeri local de
Calonge, on s’hi enterraren els tres aviadors caiguts. Fotografia P. Estelrich.
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Croquis sobre una foto aèrea de 1956 de la trajectòria de vol. i lloc de l’accident.
Elaboració pròpia.

Mapa de la missió de dia 1 de febrer de 1944. E.P.
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Sebastià Rigo Binimelis (*1925),
l’avió del Sementer va caure
a pocs metres d’on llaurava.
Fotografia P. Estelrich.

Sebastià Burguera Grimalt
(1921-2014) feia el servici a Aviació,
a l’observatori de sa torre de
s’Ajuntament de Santanyí, durant
els succés de Sa Punta. Arxiu Familiar
Antònia Burguera R.

Sebastià Burguera Grimalt (1921-2014)
feia servici a Aviació durant el succés
de Sa Punta. Arxiu Familiar Antònia
Burguera R.

Agost de 1943.
Un avió Ju-88, similar al de
sa Punta, matrícula 4U+CH,
pertanyia a l’esquadró
1(F)./123. Va fer
un aterratge d’emergència
a un sementer al camp
Lladó de Ses Salines. Arxiu
Familiar Antònia Burguera R.
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Un Junkers 88 carregant un torpede. F. Harald Belz.

Citroen 5cv, conegut com sa cuca patxa, que va ser d’es metge Llaneres.
Arxiu Municipal de Santanyí.
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El Cònsol Hans Dede, 1938, a la platja de Portals Nous
fent un discurs als compatriotes.

Un Heinkel 111
amb la insígnia dels lleons,
esquadró al que pertanyia
el Junkers 88 accidentat.

Junkers 88 A4, el model que va caure a na Guinivatera.
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Una de les peces del Ju88 recollides del Sementer
després de l’accident. F. P. Estelrich.
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EL LÈXIC DE SANTANYÍ AL
DICCIONARI CATALÀ-VALENCIÀ-BALEAR.
ESTUDI, CLASSIFICACIÓ
I POSADA EN VALOR
Cristian Raúl Sánchez Curto1

1. Introducció
La llengua forma part del patrimoni dels pobles i dels territoris,
tot constituint el “dipòsit d’un ric patrimoni cultural amuntegat segle
rere segle”.2
Però, si la llengua és part essencial del patrimoni, també ho són
les obres que en parlen i, en aquest sentit, el Diccionari catalàvalencià-balear d’Antoni Maria Alcover i de Francesc de Borja Moll
(en endavant, DCVB) ocupa un lloc destacat com a obra cabdal de
la lingüística en llengua catalana i, com a tal, proporciona un marc
excepcional per a investigar sobre el lèxic associat a les poblacions
i territoris.
Malgrat això, l’extensió del DCVB i la dispersió dels continguts
dificulten la identificació del lèxic associat al municipi de Santanyí,
de manera que el coneixement de l’esmentat lèxic fa necessària una
recerca exhaustiva.
2. Objectius i metodologia
Amb relació als objectius, aquest treball té per objecte analitzar,
classificar i posar en valor el lèxic que el DCVB vincula al municipi
de Santanyí.
Pel que fa a la metodologia, l’estudi s’ha realitzat a través una
doble via:
a) Metodologia qualitativa. En primer lloc, s’ha cercat al DCVB la
totalitat de les entrades incloses al Diccionari de la llengua
catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. En segon lloc, s’han
seleccionat les unitats lèxiques i les expressions del DCVB que
fan al·lusió al municipi de Santanyí. A causa de l’extensió del
treball, s’ha prescindit de la fraseologia i la paremiologia.
b) Metodologia quantitativa. A partir dels resultats obtinguts, se
n’han obtingut les freqüències i els percentatges corresponents.
1 Graduat en llengua i literatura catalanes.
2 Veny 2001: 19.
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3. Resultats
3.1 Lèxic
Considerant els objectius i la metodologia descrita, a continuació
s’exposa el lèxic inclòs dins lemes normatius que es vincula al
municipi de Santanyí.
Abocat, -ada. Amb relació a aquest adjectiu, que expressa allò
que cau de boca a terra, el DCVB aporta l’exemple d’ús testimoniat
a Santanyí: “va caure d’abocat”.3
Abrinat, -ada. Sobre aquest adjectiu, sinònim d’esvelt, llarg i
prim, s’hi aporta un exemple d’ús a Santanyí: “vaja, que tens un mul
ben abrinat”.4
Acerat, -ada. Pel que fa a aquest adjectiu, sinònim de fort o robust,
s’hi proporciona una altre exemple d’ús testimoniat a Santanyí: “és
un homo ben acerat”.5
Afollar. Una de les accepcions d’aquest verb significa lesionar
una persona o animal fent-li malbé algun membre. En aquest sentit,
el DCVB aporta un exemple d’ús localitzat a Santanyí: “Si t’esverg
bleda, t’afollaré”.6
Agulla. Una de les accepcions d’aquest nom designa el mol·lusc
petit que té una closca cònica molt aguda i que s’alimenta per les
parets. El mot apareix testimoniat as Llombards, però l’absència del
nom científic al DCVB en dificulta la identificació.
Agulleta de s’arquet (guyeta). Dins l’entrada corresponent al
mot agulleta, el compost esmentat fa al·lusió al ferro que se situa a
cada banda del carro per a subjectar l’arquet.
Aixada broca. En el marc de l’entrada del mot aixada, aquest
nom compost designa, a l’àrea des Llombards, l’eina per a cavar la
terra que té una punta a cada extrem.
Aixeta. Dins l’àmbit material de la bugada, aquest nom fa al·lusió
al conducte que evacua el llegiu des del cossi a la caldera.
Albardà. A Santanyí, aquest nom designa una persona molt
beneita, tot proporcionant-ne l’exemple d’ús: “Fulano és un aubardà”.7
Albergínia. Una de les accepcions d’aquest nom significa, a
Santanyí, el bony que surt al cap a conseqüència d’un cop.
Ametlla. A partir de la forma metla, derivada de la pronúncia
[mmmmel DCVB identifica a Santanyí una pluralitat d’unitats lèxiques
que designen varietats d’ametlla:
3 DCVB
4 DCVB
5 DCVB
6 DCVB
7 DCVB

vol. I, p. 40.
vol. I, p. 57.
vol. I, p. 107.
vol. I, p. 261-262.
vol. I, p. 421.
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Metla bec de corb. Testimoniada a s’Alqueria Blanca, no s’hi recull
més informació.
Metla bessona. També identificada a s’Alqueria Blanca, és aquella
formada per dues ametlles aglutinades.
Metla d’en Bord. Testimoniada as Llombards, és aquella ametlla
grossa i arrodonida, però dolenta, que arriba pel setembre.
Metla de la canal. Designa l’ametlla que té un solc que la travessa
pel mig. As Llombards, hom distingeix la metla de la canal grossa,
que és llarguera i bona, i la metla de la canal petita, que és rodona
i no gaire bona.
Metla d’en Carles. També identificada as Llombards, és una ametlla
mitjana i ventruda que es dóna pel setembre.
Metla d’en Carletes. A s’Alqueria Blanca, designa una ametlla
mitjana procedent d’un arbre petit.
Metla cresta de gall. Aquesta denominació es localitza a s’Alqueria
Blanca, si bé el DCVB no n’aporta més informació.
Metla de l’engany (engan). Fa al·lusió a una ametlla grossa i
allargada.
Metla d’en Fort. Localitzada as Llombards, aquesta denominació
designa l’ametlla mitjana, rodona i no gaire bona, que és més tardana
que la resta.
Metla gomosa. Designa l’ametlla grossa, lleugerament punxeguda i
de clovella resistent que presenta una elevada exsudació de caràcter
gomós.
Metla de n’Horrac. També identificada as Llombards, aquesta
denominació correspon a una ametlla mitjana, rodona i forta, però
dolenta, recollida al setembre.
Metla d’en Jordi. Aquesta ametlla pot ser mitjana o petita,
lleugerament allargada, amb clovella forta i de bon gust.
Metla llorencina. As Llombards, aquesta varietat designa l’ametlla
mitjana, arrodonida i amb dos bessons.
Metla de la Mare de Déu. Aquesta denominació designa, a
s’Alqueria Blanca, una ametlla petita i lleugerament punteguda.
Metla mollana. A s’Alqueria Blanca i es Llombards, fa al·lusió a
una ametlla de clovella extremadament fluixa, que s’esclafa amb els
dits.
Metla d’en Monjo. As Llombards, designa l’ametlla mitjana i llarga,
recollida el setembre.
Metla de pinyol de préssec. Identificada as Llombards, indica
l’ametlla grossa, allargada, de clovella forta i de gust molt apreciat.
Metla d’en Pou. Aquesta denominació designa l’ametlla mitjana o
grossa, allargada, de clovella resistent i de bon gust.
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Metla d’en Puig. A s’Alqueria Blanca, fa al·lusió a l’ametlla
allargada, però sense punta, que sol tenir un sol bessó.
Metla d’en Rotget. A Santanyí i a s’Alqueria Blanca, indica l’ametlla
mitjana, rodona, de clovella prima, però resistent, i amb un fruit gros.
Metla de n’Ullastre. As Llombards, aquesta denominació designa
l’ametlla mitjana, rodona i resistent, però dolenta, que arriba el
setembre.
Metla d’en Verdereta. Indica l’ametlla mitjana, arrodonida i de
clovella resistent.
Anguila des costats. Dins l’entrada corresponent al mot anguila,
una de les accepcions fa al·lusió, en l’àmbit de l’arquitectura, a la
filera de teules fixada fortament a les voreres laterals de la teulada, a
partir d’una mescla de calç i grava.
Anguila. Complementàriament, aquest concepte indica la fila
construïda a base de calç i grava, o bé de pedres, col·locada
sòlidament al costat de l’extrem davanter de la teulada per a subjectar
les teules.
Arganell. A Santanyí, una de les accepcions d’aquest nom és
sinònima de persona nècia, ximple i de poc seny.
Armada. Una accepció d’aquest nom designa, a Santanyí, els
anyells o els porcells que, un cop desmamats, són comprats per
engreixar-los i vendre’ls posteriorment.
Armar. A Santanyí, una de les accepcions del verb designa
l’acció de quedar prenyada l’ovella o la truja. As Llombards es recull
l’exemple: “aquesta euveia s’és armada”.8
Arremangar. A Mallorca, una accepció del verb indica que el cel
s’aclareix i que ve bon temps. A Santanyí es localitza l’exemple d’ús:
“al·lots, es temps s’arromanga”.9
Ataconar. Un dels sentits del verb significa usar, amb una certa
connotació despectiva. A Santanyí es testimonia l’exemple d’ús: “Que
ho has d’ataconar, en això!”.10
Avenc. Una accepció d’aquest mot té un ús exclamatiu a diversos
pobles de Mallorca. En aquest sentit, el DCVB destaca l’ús de
l’exclamació a una cançó popular de Santanyí: “Que no sabeu es
motiu | de ses al·lotes de Campos? | Ole! Què tal? Com te campes?
| Avenc! Que encara ets viu?”.11
Badoc. A Santanyí, una de les accepcions d’aquest nom designa el
poncell o l’estat de la flor abans d’obrir-se. Sobre això, s’hi afegeix un
8 DCVB vol. I, p. 868.
9 DCVB vol. II, p. 18.
10 DCVB vol. II, p. 106.
11 DCVB vol. II, p. 170.
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exemple d’ús a Santanyí: “aqueix roser té molts de badocs”.12
Balejar. As Llombards, un dels sentits d’aquest verb significa
netejar una cosa de les parts inútils o dolentes.
Barrerons del llit. A Santanyí, el nom designa els balustres
situats a la capçalera del llit.
Bassal. Una de les accepcions d’aquest nom testimoniada a
Santanyí i a s’Alqueria Blanca designa el clot del terreny en què
s’acumula l’aigua.
Bateig. A Mallorca, un dels sentits del nom és sinònim de partida
de baptisme, tot proporcionant-hi un exemple d’ús testimoniat a
Santanyí: “vaig a treure es bateig”.13
Baules, ses. Dins l’entrada corresponent al mot baula i en el
context dels vehicles tradicionals, aquesta unitat lèxica designa a
Santanyí la “baga o armella de tres corretges una dalt l’altra, amb un
punt al mig, resultant així la forma d’un 8. Té una anella passada per
dins el vencilló, i l’altra anella la passen pel cap del braç del carro”.14
Belitre. Una de les accepcions del nom testimoniada a s’Alqueria
Blanca designa un llegum de color negre verdós semblant als
xítxeros, però amb la tavella més plana.
Bombo. A s’Alqueria Blanca, s’associa a un recipient metàl·lic amb
forma cilíndrica.
Botiga. A Santanyí i a altres pobles de Mallorca, un dels sentits
del nom designa l’espai de les cases de pagès on s’emmagatzema el
gra i algunes eines.
Busca de sa Tramuntana. Dins l’entrada corresponent al mot
busca, aquest nom compost fa al·lusió al “conjunt de tres estels no
gaire lluents, situats en línia recta, que volten en gir de l’estel de la
Tramuntana i serveixen de guia horària als pastors”,15 que formen
part de la constel·lació del Carro Menor.
Ca lloper. Dins l’entrada relativa al mot ca, aquest nom compost
designa un cànid més corpulent i lleuger que el ca de bou. En altres
contextos, el nom apareix com a sinònim de l’alà o ca de presa.16
Cabeça. A Mallorca i Menorca, una de les accepcions del nom és
sinònima d’intel·ligència i, procedents de Santanyí, es proporcionen
els exemples d’ús: “aquest és homo de molta cabeça” i “té molt bona
cabeça”.17
12 DCVB vol. II, p. 204.
13 DCVB vol. II, p. 368.
14 DCVB vol. II, p. 388.
15 DCVB vol. II, p. 750.
16 Llull 1905: 93.
17 DCVB vol. II, p. 771.
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Un altre sentit del mot designa, a Santanyí, el cap del clau, que en
altres indrets s’anomena cabota de clau.
Cabota. A Santanyí i Felanitx, una de les accepcions del nom és
sinònima de gland, tot recordant que per aquest motiu la cabota de
clau s’hi anomena cabeça o cabolla de clau.
Cadena. En l’àmbit de l’agricultura, un dels significats del mot a
Santanyí designa la filera de garbes situada a la part superior de la
garbera.
Calament. En el marc de la pesca, el nom fa al·lusió a la corda
“que va des del pedral al capcer i serveix per calar xarxes”.18
Calçol. Una accepció del nom expressa la calça de llana que
portaven les dones per a mantenir les cames calentes.
Calota. A Santanyí, el nom indica la capulla del pop.
Camada. As Llombards, una de les accepcions del nom designa la
filera de pedres que forma la línia divisòria de dues terres.
Canonet. A Santanyí, el nom fa al·lusió a les cel·les d’una bresca.
Capa. Una de les accepcions del nom es refereix als núvols foscs
que, situats sobre l’horitzó, pronostiquen pluja.
Capcinal. En l’àmbit dels transports tradicionals, un dels sentits
del nom fa al·lusió a les dues barres situades horitzontalment davant
i darrere del carro.
Capell. A s’Alqueria Blanca, el nom és sinònim del didal o cúpula
llenyosa de l’aglà.
Capmall. Una de les accepcions del nom designa la part posterior
del ferro del càvec.
Carrera de Sant Jaume. Dins l’entrada corresponent al mot
carrera, aquest nom compost es sinònim de via làctia, tant a
Santanyí com a altres indrets.
Censal. A Santanyí, un dels sentits del nom fa al·lusió a la
cinquena part de la collita de cereals que el pagès que cultiva la
terra ha d’entregar al senyor de la possessió.
Clec. 4. Una de les accepcions d’aquest nom designa, a Santanyí,
una petita massa de llet coagulada que es treu del formatge quan està
a punt de fer-se i que se sol tirar als infants perquè l’agafin a l’aire
amb la boca.
Clos. Dins l’àmbit de l’agricultura, a Santanyí un dels significats
del nom fa al·lusió al tancat en què se sembren llegums i hortalisses.
Clovella. Usat en plural, un dels sentits del nom expressa a
Santanyí l’escuma blanca que presenta la mar quan fa maror, tot

18 DCVB vol. II, p. 834.
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afegint l’exemple d’ús: “avui hi ha cloveies; no sortirem a pescar”.19
Comportar. Una de les accepcions del verb és sinònima de
sofrir o suportar alguna cosa perjudicial, tot proporcionant-hi un
exemple d’ús recollit a Santanyí: “s’aigo és tan calenta que no hi puc
comportar es peus”.20
Conca. A Santanyí i es Llombards, un dels sentits del nom designa
la concavitat que presenta la cisterna a la part inferior central.
Conya. Amb la categoria gramatical d’adjectiu, a Santanyí designa
la bèstia de tracte difícil i esquerp i se’n proporciona l’exemple d’ús:
“aquesta mula és ben conya!”.21
Costella. Una de les accepcions del nom fa al·lusió a cadascun
dels dos braços laterals del carretó de batre, davant dels quals es
col·loca la bèstia.
A part i en l’àmbit de la caça, una altra accepció designa “cada un
dels dos bastonets que per un cap amorren a la part inferior de la
palanca i per l’altre a la de la tiba”.22
Covera. Entre els diferents sentits del nom, a Santanyí expressa
la “corretja de les guarnicions, que va del selletó fins a l’escarpó i
enganxa la coa de la bístia guarnida”.23
Cremadís. Una de les accepcions del nom és sinònima de
formiguer o boïc, és a dir, el munt de brossa i llenya que es tapa amb
terra i que, un cop cremat, serveix com a adob.
Cuca patxa. En zoologia i dins l’entrada corresponent al mot
cuca, aquest nom compost designa l’insecte dictiòpter de l’espècie
blatta orientalis, que habita dins les cases i llocs humits, amb hàbits
nocturns. En general, a Mallorca se’l coneix com a cuca molla.
Cuculla. Una de les accepcions del nom és sinònima de natzarè
o penitent, això és, la persona que assisteix a les processons de
setmana santa vestida amb túnica i caperutxa.
Cuitat, -ada. A Santanyí i s’Alqueria Blanca, un dels sentis de
l’adjectiu expressa allò que frisa o que es fa de pressa, tot aportant
l’exemple d’ús: “som venguda cuitada”.24
Diada de port i cova. Dins l’entrada relativa al mot port, aquest
nom compost designa a Santanyí: a) entre mariners, el dia de
temporal i b) entre pagesos, el dia amb pluja procedent del nord o
del nord-est.
19 DCVB
20 DCVB
21 DCVB
22 DCVB
23 DCVB
24 DCVB

vol. III, p. 225.
vol. III, p. 345.
vol. III, p. 491.
vol. III, p. 658.
vol. III, p. 693.
vol. III, p. 828.
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Drap senar. Dins l’entrada del mot drap, aquest compost feia
al·lusió al bocí de roba blanca que, col·locat sobre el mig drap, servia
per a cobrir les braguetes de l’infant i no embrutar les altres peces
del vestit.
Enfonyall de sa llenya. Dins l’entrada del mot enfonyall, aquest
nom compost designa l’espai situat davall l’escala de la cuina per a
emmagatzemar la llenya.
Engronyar-se. Una de les accepcions del verb vol dir empitjorar
el temps, tot recollint-hi l’exemple d’ús a Santanyí: “aquest llebeig
s’engronya”.25
Enutjar. A s’Alqueria Blanca i en el camp de la zoologia i la
botànica, una de les accepcions del verb és sinònima de marcir,
pansir o emmusteir.
Filat. As Llombards, un dels sentits del nom designa la reixeta del
garbell o de l’erer.
Floc de vent. Dins l’entrada corresponent al mot floc, aquest nom
compost és sinònim de ventada o cop de vent.
Galze. A Mallorca, aquest nom és una variant de calze, és a dir, un
vas litúrgic i s’hi aporta un exemple procedent de Santanyí: “tenim
una casa més neta que un galze”.26
Ganxo. A Santanyí, una de les accepcions del nom designa la
maquinària agrícola constituïda per un eix de ferro al qual s’acoblen
unes rodes estrellades de ferro, de manera que, muntada sobre una
estructura de fusta i enganxada a una bèstia, serveix per a remoure
i estovar la terra.
Gorja. A Santanyí, un dels sentits del nom significa veu forta.
Jordà, en. Dins l’entrada relativa al mot jordà, aquesta unitat
lèxica indica el núvol amb forma d’home assegut que, situat sobre
l’illa de Cabrera, indica pluja. Sobre això, s’hi aporta una cançó
popular a Santanyí: “En Jordà damunt Cabrera | s’és alçat molt furiós;
| ell fa trons de dos en dos | i es mal temps queda darrera”.27
Jovençà, -ana. El nom designa la persona que es troba al primer
any de matrimoni.
L’altre any. As Llombards i dins l’entrada corresponent al mot
altre, aquesta locució adverbial és sinònima d’antigament, antany.
Lleter. A Santanyí i es Llombards, aquest nom indica el recipient
de ceràmica o de llauna, amb forma allargada i tapa, que serveix per
a transportar o guardar la llet.
25 DCVB vol. IV, p. 975.
26 DCVB vol. IV, p. 114.
27 DCVB vol. VI, p. 767.
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Llinda. As Llombards, aquest nom és sinònim de marxapeu, és a
dir, la pedra que fa de llindar a la part inferior d’una porta.
Llossa de s’embut. Dins l’entrada corresponent al mot llossa i
considerant que a Mallorca el mot s’aplica al rodell travessat per
forats que serveix de colador, el nom compost llossa de s’embut
designa, as Llombards, el disc perforat que es col·loca a un embut
per a filtrar impureses.
Maçana. Dins l’àmbit de l’agricultura, una de les accepcions del
nom fa al·lusió al regruix que presenten les camelles del jou —això
és, els bastons inserits dins els forats del extrems del jou— per a
proporcionar-hi estabilitat.
Manegot. Aquest nom designa l’anella de ferro situada al
capdavant del nas o dels braços del carro.
Matafaves. Aquest nom indica la planta de la família de les
orobancàcies (Orobanche crenata) dotada d’una espiga de flors
blanques que parasita els favars.
Menjador. El nom designa la pica o recipient on s’alimenten els
porcs.
Mig drap. Dins l’entrada del mot drap, aquest nom compost fa
al·lusió al bocí quadrangular de roba blanca que es col·loca sobre les
braguetes de l’infant.
Nu de monja. A s’Alqueria Blanca i dins l’entrada relativa al mot
nus, aquest nom compost indica l’entrellaçament que es fa passant
diverses vegades el cap de la corda, per tal que sigui més difícil de
desfer. A altres indrets s’anomena nu de frare.
Orba. A Santanyí i es Llombards, i dins l’entrada corresponent al
mot orb, l’adjectiu s’aplica a l’ovella o la cabra que no porta llet a les
mamelles.
Ovella. Juntament amb el nom l’ametlla, un dels mots que ofereix
més resultats a Santanyí és el substantiu ovella:
Ovella mora. Aquest nom compost designa l’ovella que té color
fosc, però no negre.
Ovella pèl d’oronell. Aquest compost s’aplica a l’ovella que neix
amb pelatge negre, que torna marró amb l’edat.
Ovella rovisca. Aquest compost es refereix l’animal que presenta
taques a la cara.
Ovella vinva. Aquest compost designa l’ovella que només duu llet
a una mamella.
Pany de ses barres. Dins l’entrada corresponent al mot pany,
aquest nom compost és sinònim de mandíbula inferior.
Patracol. A Mallorca i Menorca el nom és sinònim d’embull o de
situació confusa, tot aportant-hi un exemple testimoniat a Santanyí:
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“al·lota, no te posis tants de patracols”.28
Petge. Una del les accepcions del nom és sinònima de trampa o
parany de ferro que, en tancar-se els dos arcs de l’aparell, serveix per
a agafar animals.
Piular. Un dels sentits del verb s’aplica a allò que és molt bo o
molt intens, tot recollint-hi un exemple d’ús a Santanyí: “hi ha una
saó que piula».29
Quintana. Es Llombards recull dues accepcions del nom.
En primer lloc, la terra no conreada situada a prop d’una casa de
camp o d’una població.
En segon lloc, designa una herba que creix a les voreres dels
camins i a les terres no llaurades, dotada d’una espiga prima i d’una
aresta. No hi consta el nom científic.
Rabassa de s’espatlla. Dins l’entrada corresponent al nom
rabassa, aquest nom compost expressa l’articulació que uneix el braç
amb l’os de l’espatlla.
Ram de sa civada. En l’entrada relativa al nom ram, l’esmentat
nom compost designa l’espiga de la civada o avena (Avena sativa).
Recordar. As Llombards, un sentit del verb s’aplica al fet de parir,
l’ovella o la cabra, per segona vegada en un any.
Rodet. Un dels significats del nom designa la roda de fusta
envoltada de campanetes que, durant la missa major, es fa sonar en
el moment de l’elevació.
Saig. A Santanyí, una accepció del nom indica l’ocell de la família
dels motacíl·lids (Motacilla alba), de plomatge blanc, gris i negre,
també anomenat cuereta blanca.
Sequer. As Llombards, una accepció del nom fa al·lusió al niu
d’abelles, és a dir, el forat ocupat per un eixam d’abelles que hi fan
mel.
Serrat de la palla. També as Llombards i dins l’entrada relativa
al nom serrat, aquest nom compost designa els bocins de palla
que no han replegat les forques i que, en caure a terra, formen un
amuntegament.
Talma. As Llombards, un sentit del nom expressa la capeta blanca
que integrava la roba del nadó i que arribava fins als peus.
Tira. El DCVB descriu el joc del quernet com aquell en què cada
jugador col·loca a terra un munt format per quatre ametlles, de
manera que, des d’una línia, tots van llençant una ametlla més grossa,
anomenada tira, amb l’objectiu de fer caure els munts.
28 DCVB vol. VIII, p. 332.
29 DCVB vol. VIII, p. 621.
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Toca. A Mallorca, una accepció del nom en plural expressa l’acció
de tocar un animal i s’hi aporta un exemple d’ús procedent de
Santanyí: “aquesta bístia no va de toques”.30
Tornall. Un significat d’aquest nom indica tant l’extensió de terra
que ha de llaurar el pareller (pagès que llaura amb un parell de
muls), com la terra que ja ha estat llaurada per aquell.
Trompítxol. Aquest nom designa a Santanyí l’home que té poca
formalitat o poc enteniment, essent sinònima d’ase o ruc.
Vencilló. Dins l’àmbit dels transports agrícoles, aquest nom indica
la corretja que, fixada a les costelles del collar de tirar, serveix per a
unir aquest darrer element amb el braç del carro. En aquest sentit,
cal aclarir que les costelles són les dues peces corbes que formen el
collar de tirar, que és l’anell que envolta el coll de les bèsties.
Xítxero. A Santanyí i a diversos municipis de l’est de Mallorca, el
nom és sinònim de pèsol, tot derivant del llatí cicere.31
Xorrec. As Llombards, designa l’ocell gris amb parpelles vermelles
i bec groguenc, conegut a altres indrets com a tallareta balear o
busqueret coallarga (Sylvia balearica).
Xulla. Una de les accepcions del nom, testimoniada tant a
Santanyí, com a s’Alqueria Blanca i es Llombards, designa la carn de
porc en general.
3.2 Referències i contextualitzacions
A part del lèxic consignat a l’apartat anterior, l’anàlisi dels articles
del DCVB proporciona altres referències indirectes a Santanyí, sia
dins la denominació de l’entrada o subentrada o dins llur definició.
Al·lots de Santanyí, ets. Dins l’entrada del mot al·lot, aquesta
subentrada designa, a Artà, els tres núvols prims i situats al sud-est
que assenyalen pluja.
Broix, -a. A Mallorca i Menorca, l’adjectiu és sinònim de rònec o
tot sol. Com a contextualització, s’hi aporta la cançó popular següent:
“A Santanyí tenen toix, | això ja los ve des néixer: | venen es blat i
sa xeixa | i se mengen s’ordi broix”.32
Debades. Aquest adverbi és sinònim d’en va, inútilment. Per
a contextualitzar-ne l’ús, s’hi aporta una cançó popular relativa
al municipi: “En es Llombards n’hi ha tres | qui d’esser guapes
pretenen, | emperò debades tenen | es vespres es quinqué encès”.33
Escolta. Una de les accepcions d’aquest nom defineix la
30 DCVB
31 DCVB
32 DCVB
33 DCVB

vol. X, p. 322.
vol. X, p. 952.
vol. II, p. 279.
vol. IV, p. 43.
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persona que hi para atenció per a espiar o descobrir l’enemic, tot
proporcionant un exemple d’ús que fa al·lusió al municipi: “el batle
de Santany ha estat auisat per les seues escoltes”.34
Fadrins de Santanyí. Dins l’entrada del mot fadrí, aquesta
subentrada designa, a la zona de Llucmajor, el “núvol baix, en forma
de faixa coronada per una mena de cresta que imita la figura de
caparrins d’home, i que surt per llevant abans d’eixir el sol i és
considerat senya de pluja”.35
Garba. S’anomena així el feix d’espigues lligades que està format
per diverses gavelles, que són el conjunt de manats que el segador
hi pot incloure. En aquest sentit, el DCVB explica que a Santanyí la
garba té normalment nou gavelles.
Rota. Dins l’accepció de rota, relativa a la terra conreada en el
predi d’altri a canvi del percentatge de collita convingut, el DCVB
explica que a Santanyí el propietari obtenia dos tipus de beneficis:
a) per una part el censal, format per la 4a o 5a part de les garbes i
b) per l’altra, el delme (o deume), integrat per la dècima part de la
collita.
Segall, -alla. Aquest nom designa la cria de la cabra que ja ha
estat desmamada, però que encara ha de créixer. Sobre això, s’hi
explica que l’edat per a anomenar segalla a la cria varia en funció la
població, de manera que a Santanyí oscil·la entre 1 i 2 anys.
Sorgir. Un dels sentits del verb és sinònim d’ancorar o fondejar
una nau. Per a contextualitzar-ne l’ús, s’hi aporta un exemple d’ús
relatiu al municipi: “Devant cala Santanyí han surgides sinch fustes”.36
3.3 Classificacions
Amb relació a la població referenciada, els resultats posen de
manifest que la majoria del lèxic exposat s’assigna genèricament
al municipi de Santanyí, si bé resulta destacable l’assignació as
Llombards i, en menor grau, a s’Alqueria Blanca, tal com indica la
figura 1.

34 DCVB vol. V, p. 272. Document de 1494 recollit al Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana,
núm. 10, pàg. 127, de l’any 1903.
35 DCVB vol. V, p. 694.
36 DCVB vol. X, p. 13. Document de 1494 recollit al Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana,
núm. 10, pàg. 127, de l’any 1903.
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Figura 1. Distribució del lèxic entre les poblacions de Santanyí (freqüències)

Pel que fa a l’àmbit material, a part del lèxic comú cal destacar
l’assignació del lèxic al camp de l’agricultura i, en menor mesura
i per aquest ordre, a la ramaderia, l’habitatge, la meteorologia, els
descriptors personals, la indumentària i la pesca, tal com exposa la
figura 2.
Figura 2. Distribució del lèxic en funció de l’àmbit material (proporcions)

Quant a l’àmbit geogràfic assignat al lèxic pròpiament dit d’aquest
treball, la figura 3 posa de manifest que l’àrea que comparteix més
lèxic amb Santanyí s’integra clarament pels municipis situats al sud
i al sud-est de Mallorca, tot destacant l’absència de lèxic compartit
amb la part est de l’illa.
Figura 3. Distribució del lèxic compartit amb altres municipis (segons freqüències)
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4. Discussió i conclusions
Amb relació a la discussió, cal assumir en primer lloc que
la investigació s’ha limitat al lèxic que té correspondència amb
formes normatives, tot assumint que l’anàlisi exhaustiva del DCVB
proporcionaria altres formes no normatives associades a Santanyí. En
segon lloc, cal recordar que la limitació d’espai ha fet prescindir de
la fraseologia i la paremiologia, aspectes que per la seva rellevància
hauran de ser tractats en una altra recerca. En tercer lloc, caldria
afegir que l’estudi presenta una perspectiva sincrònica, definida per
les dates d’elaboració i publicació del DCVB, de manera que el lèxic
testimoniat pot variar respecte als usos actuals, si bé, en qualsevol
cas, aquesta recerca pot servir com a base per a estudis addicionals
que comprovin la pervivència del lèxic assignat a Santanyí.
Pel que fa a les conclusions, l’estudi ha posat de manifest el
lèxic inclòs dins lemes normatius que el DCVB assigna a Santanyí,
as Llombards i s’Alqueria Blanca, el qual pertany majoritàriament a
l’àmbit material del lèxic comú, si bé cal destacar la presència de
mots relatius a l’agricultura i a la ramaderia.
Geogràficament, els resultats han posat de manifest que el lèxic
associat a Santanyí té una presència destacada a la part sud i sudest de Mallorca, restant bona part de l’illa aliena als significants i
significats recollits.
Per tot això, i d’acord amb els resultats exposats, cal concloure
que aquesta investigació ha analitzat i classificat el lèxic de Santanyí
recollit al Diccionari Català-Valencià-Balear, tot contribuint a la
posada en valor del patrimoni lingüístic del municipi.
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“DESDE ELS PINS DE L’ALTA SERRA
FINS L’AIGUA DE LA MAR,…”
ANY MARIÀ 1948-1949
LA MARE DE DÉU DE LLUC
AL TERME DE SANTANYÍ
Pere Terrasa Rigo

Quan vaig començar a estudiar l’any maria, maig de 1948-maig de
1949, ho vaig fer des de l’òptica de la plàstica. M’interessava l’estudi
sobretot de les arquitectures efímeres que es construïren a tots els
pobles per a rebre la Mare de Déu de Lluc.
Quan acudeixo a les primeres fonts documentals per tal de
començar l’investigació començ a trobar-me que hi ha un seguit de
coses, sobretot dates, que no acaben de concordar.
Vaig descobrint que la memòria popular ha teixit un relat que no
acaba de coincidir amb la realitat viscuda durant aquells 12 mesos.
Emperò el relat popular ha resultat més potent i és el que ha quedat
dins la memòria col·lectiva.
L’exemple més recent l’he trobat el 29 de Setembre de 2018, a
la noticia de l’Ara Balears “De Lluc a Santiago, la multitudinària
peregrinació arriba a Mallorca”1 on podem llegir:
“A banda del viatge de Ramon Llull, només una altra vegada s’ha
peregrinat des de Mallorca. Va ser el 1948. Fa 70 anys que 1.000 joves
d’Acció Catòlica s’uniren per passejar la Mare de Déu des de Lluc a
totes les parròquies de Mallorca fins a la plaça de Santa Eulària de
Palma. A partir d’aquesta feta, es crearen els cursets de cristiandat.
Però la ruta no s’acabà aquí. Després anaren amb vaixell a Barcelona,
en tren fins a Madrid i d’allà pujaren a camions de militars per arribar
a Santiago. Un viatge que encara és recordat com l’única peregrinació
a Santiago. A partir d’ara, però, n’hi haurà moltes més.”
Tot el que conta aquest relat es veritat però l’ordre dels factors no
es exactament així. Inclús tampoc encerta del tot els organitzadors.
Per tal de poder construir un relat ordenat dels fets, de les dates
i de l’organització de l’any Marià i la peregrinació a Santiago, s’han
1 Diari ARA Balears. De Lluc a Santiago, la multitudinària peregrinació arriba a Mallorca [en
línea]. Palma: Edicions periòdiques Ara Balears S.L., 2018. <https://www.arabalears.cat/societat/
Lluc-Santiago-cami-Sant-Jaume-Mallorca_0_2097990286.html> [Consulta: 27 de Novembre de
2018]
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analitzat totes les dates aparegudes a tres publicacions: La revista
Proa2 (dels Joves d’Acció Catòlica), el Butlletí oficial del Bisbat de
Mallorca (BOOM) i la revista Lluc.
Segons la noticia abans esmentada sembla que l’any Marià i la
peregrinació amb la mare de Déu de Lluc a Santiago de Compostela es
tracta d’un sol esdeveniment i amb una organització global. Emperò el
primer que s’organitza és una peregrinació dels joves d’Acció Catòlica
a Santiago de Compostela per el més d’agost de 1948. Es tracta d’una
peregrinació molt desitjada per aquesta associació a nivell Nacional
l’idea de la qual neix l’any 1932. A Santander durant la celebració del
II Congrés Nacional de la joventut d’Acció Catòlica el president de les
joventuts gallegues, Taboada Lago, proposa celebrar el III Congrés
Nacional, l’any 1937, a Santiago de Compostela amb motiu de l’Any
Sant.3 L’any 1934 Manuel Aparici fou elegit president nacional dels
joves d’Acció Catòlica i fou el gran promotor al llarg dels anys
d’aquesta peregrinació espiritual i apostòlic de la peregrinació creant
els “cursillos de adelantados, jefes y guias de peregrinos”. Ell mateix
va presentar aquesta peregrinació al Papa Pius XI els primers dies
de Febrer de 1936. Volien aconseguir que 100.000 joves catòlics
espanyols i hispanoamericans peregrinessin a Santiago, aconseguint
del Papa la benedicció oportuna per a la celebració de la peregrinació.
La guerra Civil va retardar els plans i a les acaballes de 1937, 20 de
novembre de 1937, Manuel Aparici, escriu a l’encarregat de negocis
de la Santa Seu davant el govern nacional, Hildebrando Antoniutti,
diguent-li que degut a la guerra finalment no podrien realitzar la
peregrinació dins aquest any i que la seva intenció era celebrar-la
al final de la guerra, pensant que aquesta acabaria l’any 1938, ja
que a la carta diu que tota la joventut d’Acció Catòlica es suma a la
petició de l’arquebisbe de Santiago per tal de que es concedeixi una
prorroga de l’any sant per tal de poder, amb la peregrinació, guanyar
l’indulgencia jubilar.4
2 La revista Proa va esser un suplement del Butlletí oficial del Bisbat de Mallorca i s’edità des
del maig de 1938 fins al desembre de 1961. Tingué tres etapes cada una d’elles amb un nom:
Juventud de Acción Católica, Jóvenes de Acción Católica y Proa. Encara que canviés de nom
va seguir sempre la mateixa enumeració, es a dir que el canvi de nom no suposava un nou
començament en l’enumeració. En aquest treball unificarem els tres noms baix la denominació
de PROA, fent constar sempre el número. Es poden consultar en línia a: http://www.feba.info/
textos/boletines-portfolio/ [Consulta: 16 Setembre 2018].
Per a més informació sobre la revista PROA:
MATAS PASTOR, Joan Josep. “L’acció Católica a Mallorca a través de la revista Proa (1939-1961)”.
BSAL, 55 (1999). p. 301-320.
3 Diari EL IDEAL GALLEGO. Aparici, primer peregrino. La Coruña: 29-8-1948.
4 CÁRCEL ORTÍZ, Vicente. La Segunda República y la Guerra Civil en el archivo secreto
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La peregrinació no es va celebrar ni el 1938 ni el 1939 degut a la
Guerra Civil i un cop acabada aquesta s’encetà la II guerra Mundial,
conflicte bèl·lic que també era una entrebanc per la peregrinació
Internacional.
No fou possible realitzar-la fins a 1948,5 de bell nou Any Sant
Compostel·là. Mentrestant es van fer una sèrie de peregrinacions més
senzilles per tal de mantenir la encesa la flama de la gran peregrinació,
tal com la que es va realitzar al Pilar de Saragossa l’any 19406 o la que
es va dur a terme al mateix Santiago de Compostela l’any 1943 només
per a dirigents de les Joventuts d›acció Catòlica. Finalment l’agost de
1948 cent mil joves de 32 paisos varen peregrinar a Santiago. Entre
aquets n’hi havia uns set-cents de mallorquins, entre els que hi havia
representació santanyinera i curiablanquera,7 als quals acompanyava
una imatge de la mare de deu de Lluc, “reproducción exacta de la
auténtica que queda en el santuario”,8 regal del Missioners dels SS.
CC. als joves d’Acció Catòlica.9 Aquesta imatge probablement fou
realitzada per Francesc Salvà i Pizà.
La peregrinació a Santiago des de Mallorca
La joventut d’acció Catòlica de la Diòcesis de Mallorca, decideix
organitzar la peregrinació amb un punt de sortida especial: Lluc. El
Santuari havia estat moltes vegades l’espai elegit per a la celebracions
d’assemblees, congressos i “cursillos”.
A partir de l’any 40 es parla a la revista Proa de manera assídua de
la peregrinació a Santiago. Evidentment la campanya de propaganda
per a tal d’aconseguir una gran afluència foren constants fins a 1948.
Es van succeint peregrinacions als santuaris marians de tota Mallorca.
Vaticano, V. Documentos año 1937. Madrid; Biblioteca de autores Cristianos, 2017.
5 A la revista Proa nº 81 i nº 82 (Agost i setembre de 1945) es parla que la peregrinació
es realitzarà l’any 1947, però no hem trobat cap indici per tal de poder esbrinar el per que
d’aquesta data i si hi hagué algun imprevist que no feu possible la realització dins aquest any.
6 Es celebrava el XIX Centenari de la vinguda de la Verge en carn mortal, abans de l’assumpció,
a Saragossa per animar a Santiago en la seva evangelització. Aquest fet conforma el relat
hagiogràfic de la Mare de Déu del Pilar.
7 Segons l’acta dels joves d’A.C. de Santanyí de dia 15 d’agost de 1948 “de nuestro centro los
jóvenes que se marchan son el Rdo. Sr. Cura Ecónomo ( Joan Vidal) y los tres jóvenes J. Verger,
J. Llambias y M. Cánaves”. A la seguent acta de dia 8 de Setembre de 1948, un cop ja tornats de
la peregrinació, podem llegir que “Debe constar en acta que este centro estuvo representado
en la magna Peregrinación mundial a Santiago de Compostela. Asistieron el Rdo Sr. Ecónomo,
el Delegado de Aspirantes, el Tesorero, el Vice-Secretario y oros tres jóvenes santañynenses”.
De s’Alqueria Blanca sabem per la prensa que el que havia estat Blauet de Lluc, Guillem Vadell
Rigo, també va anar a Santiago.
8 LUCANO. “Crónica de LLuch”. LLuch, 333 (juny 1948), p.143.
9 Revista PROA, nº 114, p. 7. Maig de 1948.
207

III JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

El 30 i 31 d’agost de 1941 hi hagué una peregrinació a LLuc a
la qual hi assistí el president Nacional Manuel Aparici on acabà el
seu discurs amb aquestes paraules: “Animosos —termina diciendo—
vamos a llegar a Santiago, Finisterre de nuestros deseos, habiendo
sabido despreciar lo banal e inestable”.10 Un bon resum del que
significava per acció catòlica aquesta peregrinació.
Acostant-se les dates de dita peregrinació les activitat i la
propaganda va en augment. En el mes de Setembre de 1947 a la
presentació del Pla del Curs 1948-49 ja anuncien el I congres de
Joves a Lluc11 pels dies 24 i 25 d’Abril de 1948, des de on començarà
la peregrinació Mallorquina a Santiago.
En aquesta presentació es on trobam per primera vegada la
referència de que es beneirà una figura de la Mare de Déu de
Lluc: “Bendición de una imagen de la VIRGEN DE LLUCH que serà
llevada a SANTIAGO por los peregrinos. Se traerá a pie desde Lluch,
permaneciendo una semana en cada pueblo para llegar y estar la
última semana en la Catedral. En cada pueblo con motivo de la
llegada o de la despedida de la Virgen, podrà celebrarse un acto
público, colectas para los peregrinos pobres, e invitación general”.12
A partir d’aquest moment podem seguir el que podem entendre com
l’inici de la idea de l’any Marià, ja que el que pretenia desenvolupar
Joves d’Acció Catòlica al final no es va poder dur a terme.
Com hem dit la peregrinació començava a Lluc i la imatge residia
una setmana a cada poble fins a arribar a Palma. A Proa del mes de
gener de 1948 trobam un avis “Muy importante”13 que demana que
tots els reverends Consiliaris que vulguin que la Verge de Lluc passi
per les seves parròquies avisin abans del 25 de gener, s’entén que
per motius d’organització. Però sorgeix un problema i es que Joves
d’Acció Catòlica només te 62 centres parroquials i les parròquies de
Mallorca en aquell moment eren 118. “¿Qué hacer donde este grupo
no existe? ¿Como se había de proceder donde todavía no hay Centro
de Juventud? ¿Tenía la Virgen que pasar de largo? ¿Habíamos de
aventurar-nos, a pesar de córrer el riesto de que en algunes partes
del trayecto decayera la cosa, hasta el punto de venir a resultar poco
digna de la Madre de Dios?.14 Van presenta aquets dubtes al Bisbe
Hervás i ell es va fer veure que la idea era complicada de realitzar
per la infrestuctura que tenien el Joves d’A.C. Els digué que deixessin
10
11
12
13
14

Revista
Revista
Revista
Revista
Revista

PROA, nº 35, p. 3. Setembre 1941.
Proa, nº 106, p. 1. Setembre de 1947.
Proa, nº 106, p. 2. Setembre de 1947.
Proa, nº 110, p. 4. Gener de 1948..
Proa, nº 112, p. 1. Març 1948.
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la idea per més tard i que de moment per arribar a Santiago la
realitzessin “en tono menor”. Com a “tono menor” hem d›entendre
que la peregrinació pels pobles de Mallorca es reduïa a l’anada de la
Mare de Deu de Lluc des de el Santuari a Palma per l’antiga carretera
d’Inca de manera més o manco directe. El bisbe els confessà que ell
estava pensant en realitzar un gran congrés Marià en dates properes.
Així quedà de moment la cosa: “La Virgen de Lluch no peregrinarà
por Mallorca”.15
A la revista Proa podem seguir tots els esdeveniments del Congres
de Lluc, al qual assitiren 3000 “caballeros de las Cruces Verdes”,16 i
la peregrinació a Santiago a final del mes d’Agost, a la que assistiren
uns 700 peregrins. També a aquesta publicació hi queda constància
del recorregut de la Mare de Déu de Lluc fins a la partida cap a
Santiago. Després de la tornada ja no parlen gairebé del recorregut.
Només es fan ressò dels congressos marians comarcals17 que es
realitzen als santuaris marians de Mallorca.

La Mare de Deu de Lluc arribant a Consolació.
Arxiu Municipal de Santanyí AMS 6840/14.
15 Revista Proa, nº 112, p. 1. Març 1948.
16 Revista Proa, nº 114, Maig 1948.
17 Durant el recorregut de la Mare de Déu de Lluc pels pobles de Mallorca es van anar celebrant
diversos congressos comarcals: Cura, Sant Salvador (Felanitx), Sant Salvador (Artà), Bonany,
Lluc, Son Orlandis (Artà). A final de maig de 1949 es va celebrar una gran Congrés a Palma per
tancar l’any Marià. Assistiren al congrés i desfilaren per Palma 26 imatges de mares de Déu de
tot Mallorca.
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L’any Marià
Analitzada la informació sobre l’Any Marià apareguda al butlletí
oficial del bisbat. Crida l’atenció que les primeres noticies sobre l’any
Marià apareixen al butlletí son el primer de Juliol de 1948, quan es
suposa que l’Any Marià havia començat el mes de maig de 1948,
informant que el dia 9 de Juny anterior s’ha realitzat la primera junta
general i la comissió executiva de l’any Marià i donat detall de tots
els càrrecs anomenats. Al bolletí dels mesos anteriors es parla de la
peregrinació a Santiago i del Congrés de Lluc. També a l’apartat de
Crònica Diocesana es fa ressò del pas de la Mare de Déu de Lluc pels
pobles en direcció a Palma, però en cap cas empren la denominació
“Any Marià”
Més sorprenent és que fins a l’octubre no es publica l’esquema
general i el projecte de l’itinerari. Crida l’atenció que quan es publica
la Mare de Déu de Lluc ja ha peregrinat des de el 3 de Setembre
trobant-se el primer dia d’octubre a Randa.
Però en aquesta presentació, encara que tardana, de l’any Marià
trobam algunes dades que ens semblen d’interès: A l’esquema general
del l’Any Marià podem llegir: “Plebiscito en favor de la Definición
Dogmática del Misterio de la Asunción”.18
Això respon a l’encíclica del dia 1 de Maig de 1946 del papa Pio XII
DEIPARAE VIRGINIS MARIAE dirigida al bisbes on demanava esser
informat damunt la devoció dels clergues i del poble a l’Assumpció
de la Mare de Déu. Cal recordar que Pio XII es un gran Mariològic i
el seu papat es una constant promoció del culte a la Mare de Déu. Pio
XII, suposadament fent cas a les informacions rebudes, va declarar el
dogma de l’Assumpció l’1 de novembre de 1950. Per tant el subtítol
que he destacat del projecte de l’any Marià respon sense dubte a la
consulta del Papa als Bisbe, i que en aquest cas els Bisbe Hervás
trasllada al poble mallorquí.
Cal dir que el Joves d’A.C. en la seva “VII Asamblea Nacional”
celebrada del 7 al 17 de desembre de 1939 a Toledo ja van proposarse defensar, baix jurament el dogma de la Assumpció.19 La revista Proa
dels mesos de març, abril i maig de 1947 amb tres articles titulats
18 BOOM, 88, 1948, p. 426.
19 Revista Proa, nº 19, p. 1. Febrer 1940.
En referencia a aquest fet cal apuntar que la declaració dogmàtica de l’Assumpció de la Mare
de Déu era ja demanada feia un centenar d’anys. La primera petició es feu el 1849 per part del
Bisbe de Burgo de Osma, fray José Sánchez. Anys mes tard te be ho demanar la reina Isabel II,
aconsellada probablement pel seu confessor, sant Antoni Maria Claret. Després d’ella la reina
Maria Cristina i Alfons XIII renovaren aquesta petició. L’any 1947, Franco encara va suplicar a
Pio XII la declaració.
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“¿Ante una año Mariano?” i firmats per Mn. Sebastià Gayà Riera,
parlen del tema de l’assumpció tant des de el punt de vista de les
reivindicacions històriques, el culte que es te Espanya a l’Assumpció i
com no de l’encíclica de Pio XII. Cal deixar clar que la pregunta “¿Ante
una año Mariano?”, res te a veure amb el concepte d’Any Marià que
estudiam aquí, si no que el que es demana es si l’any 1947 serà un
any especialment Marià per la declaració dogmàtica de l’Assumpció.
A la revista Lluc, l’aparició del terme “Any Marià” té lloc quan
ja ha començat l’any Marià. El primer cop que el localitzam es a la
publicació del juliol de 1948. A més de a l’article del Pare Rotger
sobre els dogmes20 localitzam el terme a “Ecos del Año Mariano” on
s’explica que l’associació primària dels Sagrats Cors va voler esser la
primera en “manifestar externamente el fuego de su devoción a María
apenas abierto el año Mariano por el Excmo. Sr. Obispo”21 amb una
peregrinació a Lluc el 30 de Maig de 1948. Cal esmentar que la primera
referencia de celebracions vinculades a l’any Marià segons el Butlletí
oficial del Bisbat de Mallorca són les festes per celebrar el VI centenari
de l’aparició de la mare de Déu del Puig de Pollença, celebrades
entre el 13 i el 20 de Juny de 1948.22 El fet que siguin publicacions
mensuals fa que les cròniques es publiquin d’un més per l’altre en
el cas del butlletí i en dos mesos de retràs en el cas de la revista
Lluc. Aquets temps son suficients per tal de fer passar alguns actes,
organitzats probablement amb anterioritat, com a actes de l’any Marià.
La revista Lluc es fa ressò tant del congres dels joves d’A.C. a Lluc
com de la peregrinació a Santiago així com de la peregrinació de la
Mare de Déu de Lluc pels pobles de Mallorca fins al congrés Marià
celebrat a Palma com a clausura de l’any Marià, al qual si que davallà
l’autèntica Mare de Déu de Lluc, fet que es descrit tant amb paraules
com en imatges a la revista Lluc del mes juny de 1949.
Conclusions sobre l’organització de l’Any Marià
Com a conclusió i partint de l’anàlisi de les informacions
publicades en les fonts consultades podem pensar que l’Any Marià,
entès com el conjunt d’actes que tenen lloc entre el mes de maig de
1948 i el mes de maig de 1949, no es tracte d’un projecte premeditat,
tal com si fou l’any Marià de 1953-1954,23 si no que es va anar
20 ROTGER, L. “Al margen del Año Mariano. Los dogmas no se inventan”. Lluch, 334, ( Juliol
1948), p. 145.
21 “Ecos del Año Mariano”. Lluch, 334, ( Julilo 1948), p. 178.
22 BOOM, 88, 1948, p. 319-320.
23 Del 8 de desembre de 1953 al 8 de desembre de 1954 es va celebrar internacionalment un
any marià celebrant el centenari de la definició dogmàtica de la Inmaculada. En el Butlletí oficial
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improvisant segons anaven ocorrent els fets. El fet que les al·lusions
a l’Any Marià surtin publicades a partir del juliol de 1948 és una
mostra clara de que no es pot parlar d’una organització realitzada
amb molta antelació. A més, al butlletí oficial del Bisbat de Mallorca,
fins que es comença a parlar en la publicació de Juliol de 1948 de
l’Any Marià, no es troba cap detall ni insinuació que dugui a pensar
en que després de la peregrinació a Santiago, la Mare de Déu seguirà
voltant per tots els pobles que quedaran sense la seva visita en la
seva peregrinació a Santiago, si no que presenta la visita als pobles
que va recorrent com a etapes de la peregrinació que te com a punt
final la tomba de l’apòstol, fent constar, això si, la gran pietat mariana
que desperta a tots el pobles l’arribada de Mare de Déu de Lluc. El
que queda clar és que els que tenen la idea de la peregrinació per
a tots els pobles de Mallorca son els Joves d’Acció Catòlica emperò
davant l’impossibilitat de dur-la a terme, el Bisbat de Mallorca, agafa
el testimoni i d’una manera o altre es fa seva la peregrinació de
la Mare de Déu de Lluc pels pobles de Mallorca, en forma d’any
Marià, que per esser no es tan sols ni un any rodó. Probablement,
el bisbe, observant el fervor popular que despertava la visita de la
Mare de Déu de Lluc després del Congrés de Lluc i de camí a Palma
no degué voler deixar passar l’ocasió d’aprofitar l’idea, ja que un
cop començada dita peregrinació l’èxit va esser total. Era una aposta
assegurada. Cal recordar que quan els Joves d’AC comenten la seva
impossibilitat de realitzar dita peregrinació pels pobles, el bisbe
Hervás els anima a realitzar només el trajecte necessari per arribar
a Palma i simplement els diu que a ell te la idea de fer un Congrés
Marià. Res comenta del tal “Any Marià”. Hem de dir però que el
bisbe en el discurs que pronuncia en el decurs de la X assemblea
Diocesana de joves d’AC, 27 i 28 de Novembre de 1948, els reconeix
l’autoria de la idea: “Vosotros hicisteis la insinuación de que la Virgen
de Lluch recorriera los pueblos de Mallorca. Se empezó la empresa a
título de prueba. Y salió Ella. Y cuando Ella sale, lo vence todo. Los
pueblos van enloqueciendo a su alrededor.”24
Podríem pensar que els joves d’AC, encara que formaven de la
junta general i de la comissió executiva de l’Any Marià25 entre molts
altres representats d’associacions religioses, es van situar fora de la
primera línia d’organització de la peregrinació de la Mare de Déu de
del Bisbat de Mallorca es troba informació al respecte durant els mesos anteriors al seu inici, en
diferencia a l’any Marià 1948-1949 en que la informació publicada apareix molt tard.
24 Revista Proa, nº 121, p. 5. Desembre 1948.
25 BOOM, 88, 1948, p. 301-302.
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Lluc pels pobles de Mallorca. Després de la peregrinació a Santiago a
la revista Proa no es fa pràcticament cap referencia a dita peregrinació
poble a poble. Simplement fan ressenyes dels congressos marians
comarcals. A les conclusions de la X Assemblea diocesana de Joves
d’A.C. podem llegir:
“... 8) Todos los Centros prestaran su máximo apoyo a la visita
de la Virgen Peregrina de Lluch, ofreciéndose de antemano a los
Reverendos Sres. Párrocos.
9) Todos los Centros de la Comarca deberán asistir con todos sus
jóvenes, a su respectivo Congreso Comarcal.
10) Secundando el deseo del Prelado, todos los Centros se
esforzarán en que el mayor número possible de sus miembros asistan
a todos los Congresos Comarcales, en los que hallarán, aparte de
otros bienes, un punto de cohesión, de santa amistad y de captación
de nuevos miembros.”26
Del punt 8 podem extreure que els joves d’A.C. es decanten de
l’organització i que simplement es posen a disposició de la Parròquia.
De la lectura dels altres dos punts la idea que traspua és que es
van comprometre a assistir als congressos comarcals, tal vegada per
això, de tot el que es va succeint al llarg del recorregut de la Mare
de Déu de Lluc pels pobles, gairebé només els congressos surten
referenciats a la revista Proa.
Si analitzam les actes dels centres parroquials de joves d’A.C. de
Santanyí i s’Alqueria Blanca també s’extreu la mateixa conclusió. A
ambdós llibres d’actes trobam diverses referencies al congrés de Lluc
i a la peregrinació a Santiago emperò referent al pas de la Mare de
Déu de Lluc per els respectius pobles poca cosa.
A les actes de Santanyí27 no hem localitzat cap referencia sobre
l’organització d’algun acte en motiu de la vinguda de la mare de
Déu de Lluc encara si que d’una manera o l’altre degueren participar
en l’acte nocturn d’afirmació catòlica a la Porta Murada ja que hi
participaren Andrés Martín, Vicepresident dels Joves de A. C. de
Llucmajor i don Gabriel Ramón, Secretari dels Homes de A. C.
també de Llucmajor. Veient els càrrecs que ostentaven els oradors
cal pensar que els Joves d’A.C. de Santanyí degueren estar implicats
en aquest acte. En canvi, si que es parla del congrés marià comarcal
que es realitzà a Sant Salvador i per tal d’ajudar als gestos del mateix
decideixen adquirir 15 banderes i anomenen abanderat a Jaume
Antich. Tal com veim els joves d’A.C. de Santanyí segueixen la línia
26 Revista Proa, nº 121, p. 8. Desembre 1948.
27 Arxiu Parròquia de Santanyi.
213

III JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

la mateixa tònica de la línia editorial de la revista Proa: mostren més
interès pels congressos marians comarcals que per la visita de la
mare de Déu de Lluc al poble.
A les actes de S’Alqueria Blanca28 només trobam que el Consiliari
a l’acta de dia 7 de novembre de 1948 “suplica a los assistentes que
el espíritu de Piedad supere a los preparativos externos que vienen
haciéndose en la Parróquia ante la pròxima venida de la virgen
Peregrina. De la juventud espera el éxito de los actos a celebrar con
motivo de la regia visita”. A l’acta de la reunió celebra en posterioritat
a la visita, el 12 de desembre de 1948, “agradece el sr. Ecónomo
las actividades en la visita a la virgen de Lluch y singularmente
por la asistencia a la Hora Santa que en honor a la virgen organizó
el Centro”.29 Per les actes sembla que aquesta va esser tota la seva
implicació com a associació, més enllà del seu compromís a nivell
personal.
La Mare de Deu de Lluc al terme de Santanyí: les cròniques
Del pas de la mare de Déu de Lluc pels nostres pobles en tenim
informació a la premsa de l’època. Les cròniques tenen un tractament
diferent en cada un dels pobles. Unes presenten gran quantitat de
detalls, altres no tants. Alguna dona protagonisme a la gent del poble
amb noms i cognoms, altres en canvi nomes anomenen les forces
vives deixant el poble com a subjecte més passiu de la festa.
Aquest tractament tant diferent ens fa pensar en que aquestes
cròniques podrien esser les cròniques que els rectors enviaven al
butlletí oficial del bisbat, i que de manera constant eren reclamades
als rectors de les parròquies des de les pàgines de la publicació.
Pensam això per que a través de la crònica es deixa entreveure
la personalitat i la sensibilitat, sobretot envers al poble, que te el
redactor de la mateixa. La que presenta més quantitat de noms propis
es la crònica de s’Alqueria Blanca, ja que tothom que tengué un
paper mínimament destacat surt anomenat i ens permet posar cara
als protagonistes. I sobretot hi ha un detall i es que el nom del Rector
de s’Alqueria Blanca, Joan Sastre, en cap moment surt escrit després
del càrrec d’Ecònom. El batle i el mestre si que surten anomenats
després del càrrec. Creim que aquest detall pot esser perfectament
intencionat per la mateixa humilitat, encara que molt fidel als seus
28 Arxiu Parròquia de s’Alqueria Blanca.
29 La preocupació del Rector de s’Alqueria coincideixen amb una de les frases del discurs
del bisbe a la X assemblea Diocesana de joves d’AC: “Los pueblos van enloqueciendo a su
alrededor”. Per les cròniques i les imatges que ens han arribat podem pensar que en molts casos
els preparatius devien durar setmanes i devien implicar molta de gent i esforç.
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principis, del rector don Joan Sastre. Un altre detall que ens porta a
pensar que el mateix rector, fos l’autor és que en la crònica del Correo
de Mallorca podem llegir: “Si era deseo del señor Ecónomo que el
aspecto artístico de nuestras calles y plazas (se levantaron más de 40
arcos) correspondiera al aspecto espiritual…”. Sens dubte paraules
que ens resulten familiars ja que transmeten la mateixa preocupació
que ja mostrava el rector a les actes analitzades anteriorment del
joves d’AC de s’Alqueria Blanca. Un altre punt que ens fa pensar amb
la possibilitat de que les cròniques siguin escrites pels propis rectors
dels pobles, o persones de la seva màxima confiança, és que en els
llibres de cròniques de la parròquia de Santanyí,30 en referencia a la
vinguda de la mare de deu de Lluc trobam:
“Octubre. Dia 31.- Llega a esta Parroquia, en su viaje de Peregrina,
la Virgen de Lluch. Acude a recibirle todo el pueblo en masa al límite
de la Parroquia con el límite del Llombarts.
Crónica aparecida en “Correo de Mallorca”, Periódico local
Se ha celebrado en este pueblo gran semana Mariana con motivo
de la visita de Ntra. Sra. De Lluch........”
I segeuix tota la transcripció de la crònica del diari.
Si el rector escrigué una crònica per al butlletí oficial del Bisbat,
el més llògic seria que la fes constar en el llibre de cròniques de la
parròquia. Si copia la del “Correo de Mallorca”, es que tal vegada en
fos ell l’autor.
L’arxiu de Lluc conserva un recull31 extens de totes les cròniques
publicades a la premsa de l’època, així com un àlbum fotogràfic que
son una excel·lent font d’informació i sobretot que el fet de poder-les
veure totes juntes i de manera seguida permeten crear una imatge
del que va suposar la peregrinació de la imatge de la Mare de Déu
de Lluc per tots el pobles de Mallorca en tot el seu conjunt. Les
cròniques publicades a la premsa no totes van signades i les que
hi van presenten unes signatures compostes per inicials. Les dues
cròniques del Llombarts, publicades a Baleares i Correo de Mallorca,
van firmades amb un “C.P”.32 Les dues cròniques son pràcticament
iguals. Les diferencies son fruit de presentar alguns paràgrafs amb
format més resumit o l’omissió d’algunes frases. Això també passa
30 Arxiu Parròquia de Santanyí.
31 Arxiu de Lluc. Viaje Triumfal de la Virgen de Lluc. Peregrina de Mallorca. Año Mariao 194849. T. I
32 Segons Joan Nadal aquestes inicial coincideixen amb el nom de Cosme Prohens, mestre de
l’escola dels nins dels Llombards.
NADAL i CLAR, Joan. L’esglesia del Llombards. 1711-1994. Llombards: ed. Parròquia de la
Inmaculada Concepció, 1994.
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amb les dues cròniques consultades referents a s’Alqueria Blanca.
La crònica de Santanyí apareix sense signar, nomes indica “Santanyí,
1948”. Les de s’Alqueria Blanca i la de Calonge van signades amb
una “X”.33
De moment, no ens ha estat possible consultar l’arxiu del butlletí
oficial del bisbat de Mallorca per trobar-se aquest sense catalogar.
Però no perdem l’esperança de consultar-lo i localitzar, si hi son, les
cròniques que tant insistentment es reclamaven als rectors.
Les cròniques les presentam en un annex documental, per que
creim interesant la seva lectura i ens permeten reconèixer encara els
llocs i posar nom i llinatges a moltes de les persones que participaren
activament en els actes, a més de que donen una imatge clara del
que era la religiositat popular i el nacional catolicisme del moment.
També cal parlar de dos programes localitzats dels actes per a
la la visita al Llombards34 i a Santanyí35 Els actes que hi apareixen
son pràcticament els mateixos que després surten reflectits a les
cròniques.36 El programa de Santanyí es el més específic del dos i en
ell podem conèixer l’itinerari detallat de tots els desplaçaments de
la imatge per dins el poble ja que especifica tots els carrers per on
passava, especificant tant els d’anada com els de tornada a la que era
la seva posada a la vila, la parròquia.
La revista Proa, el Butlletí oficial del Bisbat de Mallorca i la revista
Lluc fan un seguiment de la visita de la Mare de Déu de Lluc pels
pobles. Cada una ho fà seguint la seva pròpia línia editorial o les
seves possibilitats. La revista Proa, com jo hem dit, fa un seguiment
poble a poble durant la primera etapa de la peregrinació inclosa
dins la seva peregrinació a Santiago. Després només es fa ressò
dels congressos comarcals. El Butlletí oficial del Bisbat de Mallorca
fa un seguiment dels pobles en la primera etapa de la peregrinació
dins l’apartat de Crònica Diocesana i un cop anunciat l’any Marià el
seguiment es redueix a unes cròniques dels congressos comarcals. La
revista Lluc fa un seguiment encara que no poble a poble.37
33 Aquesta “X” es tot un misteri ja que difícilment pot respondre a un nom de l’època. Volem
esmentar que la crònica de Cas Concos també presenta aquesta mateixa firma, i la de Son
Mesquida presenta una signatura similar; “X. X.”
34 Arxiu parròquia del Llombards
35 Arxiu Bernat Vidal i Thomas.
36 El canvi més substancial entre els actes programats i els que es reflecteixen en les cròniques
es el canvi d’us dels protagonistes de l’acte d’afirmació catòlica, el programa anuncia a D.
Jerónimo Massanet, notari i president de la junta parroquial de Llucmajor, i segons les cròniques
el seu lloc fou ocupat pel Secretari dels Homes de A. C. de Llucmajor.
37 A la revista Lluc,referent als pobles del terme de Santanyí només trobam una referencia a
S’Alqueria Blanca: “Finalmente ALQUERIA BLANCA que no consintió quedara rincón sin que
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Arquitectura efímera i altres decoracions
La preocupació mostrada pel rector-consiliari de s’Alqueria Blanca
a l’acta del novembre de 1948 de s’Alqueria Blanca ens dona pas a
parlar del motiu inicial del meu estudi de l’Any Marià ja que reflecteix
un certa ànsia del rector en que els actes pietosos no tenguin tant
d’èxit com els preparatius, i es que tal com deia el bisbe “los pueblos
van enloqueciendo a su alrededor”. Tots els pobles es van bolcar en
els preparatius sobretot els dirigits a la decoració del poble. Va esser
una prova de força entre els pobles el veure qui enramellava més i
millor. La construcció d’arcs triomfals va esser una constant a tots els
nuclis de població, a més d’altres decoracions, tant a les façanes de
les cases com als carrers i espais públics.
L’arquitectura efímera és utilitzada des de les antigues civilitzacions
com a ornamentació en festes de qualsevol tipologia, principalment de
les classes poderoses. Sens dubte era una manera de demostrar el seu
poder i la seva superioritat. En el principi s’utilitzava en celebracions
de victòria i en festes de reis i emperadors. A l’edat moderna, al llarg
del renaixement i barroc aquest tipus de construccions-decoracions
arriben al seu màxim esplendor. La Iglesia Contrareformista també en
fa us per demostrar el seu poder i la seva superioritat.
Des de el naixement fins a la mort es celebra amb aquest tipus
d’elements fastuosos.
A Mallorca al llarg de la història tenim constància escrita i/o visual
(gravats i /o imatges) de la utilització de recursos efímers per a tot
tipus de celebracions. Una de les manifestacions més antigues de
les que tenim constància escrita i visual es la vinguda de Carles V a
Mallorca. D’aquesta visita es va publicar una crònica detallada, amb
un conjut detallat de gravats, el “Libre de la benaventurada vinguda I
1 Emperador y Rey don Carlos en la sua ciutat de Mallorques” l’any
1542. Les darreres grans manifestacions efímeres probablement foren
les celebracions i visites franquistes.
puediera solozarse con la presencia de la Moreneta, como dijera un joven poeta hijo de la villa
en bella estrofa, cantada y repetida por todos hasta enronquecer. Desde els pins de l’alta serra/
fins al’aigua de la mar,/ tot l’encant de nostra terra/ Vos oferim per altar;/ preniu oh Reina
estimada / aquest tan airós palau./ Verge de Lluc coronada/ dins l’Alqueria reinau.”
Aquesta glosa encara és recordada per alguna de les fonts orals consultades.
FONTS ORALS:
Joan Adrover Pons, Paraire
Andreu Bonet Vidal, Marranxa
Sebastiana Miquel Bonet
Bel Pons Adrover, Ferrereta
Margalida Pons Bonet, de son Pons
Bàrbara Rigo Bonet, de sa Punta
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Aquesta tipologia arquitectònica utilitza les tècniques disponibles
en el seu moment i al llarg del segle XX es van integrant a actes
civils, fires i festes populars.
Avui en dia encara utilitzam aquest tipus d’artefactes per a festes
i celebracions, aprofitant evidentment les tècniques modernes que
tenim al nostres abast.
Per a la visita de la Mare de Déu de Lluc sabem, gràcies a les
premsa, que al Llombards es van construir 17 arcs i a s’Alqueria
40. Les cròniques no ens informen del nombre d’arcs construïts
a Santanyí ni a Calonge, encara que de Santanyi a la premsa de
l’època surt una fotografia d’un arc realitzat pels picapedres, de guix,
realitzat entre ca na Confita (actualment can Vadell) i can Gaspar. Es
tracta d’un arc molt realista, amb un presència corpòria important i
que estaria construït per un esquelet intern de fusta i després acabat
exteriorment amb un referit de guix o similar, probablement damunt
canyís. La premsa indica clarament que fou realitzat pels picapedrers
i per tant hem de pensar en que degueren utilitzar les tècniques
que ells coneixien i que a més els identificaven. A la volta de l’arc
podem llegir “Reina de Mallorca”. Podem observar un escut, encara
que no podem saber de quin escut es tracta, degut a la qualitat de la
fotografia. La part superior esta coronada per tres banderes, essent
la central la més alta i que podria tractar-se de la bandera espanyola.
Presenta unes finestres obertes al costats. A través de l’arc podem
observar la placeta de s’escola (actualment plaça de la Constitució)
amb branques clavades als costats de la via i de manera vertical,
elements que trobarem també a s’Alqueria i a altres pobles.
L’arc que coneixem del Llombards, situat davant l’antiga església,
estava realitzat amb gelosia de llistons de fusta, i amb decoracions
vegetals simulant plantes enfiladisses. Al seu coronament hi trobam
la “A” i la “M” imbricades conformant l’anagrama Marià, decorat amb
estrelles que semblen de paper retallat. Sembla per la fotografia que
cada una d’aquestes estrelles podria tractar-se d’un punt de llum. Al
fons de l’arc podem observar la façana de l’església decorada amb
quatres alts xiprers coronats amb sendes banderes. La decoració de la
façana es completa amb rest de mata i una estampa de la mare de Déu de
Lluc damunt el portal i una gran creu sobre el campanar d’espadanya.
Emperò, a jutjar per les fotografies que hem localitzat dels pobles
del nostre terme, i fent una ullada a les fotografies d’altres pobles
hem de pensar que la majoria dels arcs realitzats estaven fets amb
elements vegetals: Llorer, murta, mata....plantes molt utilitzades en
les nostres festes populars i carregades de simbolisme, tant a nivell
civil com a nivell religiós. Les antigues civilitzacions del mediterrani
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Arc construït pels picapedres de Santanyí.
Arxiu Francesca Gaspar.
Correo de Mallorca 12-11-1948.

Arc realitzat al Llombards.
Arxiu Parròquia del Llombards.

ja empraven aquestes plantes per els seus perfums i per al seu
simbolisme.
A s’Alqueria Blanca, hem localitzat dues fotografies del carrer
Convent. Es tracta de dos arcs realitzats amb elements vegetals. El
primer, el d’entrada, davant Can Llevatxim, representa un arc de
triomf fet en llorer i savina. Es un arc de format molt corpori amb
el elements vegetals molts espessos creant una vertadera paret.
No observam cap tipus de decoració més enllà de la llegenda que
localitzam a la seva part superior on podem llegir “Viva la virgen
de Lluch”. L’altre arc que coneixem i del qual tenim fotografia es
el de davant el convent de les Franciscanes es un arc més senzill
on a més d’elements vegetals de fulla petita tipus mata i murta hi
observam fulles de palmera. Aquest està decorat amb banderins
amb l’anagrama marià que també hem observat a altres pobles. No
seria d’estranyar que es tractessin de banderins decoratius produïts
per a l’ocasió pel Bisbat. A la part alta hi podem llegir “Ave Maria”.
Al llarg de tot el carrer veim elements vegetals col·locats de manera
vertical i de manera simètrica, com a marcant el camí a recórrer per
la comitiva. La façana de l’església també esta enramellada amb rest
o filet de mata. A s’Alqueria, gràcies a les fonts orals coneixem que
a davant Son Pons (carrer Ramón Llull) es va construir un dels altres
40 arcs i d’un altar realitzat a la façana de Ca madò Miquela “Bonica”
(actualment Can Bernadí).
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A les imatges localitzades de Porto Petro no observam cap arc
emperò si que podem constatar que la majoria de les façanes que
donen al moll estan decorades amb gran branques de pi o similars.
De Calonge, de moment, no hem pogut localitzar cap fotografia
de cap arc o decoració.
Segons les persones que encara recorden aquells dies hem recollit
un detall decoratiu interesant i que mostra la utilització dels materials
que es tenien més a ma. Es tracta del fet de “emblanquinar” petits brots
de mata, murta o espareguera amb calç. Es tractava probablement
d’elaborar elements que ajudessin a una millor decoració i a poder
rompre la monotonia del verd. Aquest detall recollit a s’Alqueria
també està documentat a Petra38 i a Sineu.39 Per tant la utilització de
materials per aquets tipus de decoració era similar a tots els pobles.
Sobretot la utilització dels elements vegetals. I no només de Mallorca
si no també a qualsevol poble rural d’Espanya i d’Europa.40

Arc d’entrada a s’Alqueria alçat davant can Llevatxim. Arxiu Francesca Vallbona.
38 RUBÍ DARDER, Sebastián. “Petra y l’any de Lluc”. Apostol i civilitzador, 104, (1984), p. 4-22
39 MULET RAMIS, Bartolomé. “Nuestra señora de Lluch, Alcaldesa Honorífica de Sineu”.
Teleclub, 7, (1975), p. 7
MULET RAMIS, Bartolomé. “Nuestra señora de Lluch, Alcaldesa Honorífica de Sineu”. Teleclub,
10, (1976), p. 4
MULET RAMIS, Bartolomé. “Nuestra señora de Lluch, Alcaldesa Honorífica de Sineu”. Teleclub,
12, (1977), p. 13
40 Diverses fotografies consultades en xarxa de la gran peregrinació mariana, coneguda com
“Le grand retour”, que va recorrer tot França des de l’any 1943 fins el 1948 mostren arcs molt
similars als que hem pogut observar a les fotografíes de tots els pobles de Mallorca.
https://www.pargnysousmureauvieetpatrimoine.fr/religieuses/ [Consulta: 22 Novebre 2018]
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Arc triomfal davant el Convent. S’Alqueria Blanca. Arxiu Francesca Vallbona.

Una cosa que m’ha cridat l’atenció i que crec que es una dada
interesant per poder entendre la part més real d’aquest any Maria es
que les fonts orals que encara he pogut consultar recorden sobretot
la part més lúdica, els preparatius, qui feia i com feia alguns dels
arcs, es recorden a elles mateixes i les amigues “emblanquinant”
esparreguera, es recorden de si anaren a Porto Petro o pujaren a
Consolació. En canvi, de rosaris de l’aurora, hores santes o de la
mateixa mare de Déu de Lluc poc en parlen en el moments de

La mare de Déu damunt el moll de Porto Petro. Arxiu Margarita Rigo Vadell.
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verbalitzar els records. No era de bades la preocupació que tenia el
Rector Joan Servera ja que devia veure que l’emoció dels preparatius
difícilment seria superable pels actes pietosos. No era una època
fàcil. La postguerra i el Nacional Catolicisme, practicat fins a l’extrem,
per a les diferents rames d’AC no deixaven massa temps per l’esbarjo,
per la festa, per la rialla, i qualsevol excusa era bona, encara que fos
la Mare de Déu de Lluc.
I entre preparatius i rosaris, alguns encara trobaven temps per
altres manifestacions artístiques populars. També d’una font oral he
pogut recollir una glosa, amb gran dosis de crítica al sistema polític
del moment, i sobretot a les cartilles de racionament:
Mare de Déu “Pelegrina”
Que veniu de Llucmajor
No faríeu el favor
d’augmentar sa ració
D’oli, d’arròs i farina?
Es menjar primet no engreixa
i voltros no ens donau res
per això la causa és
que molta de gent sen queixa.
Annex
Visita de la Imagen de la Virgen de Lluch a Els Llombards41
Recuerdos imborrables ha dejado el paso de la Virgen Peregrina
de Lluch por Els Llombarts. Días memorables serán durante la vida
de sus vecinos aquellos en que se hospedó la Reina de Mallorca en
nuestro pueblo.
Preparáronse todos los habitantes con algunos días de anticipación
para recibir tan singular visita. De día y noche trabajaron para adornar
sus calles y fachadas de sus casas, apareciendo todo engalanado a la
llegada de la Virgen, como jamás se había vista. Se levantaron hasta
27 arcos y no se podía contar ninguna ventana o balcón que no
luciera sus colgaduras blancas con adornos y emblemas azules.
Así demostrado el entusiasmo de todos, no era extraño que todo
el pueblo en masa se congregase a las cinco de la tarde del día 28 de
octubre en la plaza de la Iglesia para dirigirse en procesión al límite
de la Vicaria por la carretera de Las Salinas a recibir la venerada
Imagen. Abrían la marcha los jóvenes montados a caballo, seguían
dos hileras de hombree presididos por las Autoridades, venia después
41 Correo de Mallorca 11-11-1948.
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a Cruz Parroquial y nuestro Rdo. Sr. Vicario revestido de Capa Pluvial.
Llegados al arco levantado en el término, no tardó en divisase a
figura de la Madre con ansia esperada. El recibimiento fue grandioso.
Se cantó una Salve de bienvenida y entre aplausos y vivas mas
calurosos a la Moreneneta, salvas de arcabuces, cohetes y bengalas,
los hombres del pueblo tomaron a la Virgen sobre sus hombros
mientras la Banda de música de Campos del Puerto, costeada por los
mas entusiastas del lugar, tocaba la Marcha Real.

La Mare de Deu de Lluc al Llombards amb la vara de comandament
que li va entregar el Batlle. Arxiu Parròquia del Llombards

La imagen de la Virgen de Lluch, escoltada por la Guardia Civil y
seguida de toda la multitud que cantaba y aplaudía sin cesar llegó
a la entrada del pueblo. Allí colocada entre todos los niños con
vestidos blancos y azules, recibió el Bastón de mando de manos del
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señor Alcalde don Jaime Burguera Escalas quien pronunció breves
palabras de saludo a la Virgen. El niño Bartolomé Mas Burguera le
dirigió una sentida poesía de ofrecimiento. El Rdo. señor Vicario
don Juan LLado Mora dirifió su palabra de bienvenida a la Moreneta
y de invitación a todos sus feligreses para les actos anunciados en
programa repartido a cada casa. Continuó después la procesión hasta
la Iglesia donde se efectuó largo y devoto besamanos.
Durante el viernes, sábado y domingo el celoso Misionero Rdo
don Miguel Bonnin de La Puebla, con su persuasiva palabra fué
preparando los ánimos de tal modo que dicho Triduo Mariano
convirtióse en verdadera Misión.
Cada mañana a las 5’30 hubo Rosario de la Aurora durante el cual
todos los hombres y mujeres cantaban sin descanso; por la noche
volvía a salir la Reina de Mallorca sin que quedase rincón ni casa
por donde no pasara. Se predicaban cuatro sermones cada dia; se
celebraban visitas espirituales a la Virgen, Sabatinas cantadas y Horas
Marianas ‘y tuvieron que organizarse dos largas procesiones mas que
las enunciadas el sábado y el domingo para poder satisfacer el deseo
de todos de portar sobre sus hombros la Imagen venerada.
El sábado tuvo la Virgen su trono en el Convento de Religiosas
Franciscanas, don de no paró, el desfile de sus devotos que rezaba
el Santo Rosaro.
Fruto del fervor despertado con la presencia de la Virgen Misionera
y por la palabra del Rdo. señor Bonnin la Comunión general del
domingo fué tan concurrida que, quedaron todos asmirados los que
la presenciaron. Otro de los bienes que se recogieron fué la fundación
de un Centro de H.O.A C. que el mismo señor Bonnin, nombrado
recientemente su Consiliario Diocesano, preparó v constiluyó.
Por la tarde del domingo se preparó la despedida de la Virgen que
resultó altamente emocionante.
Previo el canto de una Salve, a las 3’30 de la tarde la Imagen de
la Virgen fué sacada en hombros de la Iglesia por el señor Alcalde,
el Rdo. Señor Vicario, el señor Comandante de Puesío de la Guardia
Civil y el Excmo. Marqués de Barbará y en medio de los aplausos y
cánticos de todo el pueblo reunido fué llevada. a la Plaza Pública y
colocada en un trono a propósito preparado mientras una lluvia de
flores caía sobre ella, obsequio de un coro de treinta y cinco niños
que la rodeaban cual su corte de honor.
En medio de la plaza el Rdo. Señor Bonnin pronunció vibrante
discurso de despedida alentando a todos a conservar los frutos
aquellos dias recogidos y entre el entusiasmo de todos hizo
pronunciar el Voto Asuncionista. Finalmente el Rdo. Sr. Vicario dió las
224

SANTANYÍ: LLENGÜA, TERRES I GENT

gracias por la colaboración y ejemplaridad de que ltodos habian dado
muestras en los diferentes actos en honor de la Virgen celebrados.
inmediatamente se emprendió la marcha hasta el término de
Santanyi. Todos porfiaban en ejemplar disputa pare llevar por ultima
vez la apreciada Imagen y antes de entregarla a las autoridades y
pueblo de Santanyi que ya la esperaba, la multitud conmovida obligó
a pararse varias veces a los que la portaban y bajarla para poder
besarla una vez más. Muchos lloraban de emoción y no cesaron
los cánticos y los vivas hasta desaparecer por completo de la vista
mientras que no pocos prosiguieron camino hasta el mismo pueblo
de Santanyi.
Como prueba del fervor despertado can el paso de la devota
Imagen, basta decir que son un centenar aproximadamente los
inscritos para asistir al Congreso Mariano que el próximo domingo
dia 14 se va a celebrar, D. m. en el Santuario de San Salvador de
Felanitx. – C.P.
La imagen de la Virgen de Lluch en Santanyí.
Entusiastas y fervorosos agasajos a Nuestra Señora42
Se ha celebrado en este pueblo Gran Semana Mariana con
motivo de la visita. de Nuestra Señora de Lluch. Todo el pueblo
vibró de entusiasmo ante este magno acontecimiento; semana
entera de verdadero fervor mariano que se traslució en la brillantez,
solemnidad y esplendor de los actos con que los santañinenses han
querido y sabido demostrar a la Reina de Mallorca el profundo amor
que le profesan.
Dia 31, a las cinco y -media de la tarde, llegaba de Llombarts a los
límites de la Parroquia de Santanyí. Acudieron a esperarla el Clero
parroquia], Autoridades y’el pueblo en masa.
Al llegar a la Plaza de la Estación, en la entrada del pueblo, la
Imagen fué colocada en un trono al efecto preparado, donde recibió
el homenaje filial de todos los habitantes de Santanyí.
Seguidamente el señor Cura Ecónomo Rdo. Sr. don Juan Vidal,
entregós una cinta a la Virgen y el señor Alcalde su bastón de
mando. El Sr. Secretario del Municipio leyó el acto en que la
Corporacion Municipal nombraba Alcaldesa Honoraria a la Virgen
de Lluch. Seguidamente. el señor Alcalde —ante el micrófono—
dió la bienvenida oficial a la Virgen Pregonera del Año Mariano.
Sus palabras fueron seguidas por las notas del Himno nacional
interpretado por la Banda de esta localidad
42 Correo de Mallorca, 12-11-1948.
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Organizóse inmediatamente una magna procesión hacia el
templo parroquial. que pasó por calles magníficamente engalanadas
y entre los. ensordecedores cantos, vítores y aplausos de la ingente
multitud.
En e] templo. adornado con sus mejores galas, el Sr. Cura Ecónomo
saludó a la Virgen y manifestó a los fieles los objetivos de la visita de
Nuestra Señosra de Lluch.
Merecen especial mención los actos que durante toda la semana y
con el creciente fervor de todo el pueblo se celebraron.
Por la noche, cantóse todos los días el Santo Rosarío en procesión
per las calles y al regreso hubo Solemne Hora Mariana. En que
ocuparon la Sagrada Cátedra loa sacerdotes Rdo. _Sr. don Damián
Vidal y Rdo. Sr. don Juan Bta. Bisellach.
Por la mañana se cantó todos tos días el Rosario de la Aurora,
llevándose además, con la imagen de Nuestra Señora de Lluch
el Santísimo Sacramento a los enfermos e introduciendo en SU
domicilio la Sagrada Imagen.
Así fué recorriendo Nuestra Señora de Lluch diversos itinerarios
pasando por todas las calles engalanadas a cual más y mejor.
El viernes la. Imagen de Nuestra Señora fué llevada procesionalmente
a las Escuelas Graduadas; en ellas le tributaron un homenaje especial
los profesores y los niños, destacándose entre los diversos actos el
vibrante Coro hablado.
Por la noche del mismo día reunióse una magna concentra-ción.
en la. Plaza de la PuertaMurada y tuvo lugar un acto de afirmación
católica en el que to manan parte don Andrés Martín, Vice-Presidente
de los Jóvenes de A. C. de Lluchmayor; don Gabriel Ramón, Secretario
de los Hombres de A. C. de la misma ciudad y el Rdo. señor don Juan
Bautista Bisellach.
Los oradores estuvieron acertadísimos en la elección de los temas
y en el desarrollo de los mismos.
En la noche del sábado al do mingo celebróse Vigilia ante la
Virgen, no cesando un momento el piadoso y suave murmullo del
rezo del Rosario.
El último día, domingo 7, por la mañana hubo Misa de Comunión
General en la que un sinnúmero de fieles se acercaron a recibir
el Pan de los Fuertes. A las 10.30 Solemne Oficio, interpretando el
selecto Coro parroquial la Misa Pontificalis de Perosi.
Por la tarde, despedida solemne de la Virgen. La imagen de Nuestra
Señora fué llevada procesionalmente al Santuario de Consolación y.
allí. practicada por última vez la Hora Mariana y hecha la despedida
con el canto de la Salve, bajóse en ordenada procesión hasta el limite
1
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de Santanyí-Alqueria Blanca. donde con el ceremonial de costumbre
la Virgen de Lluch era entregada a las Autoridades Religiosas y Civiles
de la Alqueria Blanca, no sin antes dirigir a la que hasta entonces
había sido nuestra Huésped de honor el último adiós de despedida
y el tierno ósculo de paz.
Santanyí, 1948
La estancia de la Virgen de Lluch en Alquería Blanca43
El penúltimo domingo fue entregada la Virgen de Lluch al pueblo
de Alqueria Blanca. Una multitud incontable precedida por jinetes
montados a caballo salió a recibir a la excelsa Huésped.
Se respiraba un ambiente mariano, vibraban os corazones de
emoción, entre vítores y aplausos, disparos y fuegos artificiales,
plegarias y canciones. El señor Alcalde don Bartolomé Vicens hizo
entrega del bastón de mando a la Reina Soberana.
Las señoritas Jacoba Bonet, Margarita Vadell, Catalina Rigo y
Margarita Pons, ataviadas con la clásica mantilla ofrecieron a la
Virgen un hermoso ramo de flores, mientras la Banda Municipal de
Felanitx tocaba el himno nacional.

Margalida Pons, de Son Pons, Catalina Rigo, des forn, Margalida Vadell,
Vellana i Jaumeta Bonet, Covetes, “ataviadas con la clásica mantilla”.
Arxiu Margarita Rigo Vadell.
43 Correo de Mallorca, 17-11-1948.
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Seguidamente se cantó una Salve y la Virgen María acompañada
de su corte angélica emprendió el camino hacia la parroquia, a
cuya entrada el Maestro nacional don Francisco Cutillas en sentidas
palabras, le dio la bienvenida en nombre de todo el pueblo. Habló
seguidamente el Sr. Ecónomo estimulando a todos a honrar a la
Reina de Mallorca. Cantada una Salve, entró la Virgen a la iglesia en
donde efectuó un largo y devoto besamanos.
A las ocho de la misma noche salió la Morenenta en larga
procesión para hacer el primer recorrido, dirigiéndose por la
carretera de Felanitx hasta el término de C’as Concos en donde se
cantó una Salve.
El lunes, a las seis de la mañana la procesión se dirigió hacia
Porto-Petro, en donde la esperaba todo el vecindario: la llegada de la
Virgen fue solemnizada con disparos, cohetes y la suelta de palomas.
Celebrada la Santa Misa se organizó una procesión en barcas por el
puerto y luego en la explanada del muelle el niño Marcos Rotger
declamó una poesía a la Virgen y la señorita Bárbara Rigo pronunció
emocionante discurso.
Después de regresar a la Alquería, se celebró la Hora Mariana para
los hombres y a las 3’30 de la tarde para las mujeres.
Por la noche a las 8, salió la procesión para recorrer las calles del
pueblo. Durante el recorrido triunfal el pueblo estaba iluminado por
cohetes y bengalas.
El martes a las siete todos los enfermos recibieron la comunión, y
la Virgen de Lluch entró en los mismos aposentos de los pacientes.
A las 10,30 se celebró la Hora Mariana para los jóvenes, y a las 3’30
para niños y niñas de las Escuelas, y después con la venerada Imagen
se recorrieron las escuelas y se visitó el convento de Religiosas
Franciscanas en donde el niño Guillermo Vadell recitó una poesía.
A las siete de la noche era la hora designada para emprender el
viaje de entrega al pueblo de Calonge.
Antes, el antiguo blavet44 Guillermo Vadell Rigo, en elocuente
palabra hizo la despedida a la Virgen, y el señor Ecónomo no con
menos elocuencia en nombre de la Virgen dio las gracias a todo el
pueblo por la asistencia a todos los actos celebrados y renovó el voto
asuncionista.
La virgen de Lluch salió por última vez del templo llevada en
hombros por el señor Alcalde, señor Maestro y los señores Guillermo
Bonet y Antonio Artigues. La salida de la Virgen fue anunciada al
44 A una crònica publicada al Baleares el dia 16-11-1948, hi afegeix: “representante de nuestra
juventud a las tierras de Santiago”.
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pueblo vecino con la suelta de numerosos cohetes.
En el termino en donde nos esperaba el pueblo de Calonge se
cantó una Salve y la multitud deseosa de acompañar a la Reina de los
cielos se trasladó hasta el pueblo vecino, entusiasmado.
Si era deseo del señor Ecónomo que el aspecto artístico de nuestras
calles y plazas (se levantaron más de 40 arcos) correspondiera al
aspecto espiritual, aquél se vió superado por éste por la asistencia
a todos los actos religiosos por el entusiasmo, alegría con que se
recibió y acogió a la Madre de Dios.
Como recuerdo de nuestro pueblo además de lo espiritual fue
obsequiada con un rosario con cruz de oro, una cruz de oro y
cadenita y cruz regalo de piadosas mujeres.
X
La Virgen de Lluch en Calonge45
Siempre profesaron los vecinos de Calonge sincera y ardiente
devoción a la virgen de Lluch pese a la distancia que los separa. Nada
extraño, pues que fuera grande su entusiasmo e indescriptible su
emoción al ver que su buena madre iba a visitarles y se movilizaran,
por ende, hombres y mujeres para adornar, lo mejor posible sus
calles con artísticos y hermosos arcos y con tal profusión y esplendor
cual jamás se había visto.
El día 9 a las siete de la tarde, acompañado del Rvdo. Sr. Vicario
D. Andrés Rigo y de las autoridades locales corría el pueblo en masa
al encuentro de la Señora, y del corazón de todos los calongines
brotaron afectuosos saludos de sincero amor en presencia de la
Virgen querida que venía en hombros de los fieles alquerienses.
Después de cantada una Salve por los dos pueblos colindantes el Sr.
Alcalde D. Antonio Manresa hizo entrega de su bastón de mando a la
Reina Celestial y D. Antonio Rigo, Maestro Nacional, con adecuadas
y bellas estrofas, en nombre de todo el pueblo dióle la bienvenida.
Entre cohetes, y vítores se encaminaron a la iglesia cantando himnos
y acompañando a la Virgen y en el templo, que vestía sus mejores
galas, hubo fervoroso besamanos y el Rdo. P. Jaime Palou cantó las
glorias de la excelsa patrona de Mallorca. Seguidamente se organizó
solemne procesión con la sagrada Imagen por las calles del pueblo
cantándose el Sto. Rosario.
Apenas había despertado el sol, al dia siguiente, cuando de nuevo
todos los feligreses se hallaban ya en torno de su Huésped excelsa
para asistir a la Misa de Comunión General. A las 10 cantóse solemne
45 Correo de Mallorca, 29-11-1948.
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Oficio con sermón por el P. Palou, después del cual salieron en
procesión hasta las casas alejadas de la Iglesia.
Por la tarde a las 3’30 tuvo lugar concurridísima Hora Santa y a las
7’30 reunidos todos de nuevo en el templo oyeron el emocionante
sermón de despedida del mismo orador sagrado y a continuación
se efectuó devoto besamanos. En solemne procesión, salía luego la
Virgen en hombros de sus hijos que le aclamaban suplicantes entre
himnos llenos de afecto y las plegarias del Sto. Rosario, hasta llegar
al término de S’Horta en donde se cantó fervorosa Salve.
X
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BLAI BONET, UN POETA EPISTOLAR
Montserrat Alcaraz Vich
Per a Antoni Caldentey Gelabert Fil; jove amic meu.
També per a Antònia Aina Roig i Bartomeu Estelrich.

Envestida
“He estimat com un segle d’homes imperiosos/ Cada cop de sang
meva ha tingut una cara/ de nom propi, un manat de cartes, un
retrat/ i el mar viu de no dir-ho perquè ja no importava.”
Ens referim a aquests versos del poema Autoretrat, que enceta
de forma colpidora i inoblidable el poemari Comèdia, com un punt
de partida per analitzar la relació de Blai Bonet amb les cartes, amb
l’escriure quatre mots de lletra que deia ell. M’imagín que en aquesta
ocasió tampoc aconseguiré parlar d’en Blai amb un to acadèmic i
objectiu. Ja han passat molts d’anys d’aquell dia que el vaig conèixer
i férem una primera conversada de devers tres hores asseguts a una
taula del bar de la pensió Tomarinar. En Pere Munar, que despatxava
rere el tasser, el va anar a cercar i ell va sortir a fer-me entendre,
també, que jo hauria de tornar anar a veure’l més vegades.
Ara ja no existeix el lloc físic que ocupava l’hostal; és un solar buit
a la Cala. En Pere, el nebot d’en Blai i en Blai mateix, ens han deixat.
Han canviat les coses en tots aquests anys, algunes ja no tenen nom.
Particularment crec que he perdut la innocència, per desgràcia.
També és cert que la poesia és més necessària que mai. Que cal dir
les coses perquè importa dir-les. Realment el valor d’aquest text rau
en les paraules de Blai Bonet que no necessiten mai presentació. Hi
transcric 6 cartes datades entre el juny de 1991 i el gener de 1993. He
pensat molt en quin sentit tenia el donar-les a conèixer. Feia trenta
anys que no les havia tornades llegir, d’ençà que les vaig rebre. La
seva lectura m’ha reforçat la idea que vaig tenir molta sort de conèixer
en Blai i m’agradaria compartir-ho. Molta gent no és conscient del
poder de l’amistat i empren les persones com a fregalls; enganen la
vida. M’ha semblat que aquestes cartes són un cant casolà a l’amistat
on és absent la malícia, la sofisticació, qualsevol afany egocèntric.
Mostren un poc la quotidianitat del poeta en la recta final de la seva
vida, la curolla seva d’estar amb els joves, amb la gent vitenca, també
reflecteixen un sentiment sincer i senzill, una estimació autèntica
i un mestratge socràtic —o presocràrtic—. Sempre vaig veure en
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Blai com una mena de conco il·lustrat, de pare espiritual, ara bé,
l’amistat, si és autèntica, me n’he adonat amb els anys, està part
damunt les diferències d’edat i depassa amb escreix tota dimensió
eròtica. Sobretot en una època simultània i contradictòriament
hipersexualitzada i neopuritana costa més d’entendre.1
He pensat, i m’agradaria endevinar, que els qui llegeixin aquestes
cartes no tan sols estimaran més l’obra d’en Blai, sinó, el que és més
important, prendran ganes de viure i eixamplaran el seu concepte
d’amistat.
Parlaré de les cartes i el fet d’escriure cartes. Em sap greu que la
jovenea que he tractat als instituts des de fa una dotzena d’anys no
sàpiguen gairebé que és una carta, en què consisteix escriure una
carta. I el que és pitjor i ja fa anys ho denunciava en el bell poema
titulat Cavar del nord-americà John Updike: “A vegades pas pena que
la generació jove serà privada/ del plaer de cavar; / mai se sabrà/
quantes ànimes s’han format en aquest senzill exercici.”2 Aquest
poema sencer el feia llegir als meus alumnes d’una assignatura
de jardineria que vaig impartir uns anys i després els donava uns
galivans, un càvec, uns rampins... Alguns miraven per on es podia
endollar aquella andròmina. L’assignatura va ser suprimida en
benefici de matèries com l’economia i la informàtica.
Sempre he trobat escaient la comparació entre escriure cartes i el
fet de conrar la terra. Les cartes eren una forma d’acurçar distàncies
i fer de l’amistat quelcom viu més enllà de la separació física. Quan
vaig conèixer en Blai era impensable el que ha succeït amb la
tecnologia. Sé cert que ell s’hagués entusiasmat amb la possibilitat
de mantenir comunicacions telefòniques amb imatge de la forma que
es poden fer avui. Estar connectat amb el món, tanmateix, és una
disposició molt més complexa que tenir a l’abast tecnologies que ens
donen una aparença de presència, llibertat i unitat. El tedi tecnològic
1 Hi ha una tendència a fer de Blai Bonet una espècie de màrtir o ídol per part del moviment
LGBTQ. Ignor si les seves intencions són tan enrevessades com l’acrònim amb el qual es
presenten. En Blai vivia la seva sexualitat d’una manera absolutament senzilla com jo la meva
heterosexualitat. En parlàrem obertament i mai va interferir en la nostra relació d’amistat
contràriament al que alguns puguin pensar. És tan absurd considerar els artistes per la seva
orientació sexual com ho seria fer-ho per la seva adscripció política o dieta alimentària. Dic això
en referència a la recent aparició de l’antologia “Amors sense casa. Poesia LGBTQ en llengua
catalana” editada a cura de Sebastià Portell. En aquest sentit, en el suplement literari del diari
ARA de dia 27 d’octubre de 2018, Sebastià Alzamora posa a Blai Bonet com a víctima d’un
món literari “que feia esforços per deixar de banda aquesta qüestió o bé mirar-la de cua d’ull”.
Francament crec que a en Blai tot això li importava poc.
2 Dec a la companya felanitxera Bàrbara Oliver la correcció d’aquests versos que vaig traduir
sense esment. Ella també ha posat un poc d’ordre ortogràfic i gramatical en aquestes planes i,
arromangada i alegre de cor com és, m’ha encoratjat a seguir cavant.
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seria un altre tema a tractar. Sens dubte una de les mancances que
plantegen els sistemes de comunicació actual és la seva immediatesa.
Dic mancança, no he dit avantatge. Tot ha de ser ara i de pressa
perquè tot cau de la post, de la post-veritat. I jo afirm que tanta
postveritat i postanalfabetisme fan plorera. La perdurabilitat no té
agafada. Tal vegada ara toca posar-nos apocalíptics. Però en Blai el
record com un optimista ben informat, però optimista existencial,
optimista còsmic com a bon lector de Teillard de Chardin que havia
estat. Crec que en tota la seva obra queda bastant palesa una manera
de mirar el món des de l’entusiasme perquè sol passar que els malalts
estimen més la vida, se n’adonen del seu valor més que ningú altre.
En Blai i la seva mala salut de ferro, en Blai que havia hagut de
comprimir tant de pics l’amor en les seves plaguetes d’apunts, en els
seus llibres, en les cartes.
Quin temps aquells quan un s’aixecava un matí i, entre els
propòsits del dia, hi figurava el d’escriure una carta. Com qui du a
terme un cerimonial, un ritual amb tots els detalls pertinents. Taula,
cadira, fulls de paper —n’hi havia uns d’especials molt fins perquè
el pes del sobre disminuís i la tarifa postal fos més econòmica—, un
sobre, aconseguir un sobre, anar a l’estanc o a l’oficina postal, aferrar
amb la llengua el segell, també llepar l’engomat del sobre, aquell gust
especial que et deixava a la llengua si no empraves les espongetes
humides que t’oferien una alternativa. Tot això era com dir: avui he
de fer una cosa important dins la quotidianitat perquè em passa pels
pebrots. En Miquel Bauçà en va fer un poema, d’aquests que només
ell sabia fer, parlant d’aquesta litúrgia. Ara bé, qui vulgui llegir unes
bones pàgines en forma d’assaig sobre el tema ha d’endinsar-se en
un text del poeta de la Generació del 27, Pedro Salinas: Defensa de
la carta misiva y de la correspondencia epistolar, publicat el 1948
dins el volum titulat El Defensor. El recomano fervorosament. Fa poc
el vaig rellegir per animar a una persona a escriure cartes i el fet és
que no em va contestar la que jo li vaig enviar. Ella s’ho perd. En
Salinas... si aixecàs el cap...
Estat de la qüestió
Un matí de finals d’octubre d’enguany, després de tant de temps,
he anat a pegar una ullada al Centre de poesia Blai Bonet. No hi
havia estat mai, em feia com a recança anar-hi, com si hagués d’anar
a un mausoleu. No he visitat la tomba de’n Blai més que una vegada
des del 97 ençà. L’experiència d’anar al CPBB no m’ha entristit tal
vegada perquè m’hi he trobat en Pau Vadell i en Ramon Garcia.
Ells són les persones adequades per posar-me al corrent de com
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està el tema que volia tractar en aquestes jornades. Tant un com
l’altre coincideixen en considerar en Blai com una mena d’epistòfil,
un espistomaníac, un molt prolífic escriptor de cartes. La xifra de
cartes que hauria pogut escriure s’aproxima a cinc mil. Ara bé, un
recent inventari —per part d’una becària durant tres mesos— de la
correspondència disponible al Centre de Poesia n’ha comptabilitzades
unes cinc-centes. Les tenim a l’abast dins l’apartat corresponent del
catàleg de l’Arxiu Blai Bonet. Aquest apartat es subdivideix en
correspondència enviada i correspondència rebuda. En el primer cas
trobam cartes que en Blai enviava a la seva família o amics, cartes
relatives a afers literaris i postals. Pel que fa a la correspondència
rebuda tenim cartes amb familiars i amics, cartes amb escriptors i
artistes, cartes amb editorials, un apartat de postals, felicitacions,
salutacions i agraïments, invitacions, publicitat i propaganda, targes
de visita, sobres i postals buides. Hem de tenir en compte que, durant
la seva vida, l’escriptor no va tenir la dèria classificadora que, per
exemple, alguns escriptors tenen amb els seus papers. En Blai degué
llançar al fems i traspaperar moltes cartes: algunes les deixava dins
llibres i altres les va cremar. No és el cas d’un escriptor com Camilo
José Cela qui conservava una còpia de totes les cartes que escrivia i
estotjava curosament les rebudes. Això ha permès que Ramon Garcia,
en la seva tasca de documentalista implicat en la difusió de l’obra
del poeta santanyiner, quan ha contactat amb institucions i arxius
privats a la recerca de materials per augmentar el fons de l’Arxiu
Blai Bonet, hagi trobat un bon material per estudiar. Properament es
publicarà aquest treball complet que va ser presentat el 2016 en el
simposi Cela 100 años más. El mateix Ramon Garcia és autor d’una
comunicació a les primeres Jornades que ara ens han tornat reunir
sobre la correspondència entre Blai i l’escriptor Xavier Benguerel.
La Biblioteca de Catalunya és dipositària de nombrosos fons
documentals d’escriptors que pogueren mantenir correspondència
amb en Blai. Per la seva banda, en Pau Vadell em comenta que a la
revista Reduccions número 96 Margalida Pons, l’any 2010, va donar
a conèixer la correspondència de Blai amb Carles Riba. També està
disponible, i pendent d’estudi en aquest aspecte, l’arxiu de Jaume
Vidal Alcover a la Universitat Rovira i Virgili. De fet, la relació entre
Vidal i Blai va començar amb una carta. Així ho llegim en el pròleg
de Vidal a la segona edició de l’Evangeli segons un de tants:
“Per aquell temps Blai Bonet tenia vint-i-quatre anys; després,
anant el temps en vaig tenir menys. Jo que li guanyava de tres, vaig
romandre tan enlluernat per aquella poesia càlida i lluminosa, que
li vaig enviar, sense conèixer-lo, una carta en vers, que devia esser
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molt dolenta com a poesia perquè no l’he anada a cercar mai per
incloure-la dins cap dels meus reculls. Ell en canvi me’n va escriure
una —que va incloure dins Cant Espiritual— de bellíssima.”
He citat aquest cas com a exemple del que les cartes podien
suposar pel que fa a l’establiment de vincles i de presa de contacte
entre persones. Record les pàgines d’algunes revistes que anunciaven
adreces de gent que volia escriure’s amb altres, establir amistat
epistolar. Em va cridar l’atenció, llegint unes cartes de l’any 1940 que
vaig trobar per casa, que algun començament de paràgraf començava:
“ahora habla Andrés”, “Ahora habla Juana” i s’intentava transcriure el
que volien dir aquelles persones als altres que ho havien de llegir.
Com si les cartes reproduïssin una mena de trobada familiar on cada
un dels membres de la família tenia un espai per dir la seva. Ho
vaig trobar molt propi de l’espontaneïtat tan característica d’aquests
escrits sense arribar al caos dels correus electrònics, per altra banda,
massa curts quasi sempre. N’hem d’escriure tants de mails que no
hi aprofundim. També els mitòmans escrivien a les seves estrelles
i algunes tenien el seu secretariat epistolar per complaure els
seguidors. Hom podia escriure una carta com qui amolla un colom i
resta a l’espera que, un dia, torni al colomer amb el brotet d’olivera
al bec, símbol de l’esperança, com el colom que amollà Noé des de
l’Arca. I bé, ara ja tenim biblioteques sense llibres i amors sense
cartes3. El progrés.
En Damià Huguet escriu una postal a en Blai des de París, datada
del 25 d’abril del 1971, que en Blai va aprofitar com a encapçalament
del pròleg que li fa al primer llibre de poemes del campaner. És un
text que diu així:
Amiguetxo Blai: Jo, ara, te dic que val molt més un bon plat de
sopes mallorquines que mil sopars a la taula d’un “Self Service”.
Avui he vist dos teuladers enfront d’un edifici dels Champs Elysées i
n’estic tan content com d’haver vist LOVE STORY, un fil que, com ja
m’esperava, puja més la propaganda que les imatges. I res pus, avui
el pressupost no dona més que per aquesta postal. Ja ho veus, fillet.
Segurament en Damià conservà, meticulós com era, les cartes d’en
Blai. Caldrà tenir en compte aquests materials però també és cert que
la proximitat geogràfica entre ambdós feia més fàcil que el campaner
s’acostàs a Santanyí i fes una visita al seu amic on, per altra banda, era
3 És molt recomanable la lectura del llibre A la carta. Cuando la correspondencia era un arte
(2014) que arreplega una selecció de cartes de totes les èpoques presentada per Valentí Puig.
En el pròleg Àntes del SMS l’escriptor palmesà fa unes lúcides consideracions sobre el tema.
Molt bona també pel seu contingut i presentació és la revista de poesia Litoral que dedicà el
número 248 a Cartas y caligrafias.
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habitual trobar-lo per raons laborals. En Pau Vadell em comentava que
està en contacte amb la família del poeta campaner per tal d’arribar
a digitalitzar aquesta correspondència per a l’Arxiu Blai Bonet.
A banda de les cartes que puguin anar sortint a la llum en el
decurs dels estudis blaibonetians també hi ha escriptors com el
manacorí Bernat Nadal que ha donat a conèixer una de les cartes
d’en Blai a la revista Pel Capell número 17. Així mateix en Jaume
Serra, en l’exemplar de Dies i Coses corresponent al novembre de
2017, i Miquel Julià en el llibre El monestir, també han publicat cartes
que els va escriure en Blai.
Abans de continuar
De qui són les cartes, del qui les escriu o del qui les ha rebudes?
Tenim dret a deixar que unes paraules, que se suposa que tenen un
grau o un altre de confidencialitat i privacitat, siguin divulgades? No és
més o manco un exercici de tafaneria, delictiu en el cas dels carters,4
obrir sobres? O és que en el fons tota l’obra d’un escriptor no és una
gran carta que escriu als seus consemblants? Però, i si el que diu a
les cartes no ho considerava publicable l’escriptor, per què ho han de
fer altres? Quin dret tenim a considerar-les documents literaris? Josep
Pla recomanava als escriptors escriure com si escrivissin una carta a
la seva mare, per senzillesa, per delicadesa, per sinceritat, no ho sé.
Tampoc comprenc com no he escrit mai una carta ma mare.
Quantes cartes va publicar en Blai? Peguem una ullada a l’índex
de la seva poesia completa. A Entre el coral i l’espiga trobam la Carta
al pintor Bernareggi, i de Cant Espiritual és Carta a Jaume Vidal
Alcover. En el recull Comèdia, el més prolífic en cartes, llegim el
poema Ascensió 1954 que se subtitula Carta a Vicente Aleixandre,
a més de la Carta a Carles Riba i la Carta a Jorge Guillén. Cant de
l’arc aplega La Carta a Tàpies i La Carta al Dr. Josep M. Font. Notem
que aquesta vegada el títol incorpora l’article davant el nom com si
li volgués donar més transcendència. Hem d’assenyalar, en relació a
La Carta a Tàpies, que en el poema de Cant de l’arc està datada el
1979 i és una versió ampliada i en vers del text que feia de cloenda
del catàleg Tàpies, selecció, muntatge i interpretació de Blai Bonet
que el 1965 publicà La Polígrafa.

4 El 2016 vaig tenir la pensada de fer un petit homenatge a un carter rural jubilat ja que
aquesta feina sempre m’havia fascinat fins al punt d’haver-me, acabats els estudis, inscrit a unes
oposicions per entrar a Correus. La pel·lícula El cartero y Pablo Neruda també influí en aquesta
curolla. L’entrevista es publicà a la Revista Ressò (253) i es titula Miquel Oliver crespí, de can
Bril, un carter d’antany. p. 14-16.
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Podríem parlar del començament del poema Pasqua 1955; Miquel
Munar, les teves cartutxeres... que és clarament una carta-poema,
malgrat no ho digui explícitament el títol, a un soldat que fa el servei
militar. Ressenyar també l’aparició de l’adreça postal en els darrers
versos del poema Dijous Sant 1954:
Mentre sento fredor d’aquest blanc marbre/ on escric el meu nom i
la fe de tots,/ i la remor d’un automòbil que ara/ passa pel meu carrer
de cases baixes/ il·luminant la meva adreça, Palma, 74,/ i la grisa
creu de terme que, un instant,/ plena de temps i fosca, tindrà clares/
totes les floracions grogues./
És com si el poeta digués: —visc aquí, som un poeta civil, escriviume, sempre esper carta. Això va agradar i record que Damià Huguet,
Jaume Pomar, poetes de la generació dels setanta, s’engrescaren a
escriure poemes d’aquest estil. Però ara cal assenyalar que aquells
qui vulguin aprofundir de forma sistemàtica i acadèmica en un estudi
del tema que apunta el títol d’aquesta comunicació, han de tenir ben
present el poema d’Antonio Machado titulat A José Maria Palacio. En
Blai me n’havia parlat, li agradava molt, i me contava que, no record
bé si en Dámaso Alonso o en Gerardo Diego, dedicaven tot un curs
sencer a analitzar-ne la seva perfecció.5
També hem de dir que caldria fer una lectura acurada de la
seva prosa, (novel·les, dietaris, catàlegs d’art) per tal de rastrejar la
presència de l’estructura epistolar o, al manco, la tonalitat confessional
i sincera que les cartes adopten. El pròleg del poemari Els fets n’és un
exemple tot prenent la forma d’una carta dirigida a Joan Oliver. És un
text enlluernador que arriba al fons de l’ànima i no perd vigència en
la defensa de la lectura apassionada mancada d’interpretacions, en la
concepció de la llibertat que s’hi defensa.
Sis sobres
Les tres primeres cartes daten del període immediat a la
coneixença d’en Blai, l’estiu de 1991. Ja vaig contar en una anterior
comunicació d’aquestes jornades com va ser que el vaig anar a veure
fent autoestop el darrer any de secundària. Coincidí amb la meva
decisió d’entrar en el seminari, idea que en Blai em va recomanar
ajornar.6 Li vaig fer cas i em vaig matricular a Filosofia. He dedicat
5 Qui sap molt de tot això és en Miquel Pons gran coneixedor de la figura de Machado i de Blai.
6 La primera de totes les cartes que m’envià en Blai, a vegades he pensat si em va canviar la vida.
Va ser molt important per deixar de banda, aleshores provisionalment, la meva determinació de
cursar estudis en el Seminari. A casa meva s’hi oposaven però va ser la recomanació del meu
admirat amic la que prevalgué i pesà més que cap altra ho hagués pogut fer. D’aquest tema
en férem broma algunes vegades amb en Blai perquè jo li deia que, si no hagués estat per ell,
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aquest escrit a un jove que comença els estudis universitaris enguany
i té l’edat que jo tenia quan vaig rebre les cartes. M’ha fet il·lusió que
li pogués fer il·lusió.
Les altres tres pertanyen a l’estiu següent, l’estiu de les olimpíades
de Barcelona, un estiu que jo em vaig passar fent de cambrer en un
establiment hoteler de la Colònia de Sant Jordi. Els estius anteriors,
des dels 16 anys, havia fet d’electricista i era molt més divertit que
el meu nou treball. Encara que guanyava més doblers, ho detestava.
La darrera carta està datada del gener de 1993 i parla de Nadal,
potser el darrer Nadal que en Blai va gaudir amb la seva germana i
el seu cunyat. En tot aquest temps, des de juny de 1991 fins a la seva
mort al desembre de 1997, el poeta i qui escriu aquest text vàrem
mantenir el contacte amb regularitat, gairebé una trobada quinzenal
o setmanal. La freqüència de les meves visites degué ser suficient
per deixar de comunicar-nos per escrit. En aquests anys vaig viure,
per aquest ordre; el dol de la mare d’en Blai, que havia mort poc
abans de conèixer-lo, així com la mort del seu cunyat i de la seva
germana. Amb la seva germana present asseguda a la camilla, més
d’un pic, també férem petar la xerrada. En Blai va entristir molt quan
va morir n’Antònia. Tot aquest temps en Blai va viure, primer en
una habitació a la part de darrere de l’hostal familiar i, després, es
traslladà a un petit bloc d’apartaments molt a prop en el qual també
hi tenien habitatge els seus nebots. D’ençà de la mort de la mare d’en
Blai i n’Antònia havien tancat la casa de Santanyí, la casa que ara ha
d’esdevenir la seu definitiva del CPBB. Espesses vegades, quan anava
a l’apartamentet, els diumenges sobretot, em trobava a n’Antònia
Aina Roig, avui directora del CEIP Blai Bonet, i el seu company en
Bartomeu Estelrich, que també havien anat a veure el poeta. Crec
que són hereus i transmissors de l’esperit jovenívol d’en Blai i no
envelleixen, els polissons. També els m’estim ferm.

jo hauria arribat, com a mínim, a una rectoria de poble, ja no parlem del jerarquies superiors.
Tanmateix, i seriosament parlant, crec que el meu sentiment religiós de la vida, de l’amor i de
l’amistat no crec haver-lo perdut mai encara que m’ha jugat males passades.
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Campos, 14 de novembre de 2018
Estimat Blai,
Ja han passat una partida d’anys d’ençà que partires i ens vérem
per darrera vegada. Tenc dos fills, una nineta de set anys, i un
ninet de cinc. Al ninet, que nom com el seu padrí Tomàs —a qui no
va conèixer, Blai, mon paret va morir als 59 anys— molts de pics
li dic Tomàs Blai. He pensat presentar un escrit-lletraferit sobre tu
—en realitat allò bo de l’escrit és teu, gràcies una vegada més— a
les jornades d’estudis locals que la gent brusquera de la cultura de
Santanyí organitzen. Han muntat una associació que es diu “Lausa”.
Bé, jo em sent molt en deute de totes aquelles converses que vàrem fer
quan jo era un jove desorientat per la vida i tenia vint anys. Tu eres
més jove d’esperit que jo i de molt. Et diré que els lletraferits segueixen
perpetrant comentaris de text sobre els teus escrits. Ja ets com un mite
grec, un clàssic encara que escarrufi aquesta paraula aplicada a
un poeta tan avançat i abrandat com tu. Els teus escrits fan el seu
camí, la teva poesia no té data de caducitat. Agrades als joves, tu
precisament que vares dir “Jo volia ser l’altre”. Tenc un panorama
mental complicat i la filosofia no m’ha aclarit gaire la cosa. Fam,
filosofia i lletres. He tornat bastant escèptic amb la condició humana
i he d’anar alerta a no transmetre-ho als meus alumnes de l’institut
Damià Huguet. A vegades, la vida t’obri les portes de pinta en ample
i a vegades te les tanca de bat a bat. Entre i entre la poesia, potser,
no té altre sentit que el de no tenir por. La por és dels animals vares
dir. Segons com es miri hi ha tants d’àmbits vedats que no ens queda
més remei que el ser furtius. L’aïllament espiritual no és bo però
molts de pics sembla que la nostra societat ha foragitat la paraula,
el compromís, substituint-ho pel relativisme i els eslògans grollers.
El tenc entravessat, el relativisme. Potser no he arribat a aprendre
a estimar. Aquests dies llegir una altra vegada les teves cartes que
guardava com un tresor ocult, després de gairebé trenta anys, m’ha
fet revenir l’enyorament. He pensat que són uns escrits lluminosos,
d’una llum que manca sempre. Els he donat difusió, no per res, sinó
per això altre: enviar en orris la rutina i la tristor.
Ara no sé com es pot cloure una carta diguem-ne pòstuma. «Què
la posteritat et sigui fidel», per exemple? Tu fugies de les paraules
grandiloqüents, diguem més bé: m’agradaria molt poder donar-te
una abraçada, amic.
Montserrat
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Les cartes
D’ara endavant pas a transcriure literalment. Tots els subratllats
són d’en Blai. Les cartes estan numerades per ordre cronològic.
1)
Santanyí (Cala Figuera) 20-25 juny de 1991
Estimat Montserrat,
Això d’escriure’t quatre mots de lletra, com deim a Santanyí, per
cap motiu concret, senzillament per xerrar una estoneta amb tu, és
una cosa que té vida per si mateixa i una cosa que he d’agrair-te-la,
a tu: ens ha vengut l’alegria de poder-nos conèixer i fer-nos amics
perquè tu has volgut tenir el pensament de venir a Cala Figuera per
estar una estoneta amb mi i fer-me companyia. (Ara que hi pens, el
darrer horabaixa que vares venir i férem aquella conversada de pa i
tros, em vares demanar què pensava jo dels miracles; i doncs bé, tu i jo
xerrant tres hores seguides sense cansar-nos sinó tot el contrari: això
és el miracle més vertader i útil que jo ara pugui imaginar. Sí o sí?)
Després del darrer horabaixa que vàrem passar junts, els moments
en què he pensat en tu, també he reflexionat sobre qualque tema
concret d’aquella xerrada més gran que de tamany natural. El tema
dels estudis, el tema del saber que és la biga mestra i el fonament
de la vocació, sigui quina sigui la vocació, però ara concretament
d’aquella vocació de la qual em vares parlar. A les altures de 1991, i
progressivament de cada dia més, sense el saber el màxim possible
(segons les forces de cada un, és clar) és difícil ser útils i eficaços en
un espai social tan complex, tan vital, tan ric, com és l’espai social
modern. Montserrat, amb això vull dir que abans de res més, en
benefici de la teva vocació, per a poder donar més potencial i més
presència i més eficàcia a la vocació, hauries de cursar una carrera
universitària, Filosofia i Lletres, per exemple, suposat que les lletres
t’agraden.
Fer vida d’universitat, conviure amb els universitaris, respirar
l’aire, no ho sé, tu, l’aire europeu del Campus de la Universitat, obrirà
més aquest ésser teu tan meravellós que la Vida t’ha volgut donar. I
aquesta obertura de ment, del cor, del cor de la ment, i de la ment
que aniràs sembrant en tots els teus sentits, et donarà un poder a
l’hora de parlar als altres homes que tenen o gens o no gaire cultura.
La religió té un component cultural, civilitzador, socialitzador,
innovador, que tota Vida plena conté. Quan és autèntica, la religió
és fonamentalment real, un fet amarat per les coses de la realitat
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quotidiana, terrestre, el cel que toca de peus en terra...
Montserrat, ara m’adon que t’he donat una tabarra de tamany
natural. De qualque cosa hem de xerrar, però, no ho trobes? Una
cosa que ara se m’oblidava és que mirant la paraula “innovador” com
a fet fonamental de la religió en Jesús, m’ha vengut de cop sec a la
memòria un pensament que resumeix meravellosament el missatge
alegre de l’evangeli: són unes paraules del cardenal Newman,
aquestes paraules: “solament serveix per a la vida allò que la fa nova
a cada instant”. Jo hi afegiria que el que fa nova la vida a cada instant
és la set de saber, la insaciable set de saber sense aturar-se de voler
saber, per a mi això és més o manco l’esperit, i l’Esperit: la voluntat
que no s’atura de voler que la creació no s’aturi de ser creadora i
perfeccionada. Quin “rollo”, eh? Montserrat, perdó!!!
Ja hem passat una estoneta conversant. Fins aviat. Adéu, Montserrat
Una abraçada forta.
Blai Bonet
2)
Santanyí, 8-10 de juliol de 1991
Estimat Montserrat,
avui horabaixa t’escric perquè trob que enviar-te quatre ratlles
em farà tant de bé, o més, que els antibiòtics que, fa una setmana,
prenc perquè tenc una infecció bronquial que em fa passar per lloc
estret, m’ho fa passar turc, com deim per aquí. Aquests constipats
tan forts en ple estiu són difícils de manejar: hi ha molta humitat,
els matins hi ha unes boirades de no dir, i respirar és costa amunt
ferm. Així mateix, els matins, després de berenar i de prendre’m una
raccioneta de pastilles, surt a fer la meva caminada perquè així amb
el moviment recollesc oxigen, alèn l’olor del mar, de les mates, els
pulmons se refresquen, però, amb el sol, la basca, i la fatiga del tòrax,
arrib fet pols. Però hi he d’anar! Caminar cada dia tant si fa sol com
si fa fred, és indispensable, és un medicament molt més important
que les pastilles.
Per afegitó, el temps fa uns dies pesats i aferradissos com a vesc
(a Santanyí, deim “visc”), que em fa mal al tòrax, és clar, però el que
més m’embossa és allò de sentir una pardalaria imperial, allò que et
fa dir “hi ha anys en què un homo no està per res”. Com que tenc
l’ordre de beure’m cada dia almanco tres litres d’aigua, ho faig i
això és una cosa que faig amb una mica d’animació, tenir tot el dia
un tassó d’aigua, veure sempre seguit l’aigua dins el tassó davant
tu fa pensar molt en la vida, l’aigua de la vida. (Ara record que a
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Grècia actual, igual que fa mil anys, a l’estiu, que allà és un forn de
pedra, sol, pobresa i mosques, l’aigua és sempre present per tot: els
vespres, als parcs, als jardinets públics, estan plens de tauletes amb
una lampareta vermella, gent que hi seu entorn, i uns senyors vestits
de blanc passen sempre amb palanganes de terra plenes de tassons
d’aigua i els van deixant a les taules i als autobusos, al tren, un home
va amunt i avall amb una palangana plena de tassons d’aigua. És una
cosa bella. En grec, l’aigua es diu “neró”. —Uei! Neró! i et donen un
tassó d’aigua fresqueta. El que me fa un esquitx de ràbia és que a
la meva habitació tenc un botella d’aigua, plena, però és de plàstic
coloret de cel, la pobra, i amb una etiqueta aferrada que diu “Font
Vella”. Plàstic! Ecs! Una de les coses que enyor de la casa de Santanyí,
de canostra, és la gerra d’aigua. Dins el test de la gerra, l’aigua s’hi
aguanta fresqueta com de font de muntanya. Jo bevia aigua de la
gerra; els altres se bevien l’aigua de la gelera, amb cubitos..., aigua
de televisió..., Montserrat. Potser exager amb això de la gerra, però
sempre tenia la gerreta plena per a mi, també bevia aigua amb
cubitos, com els altres de casa. Els dies en què quedava tot sol, feia
les coses al meu aire: aigua de la gerreta de Marratxí, trempó dins el
plat de terra, d’aquells vermellencs, i menjar-me el trempó amb els
dits, que per això serveixen també els dits. Menjar amb els dits, quan
no hi ha ningú a la casa, és gustós, no té gust de forqueta. Com veus,
Montserrat, jo som molt al·lot.
Si desitges fort que em posi millor del que estic aquests dies, segur
que milloraré, segur. Adéu, Montserrat. Una aferrada pel coll,
Blai Bonet
3)
Santanyí (Cala Figuera), 29-octubre de 1991
Estimat Montserrat,
Ahir a migdia vaig rebre la teva carta, em vares fer molt content,
per tenir la conversadeta de dues planes amb tu, i per devers una
dotzena de coses més, d’aquelles que tenen vida per donar i per
vendre.
Per un com jo, que viu com un Napoleó desterradet a Cala Figuera,
desterrat però a lloure, això que et senti parlar de “s’Exclusiva”, dels
soldadets que se’n tornen a Ciutat, els coloms de la Plaça Espanya,
etc..., em fa ganes de deixar aquest doi de cuidar-se la salut, no
cansar-se massa o gens, i decidir-me (perdre la por a la salut, i tornar
a agafar “s’Exclusiva”, un nom que la gent, amb el temps, es va anar
convertint en sinònim de “camió”, o d’“autobús”, perquè aquell camió
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blau duia unes grans lletres blanques que deien “Exclusiva Empresas
Clar S.A”. I la gent acabà per anar a Campos, a Llucmajor, a Ciutat,
en “s’exclusiva”. El llenguatge és una de les coses del món que tenen
més gràcia vital, no ho trobes?
Aquest quadre “en pla pòster-cartell” que diu Blai i du un poema
meu damunt una pintura d’en Miquel Barceló té la seva gran història,
bé, “gran” per a mi, vull dir que no és cap propaganda d’en Miquel
Barceló i de la UIB, encara que és, això sí, una propaganda de la
cultura i de la vida, com molt bé dius tu. La cosa és així: fa tres
anys, prop de quatre..., que la UIB va organitzar un curs d’estudi,
investigació, també de propaganda, per què no? sobre mi, sobre
la meva obra, la meva projecció, etc. Varen venir durant tot l’any,
tot un curs, professors de la Universitat de Barcelona, de València,
periodistes de Barcelona, a donar lliçons i conferències, taules
rodones, conferències de premsa. Va ser l’any Blai Bonet. Per posar
en marxa tot això, que era a nivell nacional i europeu, en Miquel
Barceló va pintar expressament per aquesta ocasió aquell bell quadre
de la germinació de vida i que, al peu de la germinació d’aquella
rabassa de dàlia o d’aquella patata que grella, en Miquel hi pintà
“Blai”. Varen fer onze pòsters diferents, amb la mateixa pintura tots,
però tots onze amb un poema diferent, un de cada llibre. Se’n feren
devers cinc mil ara, cinc mil més el cap de mig any, i s’enviaren
a totes les universitats espanyoles, universitats d’Europa, col·legis,
instituts, etc... Si en vols un, crec que jo, a canostra, en tenc un, o dos,
crec. Mig món en té un emmarcat i dedicat autògraf.
Això de la teva comunicació amb els companys al campus, és una
cosa senzilla: forma part natural del que tu en dius sobre “la meva
nova vida acadèmica”. ( Junt amb moltes altres coses que em contes,
m’ha alegrat ferm sentir-te dir “la meva nova vida acadèmica”.) Pensa,
i tu ja ho saps, que tot el que és nou significa que està en el camí
bo. Que tot sigui nou, crec que és un dels pocs manaments que ens
han donat. La teva manera de ser, els teus actes, la teva voluntat en
la bondat de cada dia i en cada petita cosa, et duran la comunicació
amb la basca del campus. Pareix que tothom té moltes presses, però
es veu també que tothom se queixa de la seva necessitat i desig
de comunicació. La comunicació comença quan n’hi ha un que la
comença. Per això de cercar i aconseguir contactes, jo et don els
noms, uns pocs noms perquè ara no és cosa d’envergar-te un tros
de llista, de gent molt amiga meva, a la qual pots anar, per exemple,
a donar-los records de part meva i dir-los que tenc ganes de saber
com els va, qualsevol excusa és bona. Són, entre bastants d’altres,
en Toni Bennàssar, que és el vicerector de la UIB, en Biel Mesquida,
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que és el xef de Relacions Públiques (aquests dos són sempre a
l’edifici del Rectorat, és el seu lloc de treball), en Joan Mir, que és
professor d’economia. Te’n dic el nom, el lloc que ocupen, etc., no
únicament perquè els vagis a veure i dur-los records meus, sinó
també, i sobretot, perquè puguis anar a ells a demanar-los qualsevol
cosa que necessitis, demanar-los ajut o una orientació en qualsevol
cosa que et pugui passar. Tenir a qui acudir dóna molta confiança i
tranquil·litat. Saber que un no està tot sol són cent cavalls de força,
Montserrat, no ho trobes?
Avui és el darrer dia en què el Tomarinar” està obert. Horabaixa
de tot, se’n van els darrers clients. La meva família està contenta, fan
un alè, estan molt cansats de fer quinze i setze hores de feina diàries,
i esperen l’hivern per descansar un poquet. Els meus dos nebots,
en Pere i en Blai, fa un més que compten les hores! que falten per
tancar l’hotel. “Ja falten just 282 hores per dir al fin solos! “ Per a mi
és diferent, molt: la perspectiva de l’hivern em posa bastant trist, això
queda molt trist, molt buit, no veus passar gairebé ningú pel carrer,
just trobes dotzenes de moixos abandonats pels estiuejants de Palma,
tots et llepen les cames dels calçons pensant si seran comestibles,
dic jo. Montserrat, si qualque diumenge dematí vols venir a passar
l’estoneta, devers les onze del matí, et diré com ho has de fer: com
que la porta per la qual sempre entres estarà ja tancada, telefona el
dia abans, jo t’esperaré dins els saló, tu m’hi veuràs, amb els dits em
fas toc-toc-uei als vidres, i jo t’obriré la porta que està com a molt
tancada amb un pany com de molta seguretat (?). Si, per si un cas de
casos, encara no m’hi vessis, dóna la volta a l’edifici, i la meva finestra,
que està a un metre de la vorera del carrer, és la darrera tirant de
cap a la mar. Si veus les persianes obertes, m’hi veuràs i jo t’aniré a
obrir a davant. Uf!, això pareix una guia o un film d’espionatge, eh?
Montserrat, tu has nascut poeta, no ets un poeta de temporada.
Es veu en l’aire que dones a les teves cartes. I, a la darrera que he
rebut, hi ha una expressió d’alta poesia: és quan parles de les mans
a l’arada, de deixar l’arada i t’exclames: Oh, Blat!
La poesia, l’art en general, sempre ha consistit, sempre consistirà
en expressar el sentiment del temps, “la palabra en el tiempo” en
deia Antonio Machado, en expressar la distància, les distàncies: la
distància entre els braços i el Blat, Oh, Blat!, la distància entre l’arada
i el Blat, Oh, Blat!
Felicitats pel carnet, Montserrat, quina raó tens quan dius “quina
panxada, uff!”.
Una abraçada forta, Blai Bonet.
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4)
Santanyí (Cala Figuera), 21-juliol de 1992
Estimat Montserrat,
T’he de demanar disculpes perquè he tardat tant a contestarte aquella carta boníssima de la teva “indignació” que deu estar
justificada ferm, perquè això d’anar vestit de nuvi amb aquest sol que
socarra el cul a les llebres és més fort que ser monjo cartoix o del
císter... que aquests sí, van vestits de nuvi a l’estiu i a l’hivern i, vestits
de nuvi, són l’amor que camina i que enyora la família...
Dius que “això” és una mala manera de treballar per a realitzarse. És veritat que, per realitzar-se a gust, el millor és treballar en una
feina que et vengui de gust. Jo som del parer que l’únic necessari és
realitzar-se: aconseguir fer real i operatiu el que portam encara com
a projecte de la nostra existència. Tu ho tens clar i, si ho tens clar, no
t’has d’encalentir el cap, el cor i el dia, perquè saps prou que el teu
projecte vital no és ser cambrer de luxe en un hotel de 5 estrelles,
quina clarorada!!!, sinó que aquest estiu concret d’enguany, treballes
de cambrer, vas vestit de nuvi, serveixes vins súper, repasses copes
de cristall de finor, au, riu, rossinyolet, i pensa que tot això de la
temporada de turisme d’enguany és una màquina de perfeccionar-te
i d’enfortir-te el caràcter i la voluntat: aquest estiu, Algú t’està polint i
fent-te únic des de dalt, fent-te anar alhora cap Amunt i cap Endavant,
com ens ho deia Teillard de Chardin. Quan arribis al moment de
realitzar, de fer real, operatiu, el que vols ser, has d’arribar-hi ja net
d’escorces, de grops, d’herbam, a fi de no haver de perdre temps,
durant la tasca sagrada de la teva vida, en perfeccionar-te el caràcter, la
voluntat, perquè en la tasca, la primera obligació és anar ràpid en tot.
Monserratet, quin rollo macabeu t’he envergat!! El meu estiu a Cala
Figuera també és ben sobrat: També visc una atmosfera de turisme
on tot són nirvis, crits, malsofridura, tretze i quinze hores de feina
diàries, jo no sé com n’Antònia, la meva germana, pot aguantar-ho,
tantes hores davant aquella cuinota, tants de forns encesos, tants de
clients, tanta gana... Tan poca gana que em fa veure tants pollatres
rostits, tant de peix fregit, tantes senalles de formatge, de pernil,
que en castellà és “jamón”, el pobre!, que jo me sent una mica humà
i Blai assegut davant un canastró d’albercocs, una cama aquí una
cama enllà, el canastró enmig, una mossegada de pa amb xulla i un
albercoc, una mossegada de pa amb xulla i un albercoc, jo quan me
pos en pla de l’Edat de Pedra som feliç amb les meves silvestrades,
just és que jo som un animal de ploma i, a l’hora de ser escriptor i de
realitzar la meva vocació, o com volguem dir-li, és qüestió de saber
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estar en l’Edat del Futur, en l’Edat de Déu, del Tot que ho és Tot en
totes les coses i en Tots els fets. I això tan complicat i mal d’anar
entorn és el meu pa de cada dia, un pa una mica rostit, o dur... Tot
el que val la pena és dur.
Ara ja és dia 22 de juliol 92. Quan sigui l’entrada de fosca, d’avui,
farà exactament 23 anys que Neil Amstrong, l’astronauta, tocà amb
el peu esquerre, a poc a poquet per veure si el trespol era blan i
s’enfonsava o no, la lluna. Per a mi, aquesta nit del 22 de juliol 92 és
tan emocionant com aquell 22 de juliol de 1969. Fa anys, quan vaig
escriure Els fets, componia un poema aquesta nit de la lluna i que té
com a final: “Feliç aniversari de la Matèria, Senyor!”.
Davant el sol que cau com argent viu, tenc a l’abast del capoll dels
dits aquella pedreta del riu de Santa Eulàlia, d’Eivissa, que em vares
donar. Tan petita com és dona frescor: la frescor ve de tu. Fins que
venguis, un dia al matí, a fi de donar-nos companyia a l’ombra de la
nostra conversada. Adéu, Montserrat.
Una abraçada forta.
Blai Bonet.
5)
Santanyí (Cala Figuera), 27 de Juliol-1 d’Agost de 1992
Estimat Montserrat,
Encara que just faci no gaires dies que et vaig escriure, avui et
torn a enviar quatre mots de lletra perquè em fa bé fer una petita
conversada amb tu, sobretot avui, bé, aquests dies en què la calor fa
tant de mal a causa de la suor que sempre seguit em fa anar remull,
i l’única medicina vàlida que hi ha és beure quantitats industrials
d’aigua. Per afegitó, amb el sol del Magreb que fa, fa un parell de
dies que no vaig a passejar per la carretera que va arran, arran de la
mar i de la qual se veuen els penyalars alts de Cala Santanyí, de Cala
Llombards, i totes les illes de Cabrera. És una passejada que t’obre els
sentits i deixondeix els esperits, però en tot el trajecte del camí no hi
ha ni una ombra, i sembla que camines davall una pluja d’argent viu.
Aquests dies, però, em passeig pels carrers de Cala Figuera, que, a les
nou del matí, estan tots a l’ombra de les cases i dels arbres.
Montserrat, ahir vaig tenir un dia d’aquests que acuben i et deixen
els esperits eixuts; va venir un equip de televisió, que eren 15!!
entre joves i al·lotes, per filmar un vídeo per la televisió, és natural,
però també per emprar el videu aquest com a material d’estudi en
les universitats de Catalunya i Balears. Han de tornar a filmar dues
sessions més... A la sessió d’ahir, la Cosa començà a les 11 del matí i
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acabà a les 7 del capvespre, amb una interrupció per anar a dinar a
un restaurant de Cala Figuera que es diu El Cruce. Vaig quedar atupat
i, alhora, xalest i animat perquè havia estat amb molta gent i havia
contestat tot el que em preguntaven, gravaven i filmaven, perquè tot
plegat era una manera de conversar amb amics de Barcelona, un
nét de Carles Riba, una brasilera, dos germans de Tortosa, en Biel
Mesquida, el càmera, que és un al·lot mallorquí, la veritat és que,
amb aquell rebombori de càmeres, aparells de so, focus, el Tomarinar
semblava una sucursal de Holliwood. És broma. Allò ha estat una
embafada. I pensar que han de tornar dues vegades més...
Fa anys, tampoc no gaires anys, l’estiu era una estació del temps,
en la qual totes les diferents cares de la cultura dormien com a
troncs fins al desembre, fins devers la Puríssima. La gent era fidel
ferm a l’etimologia, bé, al significat, autèntic d’“estiuejar”, en castellà
“veranear”, que, per sentir a dir, significa veure passar l’estiu,
asseure’s a un balancí, a l’ombra d’un pi o d’una figuera i veure
passar l’estiu. Tot això ha canviat d’una manera quasi espectacular.
T’ho dic perquè, d’uns anys ençà, dec rebre, a partir del primers de
juliol i durant tot l’estiu, dues o tres invitacions diàries que sempre
diuen, escrit a mà i amb una cal·ligrafia de palau reial o de Secretaria
d’Estat del Vaticà, “Blai Bonet i acompanyant”: són conferències de
senyors de Madrid o peninsulars en general, a una casa senyorial de
la serra de Mallorca, Son Galceran, etc... amb un còctel i un sopar,
gratis. Després de la conferència, concerts de música de cambra,
per quartets o quintets d’Israel, Praga, etc., també a casals de la
serra mallorquina; dos cèntims del mateix passa amb invitacions de
Catalunya, la Costa Brava de Catalunya (S’Agaró, Palamós, etc...),
concerts, pianistes, violinista, els millors del món, tot a palaus gòtics,
romànics (claustres), i un còctel i un sopar i el que pot passar després
del sopar que és tot un etcètera. Aquesta innominada festa campestre
i marítima de cultura en castells i palaus de camp tenen una cosa
molt positiva i creadora d’humanitat: veus molta gent, converses
molt, coneixes gent nova, gent guapa, veus un vestit bellíssim devora
un llorer, devora un ravell..., i veus que l’home té la bellesa pel
mànec. Tu i jo, amb tantes invitacions, i tants de “passes”, que és una
cartolina amb una P majúscula, ens passaríem un estiu de passerells
diplomats, de música en música, de tiberi en tiberi, vestits com a
cavallers, i quina calor, i quines ganes d’un plat de trempó coentet, i
quina enyorança de l’Edat de Pedra.
La darrera invitació que he rebut, fa quatre o cinc dies, de molt de
senyoriu, imprès en paper de fil gruixat així com de paper de bula
pontifícia, que també deia, diu, “Blai Bonet i acompanyant”: era per
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a una altra recepció que el batle de Barcelona, Pasqual Maragall, i el
President de la Generalitat, Jordi Pujol, donaven al Palau de Pedralbes:
ho varen retransmetre per TV3: polítics, ministres, banquers, directors
olímpics, uns escriptors, uns arquitectes, uns pintors, tots anaven com
a perduts, amb la copa amb la mà, donant voltes, anaven d’un grupet
a un altre, semblava que cercaven sa mare...
Ja ho veus, Montserrat: la calor és així: en tres planes no m’ha
sortit ni una sola retxa interessant i, per afegitó, t’hauràs hagut de
llegir com un que obliguen a menjar-se un plat de sopa calenta a la
plena de juliol. Em pas els capvespres, de 2 a 5, damunt la terrassa
mirant el sol, la piscina amb la blavor, el carrer amb les bicicletes,
la frescor que dóna veure gent nua, i, després, veig les olimpíades:
m’agraden molt: és el meu món: Grècia, la bellesa de l’esforç.
Adéu, Montserrat. Pens molt en tu: per a mi ets com les Olimpíades.
Una abraçada forta.
Blai Bonet.
6)
Santanyí (Cala Figuera), 23 desembre 92
Estimat Montserrat,
solem dir “ja som a Nadal”. Jo, però qued més satisfet, si dic “ja
tornam ser a Nadal”. La veritat és que ens hauríem d’avesar a dir-nos
«ja tornam ser Nadal», perquè Nadal som nosaltres, sense nosaltres
mai no seria Nadal...
És per això que jo sempre pens i sent que, al manco per a mi,
Nadal són unes diades que em resulten una mica tristes perquè
una cosa és el color i l’olor de mata i de verdet i de glanera que fa
la tradició amb neules de l’església, i una cosa diferent ferm és la
realitat directa i una micoia asprenca de la vida de cada dia. I és bell,
molt, aquest fet de viure les festes nadales segons el nostre caràcter
personal i no segons una tradició tradicionalista, que ja és tradició,
no ho trobes? Però, no et creguis, jo som un enamorat, i de cada dia
més, de les bolles de bon pastor, de l’olor de serradís que empram
per fer caminois del betlem que, a ca nostra, té les figuretes d’argila
que la meva germana i jo tenim de quan érem a otets. Llavors fèiem
el betlem gros, damunt una taula grossa posada en un cornaló de
l’aiguavés de darrere de ca nostra, Santanyí; ara el tenim, a Cala
Figuera, dins una cistelleta amb el trespolet... de fons i els costadets
tapats de brotets de mata.
Mira tu el que són les coses, les cartes, el Temps i la vida amb
grops i escarrassos: ara som al matí del 1er de gener de 1993... Tots
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aquests dies passats, el meu cunyat ha estat amb molta febra, dolors
al fetge, i el vàrem dur a Son Dureta, i el metges, després de mirar-lo
bé, digueren que no hi havia cap raó per quedar a l’hospital, que, a
part del que té, que està bastant ben estabilitzat, segurament era grip
i una mica d’inflamació hepàtica per haver menjat en excés durant les
festes de Nadal... Així i tot m’agraden una cosa de no dir les figuretes
del betlemet d’argila.
La meva germana i jo, que ahir vespre no vàrem engolir les «uvas”
i vàrem sopar de pa i coses, formatge, foiagràs, oli amb tomàtiga,
pernil, fruita i aigua de l’aljub, avui de bon matí hem rebut el 93 amb
una xocolatada súper, i després me n’he anat a caminar, vorera vorera
de mar, per la garriga, on hi he collit aquesta floretina de lliri de
vinagrella per a tu. Bon 93, Montserrat. Procura complir amb el deure
de ser feliç i de ser-me amic: em faràs feliç a mi. Una abraçada forta.
Blai Bonet.
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EL C.E. SANTANYÍ, DES DE 1960 (i II)
Cristófol-Miquel Sbert

1961. El Camp del Bisbe Verger
La senyora Sebastiana Clar d’es Rafal havia donat a l’Església un
terreny tocant amb el carrer de Campos per construir-hi un col·legi
d’educació secundària, al costat del qual s’habilità el camp parroquial
d’esports. Era petit però com que els futbolistes no trobaven un camp
on poder jugar, i les ganes eren fortes, el 1961 abans de la inauguració
del col·legi (novembre del mateix any) s’hi col·locaren unes porteries,
i els diumenges hi anaven a practicar, grans i petits. S’hi feren partits
amistosos i una correguda de vedells amb novillers per sant Jaume
(1961). S’hi presentaren veterans de fora, com Martí Mora que feien
partits d’exhibició.
La juventut s’imposa
Els anys 60 amb l’idea de fundar un moto club un grup de joves
acabaren per redactar els estatuts d’una asssociació que denominaren
Societat esportiva cultural de Santanyí. El local social era a la part
de dalt del bar Can Piquer a sa Plaça.1 Els socis, que arribaren a ser
més de dos-cents, pagaven una quota mensual de vint pessetes la
qual cosa els donava força per dur a terme activitats, que sense la
col·laboració de tots haurien estat impossibles. Organitzaren tornejos
d’escacs, compraren una taula de ping pong alemanya, i acabaren
guanyant el campionat de Balears i participant en el nacional a Alcoi.2
Com que les al·lotes, amb tant buf de canvi havien deixat el passeig i
s’havien assegut a la fresca del cafè finalment acabaren per entrar-hi
i per a elles es feren també excursions, balls, obres de teatre, festivals
de música lleugera i algun concert de música sacra per Setmana
Santa. Els futbolistes animats pels resultats que obtenien contra els
equips visitants en aquell camp tan reduït decidiren de federar-se.
Però començaren a aparèixer els entrebancs. A Pep Costa, que se’n
encarregava de tot, li digueren a la Federació que abans s’havien de
pagar les multes pendents, total unes 25.000 pessetes, aleshores una
quantitat molt respectable. Tampoc tenien camp, i no s’entengueren
amb el aleshores propietari del camp des Pou que els demanava,
1 S’havia inaugurat el 1961.
2 Hi anaren Joan Ferrer Sastre i Sebastià Barceló de Son Danusset.
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còmodament assegut en una butaca del Cercle Mallorquí, de cobrar
en espècie. Finalment el futbol acaparà tota l’atenció.
1968. Camp de Can Coloma
Llogaren una tanca, d’un poc més d’una quarterada, a la sortida del
poble cap a Cas Concos per 7.000 pessetes, una quantitat exorbitant
que de principi pagaren amb els diners de les quotes de la societat.
La Federació els condonà el deute amb una quantitat simbòlica, 50
pessetes per partit. Tothom aidava, arrabassaren les figueres de cristià,
esterrossaren amb una bístia i aplanaren el sòl. Però no fou suficient,
jugaven per dins terra, contínuament s’havia de tallar l’herba amb
màquina, les caigudes sobre la grava deixaven sempre alguna nafra,
en ploure s’havia jugar dins el fang, si prèviament no s’havia embassat
o inundat. I la síquia del camí no dava abastament.
Jaume Vidal Periret, mestre d’obres, avançà la construcció de les
senzilles casetes, Tomeu Vidal Ruton feu el mateix amb la instal·lació
elèctrica i els focus per il·luminar el camp, Subministres Frau de Palma
els fiaren quatre equipatges, dos d’entrenament i dos de joc, Antoni
Rado els deixà connectar amb la línea elèctrica de la seva granja.
Després de tants anys havia ressorgit el Santanyí. S’inaugurà l’u de
setembre de 1968. Primerament es tancà amb estaques i una corda
tot al voltant, que finalment es substituí per maresos. Els jugadors
que s’entrenaven al llum d’una bombeta penjada d’un pal de telèfons,
havien de comprar-se el vestuari i les botes. Quatre temporades
després arribaren, no se sabia d’on, uns xandalls vermells Gràcies
a les aportacions dels mantenidors del club, es pogué instal·lar un
encalentidor d’aigua, però mig d’amagat ja que no volien que se’n
assabentassin els visitants ni l’àrbitre, que abans no en tenien.
I així es tornà fundar el C.D. Santanyí, tot confiant amb els socis i
les aleatòries taquilles.
El 1968 començaren en Segona, perquè aleshores era la categoria
inferior. Quan després s’establí la Tercera regional, se’ls avisà que a
la propera temporada la integrarien els cuers, advertència que fou un
molt bon incentiu.
Tingueren d’entrenadors, Jaume Vidal Periret, Sebastià Adrover, des
forn, Tomàs Verd o Pep Costa. El llistat de jugadors és nombrós.3 En
3 El 1968 els jugadors eren Julià Burguera, des cantó, Tomeu Batle, Lluc Colauet, Julià Burguera
Benet, Biel Adrover, de sa mestra, Joan Paller, Josete, Damià Vidal, Indalecio Mañas, Jeroni
Ferrando, Llorenç Rigo i els germans Domingo i Joan Moyà, d’Alqueria Blanca, Toni Vidal
Periret. Joan Rossis i Pep Costa. Després s’hi integraren Damià Barceló, (que jugant amb el
Llosetense havia passat a ser el millor jugador de Balears de Segona divisió, i que després de
jugar amb el Santanyí passà a ser el seu entrenador), Toni Serra, Cosme Adrover, Nadal Miquel,
252

SANTANYÍ: LLENGÜA, TERRES I GENT

principi no hi havia juvenils però es començà a fomentar la pedrera
amb alevins, infantils i juvenils: des de S’Horta fins as Llombards
anaven amb els seus cotxes a recollir els nins i els tornaven.
Part de les aportacions dels socis, alguna a través del batle Miquel
Verger Verger (1972/75) i altres més rellevants de part d’algun
soci engrescat eren emprades en pagar els sous que els jugadors
lesionats deixaven de percebre. Total, molta escassesa que s’havia de
compensar amb col·laboracions d’onsevulla. Els seguidors posaven
els seus cotxes i els entrepans i convidaven a coques, botifarrons i
ensaïmades si tornaven guanyadors.
Els presidents
Els primers foren Tomeu Sitges, Guillem Amengual, Llorenç Escalas,
el 1973 entrà Jeroni Llambias i el 1977 el substituí Joan Camps. Tenien
per costum homenatjar els jugadors amb entrega de trofeus i un dinar.
Joan Camps Liras
De Santa Catalina (Palma) era nebot de l’utiller Liras i havia vingut
fixat per Carles Serra el 1953, intercanviat amb Salom (Mosson).
Quan ja jubilat de futbolista passà a substituir de president a Jeroni
Llambias la situació canvià radicalment. Conduí el Santanyí a la seva
millor època. Amb la seva empenta es produí un canvi radical en el
terreny esportiu i en l’econòmic. Com que estava molt ben relacionat,
sabia com i on fer bons socis, se’n aconseguiren prop de 500, alguns
de fora poble. El dia del club era especialment exigent. Tothom havia
de pagar entrada, començant pel taquiller. Pagava raonablement
els jugadors amb els quals sabia negociar i el que emparaulava ho
complia. A un davanter, per exemple, se li pagaven 50.000 pessetes.
S’aconseguí una gran i constant assistència de públic. Ell mateix
enviava clients del seu hostal Rocamar de Cala Figuera a animar els
partits i n’organitzava d’altres amb jugadors alemanys.
Tenia un gran interès per l’equip, i amb la junta formada per
Antoni Vidal Sales, Mateu Cànaves, Jaume Adrover o Jeroni Obrador
li donaren una forta empenta. Cada dilluns es reunien damunt Can
Piquer per estudiar la situació. Aconseguí quotes respectables dels
esponsors, aportacions contínues i desinteressades, especialment dels
que tenien fills jugadors. Contractà jugadors de fora, aportava a la
plantilla jugadors que feien el servei militar a Palma.
Antoni Rado, Jaume Rigo Calent, Damià Rigo, factòtum de Cultura, Esteva, Andreu Ferrer, Toni
Vidal Tanque, Taverner i Biel Soler, tots de Porreres, i Andreu Burguera i Pedro i Valerio Medina
des Llombards. Els porters eren Julià Alemany i Simó Barceló.
253

III JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

Va aconseguir un entrenador rigorós, Amador Puig, jugadors com
Miralles de Palma, dos de ses Salines, Oliver i Salvà; Barceló i Garcia
del Baleares. Tot i així, encara la majoria de jugadors eren del poble:
Rado, Vidal Periret, Miquel des Forn, Roig, Verd, Roca o Miquel Escalas
Metge. Aconseguí que els jugadors anassin vestits de la marca Puma
i que el club pagàs els desplaçaments enfora com a Formentera. I
fomentà la pedrera.
Era molt intrèpid i professional, organitzava rifes, com la del Ford
escort, el número del qual afortunadament no va eixir premiat, o
la venda mensual de cartolines en combinació amb el sorteig dels
cecs. Amb idèntica finalitat es pintaren més anuncis, que ja s’havien
començat a fer la darrera època des camp des Pou. En el camp
d’esports ja se’n posaren tot al voltant del camp, no sols davant dels
espectadors sinó també als murs de darrera, fins s’autoritzà que els
jugadors en duguessin a les seves camisetes.
Tercera Divisió
La temporada 1978-79 amb Joan Camps (1977/82) pujaren a
Primera regional, estigueren dos anys a Primera Regional Preferent, a
Segona i la temporada 1981-82 es produí el miracle. Cosme Adrover
Garí marcà un gol esplendorós. Des del mig del camp, en treure, se’n
adonà que el porter estava avançat i... passaren a Tercera divisió.
Hi romangueren una partida d’anys, i competiren amb el Mallorca.
Hi anava molt de públic, tot al voltant del camp d’en Coloma hi podia
haver dues fileres d’espectadors. Fou la millor època.
El camp d’esports
La seva insta ació s’ha d’agrair en molta part a la vinguda del que
fou primerament ministre de Justícia, Iñigo Cavero,4 per promocionar
la UCD a les primeres eleccions democràtiques i després a les
segones pel PP, ja que es presentava en la candidatura de Balears.
Quan esdevingué Ministre d’Educació i Esports envià una carta
al batle posant-se a la seva disposició. S’aprofitá el seu oferiment
per demanar-li el camp d’esports. A través de la federació oferiren
quasi nou milions de pessetes. S’exigia que durant 25 anys havia de
constar fora de l’edifici el rètol “Camp municipal d’esports, Federació
Espanyola de Futbol” abans de passar a ser camp d’esports municipal.
El camp també havia d’estar tancat de paret i gaudir de gespa natural.
4 Participà el 1962 en el Congrés del Moviment Europeu de Munich per la qual cosa fou
desterrat durant sis mesos a l’illa de Hierro. Fou Ministre de Justícia, d’Educació i Ciència i dirigí
el ministeri de Cultura.
254

SANTANYÍ: LLENGÜA, TERRES I GENT

Posteriorment l’ajuntament hi posà algun milió més quan s’hi
afegiren els complements, com el túnel, les cinc casetes, el bar, o els
aspersors per regar, que no eren en el primitiu pressupost.
Es construí en 400 metres. S’havien adquirit 23.000 metres quadrats
a set propietaris per 7.500.000 pessetes i s’oferí un solar a la Casa del
Mar per construir-hi una unitat sanitària.
La construcció del poliesportiu municipal, obra de Joan A. Llobera,
amb un pressupost de 9.768.000 pessetes, més 1.500.00 pessetes
per les dues pistes de tenis, en una de les quals es podria praticar
básquet, futbet i voleibol, a més de piscina de 12 per 12,5, cafeteria,
aparcament i gespa, fou adjudicada al constructor Josep Prohens Batle.
S’inaugurà el dia de sant Andreu del 1982, una jornada de fred
molt intens. El camp però feia un efecte extraordinari, la seva gespa
natural, sols comparable a les del Lluís Sitjar, Constància o Poblense
causà un gran impacte entre els espectadors. Es feu la inauguració
presentant tot els equips en formació, des d’alevins, infantils o juvenils
fins adults, tots tingueren el seu moment de compartir la inauguració
amb petis partits per categories.
El moment culminant consistí en l’acte de desagreujament que
s’organitzà en honor de l’arbitre sr. Morro, president del co egi
d’àrbitres, que feia uns anys durant un partit, una temporada que com
sol succeir tothom assegurava que els àrbitres ens eren sistemàticament
adversos, va rebre una bufetada a la cara de part d’un jugador local,
Toni Periret que no pogué jugar més, i que li feu perdre el sentit. Com
que no hi havia altaveus, es donaren la mà.
Al final del franquisme, gràcies a les bones influències, alguna
vegada es pogué aconseguir que si algun àrbitre no era del grat de
la directiva abans de ser designat se’n demanava un altre. Aleshores
també hi havia camps bons com el de la Colònia de sant Jordi, sota
l’auspici del marquès del Palmer, a Campos també hi havia un equip
molt bo, però en mancar els doblers, tot anà baixant.
El 12 de gener de 1983 s’il·luminà el camp de futbol, amb sis
torres de 18 metres d’altura i sis focus de mil volts.
La gespa
La gespa tingué uns resultats molt diferents dels esperats. Per un
costat, la seva conservació va resultar molt laboriosa i cara. Finalment
es va assecar, però el 2011 gràcies a Àngel Mª. Villar, president de la
Federació espanyola, s’instal·là una gespa artificial de molta categoria
i es millorà la instal·lació elèctrica.
Per altra banda, va contribuir a desenvolupar un sentiment d’orgull
entre l’afició que cregué que s’havia de tenir un equip en consonància
255

III JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

amb l’aspecte impactant del camp.
L’adquisició de jugadors i el preu que se’ls pagava donà lloc a
alguna forta escissió dins la junta directiva.
El toc femení
El principi de la temporada 1982/83, els darrers mesos que es
jugava en el camp d’en Coloma, es presentà el problema de quedar-se
sense el servei de bar. Dues al·lotes que eren part de la junta directiva
Francisca Vidal Bonet i Agostina Cladera, a les quals s’hi afegiren
Antonia Suau i Maria Pons, s’embarcaren en l’aventura de dur el bar
a canvi de tenir a punt les instal·lacions. No ho feien per motivacions
econòmiques ja que totes tenien la seva feina remunerada. El posaren
a punt i curiós amb cortinetes i una camilla amb un braser. Arreglaven
les casetes del vestuari, llauraven el terreny amb un tractoret Pascuali,
passaven la raspa, regaven la gespa amb els aspersors, marcaven
el camp i participaven en les celebracions. Obrien quan hi havia
entrenaments i els dies de partit. Compraren una rentadora i els
dilluns hi anaven a rentar la roba dels jugadors, també compraren
sucessivament dos cotxes 4L de segona o tercera mà per traslladar el
bar a les competicions de tir i de motor-cros per les festes patronals,
traginar els panets del forn i també... per a les seves sortides de
bauxa. Aleshores hi havia molts jugadors del municipi, l’equip anava
a Tercera i hi havia molta afició, sobretot en els partits de màxima
rivalitat com el Salines, i molts clients, especialment a les berbenes,
que anaven a mitges amb l’ajuntament. Ho dugueren durant tres
temporades fins el 1985. Totes coincideixen: No recorden si feren
beneficis, això sí les robaren dues vegades la caixa, però feren poble
i s’ho passaren d’allò millor. No es pot oblidar tampoc la tasca duta a
terme per la desapareguda Aina Sunyer Monserrat, que també havia
estat la tresorera del club.5
Assemblees
La Junta directiva es reunia a Can Piquer I alguna vegada en el
cinema Velar, i a causa de no haver-hi un moderador es convertia
en una inacabable marató, on tothom parlava de qualsevol cosa i
on no hi havia manera de posar ordre. Era tal l’apassionadament
dels integrants que a l’estiu s’organitzava una junta directiva para
ela a una casa particular on es discutien els problemes del club, que
continuà celebrant-se a l’hivern, amb xocolata o botifarrons.

5 FERRER ADROVER, Pere, “Ens ha deixat n’Aina Sunyer Monserrat”, Dies i Coses, abril 2017.
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Jeroni Obrador
Amb ell de president es plantejà una insalvable disparitat
d’objectius. El metge era partidari de formar una mena d’escola de
futbol, utilitzar aquelles noves instal·lacions en benefici de la joventut,
formar una pedrera per poder tenir un equip local i entaular una
estreta relació amb els altres clubs de la comarca. Per contra, una part
important de l’equip directiu, que encara es reunia a la part de dalt
de Can Piquer, volia resultats a curt termini, bastir un equip a l’altura
del nou camp. Obrador finalment dimití en veure que no podria dur
a bona fi el programa amb el qual s’havia presentat.
Els jugadors
Amador Puig, ex-jugador del Mallorca i José María Garcia Zubieta,
del Porreres, eren bons entrenadors, amb ells el Santanyí va viure els
seus anys més esplendorosos. Hi havia bons jugadors com Garcia de
Palma i Alcaraz de Manacor, i Toni Vidal Tanque, Lillo, Carmelo, Duran
i Vich i els porters Juanjo Martínez de Campos i Toni Vidal Gato de
Ses Salines, que no es fiava, demanà i aconseguí que li firmaren unes
lletres, que, gràcies a un particular, finalment va cobrar.
Jeroni Obrador també va aconseguir dos bons fixatges, dos
jugadors del Sevilla, Pinto i Miguel Àngel, que causaren una autèntica
sensació entre els aficionats i aficionades del poble. Fixà Manjón de
segona divisió, d’Úbeda i un jugador d’un dels equips del Real Madrid,
José González Reguillón, davanter molt ràpid, que feia la milícia a
Automòbils, però el colonel no el tractava bé i mai no era segur
que arribàs. A més incorporà Ballester del Campos a fi d’apuntalar
l’objectiu de pujar de categoria. Els santanyiners eren Damià Barceló,
fill, Nadal Miquel, Guillem Adrover i Damià Rigo (defensa). Per tal
d’estalviar despeses, s’aconseguí contractar amb una empresa de taxis
de lloguer perquè recollís i se’n tornás els jugadors.
Agost 1984.6 Han dimitit Jeroni Obrador i els seus directius desprès
de la dissortada temporada. L’entitat sembla pateix un considerable
dèficit econòmic i se necessita el suport dels aficionats. El Santanyí
pot retornar a tercera divisiò i el poliesportiu tornarà ser un lloc
de trobada. Novetat, el fixatge de l’eficaç entrenador José Mª. García
(Zubieta). S’ha de cuidar al màxim la pedrera i fer els fixatges
necessaris per aconseguir la tornada a la Tercera.
La situació econòmica no permetrà com abans anar a cercar
jugadors a la Peninsula, circumstància fins l’any passat inèdita en el
club. En definitiva, la present temporada es presenta interessant amb
6 SERVER-MAS, Andreu, “Crònica esportiva”, Sal i Xeixa, agost 1984.
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atractius com jugar de bell nou front a equips veïnats com Ses Salines,
Campos o l’Espanya. A més, per regla de la Federació, el primer de la
lliga de Preferent accedeix directament a la categoria superior. L’ideal
seria jugar amb el máxim de jugadors d’aquí.
Nova directiva: president Joan Camps; vice primer Damià Barceló,
vice segon Joan Serra; vice tercer Bernat Picó, secretari Toni Perona;
vice-secretari Joan Miquel Escalas, tresorer, Tomàs Miquel. Socis, 486.
L’entrenador
Zubieta un dia que va anar a jugar al Port de Pollensa, que tenia
també un bon equip, durant el partit es va picar fort amb el massatgista,
no passaren a la violència però poc hi faltà. En acabar el partit encara
enfadat es dirigí amb la seva dona cap al cotxe amb l’intenció de
tornar a Palma. La dona, però, havia perdut les claus. Quan finalment
aparegueren i posaren el cotxe en marxa, se’n adonaren que dues de
les rodes del vell vehicle eren buides i ja era fosc. Gràcies a que havien
convidat Antoni Perona a tornar amb ells i se li va ocórrer telefonar
el seu sogre, president de la Federació nacional de gasolineres,
s’aconseguí que enviaren un mecànic. Amb un cotxe i de mala gana
anà a solucionar la pana, com a favor especial, en diumenge i en
aquelles hores. Quina no fou la seva sorpresa quan comprovaren que
es tractava del mateix massatgista, amb el qual les havia tingudes feia
una estona.
Rivalitat amb el salines
El 1984 el Santanyí era a Tercera divisió però ja descendit. I...
al seu rival, rival de veïnatge, el Salines, sols li faltava un punt per
quedar en Tercera. Dos apassionats del Santanyí es desplaçaren fins a
Artà i els prometeren 200.000 pessetes si guanyaven al Salines. Però
algú de Ses Salines se’ls havia anticipat, els havia promès una prima,
però menys suculenta, si es deixaven empatar i així podrien continuar
en Tercera. El dia del partit els artanencs motivats com estaven amb
la recompensa santanyinera anaven a per totes, capficats atacaven
sense miraments ni pietat, no se’ls podia aturar, fins els protectors
del Santanyí animaven els artanencs, evidentment. Finalment l’Artà
guanyà i els dos veïnats descendiren. Llavors cada vegada que aquests
s’enfrontaven s’organitzava una batalla campal.
L’antagonisme entre el Santanyì i el Ses Salines donà taquilles
de record, partits d’alta tensió i molta d’angoixa. I no es limitava
a l’àmbit del camp. En un d’ells, durant la presidencia de Camps,
una furgoneta s’aturá davant la taquilla i demanà permís per passar,
que anava carregada d’ensaïmades i cava per celebrar-ho d’immediat
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en acabar el triomf a casa sobre els saliners. Entraren. El resultat,
però, els fou advers i ni les tastaren, les haurien fet mal. El mateix
president que fumava amb satisfacció uns cigars ostentosos, aquell
dia els rovegava. I a la feina, un mestre d’escola local, Sebastià, fanàtic
del Santanyí tenia la plaça a Ses Salines. El dilluns els seus companys
de feina estaven pendents de la seva reacció. Arribà mala cara ferm i
passà per davant del grup sense ni dir ni bon dia.
Aleshores es radiaven els partits o millor dit qualcú contestava
quan cridaven des de la ràdio. El locutor local era Pedro Navarro.
Novembre del 84. On és sa vadella?7
Volem fer menció del popular article aparegut a la revista Sal i Xeixa
sobre l’antagonisme que bategava entre els seguidors del Santanyí i
del Salines. Els enfrontaments entre aquests dos equips sempre han
ultrapassat allò merament esportiu. Afortunadament amb el pas dels
anys s’ha anat substituint la força bruta per la dialèctica i aquest
diumenge en fou una delitosa mostra. La disputa va prendre per
camins insospitats. En poc més dels darrers cinc minuts el Santanyí va
donar la volta a un partit en el que anava per darrera en el marcador.
La tensió era al límit. Tot de cop el públic local, alliberat després de
tanta angoixa, començà a cridar Sa vedella. On és sa vedella? Muuu!!
Mentre els blaunegres defallien amb l’esforç realitzat els roigblancs
esdevenien poderosos. I el públic venga demanar per sa vedella. Tot
de cop i sense poder resistir tanta cridòria en contra seva, l’home que
havia promès una vedella si els saliners guanyaven al Santanyí corria
a “indultar la banyuda” i a fugir de la ruixada estereofònica. I els dos
minuts darrers, amb futbol i força s’arribà a la victòria i... el deliri. Del
0-2 inicial s’havia es passat a un contundent 5-2 final.
Juny del 1985. Crònica resum de la temporada8
El CD Santanyí per tercera vegada en els darrers anys ha recobrat
la categoria Nacional i per segon cop amb el president Camps. Ha
aconseguit pujar amb el màxim de jugadors locals, catorze. No fa
gaire anys això era un somni. Els medis però eren uns altres. Sembla
que l’èxit de socis i públic als partits així com les bones gestions de la
junta directiva, hauran compensat el dèficit de la temporada passada. I
la plantilla es repartirà unes deu mil pessetes per cap provinents de la
prima de promoció. Això vol dir que el club ha ingressat prop de mig
milió de pessetes. El pas a tercera, evidentment, implicarà més despeses.
7 SERVER-MAS, Andreu, “Crònica esportiva”, Sal i Xeixa, novembre 1984.
8 SERVER-MAS, Andreu, “Crònica esportiva”, Sal i Xeixa, febrer 1985.
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Tomeu Ballester i Nadal Miquel9, amb un grup d’esportistes
seleccionats, foren proclamats millors jugadors de Balears en un acte
que organitzava anualment “Ultima Hora”. Andreu Roig fou la revelació
de la temporada. El partit de l’any fou el Santanyí-Salines. No s’havia
vist mai al Poliesportiu tanta traca, tanta bandera i tanta tensió. Un
any més l’afició ha acompanyat l’equip tant en el nostre camp com en
els desplaçaments, També els simpàtics seguidors calongins així com
el turistes alemanys del Fan Club CD Santanyí. La única nota negativa,
la dels quatre subjectes que van ebris al camp i organitzen números
d’allò més esperpèntic.
Així mateix hi ha un petit superàvit. Per les quotes de socis —10.000
pessetes— es recaptaren quasi tres milions de pessetes i la major part
es dedicà a remunerar els jugadors. El pressupost de la temporada
vinent es d’uns vuit milions. Cap dels jugadors santanyiners supera
les 175.000 pessetes. No es va contractar el jugador llombarder Nadal
Vicens que exigia 250.000 pessetes el qual va preferir continuar amb
el Salines sense cobrar.
Desembre 85. Santanyí, 2 - Atletic Balears, 010
Al final s’encengué una potent i llarga traca i es mantejà salvatgement
una porcella amb la samarreta blanca i blava.
En acabar la temporada 1985/86 l’objectiu de permanència s’havia
assolit sense massa penes. Tot i els esforços però quedava un dèficit
d’unes quantes centes de mils de pessetes. Era l’últim partit a casa i
els incondicionals preparaven un càlid acomiadament als jugadors. Ja
a punt d’acabar l’àrbitre incomprensiblement senyalà falta contra els
locals (3-3) i expulsa Pep Amengual. Cap al final davant el desconcert
dels locals el Sóller aconsegueix el (3-4) definitiu. A la sortida hi va
haver més d’una empenta i qualque agre discussió. Alguns vilatans
es varen ofendre entre sí. Tot amb tot va donar: un partit de clausura
al camp del Santanyí i tres de suspensió per a n’Amengual. El 30 de
maig la directiva presenta la dimissió.
Contra el Cala d’Or
La temporada 1986-87 en un partit decisiu amb el Cala d’Or en què
el qui perdia baixava de categoria, el Cala d’Or va guanyar i el públic
indignat —amb raó o sense— envaí el camp. El president Camps,
9 Eren els seus temps d’estudiant a Barcelona. Recomanat per Chus Pereda, exjugador del
Barcelona, internacional, que aleshores tenia un restaurant, aconseguí poder entrenar-se dues
vegades per setmana al camp de l’Europa i els caps de setmana, finançat pel club, venia a
Santanyí a jugar. També ho feu més tard Antoni Vidal.
10 SERVER-MAS, Andreu, “Crònica esportiva”, Sal i Xeixa, desembre 1985.
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noblesa obliga, defensà l’àrbitre davant la massa irada, materialment
traguent-los l’home de les seves reivindicatives mans. Però quan
estigueren sols en el vestuari l’aixecà pel coll. Aquell comprengué el
seu gest i començà una bona amistat entre ells.
Els tancaren el camp i per poder jugar contra el Constància
hagueren de desplaçar-se a un camp neutral, a no menys de trenta
quilòmetres de distància. Li guanyaren de 5-0 i va fer campió.
Juliol 1988. El C.E. Santanyí, després de guanyar un recurs, seguirà
a Tercera. Amb el C.E. Cala d’Or seran els dos representants del
municipi dins aquesta categoria. Santanyí és el poble amb més equips
a la divisió nacional, juntament amb Calvià.
26-6-1989 Partit accidentat entre el Santanyí i el Cala d’Or. El
Santanyí perd la categoria nacional de tercera divisió.
Tot i que aquests exemples sembla que ho desdiuen pensam que
avui hi ha menys arravatament en els camps, i més reglamentació,
més educació i... més guàrdies vigilant.
El Santanyí va romandre molts d’anys a Preferent abans de tornar
ascendir, es varen jugar dues promocions i tornaren baixar a Preferent.
Per intentar accedir a Tercera han jugat dues lliguetes. La 2014/15
foren eliminats pel Rotlet Molinar, la 2015/16 ho foren per l’Eivissa.
L’altre equip
No s’ha de oblidar l’equip tècnic que se sol encarregar de dur a
terme altres tasques menys vistoses, feina que sovint no es reconeix,
però sense el qual l’espectacle seria impossible. Des de l’equip directiu
passant pel de manteniment de les instal·lacions i en darrer lloc però
no menys important els socis i els esponsors que ajuden a mantenir
l’equip. Entre els darrers destaquen Mateu Cànaves, Toni Vidal Sales,
Jeroni Obrador, Pere Vicens, Simó Escalas, o Pep Roca i Joan Roca.
Per ventura la feina menys reconeguda és la del secretari, que
s’ha de desplaçar contínuament a Palma ja que s’encarrega del
tema dels àrbitres, de les fixes, de demanar permisos, presentar el
calendari, organitzar les juntes i tota casta de tasques relacionades
amb les relacions institucionals. És un treball que requereix moltes
hores sense cap remuneració. Entre els desinteressats col·laboradors
cal destacar, en els treballs d’oficina, altra vegada, Agustina Cladera o
Francisca Vidal Metles, que, abans de la informatització duta a terme
per Joan Miquel, feien els prop de quatre-cents carnets de socis a
mà. També s’ha de mencionar la figura de l’utiller que, sovint sense
cap tipus de remuneració econòmica, s’encarregava de les feines més
poc cobejades com la d’anar a cercar balons, marcar el camp en guix
amb un carretó amb un embut, facilitar l’aigua als jugadors o fins i tot
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rentar la seva roba. Els locals foren Pep Sastre Sola i Eugenio Martínez
Patiño. Prova de l’estimació que els tenia la gent fou el multitudinari
acomiadament que es dispensà al darrer. El desembre de 1983 morí
repentinament a Maó el massatgista del C.E. Santanyí, Joan Rigo Rigo
“Torres” de 63 anys.
Pàtria o equip?
Mentre hi ha qui prefereix veure l’equip defensat per futbolistes
locals, la majoria anteposa la victòria de l’equip local amb qualsevulla
jugadors. En un torneig en què participava el Santanyí, que l’havia
organitzat, el Mallorca, un equip alemany i un co egi de categoria
suficient per tenir equip propi i en el qual estudiava un jove del
poble es presentà aquesta situació: el jove en qüestió ensopegà amb
un jugador paisà i la topada s’envidà. Els que es mobilitzaren per
anar en ajut seu no foren els altres jugadors sinó els familiars en
primer grau de l’estudiant que saltaren al camp. Com que la baralla
era una qüestió local també hi acudiren els pares dels altres jugadors
de la vila. El sentiment patriòtic també aflorà entre els acompanyants
i per no quedar darrera passaren al quadrilàter. La testosterona també
arrossegà els pares dels estudiants ciutadans. Tot plegat una mena de
brega de saloon de tots contra tots.
Violència. Encara devers 1990 de resultes d’una empenta en el
fossat un jugador del Calvià va caure sobre un escaló. Hagué de ser
traslladat a Palma, però per fortuna no passa del retgiró.
Pre-Benjamins, Benjamins, Alevins i Infantils
La temporada 1988/89 el benjamí de futbol-sala fou campió
d’Espanya.
El 1991 l’equip benjamí de Santanyí guanyà la lliga del Consell
Insular i assolí el distintiu de Campió de campions.
La temporada 1990/91 els alevins aconseguiren el títol de Campió
de campions i també foren campions de grup.
L’octubre de 1992 se celebra a Santanyí el primer torneig de futbol
infantil, amb la participació d’equips com Bramfelder (Alemanya),
Reial Madrid, Poblense i Santanyí.
Viatges amb el Santanyí
Hamburgo
La temporada 1993-94 l’equip infantil havia de jugar les semifinals
en un torneig a Hamburg (Alemanya) contra el Bayer-Levercussen.
Durant el partit un dels al·lots es va fer mal i l’entrenador volia
comunicar que el volia treure i fer entrar un suplent, però no en feien
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cas. Tot i que no parlava una paraula d’alemany era bastant expressiu,
pensava ell. El jugador no es movia i l’equip estava en un moment
delicat pels santanyiners al qual s’hi anava afegint el desconcert d’un
segon jugador ferit. Si la situació s’allargava el resultat final podia
ser fatal. L’entrenador optà per la solució de fer-hi entrar els dos
suplents. En veure els alemanys que eren tretze els jugadors, aturaren
el partit. Llavors sí que se’n adonaren del problema. Perderen per 1-0.
En acabar el partit ells mateixos, els organitzadors, se’n reien.
Maó
El 2004 havien de jugar contra l’Sporting de Maó. A l’aeroport
palmesà el seu avió era a punt de partir i la cambrera de vol, que devia
ser nova en la feina, no en treia aguller amb tanta de gent. Li feien
senyals que l’autobús era a punt de partir, però ella no acabava amb la
feina. Finalment arribaren a l’avió, amb les maletes ja carregades dins
la bodega, quan ja s’havia retirat l’escaleta, i el comandant no volgué
tornar obrir. Partirien en el proper avió a mitjan horabaixa tot i que
arribarien amb el temps just de començar. Rompent amb el costum
de menjar frugalment abans de començar el partit decidiren d’anar
a dinar a Can Torrat. I com que pagava el club i el menú era d’allò
més atractiu dinaren de frit i porcella. Ja s havien oblidat del nervis
del partit i qui més qui menys becava dins l’avió. Des de l’aeroport
anaren directament al camp en autocar del qual ja davallaren vestits
de futbolistes. I guanyaren per 0-1.
Grans desfetes
Hospitalet
El Santanyí hagué de participar en tres lliguetes d’ascens a Segona
B. El 2007 es desplaçaren a Villarreal (València). No aconseguiren
l’objectiu. La temporada 2008/9 s’enfrontaren a l’Hospitalet, que tenia
un pressupost anual de 500.000 euros i és la segona ciutat de Catalunya
en nombre d’habitants. Guanyaren per 3-0. Durant el primer partit la
batllessa amb cara mal dissimulada de satisfacció intentava calmar el
nostre president pegant-li copets sobre el genoll mentre li xiuxiuejava
Tranquiiil!, Tranquiiil! I guanyaren els catalans per 3-0. En venir a
Santanyí la cosa anà diferent, i els locals guanyaren, també per 3-0.
Es concedí una pròrroga de 30 minuts, i després penals, un darrera
l’altre enmig d’una gran tensió. Mentrestant el president intentava
amainar la batllessa amb copets de falsa commiseració mentre li deia,
Tranquiiila, Tranquiiila! En arribar al penal que feia catorze el nostre
porter Linares el va aturar. El públic amb l’ai al cor cridà eufòric. Però
l’àrbitre el feu repetir quan ja els aficionats s’abraçaven emocionats. El
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que preocupava més que la viabilitat de poder fer front a les despeses
que la nova situació implicaria11 era l’afany de guanyar a qualsevol
preu. La pròrroga es convertí en una tarda de penals. Fou un partit
de màxima intensitat i d’inacabable ansietat, fins al vint-i-cinqué que
el fallà el contrari. Aquella fou la millor temporada. Sols hi jugaven
dos santanyiners a l’equip, Picó i Nevado. Finalment passaren a la
eliminatòria amb el Jerez Deportivo (Cadis) que primer els guanyà
aquí per 1-0, i després en anar a jugar al seu camp a més de tornarlos guanyar per 2-0 no els tractaren bé, com si no fossin equip per a
la seva classe.
Miranda d’Ebre
El 31 de maig del 2008 s’enfrontaren al Mirandés de Miranda
d’Ebre (Burgos). La sorpresa la tingueren just en arribar al poble-ciutat
(38.755 hab.). Semblava engalanat per a l’esdeveniment, no hi havia
balcó sense banderes vermelles, per tot arreu hi havia banderetes,
camisetes o mocadors del club. I la gent cantant l’himne pel carrer.
Un seat 600 amb un altaveu recordava l’esdeveniment. Tot estava molt
organitzat, volien pujar a Segona B i es vivia intensament tant a nivell
professional com de carrer. El dia abans a l’hora d’entrenar-se plovia
però el camp estava ple d’animadors del seu equip, uns cinc-cents,
que volien saber amb qui s’havien d’enfrontar. No és necessari dir
com estava el camp el dia del partit. Dues mil cinc-centes persones
l’omplien. Empatarem al seu camp i aquí perdérem 0-1 i quedarem
eliminats. A resultes d’això tornaren organitzar un equip totalment
santanyiner.
Presidents i categories de l’equip
Del 1968 al 1978 estava a Segona regional.
Del 1978/80 va estar a Primera regional dos anys.
Temporada 1981/82 amb Camps a Tercera divisió, un any.
“
1982/84 amb Jeroni Obrador a Preferent
segona temporada.
“
1984/85 a Tercera divisió amb Joan Camps.
“
1985/86 Jaume Vicens Bonet.
“
1986/88 amb Joan Camps, quatre temporades
a Tercera divisió.
“
1988/92 amb Biel Oliver Solleric el 1989
passaren de tercera a Preferent.
“
1992/98 Agustina Cladera, sis temporades.
11 Remunerar l’àrbitre, per exemple, li costava al club 600 euros per partit, 12.000 per temporada.
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“
“
“
“
“

“

1998/99 Amb Bernat Picó, davallà de Preferent
a Primera regional,
1999/00 Pujaren a Preferent.
2000/01 Foren campions de Preferent.
2001/02 Pujaren a Tercera divisió en la qual categoria
romangueren durant catorze temporades.
2013/14 davallaren a Primera regional Preferent.
Per accedir a Tercera regional jugaren dues lliguetes.
La 2014/15 foren eliminats pel Rotlet-Molinar i
la 2015/16 ho foren per l’Eivissa.
2017/18 Just ascendits a Tercera el càrrec passà
de Bernat Picó a Tomeu Estelrich Vidal.

Els millors anys coincidiren amb el programa de TV1 Estudio
Estadio, època en què en la televisió sobre futbol només hi havia
aquest programa. En prodigar-se les emissions de partits d’alta gama
es notà en la taquilla. També començaren a aparèixer nous camps de
futbol, el 1975 ja n’hi havia a es Llombards; a s’Alqueria Blanca tenien
Sa Teulera i a Cala Llombards, l’associació de veïns n’havia muntat un.
També el de Cala d’Or.
Hemeroteca
SAL I XEIXA, publicació mensual del terme de Santanyí (1984/1986).
Informacions orals
Andreu Server-Mas, Gregori Suau Vidal, Joan Vidal Bonet, Antoni
Vidal Burguera, Joan Serra Pons, Antoni Vidal Salas, Antoni Perona
Bonet, Jeroni Obrador Vidal, Cosme Vicens Vidal, Tomeu Adrover
Escalas, Bernat Picó, Antònia Suau, Agustina Cladera, Maria Pons i
Francisca Vidal.
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BLAI BONET I EL TEATRE:
ESCRITS, REPRESENTACIONS I ORIGEN
Pau Vadell i Vallbona

a Antoni Artigues
M’agradaria molt venir a Barcelona, estar a prop de
vostès, amb el seu consell i el seu amor, venir aquí a viure
escrivint i estrenar teatre viu, un dels meus projectes més
immediats. Aquí, a Santanyí, un arriba a portar pàtina de
tedi. Això sempre influeix damunt l’art.
Carta de Blai Bonet a Carles Riba. 5.4.19541
1. Inici i la descoberta del llenguatge
No esmussarem ningú si deim que la vida de Blai Bonet és un
teatre; que ell és teatre. Teatre de l’absurd, irònic, còmic i finalment
melodramàtic. Tot i que intentà a vegades escriure “teatre” en el
sentit estricte del gènere, no se’n sortí, segurament perquè hem
de considerar que tota la seva obra, on «l’art és fer-ho tot nou»,
dificultaven al mateix autor separar el que era poesia del que era
narrativa o teatre de la manera que s’entén formalment en l’actualitat.
L’autor, un fora de sèrie del tot polivalent, feu poesia lírica, poesia
de la vida, poesia èpica (narrativa), poesia dramàtica (teatre)... una
transversalitat del concepte que l’han portat a ser, amb paraules
del dramaturg Joan Tomàs Martínez, «un homenot dels nostres». És
una estratègia literària important, diu Martínez: «converteix la seva
obra en un objecte total, que pugui tocar diferents vessants i que
contengui diferents veus i diferents textures».2
«La poesia és la visió conjunta de totes les coses. És a dir, tot el
món, tot l’univers i tots els éssers humans han de caver dins la poesia,
a cada poema. Dins cada un de nosaltres hi ha de caber la síntesi de
tot el que hi ha al món», deia Blai Bonet posant d’exemple Hölderlin.
(PLANAS, A. 1994:66).
1 Carta reproduïda a la revista Reduccions núm. 96, monogràfic dedicat a l’autor. Allà hi
apareixen transcrites una sèrie de cartes a Carles Riba.
2 Vegeu l’entrevista a Joan Tomàs Martínez al documental El teatre de Blai Bonet, editat per
Tshock Cultura Emocional el 2018.
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Blai Bonet també va dir en diferents ocasions que ell era «un actor
fora de sèrie». De fet, la seva obra és farcida d’elements d’oralitat i,
en certa manera, de teatralitat. Qui el va conèixer afirma que tot ell,
la seva vida, era una representació de “narcís” santanyiner.
Ja en la descoberta del llenguatge culte, amb la representació de
la Sibil·la a l’església de Santanyí, d’infant, Blai Bonet ens lliura al
binomi teatre-llenguatge que l’acompanyarà tota la vida, tot i que
només publicarà una obra de teatre pròpia, Parasceve, d’una cruesa
sobrenatural, molt propera al llenguatge teatral de Lorca; i escriurà
per encàrrec Oficis de carrer, pels infants del col·legi Bisbe Verger.
En aquesta breu comunicació farem esment als detalls que porten
a l’autor a escriure teatre, fixarem les representacions històriques
que s’han fet i intentarem fer una panoràmica pels muntatges teatrals
confeccionats a partir de la seva obra poètica que s’han representat la
darrera dècada. Es tracta de l’ampliació d’un article aparegut el 2012
al monogràfic sobre Blai Bonet de la revista Pèl capell sobre tot el
que fa referència al teatre.
1.1 Precedents: La Sibil·la
La primera topada de Blai Bonet amb el teatre fou molt prematura.
No és que cercàs cap representació al poble ni res per l’estil. L’al·lot
dèbil i malaltís com era, s’adeia amb el seu inicial coneixement dels
rituals sagrats i de l’església catòlica. Als nou anys va ser el responsable
de cantar la Sibil·la «a Matines», a la missa del gall; precisament el
1935, premonitori cant que l’any 1936 s’escenificà amb l’inici de la
Guerra Civil. El fet de cantar aquella lletra el va marcar molt, sobretot
i segons contà ell, en la jerarquització i l’organització social del
llenguatge, del lèxic propi que s’utilitza als diferents àmbits. Investigà
la primera paraula del seu cant, “El jorn” que, en saber i confirmar
que volia dir “el dia”, i que coses baixes com “es capellà”, en créixer
eren literàries “el papa”; tot d’una s’adonà de la necessitat de l’ús del
llenguatge popular, el de la gent. És com en les seves asseveracions
i enraonaments: «Jo no he estat mai literari. Si la literatura coincideix
amb la terra, sí; ara, si no hi coincideix...» (COCA, J. 1981: 18). Tot
això, en el teatre, és important.
Quan feia referència, a La vida i els meus instants, als quatre
o cinc anys que cantà la Sibil·la des de la trona de l’església de
Santanyí, parlava de la teatralitat del fet:
«Aquella serietat i aquella preocupació davant el fet de
cantar la Sibil·la no era gaire natural en un al·lotet petit i
magre com era jo.
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D’on grellava aquesta serietat? Des de quina escletxa
rajava aquesta preocupació i prevenció, que se sentien
xalestes i estugoses alhora davant la representació
«teatral» de la Sibil·la?». (BONET, B. 1987:10)
I n’explica el ritual, la representació:
«Era la mateixa diferència d’estament i de jerarquia entre
“el dia” i “el jorn” de l’escena teatral de la Sibil·la, jo sortia
pel portal de la part de l’evangeli, feia una capada davant
l’altar major, al bell mig del presbiteri, i, revestit amb una
sotana color de cardenal, una capa color de ciclamen, la
corona color de rosa, pujava a la trona, amb l’espasa del
tinent Mir, el pare de n’Antònia Mir, i el mestre Barrió
amb l’orgue m’acompanyava» (BONET, B. 1987:11,12).
2. Les obres de teatre
2.1 Parasceve

Cartell de la representació de Parasceve a la UIB dirigida per Antoni Artigues.
Imatge de l’anyell de Pasqua. Disseny de Jaume Falconer.
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Coberta de la darrera edició de l’obra. Es tracta de la traducció al castellà.
Un gran fotògraf com Toni Catany va il·lustrar la coberta fent un homenatge
al cartell de la representació de 1998.

Segons Josep Palau i Fabre l’única obra de teatre editada de Blai
Bonet és una elegia tràgica mallorquina que diu veritats i ha estat
oblidada voluntàriament per la col·lectivitat:
«És una elegia tràgica mallorquina […] Parasceve és
la història d’una mare amb dos fills que ha de decidir
quin dels dos la patrulla dels soldats s’ha d’endur per a
afusellar. És una tria tràgica, és una tragèdia. Darrere el
drama de la mare i els dos fills s’hi amaga tot un poble
que en el transcurs dels anys molt sovint s’ha hagut
d’amagar fins a l’extrem d’autoignorar-se. La tragèdia
té un abast col·lectiu» (PALAU I FABRE, J. 2006: 239).
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Amb la cita «L’odi és l’amor del mal» Blai Bonet va publicar
Parasceve el 1958 en un llibre com a finalista del premi Joan
Santamaria de 1957 acompanyat del guanyador Manuel de Pedrolo
amb l’obra Cruma. Així doncs, l’esperonada de Segarra i Joan Sales
a escriure teatre no es feu esperar gens, tot i que només publicà
aquesta. Representa una de les obres més existencialistes i plenes de
crueltat de l’autor. La història del drama humà de la guerra, una mare
i dos fills que fulminen amb els seus diàlegs i amb els seus silencis,
espessos i poderosos, transcendents i exaltats. És el testimoni de la
repressió, de l’odi.
El mateix títol “Parasceve” ja és la sacralització de tot aquest dolor,
el sacrifici, la Passió de Crist. Aquest mot és utilitzat per designar el
dia de Divendres Sant segons el ritu jueu, el vessament de la sang de
l’anyell. D’aquí l’encertat cartell de la representació de 1995 a la UIB.
El mateix director de l’obra, Antoni Artigues, reconegué a l’edició
propiciada per la mateixa institució, que el text és bàsicament poesia,
que només l’entrada dels soldats al final de l’obra trenca un discurs
líric de màxims:
«El concepte “sobreactuar” va néixer, per als joves homes
de la meva edat, de l’escola d’Elia Kazan, a Los Angeles,
el principal fruit de la qual és el «sobreactuar» de James
Dean, i el de Marlon Brando […] sobreactuar és la poesia
incorporada i feta cos humanat per l’autor» (BONET, B.
1995: 32).
Després comença la repressió estatal i la crueltat. Els tres
personatges, la mare de nom Elvira, i els dos fills, el major Andreu i el
menor Lluís, es veuen abocats a una situació límit. El mateix aparell
estatal obliga a la mare a triar-ne un dels dos per ser afusellat i així
compensar les baixes militars de l’altre bàndol. El patiment creix
quan Elvira i Andreu són alhora víctimes i botxins:
«Parasceve és la contraposició de la dualitat bàsica
del tema de l’obra: l’home/el militar, els individus/
la col·lectivitat anònima, la nació/l’Estat, la tendresa/la
crueltat, la vida/la mort...» (ARTIGUES, A. 1995: 23).
La por trastoca les vides de la gent. Elvira Skiud ja ha perdut l’home
i té por de perdre els dos fills. L’Andreu ha d’exercir constantment de
pare i donar exemple a Lluís, un jove alegre i enèrgic.
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2.1.1 Parasceve 1957
La primera representació de l’obra fou del 24 al 26 d’octubre
de 1957 al Teatre CAPSA de Barcelona. Jordi Sarsanedas, en fou el
director amb l’Agrupació Dramàtica de Barcelona. El repartiment fou
per Maria Pluvins (Elvira Skiud), Jordi Torras (Andreu Skiud), Josep
M. Flotats (Lluís Skiud), Manuel Blasi (Robert Skiud), Marià Jaime i
Antoni Millà (Soldats). Una interpretació ensopida la va aparcar i no
fou fins gairebé quatre dècades després, el 1995, que Antoni Artigues
la recuperà a la cartellera de Magisteri Teatre i en feu una petita gira
per Palma, Artà, Barcelona i Santanyí. Segons Artigues «Parasceve
és la poesia, la vida, la individualitat, l’amor..., segats per l’acció de
l’Estat, i l’Exèrcit, de la Llei, de la Justícia: és el terrorisme del Poder»
(ARTIGUES, A. 2007: 7).
De la representació de l’època en digueren: «...dos atrevidas
tentativas de Manuel de Pedrolo y Blai Bonet —«Cruma» y
«Parasceve»— que bien pudieran ser los primeros chispazos de esa
esperada y necessaria puesta al día del teatro catalán» (FARREGAS, M.
1958). Diu “tentativas” perquè la crítica no els deixà gaire bé. De fet
el mateix crític havia fet la crònica el dia de la representació i acaba
l’article dient: «La interpretación, descontados algunos momentos
muy afortunados de José María Flotats, nos pareció desinflada y
lenta. Monótono el juego escénico y absolutamente equivocada la
decoración. El clima que requería “Parasceve”, con el sintetismo del
elemental decorado, era imposible que se lograra» (FARREGAS, M.
1957).
2.1.2 Parasceve 1995 - 1998
Com hem esmentat abans, la primera representació on es recuperà
l’obra després de molts d’anys, fou a Magisteri Teatre sota la direcció
d’Antoni Artigues, espai escènic creat per Jaume Falconer i un bon
grapat d’alumnes: Marina Vallcaneras, Lluís Gili, Guillem Ramon, Joan
Carles Bestard, Joan Esteve Quetglas —i les col·laboracions de Miquel
Borràs, Andreu Nadal, Linita—. La música fou a càrrec de Joaquim
Domènec. S’estrenà a la facultat de Magisteri de la Universitat de les
Illes Balears, a Palma, el 25 de maig de 1995 a les vuit del capvespre
amb més de tres-cents espectadors. Després es representà a Artà,
Sants, Santanyí i acabà la gira al Teatre Principal de Palma.
El 1998 Antoni Artigues decidí tornar a representar l’obra després
de la mort de Blai Bonet el desembre de 1997. Canviaren només
alguns intèrprets; feren la representació Marina Vallcaneras, Lluís
Gili, Guillem Ramon, Andreu Nadal i Joan Esteve Quetglas. S’estrenà
al Teatre Principal de Palma el 20 d’octubre de 1998 davant més
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de quatre-cents espectadors. Tots els diaris en parlaren. Josep M.
Flotats, l’actor que feu la primera representació el 1957, digué:
«L’esperit de Parasceve viu, sobreviu..., superviu! És una obra que no
passa d’època. És com “L’estaca”, no? Que podria ser representada
avui mateix a Croàcia, a Bòsnia, a Sud-àfrica, a l’Iraq, a Algèria...,
i l’espurna de foc continuaria viva, encesa. És una obra que mai
s’acaba. Com tota l’obra de Blai Bonet..., que no s’acaba, no s’acaba
mai» (ARTIGUES, A. En línia).

Moment de la representació de Parasceve en què els militars s’emporten
el fill d’Elvira per assassinar-lo.

2.1.3 Parasceve 2012
La proposta de Jeroni Obrador és de creació escènica. Un diàleg
amb els actors per cosir un espai ritual. És una obra intensa amb
molt text. La mare viu moments molt intensos. És una supervivent
que necessita contenir les forces, viure la crueltat i alhora la tendresa
entre els dos fills. Segons el director «Parasceve retrata molt bé la
psicolologia familiar en temps de guerra. No importa el bàndol, sinó
la família» (D.D.A.A. 2018).
Pot ser que Blai Bonet es fixés amb Yerma de 1934 de Ferderico
García Lorca. Tot i el simbolisme de l’obra, el mateix que reforça
Jeroni Obrador en la dramatúrgia del seu Parasceve, Yerma és també
una tragèdia d’una pagesa que no pot engendrar fills amb el seu
marit Juan. És també el sofriment, el patiment de la mare; la recerca
constant que fa l’autor del bé i del mal, ambé visible en el final de
la novel·la El mar que publica el mateix any 1958. També podem
assimilar Parasceve a l’ambientació de Bernarda Alba, una altra obra
de l’autor andalús que forma part de la trilogia del cicle de “la terra”.
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Tota l’obra succeeix en un mateix espai rural. També la preocupació
per un element extern hi és molt present: la relació amb el poble i
les notícies que arriben de la guerra.
L’obra s’estrenà al Teatre Principal de Palma el 23 de desembre de
2012 i es representà a Santanyí uns dies després, el 28 i 29. Els joves
intèrprets foren Guillem Juaneda i David Pérez amb Marta Barceló
de protagonista, en el paper de la mare. L’excepcional escenografia
que recollia l’esperit de ritual fou construïda per Catalina Obrador
i la música interpretada per Pep Burguera. Després inicià una gira
que la portà a les altres illes de les Balears, a Barcelona, Alemanya,
Madrid, etc.
2.2 La desapareguda Orquídia
En altres ocasions l’autor havia manifestat les ganes de publicar
més teatre, teatre viu, però no arribà a bon port. Sabem de l’existència
d’alguna provatura, de l’obra de teatre Orquídia. L’havia presentada
al premi Ciutat de Barcelona i el dia abans del lliurament, la va retirar
tot i haver guanyat. L’advertiment que li feu Carles Riba sobre la
sintonia franquista del certamen el van convèncer. Després aquesta
obra no ha tornat a aparèixer i, segons sembla, fou fusionada als
diàlegs de Judes i la primavera o a algun capítol de Míster Evasió,
novel·les posteriors.
2.3 Oficis de carrer

Moment de l’actuació dels alumnes del Col·legi Bisbe Verger
del curs 1985-86 de l’obra Oficis de carrer.
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Blai Bonet va escriure una petita obra pel curs 1985-1986 a
requeriment de Sor Francisca Sitges, que en aquells dies era mestra
del Col·legi Bisbe Verger de Santanyí. Blai Bonet va acceptar i
escrigué una obra per a ser representada pels alumnes: Oficis de
carrer, amb un llenguatge popular i fresc, amb intervencions breus
d’un grapat de personatges anònims. Explica alguns dels oficis de
carrer que avui ja s’han perdut, com el de l’esmolador, el saig, el
pedacer, l’escorxarribells, etc. Una anotació en llapis al revers del full
original indica que cobrà 3000 pessetes per l’encàrrec.
Es publicà el text íntegre de l’obra per primera vegada a la revista
Pèl capell número 17 del desembre de 2012. El 2018 el Col·legi Bisbe
Verger n’ha fet una nova representació amb els mateixos alumnes
més de 30 anys després i ha editat un llibret per a l’ocasió amb l’obra
i una sèrie d’estudis sobre els aspectes de cultura popular i d’altres
recursos teatrals, així com la memòria de la primera representació de
l’any 1985.
3. Muntatges teatrals
3.1 La casa en obres (1999)
Muntatge teatral a partir de fragments de l’obra poètica i narrativa
de Blai Bonetque fou presentat al Festival de Teatre de Barcelona
GREC-98, amb dramatúrgia i direcció de l’actor Pep Tosar. Diu: «La
casa en obres segueix un fil biogràfic. L’espectacle es fonamenta en
dos plans ben diferenciats. D’una banda, tenim un personatge que
recrea la vida i la personalitat del poeta de Santanyí: un Blai Bonet
segut a la fresca davant el portal de ca seva; explica els episodis i les
circumstàncies que han donat alè a la seva vida; i un altre personatge,
segut en una cadira idèntica a la del protagonista, davant l’idèntic
portal de veïnat, escolta amb atenció el discurs de l’altre. Es tracta
d’un personatge net del sutge del món, una mica ingenu si voleu,
però que ofereix la profunditat i el retorn de les paraules del poeta»
(D.D.A.A. 1999).
Agafa fragments, principalment, dels dietaris, de les novel·les
El Mar i Judes i la primavera; i dels llibres de poemes Comèdia,
El Jove i El poder i la verdor. Construeix una història mitològica
on hi apareixen múltiples escenes d’adolescents i de personatges
importants del món literari de mitjan segle XX. N’és un exemple la
recreació de l’escena de les Converses de Formentor amb Camilo
José Cela.
D’aquella experiència es gravà un CD amb els àudios de l’obra
que fou editat el 1999 per Satie Producciones Audiovisuales.
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Es tornà a representar uns anys després amb motiu de la direcció
del Teatre Maldà per part de Pep Tosar el 2001.
3.2 BB País català i prou. Fica els dits en el pèl de l’esperit
(2001)
Amb aquest títol es feu un homenatge al setanta-cinquè aniversari
del naixement de Blai Bonet. També sorgit dels alumnes de Magisteri
Teatre dirigits per Antoni Artigues. Es feu una representació al
campus de la UIB l’11 de gener de 2001. Es tractava d’una tria de
poemes de l’autor santanyiner acompanyats d’una escenografia de
Toni de Cúber. Hi intervingueren vuit alumnes.
3.3 El pèl de l’esperit (escènic)
Un grup dels alumnes va treballar més l’anterior obra que havien
produït i en sortí una versió més escènica. La tria dels textos fou
d’Antoni Artigues i Carles Rebassa. Es representà a Llubí, a Palma,
a Santa Maria, a Barcelona, a Mieres, a Porreres, a València i fins
al 21 de novembre es va cloure la gira a l’Aula Magna de l’edifici
Guillem Cifre del campus de la Universitat de les Illes Balears. La
representaren Aina Vallespir, Estefania Reus, Carles Rebassa, Lorena
Martí i el mateix Antoni Artigues.
3.4 Pèl al pit
Entre el 2006 i el 2009 la jove companyia de teatre Corcada Teatre
confegí un espectacle poètic a partir de textos de diferents obres de
Blai Bonet. Potser seguint una mica el model encetat per Pep Tosar
amb La casa en obres. A partir d’aquest muntatge, la companyia seguí
una línia molt poètica, confeccionant altres obres amb textos poètics
de diferents autors com De biaix de Miquel Bauçà (2008), Negret de
Guinea sobre Guillem d’Efak (2010) o Contribució de bàrbars de
Bartomeu Fiol (2012), entre d’altres. La dramatúrgia i direcció fou de
Joan Fullana. Els intèrprets combinaven estils i variants lingüístiques
de diferents territoris. Hi participaren Blai Casals, Joan Fullana, Joana
Gomila i Joan Tomàs Martínez.
3.5 Els meus alendes
Es tracta d’una lectura dramatitzada-espectacle que té com a fil
conductor el punt més eròtic i sexual dels textos de Blai Bonet. La
tria de textos fou de Pau Vadell i, a la part escènica, Glòria Julià i
Miquel Gelabert com a rapsodes, i Joan Carles Vaquer a la guitarra,
sota la direcció de Maria Rigo. Es representà a diferents llocs de l’illa.
La darrera actuació fou el 18 d’abril de 2015, dins el marc dels premis
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Cavall Verd de l’AELC a Cala Figuera, l’any que els guardons estaven
dedicats a l’autor de Santanyí.
4. Un llop afamegat captiu de les seves pròpies lletres: la
totalitat
Blai Bonet estava constantment predicant la seva intenció de
fer teatre, d’escriure moltes obres i de fer-les més autèntiques,
descarnant-les de poesia:
«Vull fer teatre, molt teatre. Però no com el que he fet fins
ara, que era massa poètic. No. Ara ha de ser teatre en pla
gran. O Shakespeare o res» (COCA, J. 1981: 23).
Per aquesta raó va escriure l’any 1984 Hamlet o l’aparició. La
probable lectura del clàssic anglès el va esperonar en aquest sentit,
encara que finalment en sortís un llarg poema, editat per Druïda amb
dibuixos de Josep Guinovart. El poema comença més formal i amb
una certa mètrica i després de quatre o cinc fragments, els versos
s’alliberen del continent per abocar contingut.
Aquesta impossibilitat voluntària, aquesta necessitat d’innovar
escrivint una obra de fragmentació el portaven a ironitzar i denunciar
l’ús del teatre que fan alguns o de buscar la revolta del poble:
«L’infern també és fer el teatre quan no es pot fer l’amor,
és fer un teatre quan no es pot fer un poble, és muntar un
poble teatral quan no es vol construir un poble autèntic,
i això amb el detall que no autentifica ni la comunitat de
la llengua, ni la comunitat de costums, etcètera, sinó el fet
de tenir un programa vital per fer, un programa social,
és a dir, espiritual, a realitzar i compartir després amb el
grup del món» (BONET, B. 1975: 207, 2008).
A molts altres escrits i poemes els dona format teatral,
cinematogràfic. En el cas del llibre ¿Has vist algun cop, Jordi Bonet,
Ca N’Amat a l’ombra? és molt evident la relació de l’artista Jordi
Bonet amb aquesta plasticitat i l’encàrrec de fer el mural d’un
teatre al Quebec. Josep Albertí titula una secció d’un article seu a
Reduccions «Suma de textos: lluita contra el convencionalisme» on
parla d’aquest llibre ¿Has vist algun cop... on exposa l’enunciat de
l’experiència poètica totalitzadora i diu:
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«Jordi Bonet […] ha donat un referent a Blai Bonet per
construir un poema —això és i no una altra cosa el
llibre— com un sol text, apropant-se també a la idea
fílmica que l’autor ha tengut a l’hora de redactar-lo.
Blai Bonet, doncs, ha volgut treballar la seva textualitat
apostant fort i sense imposar-se límits de cap tipus»
(ALBERTÍ, J. 1981:53,54).
També s’experimenta aquesta sensació teatral en la lectura dels
textos collage gairebé continuadors, abocadors d’imatges i històries.
El poder i la verdor (1981) i Teatre del gran verd (1983), ambdós
editats a l’editorial Guaret del seu amic campaner Damià Huguet. En
aquests dos llibres, segons Blai Bonet, «analitza el comportament de
l’home des d’una perspectiva de totalitat» (ROSSELLÓ, A. 1981:1); una
totalitat que també transporta a la seva pròpia obra. La seva persona
també influí. Ell sempre bromejava de ser un actor fora de sèrie.
Així ho volgué demostrar als seus amics i seguidors a la presentació
del també text fragmentari i plenament evocador de Si jo fos fuster
i tu et diguessis Maria (1972) editat a Edicions Turmeda. Als baixos
de la llibreria Turmeda Blai va començar a llegir la novel·la des del
principi i no s’aturava. La va llegir tota, de principi a fi, fent tots els
personatges i totes les cançons que s’hi descrivien. Al final només
quedaven tres o quatre persones.
Anteriorment fins i tot un grup de teatre havia fet una lectura
amb teatre i música a Sitges del seu poemari més religiós, Evangeli
segons un de tants (1968) titulat Una trompa en re: «Al Festival
Internacional de Teatre de Sitges, varen estrenar L’Evangeli segons
B.B., un muntatge escènic–musical». (BONET, B. 1987: 30).
Blai Bonet segueix les passes de Pier Paolo Pasolini. El text, el text
i el text, llevant importància a la interpretació i a les accions. El dietari
Pere Pau —en clara referència a l’autor italià— seria igual o més
representable a un escenari que Parasceve. La seva càrrega, sobretot
dramàtica, en tots els seus textos, la virtuositat plenament conscients,
les sentències claríssimes, el fan esdevenir imaginàriament un gran
dramaturg. Així mateix també coneixem una traducció teatral. Va
traduir Combat de negre i gossos de Bernard-Marie Koltès: finalment
ho va fer conjuntament amb Sergi Belbel, qui va mutilar l’originalitat i
la gràcia del text, amb el lèxic propi del català de Mallorca, que havia
fet servir Blai Bonet. Es va estrenar al Mercat de les Flors el 1988.
(REBASSA, C. inèdit)
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Un dels moments més emotius de l’obra Parasceve
en la versió del director Jeroni Obrador.

5. Conclusions
Tot és poesia, i passió. A falta d’acabar aquesta investigació sobre
el “teatre” de Blai Bonet —que haurem d’entendre a partir d’ara que
engloba tota la seva obra, el que ha estat considerat poesia i narrativa
incloses—, era necessari deixar evidència i hem de començar a ser
conscients de la importància i la duresa dels seus textos. Parasceve
havia de colpir per força en el moment que va ser representada. Si
bé es tractava d’un grup teatral contrari al règim i que escenificaven
obres considerades perilloses, després es va silenciar durant molts
anys. Hem de donar les gràcies a Antoni Artigues —i al text que
Margalida Pons havia recuperat a la seva tesi doctoral— perquè així
s’ha pogut dignificar i fer present de nou aquest text.
Hem de constatar però, que Blai Bonet, tot i ser un autor molt
prolífic, les seves provatures no el van decantar finalment cap al
teatre. Encara resta saber quina ha estat la sort de l’obra Orquídia,
l’obra refusionada en altres textos narratius. Aquest fet demostra
perfectament la fusió dels diferents gèneres amb què l’autor predicava.
La seva poesia, plena d’imatges contundents, ha reforçat i facilitat
molt els muntatges teatrals a partir de fragments. Així ho han fet els
darrers anys Pep Tosar, Magisteri Teatre, Corcada Teatre i Glòria Julià.
Blai Bonet pensava amb la totalitat de la seva obra com en una
construcció d’enginyeria de precisió, que s’assimilés a la manera de
viure, de veure i de ser al món. Viure per actuar.
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LES ACUMULACIONS D’AIRE FRED
A LA ZONA DEL CAMP DE TORRELLA
Maria Antònia Jiménez, Joan Cuxart i Vicent Garcia-Santos
Grup de Meteorologia, Departament de Física, Universitat de les Illes Balears

Resum
Durant les nits pocs ventoses amb cel serè, la superfície de la
Terra perd calor en emetre radiació tèrmica i es refreda, així com
l’aire que hi és en contacte. D’aquesta manera, a la capa baixa de
l’atmosfera, i especialment en els primers metres sobre el terreny,
l’aire fred s’acumula a les zones baixes i es forma el que es coneix
com a piscines d’aire fred. Aquestes acumulacions d’aire fred poden
ser presents durant les nits de tot l’any en qualsevol indret enmergit.
Cal dir que per latituds mitjanes, com en el cas de Mallorca, les
acumulacions són més importants durant l’hivern ja que les nits
són més llargues i la superfície de la terra té més hores per poder
refredar. A més, aquestes nits es caracteritzen perquè s’enregistren
les temperatures més baixes que fins i tot poden arribar a valors
negatius.
A l’Illa de Mallorca, aquestes acumulacions d’aire fred s’observen
al centre de les tres grans conques (Palma, Campos, Alcúdia) i són
les responsables de les temperatures mínimes que s’enregistren
a l’hivern a la zona de Ses Salines, l’Aeroport o Sa Pobla, entre
d’altres llocs. Al terme municipal de Santanyí també hi ha llocs on
les condicions són bones per enregistrar aquest fenomen atmosfèric.
La zona més idònia, ben coneguda pels habitants de Santanyí, és el
Camp d’en Torrella, una zona molt plana d’1km² situada al sud-oest
del municipi. En aquest treball es descriuran les característiques
de les acumulacions d’aire fred al Camp d’en Torrella mitjançant
l’anàlisi de les temperatures superficials derivades a partir de
satèl·lits meteorològics amb altes resolucions espacials, de centenars
de metres. D’aquesta manera es podrà identificar com és de freda
aquesta zona respecte al seu voltant, així com el paper que juga la
seva vegetació i topografia en la variabilitat del camp de temperatures
superficials enregistrat pels satèl·lits meteorològics.
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1. Introducció
La capa més baixa de l’atmosfera, coneguda com a Capa Límit
Atmosfèrica (CLA), està fortament influenciada per la presència de la
superfície de la Terra (STULL, 1988). Durant el dia, la radiació solar
escalfa la superfície de la Terra i per contacte també s’escalfa l’aire.
La turbulència i en especial la convecció diürna contribueixen a que
la temperatura sigui aproximadament constant a llarg de la CLA,
arribant a altures de l’ordre del quilòmetre sobre el terra. En canvi,
durant la nit, l’absència de radiació solar fa que la Terra perdi calor
per emissió de radiació d’ona llarga, refredant també per contacte
l’aire de les capes més baixes. En aquestes condicions, l’altura de la
CLA és menor (de l’ordre del centenar de metres) que durant el dia.
Aquest cicle diürn de l’evolució de la CLA es produeix a qualsevol
lloc de la superfície terrestre emergida i està fortament lligat al cicle
diürn i anual de la radiació solar.
Per a un lloc en concret, aquest cicle diari de la CLA pot modificarse per diversos motius. Entre d’altres cal destacar:
(i) la presència de núvols ja que no tota la radiació solar s’empra
per escalfar la superfície (CUXART et al., 2015);
(ii) l’escalfament superficial depèn del tipus de la superfície (és a
dir, de les seves propietats com l’albedo, humitat del sòl, etc), SIMÓ
et al., (2019);
(iii) la topografia de la zona, i en particular els vents l’origen local,
poden intensificar o afeblir el refredament/escalfament de la capa
més baixa de la CLA (CUXART et al., 2007; JIMÉNEZ et al., 2019).
Durant la nit, en el cas particular de les valls o petites depresions,
el refredament de la CLA queda confinat per la topografia i pot
contribuïr a intensificar el refredament de la capa més baixa. Aquest
fenòmen es coneix com a piscines d’aire fred (PAF, de l’Anglès
cold pool) i en moltes ocasions són les responsables dels registres
de temperatures més baixes a una zona. A la Figura 1a es mostra
com es forma una PAF, així com la seva estructura vertical. A l’illa
de Mallorca, aquest fenòmen és el responsable de les temperatures
fredes durant la nit, que es concentren als centres de les 3 conques
principals (Campos, Alcúdia i Palma), tal com es mostra a la Figura 1b
a mode de exemple per a una nit (veure JIMÉNEZ et al., 2015). Degut
a la resolució horitzontal del camp de temperatures superficials de la
Figura 1b (1 km x 1 km), no es poden identificar de manera clara les
PAF que es formen a les valls o depressions de l’Illa (de dimensions
menors que 1km²) però cal dir que la formació de la PAF durant la
nit es dona a totes les escales espacials, depenent de la dimensió de
la vall (CONANGLA et al., 2018; MARTÍNEZ et al., 2010).
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Per altra banda, les heterogeneïtats superficials d’un lloc (amb
diferents humitats superficials, albedo o emissivitat -veure SIMÓ
et al., 2019) són les responsables de la variabilitat en el camp de
temperatura superficial observat (SIMÓ et al., 2016; GARCÍA-SANTOS
et al., 2018), així com de la temperatura observada a la capa baixa
de la CLA (SIMÓ et al., 2018), tal com es va mostrar a una campanya
experimental de mesures al Campus de la Universitat de les Illes
Balears (UIB) durant l’estiu del 2016. A les valls on els formin les
PAF els camps de temperatura superficials dependran fortament de
les condicions en superfície, trobant-se les zones més fredes a les
zones més baixes (CONANGLA et al., 2018) i a més en zones on la
humitat al sòl sigui menor (SIMÓ et al., 2019) i que els vents siguin
febles (SIMÓ et al., 2018).
(a)

(b)

Figura 1. (a) Representació esquemàtica de la formació d’una piscina d’aire fred
al fons d’una vall (WHITEMAN, 2000). (b) Camp de temperatura superficial
obtingut a partir del satèl·lit meteorològic MODerate resolution Imaging
Spectroradiometer (MODIS) per dia 29 de gener de 2008 a les 0200 UTC.
En aquest cas s’ha representat l’anomalia calculada per cada pixel amb el seu valor
de temperatura menys la mitjana de temperatura de tota l’Illa. D’aquesta manera
les zones més fredes es mostren en tons blaus i les més càlides en tons vermells.
Imatge obtinguda de JIMÉNEZ et al. (2015).

L’objectiu d’aquest treball és entendre els mecanismes físics
responsables de les temperatures baixes presents durant la nit a la
zona del Camp d’en Torrella, situada a l’oest del poble de Santanyí,
a meitat de camí entre Santanyí i Es Llombards. Tot i que no hi ha
registres continus de la temperatura en aquesta zona, és ben sabut
pels habitants del municipi que les temperatures al Camp d’en
Torrella durant la nit solen ser alguns graus inferiors respecte a
les enregistrades a d’altres indrets propers. Per això, s’analitzaran
en detall les característiques de la zona així com els productes de
temperatura superficial satel·litaris.
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2. Descripció de la zona del Camp d’en Torrella
El Camp d’en Torrella és una zona situada a l’oest del nucli urbà
de Santanyí (veure Figura 2). Es tracta d’una zona relativament plana
(d’uns 40 m d’altura sobre el nivell de la mar) en forma circular
d’uns 1.5 km de radi. Aquesta zona està enfonsada respecte als seus
voltants, que es troben per damunt dels 50 m sobre el nivell de la
mar.

Figura 2. Imatge Google Earth de la zona del Camp d’en Torrella,
juntament amb els nuclis de Santanyí i Es Llombards. Els nombres indiquen
les altures topogràfiques (altura sobre el nivell de la mar) de cada zona.

Es tracta d’una zona dedicada bàsicament al cultiu de blat i
s’hi intercalen de manera irregular finques sembrades amb zones
llaurades o sense cap cultiu. A més, l’extrem nord-oest està al voltant
d’1-2 m per davall de la resta, afavorint l’acumulació d’aigua de pluja i
subterrània en aquest indret (fins i tot si l’estiu no és molt sec aquesta
zona més humida respecte al seu voltant es manté). Per tant, el Camp
d’en Torrella és una zona altament heterogènia. Les fotografies de la
Figura 3 mostren com aquesta heterogeneïtat és present al llarg dels
anys, amb un destacat cicle anual (lligat al cicle anual dels cultius) i
interanual (ja que les zones cultivades i sense cultius es van alternant
al llarg dels anys).
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Figura 3. Ortofotografies de la zona del Camp d’en Torrella obtingudes per
diferents anys del servidor de mapes del Servei d’Informació Territorial de les Illes
Balears (SITIBSA) del Govern de les Illes Balears.

3. Camps de temperatura superficial satel·litàris obtinguts per
la zona sud del terme municipal de Santanyí
Per tal de poder caracteritzar l’estructura tèrmica de la zona del
Camp d’en Torrella s’han emprat camps de temperatura superficials
obtinguts a partir de satèl·lits meteorològics.
Actualment hi ha dos grans tipus de satèl·lits meteorològics. Els
d’òrbita polar tenen resolucions espacials de l’ordre de 100m-1km
però només passen per un mateix lloc 3-4 vegades per dia o els de
més alta resolució espacial (de l’ordre dels 100 m) cada 8-15 dies. Per
altra banda, els satèl·lits geoestacionaris tenen resolucions espacials
més baixes (3-5 km) però s’obtenen imatges amb més freqüència
(cada 15min-1hora) ja que estan fixes rotant amb la velocitat angular
de la Terra.
Donada la gran heterogeneïtat de la zona d’estudi (veure Figures
2 i 3) per a dur a terme els objectius d’aquest treball hem emprat
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els productes satel·litaris del sensor ASTER (de l’anglès “Advanced
Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer”) que ens
ofereix un camp de temperatura superficial del terra a uns 90 m de
resolució cada 16 dies, sempre i quan no hi hagi núvols (la presència
de núvols és una limitació de les metodologies que es basen en
productes de temperatura superficial satel·litàries).
Per a dur a terme aquest treball hem seleccionat totes les imatges
disponibles de la base de dades d’ASTER que es poden descarregar
del servidor de la National Aeronautics and Space Administration
(NASA) desde l’any 2001 fins a la actualitat (any 2018). Cal destacar
que per l’any 2016 es disposa de més imatges ja que els co-autors
d’aquest treball vàrem organitzar una campanya de mesures al
Campus de la UIB i es varen demanar de manera explícita aquests
camps de temperatura. En total s’han pogut davallar un total de 20
imatges que cobreixen la zona del Camp d’en Torrella i voltants i que
són de bona qualitat (sense núvols), d’entre les quals 8 són de nit
(prop de mitjanit) i la resta de dia (prop del migdia). Amb aquestes
imatges i una sèrie d’algoritmes que s’apliquen es poden obtenir
camps de temperatura superficials com el que es mostra a la Figura
4 per la zona d’estudi.
A la Figura 4b es mostra el camp de temperatura superficial
obtingut durant una nit del mes d’agost. Es pot veure clarament que
la zona del Camp d’en Torrella és més freda que els seus voltants.
També cal destacar com l’efecte de l’illa de calor és present als
nuclis de Santanyí i, en menor proporció, a Es Llombards. Durant
la nit es pot veure com els nuclis urbans estan més calents que els
voltants i que el camp de temperatures superficials de la zona sud
del terme municipal de Santanyí és altament heterogènia. Cal dir
que la variabilitat en la topografia i en les característiques del sòl
contribueixen en gran mesura en aquestes heterogeneïtats del camp
de la temperatura superficial.
Per tal d’analitzar com són els patrons tèrmics del Camp d’en
Torrella respecte al seu voltant, s’hi han calculat els valors mitjans de
la temperatura (cercle groc d’1.5 km de radi de la Figura 4a) i els de
la zona sud del municipi (cercle blanc de 8 km de radi de la Figura
4a). També s’ha extret el valor de la temperatura superficial al centre
del Camp d’en Torrella, a la meitat del Camí dels Avencs.
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(a)

(b)

Figura 4. (a) Cercles (elipses en aquesta projecció cartogràfica) concèntrics
que mostren les zones d’estudi de 8 km (en blanc, inclou la zona sud del terme
municipal de Santanyí) i 1.5 km (en groc, inclou la zona del Camp d’en Torrella)
de radi, centrats al punt C (punt central del Camp d’en Torrella).
(b) Camp de temperatura superficial obtingut a partir del sensor ASTER a 90m
de resolució per dia 6 d’agost de 2016 a les 22:53 hores.

4. Variabilitat de la temperatura superficial a la zona del Camp
d’en Torrella
A les Figures 5 i 6 es mostren els camps de temperatura superficial
obtinguts a partir de les imatges ASTER durant el dia i la nit,
respectivament, per la zona que es mostra a la Figura 4a (sud del
terme municipal de Santanyí). També s’hi mostra una ampliació per
la zona del Camp d’en Torrella per poder avaluar la seva variabilitat.
Durant el dia (Figura 5) es veu com la zona del Camp d’en Torrella
és aproximadament 2ºC més càlida que el nucli urbà de Santanyí,
degut a que l’escalfament per la irradiació solar hi és més gran,
sobretot a les superfícies més poroses com a les zones no cultivades
del Camp d’en Torrella, especialment a l’estiu quan la humitat del
sòl és baixa. La Figura 5b destaca la zona nord-oest del Camp d’en
Torrella ja que és més freda que la resta. Aquest fet està segurament
relacionat amb la humitat del sòl ja que aquesta zona és la més baixa
(veure Figura 2) i la humitat del sòl tendeix a concentrar-s’hi. Durant
el dia cal destacar que les heterogeneïtats del Camp d’en Torrella
són les responsables de la variabilitat d’uns 10ºC en la temperatura
superficial.
En canvi, de nit (Figura 6) la temperatura al Camp d’en Torrella és
significativament inferior a la dels seus voltants —especialment als
nuclis urbans— i la variabilitat del camp de la temperatura és inferior
(uns 3ºC) a la observada de dia.
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(a)

(b)

Figura 5. Camps de temperatura superficial per dia 7 de juny de 2014 a les 12:43
hores per les zones d’estudi: (a) la zona sud del terme municipal de Santanyí
i (b) el Camp d’en Torrella.

(a)

(b)

Figura 6. Igual que a la Figura 5 però per dia 12 de desembre de 2016
a les 23:53 hores.

Els patrons tèrmics mostrats a les Figures 5 i 6 són semblants a
altres dies i nits analitzats, tal com es mostra a la Figura 7. Durant
els casos de dia analitzats (Figura 7a) la mitjana de la temperatura al
Camp d’en Torrella (T1.5km) és superior, igual o inferior al seu voltant
(T8km) sense cap patró ben definit, tal com es mostra a la Figura 5.
Hi ha diversos factors que poden explicar aquesta variabilitat, com
per exemple:
(i) la presència d’humitat significativa al sòl (ha plogut hores/dies
abans);
(ii) el vent és significativament fort i no permet que s’estableixin
diferències tèrmiques entre el Camp d’en Torrella i els voltants;
(iii) encara no s’ha trencat la inversió de temperatura superficial
a l’hora en que el satèl·lit ha passat (hi ha rastres del refredament
nocturn);
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Caldria un treball més extens per poder caracteritzar com va ser
cada un d’aquests dies en que T8km – T1.5km és positiu a la Figura 7b.
En canvi, durant la nit (Figura 7b) els patrons són més congruents.
Per qualsevol de les nits analitzades la temperatura a la zona del
Camp d’en Torrella és, de mitjana, 1ºC inferior que als voltants. Els
factors llistats anteriorment (humitat del sòl ò vents forts) pareix
que no tenen un impacte clar en aquesta diferència de temperatura
(sempre és positiva a la Figura 7b). A més, el centre del Camp d’en
Torrella és de mitjana uns 0.5ºC més fred que la resta de zones dins
el Camp i al voltant de 1.5ºC més fred que al seu voltant (veure
Figura 8).
(a)

(b)

Figura 7. Diferència de temperatura superficial entre les mitjanes de temperatura
calculades a la zona sud del terme municipal de Santanyí (T8km) i a la zona del
Camp d’en Torrella (T1.5km) corresponent als cercles groc i blanc, respectivament,
de la Figura 4 per les imatges satel·litàries de: (a) dia i (b) nit.

Figura 8. Diferència de
temperatura superficial entre
la mitjana de temperatura
calculada a la zona sud del
terme municipal de Santanyí
(T8km) i la temperatura a
un punt central del Camp
d’en Torrella (Tcentre). En
gris el mateix però per les
diferències entre la mitjana
del Camp d’en Torrella
(T1.5km) i el centre. Veure àrees
mitjanades a la Figura 4.
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5. Conclusions
En aquest treball s’han analitzat els camps de temperatura
superficial obtinguts amb les imatges del satèl·lit meteorològic
ASTER (a 90m de resolució) durant el període 2001-2018 a la zona
sud del terme municipal de Santanyí i en especial a la zona del Camp
d’en Torrella. Es tracta d’una zona molt freda a la nit que els habitants
de la zona coneixen però que no es tenen mesures atmosfèriques per
tal de quantificar-la.
Els resultats d’aquest treball són els que es llisten a continuació.
(i) Durant les nits serenes i amb vents febles, a la zona del Camp
d’en Torrella les condicions topogràfiques (petita depressió en que
l’altura sobre el nivell de la mar de la part central és uns 10m per
davall que als voltants) afavoreixen l’acumulació d’aire fred al seu
centre contribuint a la formació de piscines d’aire fred. Aquestes són
les responsables de les temperatures mes fredes (uns 2ºC de mitjana
però puntualment poden arribar a ser de molt més) que els habitants
de la zona noten, especialment durant l’hivern quan les nits són més
llargues.
(ii) Per altra banda, s’ha mostrat que hi ha dies que les temperatures
a la zona del Camp d’en Torrella són més càlides que al seu voltant ja
que es tracta d’una zona plana i poc vegetada (zones de cultiu de blat
alternant-se amb zones llaurades) afavorint l’escalfament de la Terra
degut a la radiació solar. De nit els resultats són més congruents i
totes les analitzades mostren que el Camp d’en Torrella sempre és
més fred que els seus voltants.
(iii) Degut als diferents usos del sòl i a la variabilitat en la humitat
superficial del Camp d’en Torrella, la variabilitat de la temperatura
dins la zona del Camp d’en Torrella pot ser de 3ºC durant la nit i de
9ºC durant el dia.
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LES CONSTRUCCIONS RESIDENCIALS
EN SÒL RÚSTIC AL MUNICIPI DE SANTANYÍ.
QUANTIFICACIÓ EN BASE A LES DADES DEL
CADASTRE
Miquel Adrover Fiol1

Situat al sud-est de l’illa de Mallorca, Santanyí és un municipi
de 126,39 km2, amb 35 km de costa. La població es distribueix en
múltiples nuclis urbans, a l’interior es troben els nuclis tradicionals
de Santanyí, es Llombards, s’Alqueria Blanca i Calonge, a la costa els
antics nuclis pesquers de Portopetro i Cala Figuera i les modernes
urbanitzacions de Cala d’Or, Cala Egos, sa Barca Trencada, es Cap des
Moro, s’Estret des Temps, Son Moja, Cala Santanyí i Cala Llombards.
(Lliteras, M. et al, 2015) L’economia va ser principalment agrícola i
ramadera fins la segona meitat dels anys cinquanta, quan s’inicia el
creixement turístic de masses, des d’aquest moment el municipi es
transforma totalment i el turisme es converteix en el motor econòmic
principal, desenvolupant també la construcció i el comerç. (Mayol
Comas, J.M., Ramis Ramos, A. 2017)
Un fet destacable el darrers anys al municipi de Santanyí ha estat
la proliferació de construccions en sòl rústic. Aquest fenomen no
és exclusiu del nostre terme, tota l’illa de Mallorca ha experimentat
una progressiva transformació del seu espai rural, convertint-lo en
una gran extensió semi-urbanitzada.2 Sense entrar en aspectes de
planificació territorial, legalitat urbanística u ocupació del sòl, es
plantegen una sèrie de preguntes: Quantes n’hi ha? Són molt noves?
Quan se’n construïren més?; per respondre les quals és interessant
quantificar i estudiar les construccions existents.
El sòl, d’acord amb l’article 12, del Reial decret legislatiu 2/2008,
de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la llei de sòl, es pot
trobar en situació de sòl rural (rústic i urbanitzable) o urbanitzat.
Es troben en situació de sòl urbanitzat, d’acord amb la legislació
1 Llicenciat en Geografia per la Universitat de les Illes Balears (2005). Màster en Sistemes
d’Informació Geogràfica per la Universitat Politècnica de Catalunya (2007). miquel.adrover@
gmail.com
2 DOMBLÁS, Nekane. “La presión urbanística en el campo provoca que ya haya más de 50.000
casas en suelo rústico”. Ultima Hora, 13 setembre 2018.
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urbanística vigent, les parcel·les que compten amb les dotacions i
els serveis requerits per la legislació urbanística o que poden arribar
a comptar amb ells sense altres obres que les de connexió de les
parcel·les a les instal·lacions ja en funcionament. (Mayol Comas, J.M.,
Ramis Ramos, A. 2017). Seguint uns criteris tècnics els ajuntaments
elaboren el seu Pla General o Normes Subsidiàries on s’estableixen
i delimiten els terrenys, usos, sistemes generals a desenvolupar els
propers anys, sempre baix la normativa vigent al Pla Territorial
Insular, el sòl urbà i urbanitzable és el reservat pel creixement urbà
i poblacional. A Santanyí la suma del sòl urbà i urbanitzable ronda
el 6% de la superfície municipal, segons el document d’esmena de
deficiències a l’Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori
i Urbanisme de suspensió de l’aprovació definitiva de les Normes
Subsidiàries, de 27 de novembre de 2015, que fou redactat el febrer
de 2017 i roman pendent d’aprovació.
Constitueixen el sòl rústic aquells terrenys que per les seves
condicions naturals, ambientals, ecològiques, de valor agrícola,
forestal, ramader, vinculats a la utilització racional dels recursos
naturals, són així classificats per les normes subsidiàries a fi de
que romanguin al marge del procés d’urbanització, per considerarlos com a terrenys inadequats per al desenvolupament urbà. Al sòl
definit com a rústic les parcel·lacions urbanístiques estan prohibides
(Mayol Comas, J.M., Ramis Ramos, A. 2017). En aquest tipus de sòl
les construccions han estat tradicionalment vinculades a l’explotació
agrícola, si existia habitatge aquest estava acompanyat d’annexos tant
per a resguard de bestiar com de maquinària.
Les Normes Subsidiàries del municipi de Santanyí consideren l’ús
d’habitatge unifamiliar com ús condicionat en sòl rústic, per tant
s’han de complir unes condicions de superfície ocupada, volumetria,
estètica, situació, dotació de serveis i, sobretot, superfície mínima
de parcel·la que anirà en funció del nivell de protecció de la zona
(en sòl rústic comú la superfície mínima son 14.000 m2) i únicament
es podrà autoritzar un habitatge per parcel·la. (Mayol Comas, J.M.,
Ramis Ramos, A. 2017)
L’estudi es centra en les construccions residencials situades en sòl
rústic, és a dir, les que tenen com a ús principal el d’habitatge, s’han
obviat les construccions purament agrícoles o ramaderes (barraques
de roter, sestadors, boveres, etc.). L’objectiu és quantificar aquests
habitatges, estudiar la seva evolució i distribució territorial, poder
establir patrons de creixement i identificar els trets generals que
caracteritzen el fenomen residencial al sòl rústic del municipi de
Santanyí.
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El Cadastre com a font d’informació
El Cadastre Immobiliari és un registre administratiu depenent
del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en el qual es descriuen
els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials.3
Aquesta informació és pública i es pot consultar a través del seu
lloc web (www.sedecatastro.gob.es) de forma individual (parcel·la
per parcel·la) o per descàrrega massiva de dades per municipis.
Aquesta darrera opció permet la descàrrega d’un arxiu que conté
totes les dades cadastrals (excepte titularitat i valor cadastral, dades
considerades confidencials) de totes les parcel·les del municipi. Aquest
fitxer descarregat està en un format alfanumèric que s’ha de desxifrar
i interpretar per poder extreure la informació dels usos, tipologies,
antiguitats, superfície i estat de conservació de les construccions
existents a cada parcel·la cadastral, també es poden obtenir dades
sobre la superfície de parcel·la, tipus de cultiu o nombre d’immobles.
Santanyí, com que té una ponència de valors anterior a 2006,4 encara
conserva la majoria de referències cadastrals de disseminat5 que
conviuen amb les referències rústiques (de polígon i parcel·la). Això
fa que cada finca real on existeix una construcció residencial tengui,
com a mínim, dues referències cadastrals, una per al terreny i una
per a la construcció.
Un altre tipus d’arxiu que pot descarregar-se és la cartografia
cadastral (en format.shp), és a dir, la informació gràfica que
pot consultar-se a la seu electrònica del Cadastre (parcel·les,
construccions, cultius, camins, límits de polígon, límits municipals,
illetes i parcel·les urbanes, etc.). Aquest fitxer es pot combinar amb
les dades alfanumèriques mitjançant un programari de Sistemes
d’Informació Geogràfica (en aquest cas s’ha utilitzat QuantumGIS
2.14) per obtenir mapes temàtics, representació espacial de la
informació cadastral que interessi visualitzar.
La gran quantitat d’informació que contenen els arxius obtinguts fa que
sigui necessari seleccionar els ítems més rellevants per a l’estudi, que són
l’ús i any de construcció per als immobles residencials de les parcel·les
amb referència cadastral rústica i disseminats (per filtrar i extreure
les dades s’ha utilitzat un full de càlcul de LibreOffice 6.0).
3 Definició donada al portal de la Direcció General del Cadastre. http://www.catastro.
minhafp.es/esp/usos_utilidades.asp.
4 El 2006 s’introdueix el Model Unificat de Cadastre, en ponències anteriors els immobles amb
ús no agrari es valoren com urbans, independentment de la seva ubicació.
5 Parcel·les de naturalesa urbana situades dins sòl rústic, ubicades dintre d’una parcel·la
rústica però amb diferent codi numèric. Ex: Disseminat: 000100500ED61D; Rústica:
07057A00800167.
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Dades generals obtingudes
Les dades cadastrals6 ens diuen que al municipi de Santanyí
existeixen 10.275 parcel·les rústiques. La superfície total del municipi
és de 12.439,79 Ha, si excloem les 714,82 Ha de sòl qualificat com
urbà (memòria de les Normes Subsidiàries, 2017) ens queda una
superfície rústica de 11.725,63 Ha, per tant la superfície mitjana de
cada parcel·la seria de 1,14 Ha. Aquesta dada estadística no representa
la realitat, ja que existeixen finques molt extenses que fan desvirtuar
la mitjana municipal, les 10 finques més extenses sumen 3.195,77 Ha
(un 27,2% del total) i si sumam les 613 parcel·les majors (el 6% del
total) assolim el 50% de la superfície rústica municipal. Això significa
que el 94% restant de les parcel·les rústiques ocupen l’altre 50% del
territori, amb una superfície mitjana de 0,60 Ha (6.067m2).
Una de les condicions principals per poder construir un habitatge
en sòl rústic és la superfície mínima que ha de tenir la parcel·la,
s’ha esmentat que per al sòl rústic comú aquesta superfície ha de
ser d’almenys 14.000 m2, segons les dades del Cadastre únicament
1.420 parcel·les (un 13,8%) superen aquesta superfície mínima. Si
ens centram en les construccions residencials existents, segons les
dades del Cadastre, existeixen 2.086 parcel·les rústiques amb ús
habitatge entre les seves construccions, això suposa un 20,3% del
total. Si comparam les dues xifres analitzades podem concloure que,
com a mínim, existeixen 666 parcel·les amb construcció que no
compleixen la superfície mínima exigida actualment per autoritzar
un ús residencial. Una conclusió ràpida ens podria fer pensar que
tots aquests 666 habitatges s’han construït il·legalment, però s’ha de
tenir en compte que l’establiment d’una superfície mínima com a
limitació a la construcció data de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl
rústic de les Illes Balears i que, per tant, moltes de les construccions
residencials son anteriors a la norma.
Si s’agafen les dades d’habitatges totals existents (any 2016) al
municipi de Santanyí, 12.265,7 les situades dins sòl rústic suposen
un 17%. Comparant aquesta dada amb la població disseminada
respecte del total municipal, 633 habitants de 11.348 (any 2017)8,
aquesta suposa un 5,6%. Crida l’atenció que en 2.086 habitatges en
sòl rústic únicament estiguin empadronades 633 persones tenint en
6 Els arxius alfanumèric i cartogràfic van ser descarregats el maig de 2018, les modificacions
que es puguin haver introduït posteriorment al Cadastre no han estat tractades ni analitzades.
7 Font: IBESTAT https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/a2ed127e-4b4b-41d7-80533bfb3b0e20a4/0d188edd-cf3b-4f0d-a1fe-4d901664424f/es/cat_0002.px
8
Font
IBESTAT
https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/5cce5e9d-3601-4186-a2843ab9f3bb791a/d5120015-8d05-48c9-b1b5-0ece4d54a02a/es/pad_t1c6_17.px
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compte que a cada habitatge teòricament hi conviuen 2,5 persones
(segons la memòria de les Normes Subsidiàries, 2017), inclús si la
mitjana d’habitants es redueix a 2 la proporció d’habitatges ocupats
seria del 15%. Per tant aproximadament un 85% de les construccions
residencials serien segones residències o establiments de lloguer
vacacional.
Analitzant els usos que acompanyen a l’habitatge a les parcel·les
rústiques, destaca la presència de 869 piscines i 33 pistes de tennis.
Això suposa que un 41,7% tenen piscina, una xifra molt elevada,
mentre que les pistes de tennis apareixen a un 1,6%.
Distribució territorial
Pel que fa a la situació de les construccions residencials sobre el
territori (Figura 1), la distribució és bastant homogènia pel terme
municipal, encara que presenta variacions en determinades zones
per mor del model de parcel·lació. Les zones del sud-oest (carretera
del Cap de Ses Salines, polígon 6 i part del polígon 5) i nord-oest
(carretera de Campos, polígons 1 i 2), on se situen les grans finques
del terme, presenten distribucions aparentment més espaioses que
la resta pel fet de tenir un menor nombre de parcel·les, encara que
proporcionalment les diferències únicament son destacables als
polígons 1 i 4 (Taula 1). També s’observa una menor concentració a
la zona del parc natural de Mondragó, pel fet de tenir un major nivell
de protecció segons la llei.
Sheet1
POLIGON

N. Construccions

N. Parcel·les

%

1

42

528

7,95

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

64
284
132
286
32
234
305
271
210
203

393
891
945
1228
168
1343
1471
977
1197
1134

16,28
31,87
13,97
23,29
19,05
17,42
20,73
27,74
17,54
17,90

Taula 1: Distribució de construccions residencials per polígon cadastral.
Es mostren el número (N) total de construccions residencials, parcel·les totals i
percentatge de parcel·les amb habitatges. Font: Elaboració pròpia a partir
de les dades extretes del Cadastre.
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Figura 1. Parcel·les rústiques amb construccions d’ús residencial.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del Cadastre
bolcades sobre la base cartogràfica.

La distribució territorial de les piscines (Figura 2) segueix el
mateix patró que la dels habitatges, destaca a primera vista que les
finques més extenses que apareixen marcades en el mapa anterior
per incloure un habitatge, no tenen piscina entre els locals annexos.

Figura 2. Parcel·les rústiques amb construccions d’ús piscina.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del Cadastre
bolcades sobre la base cartogràfica.
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Evolució històrica
L’any 1950 el nombre d’habitatges en sòl rústic (considerant la
delimitació de sòl rústic actual) era de 492 (Figura 3), l’evolució
ha estat lògicament ascendent amb un inici progressiu i una gran
acceleració a la dècada dels anys setanta. El 1970 la xifra se situava
en 628 habitatges, el 1990 aquest nombre s’havia duplicat, en només
20 anys es construïren els mateixos habitatges que en els 100 anys
anteriors. Des de llavors, en menys de 30 anys el nombre quasi s’ha
tornat duplicar, arribant a les actuals 2.086 construccions residencials.

Figura 3. Evolució de les construccions residencials en sòl rústic al municipi de
Santanyí. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del Cadastre.

Si s’agafa de referència la segona meitat dels anys cinquanta com
a l’inici del desenvolupament del turisme massiu (Mayol Comas,
J.M., Ramis Ramos, A. 2017), s’observa que el seu impacte sobre el
creixement de les construccions residencials en sòl rústic apareix
més de deu anys després, a la dècada dels setanta. Si es compara
amb l’evolució dels immobles residencials totals del municipi (Figura
4), aquests ja duien un ritme de creixement més elevat des de 1950,
però és també a partir de 1970 quan experimenten un fort increment
que es perllonga fins el 1990. Les dues dècades següents el ritme de
creixement dels habitatges totals (urbans i rústics) és inferior al dels
habitatges rústics, un 37,2% dels habitatges totals construïts entre
1990 i 2011 estan dins sòl rústic (713 rústics per 1.915 totals).
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Figura 4. Evolució dels immobles residencials al municipi de Santanyí.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Instituto Nacional de Estadística.
Censos de población y viviendas 2011. Edificios. Resultados municipales.

Comparant les gràfiques d’evolució dels habitatges, tant totals com
rústics, amb la d’evolució de la població (Figura 5) s’observa que els
increments de la construcció no estan directament relacionats amb
un creixement poblacional. Encara que comparteixen el període de
major increment que va de 1990 a 2011, els pics de creixement de
les construccions són anteriors i continuen després de 2011 malgrat
la disminució de població de dret. Aquest fet està vinculat, molt
probablement, a l’ús com segona residència o lloguer vacacional que
s’ha esmentat anteriorment.

Figura 5. Evolució de la població al municipi de Santanyí.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IBESTAT.
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Si es classifiquen els habitatges en sòl rústic segons el seu any de
construcció (Figura 6), sense tenir en compte possibles ampliacions
o reformes posteriors, es poden establir tres grans grups: el 30%
son anteriors a 1970, el 40 % entre 1971 i 2000, i el 30% restant son
posteriors a 2001. Els períodes de major construcció son la dècada
dels vuitanta i la primera dècada del segle XXI, aquesta darrera
concentra gairebé una quarta part del total en només 10 anys.

Figura 6. Distibució d’habitatges per any de construcció.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del Cadastre.

Figura 7. Distibució de piscines per any de construcció.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del Cadastre.
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La distribució per any de construcció de les piscines (Figura 7)
ens dóna un resultat encara més contundent, ja que un 80% foren
construïdes després de 2001. El 1980 únicament existien 16 piscines
al sòl rústic de Santanyí, els 20 anys següents es van anar incorporant
progressivament fins arribar a les elevades xifres del segle XXI, on
s’han construït més piscines que habitatges.
Representant sobre un mapa els habitatges existents en un any
concret s’observa l’evolució sobre el territori, i si s’afegeixen les vies
de comunicació es poden identificar les zones d’ocupació més antiga
i la progressiva expansió de les construccions residencials per la
resta del territori.
Al mapa de 1950 (Figura 8) es poden establir una sèrie de zones
on ja en èpoques antigues existien habitatges en format de nucli
rural o disseminat, es tracta sobretot dels voltants de Calonge,
s’Alqueria Blanca i Portopetro, els camins de na Burguera, son
Valens, de sa Teulera, des Puig Gros i des Goret Vell, la resta son
edificacions disperses. El fet que als voltants del nucli de Santanyí
pràcticament no apareguin habitatges antics no es deu a que estàs
despoblat d’edificacions rurals, si no que aquests han estat absorbits
i incorporats pel creixement de la zona urbana i actualment es troben
dins sòl urbà.

Figura 8. Parcel·les amb construcció residencial l’any 1950.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del Cadastre
bolcades sobre la base cartogràfica.
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Al mapa amb les construccions existents el 1990 (Figura 9) es
mostra com les àrees de major concentració d’habitatges es van
ampliant, generalment seguint el traçat dels camins existents, i ja
apareixen distribuïts de manera més uniforme pel territori. Zones
que estaven pràcticament despoblades el 1950 ja son colonitzades
per nous habitatges, encara que la proporció de parcel·les purament
rústiques es clarament majoritària. Al 2016 (Figura 10) la distribució
és uniforme i no segueix patrons, excepte els esmentats anteriorment.

Figura 9. Parcel·les amb construcció residencial l’any 1990.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del Cadastre
bolcades sobre la base cartogràfica.

Figura 10. Parcel·les amb construcció residencial l’any 2016.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del Cadastre
bolcades sobre la base cartogràfica.
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Figura 11.Mapa de distibució d’habitatges per any de construcció.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del Cadastre.

Figura 12. Mapa de distibució de piscines per any de construcció.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades extretes del Cadastre.
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La representació sobre el mapa dels habitatges existents classificats
per any de construcció (Figura 11) ens dóna una visió general de la
seva distribució i evolució al llarg del temps. Les construccions més
antigues estan relativament agrupades en diferents zones, esmentades
anteriorment, mentre que les més modernes es reparteixen per
gairebé tot el territori. On es troben les majors concentracions
d’habitatges recents és als voltants del puig de Consolació, la zona
entre s’Alqueria i Santanyí, voltants des Llombards i tota la zona entre
el nucli de Santanyí i la costa.
En quant a la distribució de les piscines (Figura 12), la gran
majoria apareixen als darrers anys i, moltes d’elles, es construeixen
com annexes a habitatges antics.
Projecció de futur
Encara que la tendència de creixement dels darrers anys podria
fer pensar que el nombre de construccions en sòl rústic seguirà
incrementant-se en un futur immediat, hi ha dos factors determinants
que apunten cap a la direcció oposada:
1.- El nombre de parcel·les que compleixen els requisits de
superfície mínima (14.000 m2 en sòl rústic comú) s’ha reduït
notablement, per tant les possibilitats d’obtenir llicència de construcció
són menors.
2.- L’aprovació de la nova Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’Urbanisme de les Illes Balears suposa un enduriment de les
sancions per obres il·legals, segons l’Article 167. Obres i usos, apartat
2. La realització de les obres de construcció, d’edificació, d’instal·lació
i de moviments de terres dins sòl rústic no protegit sense el títol
administratiu habilitant s’ha de sancionar amb multa del 100 al
250% del valor de les obres. La realització d’obres de construcció,
d’edificació, d’instal·lació i de moviments de terres dins sòl rústic
protegit sense el títol administratiu habilitant s’ha de sancionar amb
multa del 250 al 300% del valor de les obres.
La Disposició addicional dotzena modifica el punt 2 de la disposició
transitòria segona de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de
les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent: “2. Els
habitatges existents en sòl rústic, implantats legalment d’acord amb
el planejament urbanístic aplicable en el moment de l’autorització,
però que no s’ajustin a les determinacions sobre el paràmetre
de parcel·la mínima d’acord amb la legislació i el planejament
d’ordenació territorial i urbanístic en vigor, no poden ser objecte
d’actuacions que en comportin l’ampliació.” Aquesta disposició no
afecta les construccions existents, però si les ampliacions i annexos
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com piscines.
Per tant, amb aquestes condicions i si es manté la demanda de
construcció, la tendència ha d’anar cap a la concentració parcel·lària,
agrupacions de parcel·les rústiques confrontants per assolir la
superfície mínima exigida legalment per autoritzar una edificació
residencial.
Conclusions
En els darrers 16 anys s’ha construït quasi el mateix nombre
d’habitatges en sòl rústic que es comptabilitzaven el 1970, la
diferència és que fins aquella època pràcticament totes estaven
vinculades a l’explotació agrària i actualment tenen un ús purament
residencial.
La gran majoria dels habitatges son, presumiblement, segones
residències o establiments de lloguer vacacional, ja que segons el
padró municipal la població disseminada és molt inferior.
Més d’un 40% dels habitatges existents compta amb una piscina, la
gran majoria de les quals es construïren ja dins el segle XXI.
La tendència actual i de cara al futur és l’agrupació de parcel·les
per obtenir la superfície mínima exigida per construir.
Amb aquestes dades s’aporta una visió actualitzada de la situació,
que pot contribuir a quantificar el fenomen residencial dins sòl rústic
i enriquir el debat territorial.
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