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Presentació

Vet ací de bell nou un aplec d’articles sobre Santanyí i el seu
terme, fruit de la segona edició de les Jornades d’Estudis Locals que
tengué com a punt d’encontre el poble de Calonge, a les fronteres
nòrdiques del municipi. Per segona vegada, podem dir que foren un
èxit, tant per la nodrida participació com per la qualitat dels treballs
exposats. Feim una menció especial a la ponència inaugural del Dr.
Antoni Rodríguez, que versà sobre l’aigua a Santanyí, que despertà
un gran interès entre el públic assistent.
La variació temàtica de les comunicacions presentades abasta
camps tan diversos com la geologia, l’arqueologia, la cartografia,
inventaris de possessions, geografia humana i agrària, música,
lul·lisme, art religiós, estudis sobre poesia, especialment la de Blai
Bonet, futbol, contraban, meteorologia, ensenyament, etc.
Agraïm als autors de les comunicacions l’esforç realitzat per fer uns
treballs del tot dignes i unes exposicions tan encertades, que feren
gaudir els nombrosos oients durant dues jornades que semblaren
curtes. També donam les gràcies als membres de la Comissió
Científica: Maria Barceló, Magdalena Gayà, Joan Mas, Cristòfor Salom
i Jaume Vadell.
Donam les més efusives gràcies al Departament de Cultura,
Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca i a l’Institut de la Llengua
i la Cultura de les Illes Balears (Illenc), pel patrocini de la publicació.
Que vagin també les gràcies a l’Ajuntament de Santanyí com
a organitzador, juntament amb la nostra associació Lausa, d’un
esdeveniment que redunda en benefici dels coneixements de la
nostra història que passa a passa anam adquirint. Feim vots perquè
aquestes jornades estiguin sempre marcades per signes de continuïtat
i de prestigi.
Gabriel Noguera
President de Lausa
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Arribam a la segona edició de les
Jornades d’Estudis Locals de Santanyí,
una iniciativa municipal que sorgí de
l’àrea de Cultura amb la col·laboració
de l’associació cultural Lausa, amb la
intenció de promoure el coneixement i
la difusió del municipi des del punt de
vista històric, geogràfic, econòmic, social
i cultural. Les Jornades han suposat un
estímul notable entre un grup d’investigadors prou actius i, per tant,
un increment notable de la investigació sobre temàtica santanyinera
i, alhora, han contribuït a crear una dinàmica positiva i prolífica
en aquest àmbit. D’altra banda, amb la realització periòdica de les
diferents edicions es va reunint un material i un conjunt de recursos
informatius de caràcter local que es posen a disposició de les
institucions dedicades a l’ensenyament i a la formació.
Aquestes ponències ens ajuden a desxifrar fets i històries passades
o presents que amb el temps quedarien diluïdes en el racó de la
memòria i desapareixerien per sempre. Editar un material d’aquesta
vàlua permet acostar i deixar constància de tots aquests petits
estudis, anàlisis o articles i posar-los a l’abast de tothom. Vull agrair
la implicació de tots els autors que hi participen, animar-los perquè
continuïn col·laborant en futures edicions i perquè les divulguin en
els seus àmbits respectius.
Llorenç S. Galmés Verger
Batle
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DEL CEL I DE LA MAR.
L’AIGUA A SANTANYÍ
Antoni Rodríguez Perea

Del cel
Es força habitual sentir que l’aigua que trèiem dels pous ve de
les muntanyes llunyanes dels Pirineus a través de betes i galeries.
Moltes vegades aquestes afirmacions s’acompanyen de testimonis de
parents més o menys pròxims, que ens senyalen fonts inesgotables o
l’aparició de fulls de plantes inexistents a les Balears. Res més lluny
de la realitat i per poder demostrar-ho es suficient una operació ben
simple: si multipliquem la superfície de Mallorca (tres mil sisens
milions de metres quadrats en nombres rodons) per la precipitació
anual damunt de cada metre quadrat (uns sisens litres com a xifra
mínima) obtenim una quantitat d’aigua increïblement gran en relació
a la que consumim per a la població i el regiu. Ens plouen anualment
un mínim de 2.160 milions de tones i en utilitzem uns 300. Més que
preocupar-nos per d’on ve l’aigua que tenim al subsòl, ens ha de
preocupar com utilitzem aquest recurs que el «cel» ens regala cada
any.
Val a dir que les interpretacions d’un aigua externa a Mallorca
són o bé llegendes o bé deduccions interessades. Qui ens obliga a
controlar les extraccions d’aigua si ve generosament dels Pirineus?
Quedem-nos amb les formoses llegendes i no ens deixem enganar
pels interessos que de vegades amaguen.
Per fer-nos una idea cabal de que estem parlant quan es tracta del
nostres recursos hídrics, partim de la pluja que cau cada any sobre
Mallorca, aquesta més l’aigua que ens aporten les dessaladores és el
total dels ingressos en el balanç de l’aigua. No plou per tot igual, més
aviat és cert dir que plou allà a on i quan menys demanda d’aigua
tenim. Parlant de Mallorca, les pluges se produeixen a la Serra de
Tramuntana i fora de la temporada alta del turisme, preferentment a
la tardor i a la primavera. De fet, el gradient de la precipitació anual
va des de més de mil litres per metre quadrat als cims devora Lluc,
quasi tant com a Santiago de Compostela, fins menys de tres cents
a ses Salines, quasi un desert si no fos per que la pluja es molt més
13
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distribuïda. Un clar gradient de Nord a Sud, i de les muntanyes a les
marines (Fig. 1).
De tota manera, si tenim en consideració la inèrcia dels aqüífers,
allà a on se’ns acumula l’aigua, i de la que parlarem més endavant,
hauríem de fixar-nos més en la precipitació acumulada en un grup
d’anys que en la precipitació anual. Les dades per períodes mínims
de tres anys són més representatives per definir la situació.

Figura 1 – Precipitació mitjana a Mallorca.
D.G. Recursos Hídrics. Govern de les Illes Balears.

La gràfica de la precipitació acumulada representada damunt del
conjunt de gràfiques que estadísticament defineixen les diferents
situacions de sequera ens reflexen molt bé la situació en cada
moment (Fig. 2).

Figura 2 – Corbes de precipitació acumula. D.G. Recursos Hídrics.
Govern de les Illes Balears.
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Tots coneixem la pluja que no banya, la que va bé pels conreus
i aquella que s’escola ràpidament cap la mar o que s’engoleix als
avencs. Podem quantificar quina proporció de cada una d’aquestes
formes de ploure, o dit d’altre manera, a on va cada gota de pluja
que cau sobre les nostres contrades. Es clar, que haurem de parlar de
valors mitjans que a la Mediterrània sembla no existir, si considerem
la seva variabilitat d’un any per un altre. De cada cent litres de
pluja, setanta s’evapo-transpiren, és a dir tornen a l’atmosfera per
evaporació directa i per transpiració dels vegetals. Els trenta litres
restants o corren pels torrents, uns deu litres, o s’infiltren en els
aqüífers, vint litres que s’incorporen a les aigües subterrànies.
En relació a les aigües superficials, aquests deu litres de cada cent
que ens plouen, la majoria arriben a la mar després de córrer pels
torrents i nodrir un dels ecosistemes més interesants: els corredors
fluvio-torrencials que són un tresor del patrimoni natural insular.
En aquest recorregut una quarta part de l’aigua s’infiltra també
en el subsòl, mentre que menys del deu per cent es retingut als
embasaments de Cuber i el Gorg Blau. Val a dir ara, que l’aprofitament
d’aquestes aigües és molt difícil degut a la seva irregularitat (Fig. 3).
D’un any a l’altre passem del tot al no res i sols una gestió integrada
de tots el recursos pot millorar la seva captura i utilització.

Figura 3 – Escorrentia mesurada als principals torrents de Mallorca
en un any sec i en any humit. Font: Direcció general de Recursos Hídrics.
Govern de les Illes Balears (DgRRHH).

Les aigües subterrànies constitueixen, tots ho sabem, el principal
recurs hídric de les Balears i gràcies a elles podem utilitzar la
infiltració de la pluja. Ho podem fer per la característica fonamental
del aigua subterrània: la seva lentitud. En efecte, si l’aigua que corre
per un torrent ho fa a una velocitat de pocs metres per segon, quan
aquestes aigües se mouen subterràniament poden quedar molts anys
«embassades» als espais intergranulars o fissurals de les roques o
15
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moure’s cap a la perifèria de Mallorca a velocitats de pocs metres per
mes o any. Aquesta dificultat per transitar pel subsòl permet la seva
acumulació al centre de Mallorca (Fig. 4), l’aigua que s’infiltra prop
de la costa triga menys en arribar a la mar, que és el seu nivell de
base, que aquella que s’infiltra al centre de l’Illa.

Figura 4 – Isopiezes del nivell piezomètric —nivell al que trobem l’aigua
subterrània— dels aqüífers litorals de Mallorca. Font: DgRRHH.

Com passava amb les aigües superficials, també les aigües
subterrànies registren les variacions del clima mediterrani. El períodes
secs, quatre de cada deu anys de mitjana, alternen amb els humits,
dos de cada deu, i amb els normals, també quatre de cada deu. Sobre
aquesta ciclicitat força irregular, trobem la estacional: hivern i estiu
se superposen als períodes de sequera tant per precipitacions com
per extraccions (Fig. 5).

Figura 5 – Evolució de les reserves hídriques de Mallorca entre 2006 i 2016.
Font: DgRRHH.
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Seguint aquesta gràfica veiem un cicle quasi complert de sequera,
amb uns pocs anys humits entorn al 2010, un període de recursos
diguem-ne normals entre el 2011 i 2014 i períodes molt secs el
2015 i 2016. Més enllà d’aquesta ciclicitat, l’evolució a més llarg
termini dels aqüífers de Mallorca mostren un buidament de les
reserves centenàries. Les extraccions d’aigua subterrània han anat
creixent any a any, especialment per les demandes turístiques i han
consumit recursos acumulats en el subsòl des de decennis. Una
manera de posar de manifest aquest fet es considerar el pendent de
la superfície piezomètrica des del centre de Mallorca a la perifèria.
La superfície piezomètrica representa el nivell a que es troba el
aigua en els diversos pous dels aqüífers i la seva posició respecte el
nivell de base —el nivell de la mar— ens indica la quantitat d’aigua
emmagatzemada en el aqüífer. Un aqüífer amb un nivell piezomètric
pròxim al nivell de la mar ja no drena aigua a la mar i només té com
reserva l’aigua pròpia, de manera que si es troba amb contacte a la
costa i es continua buidant se produeix un drenatge de la mar al
aqüífer que se salinitza.
Si fem un transsecte teòric des de la badia d’Alcúdia fins la badia
de Palma i damunt d’ell representem els nivells piezomètrics podem
constatar aquest buidament dels aqüífers de Mallorca. La superfície
piezomètrica que a sa Pobla es troba a uns 3 m sobre el nivell marí
(snm), a Llubí està a 6 m i a Sencelles en torn als 13 m, però Sencelles
es troba a uns 30 km de la badia d’Alcúdia, el que vol dir un pendent
de 13 m en 30 km, es a dir un aqüífer amb molt poques reserves.
La conseqüència d’aquest buidament de les reserves de Mallorca
és que any darrera any, en mitjana, surt menys aigua dolça a la mar i
això és un desastre en una illa. Envoltades d’aigua de la mar, les illes
només poden evitar la salinització dels seus aqüífers deixant sortir
una part dels seus recursos subterranis a la mar. És aquesta aigua
dolça que lentament surt a la mar, la que dona la pressió hidrostàtica
necessària per mantenir l’aigua de la mar a retxa. Quan aquesta
sortida d’aigua dolça minva, la pressió de la mar permet entrar l’aigua
salada que ocupa els espais que abans eren de l’aigua salada. A més,
aquestes dos aigües se barregen més quan menys flux surt a la mar,
i el més perillós és que quan se produeix la salinització durant un
període de temps prolongat, la sal precipita als espais intergranulars
del aqüífer i després resulta molt difícil o quasi impossible, a escala
temporal humana, dissoldre aquesta sal i recuperar el aqüífer. La
figura 6 ens presenta una radiografia de la salinització dels aqüífers
litorals de Mallorca amb les dades del primer semestre de l’any 2000.
Amb ella se representa molt gràficament el procés d’exiguament
17
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de les reserves hídriques de Mallorca i com les zones litorals, a
on la demanda d’aigua és major i els recursos menors, estan molt
deteriorades per aquesta contaminació salina.

Figura 6 – Isoclorurs de Mallorca el 1er semestre del 2000. Font: DgRRHH.

Les extraccions d’aigua a la zona litoral, acceleren aquest procés
de salinització, mentre que els anys més plujosos permeten una certa
neteja de la sal acumulada als aqüífers costaners. A la següent figura
podem veure, al Sud de Mallorca, aquesta evolució entre els anys
més secs i els que tenen més precipitacions.

Figura 7 – Evolució dels isoclorurs del Sud de Mallorca entre el 1997 i el 2009.
En gris isoclorurs entre 250 i 2.000 mg/l i en color fosc superiors als 2.000 mg/l.
Font: DgRRHH.
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Un altre element contaminant dels aqüífers insulars són el nitrats.
Aquesta contaminació se produeix tant per manca de depuració
en l’abocament de les aigües (depuradores urbanes ineficients o
població dispersa sense clavegueram) com per abocaments de
granges o per un excessiu us d’adobs agrícoles. La figura 8 ens
presenta les principals zones afectades per aquesta contaminació.

Figura 8 – Isonitrats de Mallorca el 1er semestre del 2000. Font: DgRRHH.

Les zones més contaminades per nitrats al sud de Mallorca
corresponen a la contaminació agrícola i ramadera de la conca de
Campos i a una zona, entorn a es Calonge, probablement també
originada per activitats ramaderes.
L’aigua a Santanyí
Els aqüífers en torn a Santanyí són de dos tipus: vers el nord i
nord-est, a les serres de Llevant, trobem les unitats de Cas Concos
(1819M2) i Sant Salvador (1819M1) caracteritzades per materials
mesozoics, calcaries i margo-calcaries i que conformen aqüífers
fissurals, en els que les aigües s’emmagatzemen als espais generats
per la fracturació de les roques i els interestrats. La resta dels aqüífers
que envolten Santanyí (Fig. 9) són aqüífers granulars conformats
sobre materials miocènics, majoritàriament calcarenítics, Són aqüífers
tabulars molt connectats amb la mar i susceptibles, per tant, de ser
salinitzats tant per episodis greus de sequera, on la sortida d’aigua
19
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dolça a la mar és escassa, com sobretot, per sobreexplotació de
l’aqüífer per l’abastiment de les zones turístiques. Vers llevant trobem
la unitat de Santanyí (1820M1) i a ponent la unitat del Pla de Campos
(1821M2).

Figura 9 – Esquemes hidrogeològics dels principals aqüífers en torn a Santanyí.
Font: DgRRHH.

La evolució temporal d’aquests aqüífers ens permet comprendre
millor com hem arribat a la situació actual. En efecte, els pous de la
zona des Pujol i de Can Picó, situats a uns 4 km de la costa presenten
nivells entre els 0 i els 2 m a sobre del nivell del mar (snm). No
obstant, quant ens trobem en nivells piezomètrics tan baixos, resulta
més significatiu analitzar l’evolució de salinitat en els diversos
pous de control de la zona que els seus nivells. A la figura 10 se
representen les salinitats dels principals pous de la unitat hidrològica
de Santanyí que ocupa la part oriental del municipi del mateix nom.
En ella es veuen els efectes dels pous d’abastiment que subministren
aigua a la zona turística de Cala d’Or i al nucli urbà de Santanyí.
Presenten valors superiors als 1000 mg/l de clorurs que, en el 2012,
varen superar els 2000 mg/l als pous entre Calonge i Cala d’Or (400,
fig. 10) i al més proper a Santanyí (1773, fig. 10).
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Figura 10 – Continguts de clorurs en mg/l al 2012, en els pous de control
al llevant de Santanyí. Elaboració a partir de les dades de la DgRRHH.

Aquesta salinització dels aqüífers s’explica molt clarament per
una sobreexplotació dels recursos disponibles. Si per abastir la
demanda d’aigua del turisme trèiem més recursos de la recarrega
que anualment en proporcionen les precipitacions, els nivells de les
aigües subterrànies arriben a situar-se molt a prop del nivell marí,
e inclús per davall, amb el que s’atura el flux de sortida vers la mar
i l’aigua marina substitueix aquest flux i salinitza el aqüífer. Aquest
procés és de difícil reversió a curt i mitja termini, dons l’aigua marina
diposita els seu contingut salí en els espais intergranulars i fa molt
lent el seu rentat, en el cas que el aqüífer torni a disposar d’un flux
més continuo d’aigua dolça.
Els responsables d’aquests increments d’extraccions per damunt
dels recursos renovables al llarg dels anys queda ven registrat
amb les dades d’abastiment. Entre el 2002 i el 2014 les extraccions
comptabilitzades han passat de 3,2 milions de metres cúbics a
més de 3,7, el que representa increments del 15 % en 14 anys.
Les precipitacions pel contrari, mostren estabilitat o una lleugera
davallada. Els majors increments d’extraccions s’han produït als
21
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abastiments d’Aigües de sa Figuereta que entre el 2000 i el 2014
han passat de 1 milió de metres cúbics a 1,3 milions, és a dir un
creixement del 30 %.
Com és soluciona aquest desequilibri, ens podem demanar. No hi ha
una solució miraculosa, cal actuar reduint el consum i també aportant
nous recursos per tal d’assolir un nou equilibri entre extraccions i
recarrega. El problema principal és que la recarrega de la pluja és
molt variable d’anys secs a anys humits, mentre que les extraccions
són gaire bé sempre creixents. Per tant hauríem de treballar amb els
valors de recarrega per davall de la mitjana ja que sols així podem
generar de tant en quan, un excedent que faci possible la recuperació
a mitja o llarg termini dels aqüífers sobreexplotats. Sols generant
aquest sobrant podem tornar als aqüífers aquestes reserves que els
hi hem pres al llarg de tants anys.
Per tal de reduir el consum —molt més barat que aportar
nous recursos— cal començar pel principi: necessitem una bona
comptabilitat de l’aigua. Hem de poder comptar quanta aigua
trèiem dels pous, quanta distribuïm a les xarxes, quanta arriba
als consumidors i quanta retornem al medi una vagada depurada
convenientment. No ens val fer campanyes d’estalvi a distribucions o
a consumidors que no tenen comptadors. Si no sabem per on perdem
l’aigua no podem saber a on hem d’actuar per reduir aquestes
pèrdues. Les estimacions actuals de pèrdues en torn al 18 % són
difícilment creïbles, ja que correspondrien a xarxes eficients, joves i a
una gestió molt acurada. Quasi podríem dir que aquesta data de tant
«políticament correcta» no és creïble. Per tant necessitem dades més
solides que ens permetin fixar els objectius, més allà de campanyes
de detecció de fuites, també necessàries, o de conscienciació del
valor de l’aigua, també imprescindibles. A la figura 11 es presenten
per orde de prioritat les accions que segons la Agencia de Protecció
Ambiental dels EEUU són convenients posar en marxa, segons la
mida en habitants del nucli que se vulgui abastir.
Val a dir també que una bona manera de reduir els consums agraris
és la substitució de l’aigua de pou, per aigua residual depurada.
Les possibilitats d’aquesta utilització són enormes i com és natural,
depenen de la qualitat adequada i garantida del subministrament.
En el nostre cas ens trobem en un cercle pervers, si tenim processos
de salinització als aqüífers, l’aigua que arriba a la depuradora té un
contingut salí que la depuradora no pot eliminar i que fa que el aigua
depurada no sigui apte per tots els usos agraris. En conseqüència
se continua l’extracció d’aigua dels pous i per tant se continua la
salinització
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Trencar aquest cercle requereix millorar la qualitat del aigua
abastida i per tant aconseguir que l’aigua que arriba a la depuradora
no sigui salobre i aquí entrem en l’altre factor que ens ha de permetre
resoldre el problema: aconseguir nous recursos.
estalvi i gestió de la demanda

Figura 11 – Actuacions en estalvi i gestió de la demanda jerarquitzades segons
el nombre d’habitants del nucli a abastir, segons la Agencia de Protecció
Ambiental dels EEUU (EPA).

Aportar nous recursos al Sud de Mallorca resulta del tot
imprescindible. L’Administració hidràulica ha proposat diversos
projectes que farien possible satisfer aquesta necessitat. Bàsicament
es tracta de fer arribar aigua a través de una nova xarxa insular d’aigua
en alta (Fig. 12) o bé de fabricar-la in situ dessalant aigua de mar.
Aquesta darrera possibilitat va ser descartada incomprensiblement
pel Ministeri del Medi Ambient estatal quan el ministre aleshores
era en Jaume Matas. En efecte, només prendre possessió el ministre
Matas, va anunciar la construcció, a càrrec del pressupost de l’Estat
i de fons europeus, de cinc dessaladores a les Balears. Totes elles es
varen fer realitat, tot i que a cost del Govern de les Balears, excepte la
que tenia que situar-se a Santanyí. Una decisió incomprensible, més
encara quan la dessaladora que se va construir a Andratx se trobava
al final d’una canonada que connectava amb la dessaladora de Palma
que encara disposa de capacitat de producció vacant. Igual succeeix
amb la dessaladora d’Alcúdia, també absolutament prescindible al
trobar-se molt a prop de l’Arteria Transversal que connecta la badia
de Palma amb la d’Alcúdia. Quines raons, si pot dir-se així, varen
esborrar el projecte de la dessaladora del Sud de Mallorca, potser la
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única tècnicament justificable, escapen a la relació de fets i dades que
constitueixen aquest treball.
La situació actual pareix que es decanta per dur aigua a Santanyí
a través de la xarxa insular d’aigua en alta que poc a poc se va
construint. El darrer Pla Hidrològic recull aquesta possibilitat (Fig.
12) i és ben possible que la veiem realitzada en els propers anys. Val
aquí fer una crida a accelerar les obres que culminin aquest projecte.

Figura 12 – Infraestructures d’interconnexió existents i previstes a l’illa de Mallorca
segons el Pla Hidrològic de les Illes Balears (2015).

En definitiva, els efectes negatius d’unes extraccions creixents
any darrera any, damunt uns recursos que de mitjana minven o com
a molt són estables, se tradueixen en la salinització dels aqüífers a
bona part del litoral de Mallorca i en particular, a Santanyí. Aquesta
situació afecta tant a la qualitat de l’aigua servida a la població com a
la possibilitat de reutilitzar les aigües depurades per usos agraris. Les
depuradores no eliminen la sal d’aigües salobroses. Trencar aquesta
situació requereix dos actuacions: la més econòmica, gestionar el
més eficaçment possible el recurs disponible, comptabilitzant el seu
us, reduint les fuites, etc. i la més onerosa, aportar nous recursos
de millor qualitat a la zona. Això requereix estendre la xarxa insular
d’aigua en alta fins arribar a Santanyí o construir una dessaladora. El
Pla Hidrològic actualment vigent s’inclina per la primera possibilitat,
cal dons demanar que tant el responsables municipals pel que fa a
l’estalvi i la gestió de la demanda, com l’administració hidràulica,
pel que fa a la xarxa d’aigua en alta, accelerin aquestes actuacions
imprescindibles per recuperar una certa sostenibilitat en l’ús del
aigua.
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També de la mar. El registre dels tsunamis
En una escala temporal diferent, les terres de Santanyí també
s’han vist afectades per ones de tsunamis generats per terratrèmols
ubicats al Nord de les costes Algerianes. També l’aigua de la mar ha
deixat la seva impremta a les contrades santanyineres.
Tot i que els tsunamis més grans se produeixen en una recurrència
secular, tots recordem els efectes del petit tsunami del 2003 als ports
més propers. Com se generen aquestes onades? com ens arriben?
quin perill representen a les nostres costes? Aquests són els objectius
de la segona part d’aquesta presentació.
Per generar un tsunami necessitem un terratrèmol a la mar o una
esllavissada submarina i a les Balears podem tenir les dos situacions.
S’han estudiat esllavissades antigues a les costes catalanes que amb
molta probabilitat arribaren a les costes de Tramuntana. Degut a la
forta dinàmica d’aquests litorals o bé no ens han quedat las seves
senyals o bé no les hem sabut identificar encara. En canvi, els
terratrèmols són molt freqüents a la Mediterrània, zona de contacte
entre les plaques europees i la placa africana, i en particular a la
plataforma continental algeriana. En efecte, són abundants els estudis

Figura 13 – a) Modelització de les trajectòries i les fractures generadores de
tsunamis a les costes nord-africanes segons Álvarez-Gómez et al. (2011).
b) Detall de la trajectòria generada per la falla S-3. Les línies a traços corresponen
a les isòcrones del desplaçament del tsunami en minuts. c) Isòcrones i alçaries
d’ona (run-up) del tsunami del 21 de maig del 2003 segons Sahal et al. (2009).
d) Anàlisi del risc d’impacte puntual de tsunami al Mar d’Alboran i al Mar Balear.
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del moviment de les falles nord-algerianes i alguns modelitzen els
tsunamis produïts pel seu moviment i les trajectòries d’aquestes
ones fins a impactar a les Balears. Álvarez-Gómez et al. (2011)
(Fig. 13 a) modelitza les direccions tsunamítiques generades per les
principals falles de la costa algeriana, i a la figura 13 b pot observarse la trajectòria dels tsunamis generats per la falla S-3 que és la que
major impacte pot produir a les costes de Santanyí. Els tsunamis
procedents d’aquesta fractura arriben en uns trenta minuts a la costa
de Santanyí. De fet, el tsunami del 21 de maig del 2003 se va generar
per un terratrèmol d’intensitat 6,9, a les 18:44 i va arribar a la costa
meridional de Mallorca a les 19:25, es a dir 41 minuts després (Fig.
13 c). Una anàlisi de riscos de tsunamis, fet per Álvarez-Gómez et al.
(2012), identificà les costes de llevant de les Balears com d’un risc
terrestre de sever a molt sever (Fig. 13 d).
Així dons, trobem fractures generadores de tsunamis al Nord
d’Àfrica amb diferents trajectòries que podem impactar a les costes
meridionals de Mallorca i en particular, a les de Santanyí. Ara ens
podem preguntar si, a part del tsunami del 2003 del que tenim ja
consciencia, tenim evidencies d’altres esdeveniments semblants.
Dons sí, tant al catàleg de Fontseré de 1918, com als catàlegs del
Instituto Geográfico Nacional de Martínez-Solares (2001) i Silva i
Rodríguez (2014) hi ha força referencies a esdeveniments tsunamítics
que es recullen a la taula 1. En un període de 357 anys se recullen
12 esdeveniments, el que representa una recurrència d’uns 30 anys.
Potser la descripció més significativa per la costa de Santanyí és

Taula 1. Relació dels esdeveniments tsunamítics entorn de les Balears a la crònica
de Forntseré (1918) (1) i als catàlegs del Instituto Geográfico Nacional
de Martínez-Solares i Mezcua-Rodríguez (2002) i Silva i Rodríguez (2014) (2).
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la recollida a les Notas Sueltas de Sismología Balear de Fontseré
(1918) a on se recull una crònica de Nicolás Ferrer reproduïda per
Campaner de diu que el dia 31 de gener de 1756: «Ha vingut avís que
en la vila de St. Anni la mar era entrada dintre la terra mes de mitje
llego, y dexá tanta copie de peix que las garrigues estaven plenes:
fonch una one qui entrà dita aigo: el torrer de la torre pogué fogir, y
la aigo li va omplir la torre y sen dugué una peñe qui pesava mes de
cent mil quintás» (sic)
Tenim, per tant, modelitzacions i evidències històriques de que
els tsunamis poden colpejar les costes de les Balears i en particular
les de Santanyí. Convé ara, que ens demanem si aquests episodis ens
deixen altres evidències més recognoscibles que els peixos damunt la
garriga. La resposta ens ve de les terrasses litorals: damunt dels penyasegats, de les costes allà a on els models ens diuen que impacten
els tsunamis potencials, trobem blocs, de vegades enormes, que no
poden venir d’altre lloc que arrabassats del penya-segat i traslladats
terra endins per la mar. El dubte ara, és si aquests blocs poden haver
estat transportats per grans ones de tempesta o requereixen la força
d’un tsunami.
Com són i a on estan aquests grans blocs? La tesi de Roig-Munar
(2016) analitza més de cinc mil blocs a les costes de les Balears.
La seva situació (Fig. 14 a) ja ens mostra la congruència amb
les trajectòries dels models tsunamítics. De vegades, els blocs es
troben a cotes baixes sobre el nivell de la mar (Fig. 14 b), a on les
tempestes els poden retreballar i fins i tot podrien ser el seu origen.
Freqüentment se situen a alçàries difícilment assolibles per les grans
ones de temporal (Fig. 14 c) i en moltes ocasions se troben molt enllà
del seu abast (Fig. 14 d).
Per tal de determinar el flux necessari per desplaçar aquests grans
blocs s’han calculat els seus pesos, les alçades i les distàncies de
la vora del penya-segat a que es troben. Aquestes dades permeten
aplicar diverses equacions (Taula 2) que ens donen l’alçària del
corrent necessari i responsable del seu desplaçament.
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Figura 14 – a) Localització dels blocs d’origen tsunamitics estudiats per Roig-Munar
i col·laboradors. b) Blocs imbricats a la plataforma litoral de Sant Antoni a Eivissa.
c) Blocs a prop de cala Morlanda a alçàries entre 10 i 15 m. d) Blocs a alçàries
superiors a 15 m, a prop del calo del Serral, Mallorca.

Taula 2. Equacions utilitzades per diversos autors per determinar la alçària del flux
necessari per arrabassar i/o traslladar un determinant bloc.
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Si a la altura del flux que ens donen les equacions esmentades,
afegim la altura a on trobem cada bloc, obtenim l’alçària a on ha
arribat la ona de tsunami en impactar contra la costa (el seu run-up).
A tsunamis estudiats al Japó, aquesta alçària o run-up pot arribar fins
a 40 vegades l’altura d’ona a mar obert, tot i que el més freqüent és
un multiplicador en torn a deu vegades.
Val assenyalar la gran diferencia entre les ones de temporal i les
de tsunami: les primeres presenten altures de pocs metres, períodes
de segons i longituds d’ona de desenes de metres; els seus efectes
sobre els penya-segats representen un seguit de cops que debiliten
i erosionen lenta i progressivament la seva base fins a provocar
despreniments successius i aconseguir així, el seu retrocés. Durant
aquest procés, els temporals més grans arrabassen fragments de
roques de diverses mides que de forma desordenada e irregular
poden desplaçar terra endins a certa distància. En canvi, les ones
de tsunamis presenten alçaries decimètriques a mar oberta, però els
seu període és de desenes de minuts i la longitud d’ona de desenes
o centenars de kilòmetres. Els efectes d’aquestes ones sobre la costa
depenen molt del tipus de litoral a que arribin: a les costes baixes
representen una inundació que duplica o triplica l’alçaria d’ona, no
obstant, als penya-segats aquestes onades acumulen l’aigua com si
el nivell de la mar anés ascendint i quan superen l’alçària del penyasegat inunden la plataforma litoral arrabassant i transportant terra
endins blocs de grans dimensions. A més, el resultat i la duració
d’aquest flux, freqüentment, disposa els blocs amb imbricacions
similars a les que se poden veure als macs en els rius o als cotxes
afectats per una riada (Fig. 14 a).
Aquests blocs indicadors de tsunamis també els trobem a les
contrades santanyineres. De vegades, com al cap de ses Salines es
troben damunt de plataformes litorals a molt poca altura sobre el
nivell marí i retreballats pels temporals, d’altres se troben ben enllà
de les onades ordinàries. Però quan el penya-segat és molt alt i/o
es presenta compost, amb replans, gairebé sempre presenta blocs
gravitacionals, és a dir, blocs que han caigut per efecte de la gravetat
de nivells superiors. En aquests casos, tot i que molt probablement
hagin estat retreballats per tsunamis, és difícil poder afirmar-lo sense
dubtes. Sempre, per identificar-los, cal trobar arguments addicionals
a la seva posició, com poden ser la seva disposició en cordons, la
presencia de imbricacions, la mida dels blocs, la seva angulositat i/o
els resultats de les equacions hidrodinàmiques que permeten definir
la magnitud del flux necessari per el seu arrabassament i transport.
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Figure 15. a) Efectes del flux continuo d’un tsunami i d’una riuada amb imbricació
de cotxes comparat amb els efectes d’un temporal a la costa de Ciutadella.
b) Situació dels blocs tsunamitics al llevant de Mallorca. c) Idem al Sud de l’Illa.
d) Situació dels grans blocs gravitacionals propers a Santanyí.

Les figures 15 b, c i d ens mostren la situació dels blocs estudiats
al llevant i al sud de Mallorca. Els blocs indubtablement tsunamítics,
al NE de les costes de Santanyí, se troben a sa Nau i a cala Serena,
tot i que el millor exemple al llevant de Mallorca se troba al caló
d’en Serral. A les figures 16 a i b, veiem exemples dels blocs de sa
Nau i cala Serena i les principals dades de la seva posició, del seu
pes i del seu run-up, alçària del flux que els va dipositar, tant per
ones de temporal com per ones de tsunami. Més al SW, els penyasegats se fan més alts i amb diversos replans, a la seves bases afloren
terrasses més resistents que se corresponen amb les calcàries del
Miocè escullós i sobre les quals trobem immensos blocs (Fig. 16 c)
que tenen un origen gravitacional. Es generen per desploms dels
penya-segats que esdevenen inestables al erosionar-se la seva base
per l’acció de l’onatge. No obstant, en qualque punt podem parlar
de retreballament per tsunamis, ja que alguns d’aquests grans blocs
estan imbricats i d’altres presenten senyes de moviments difícilment
atribuïbles als temporals.
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Figura 16. a) Blocs tsunamítics a prop de sa Nau. b) Ídem a cala Serena. c) Grans
blocs gravitacionals a la costa de Santanyí. d) Blocs tsunamítics retreballats pels
temporals prop del cap de ses Salines.

Figura 16. a) Blocs tsunamítics a prop de sa Nau. b) Ídem a cala Serena. c) Grans
blocs gravitacionals a la costa de Santanyí. d) Blocs tsunamítics retreballats pels
temporals prop del cap de ses Salines.

El tram de costa al SW de cala Llombards presenta penya-segats
superiors als 20 m d’alçària, amb abundància de blocs gravitacionals i
absència de blocs de tsunamis a sobre de la seva culminació. Aquesta
costa tant escarpada es fa més baixa en apropar-nos al cap de ses
Salines i allà ja trobem blocs de dimensions moderades, imbricats,
en forma de cordons i molt possiblement retreballats per tempestes.
Al cap de ses Salines pròpiament dit, també trobem abundants blocs
de mida mètrica, imbricats i en forma de cordons i amb morfologies
anguloses o subanguloses (Fig. 16 d); qualcuns presenten fauna
marina incrustada, evidència del seu origen subaquàtic. En aquest
tram de costa s’observen impactes a la rassa litoral i presència de
blocs trencats. Podria tractar-se d’una zona mixta, a on el blocs,
possiblement organitzats e imbricats per tsunamis, són retreballats
(Roig-Munar, 2016). Molt semblants són els blocs que troben prop
de cala Carbó (Fig. 17) amb imbricacions i organització més definida.
Vers el NW, a la Colònia de Sant Jordi, a sa Ràpita, a s’Estalella i als
Bancals també hi trobem blocs d’origen tsunamitic que, especialment
a els Bancals, es troben molt amunt, clarament fora de l’abast de les
onades de temporal.
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Figura 17. Tram entre cala Carbó i sa Colònia: a) Cordons de blocs. b) Blocs
sub-angulosos trencats possiblement per ones de tempesta. c) Blocs imbricats.

Finalment cal que ens preguntem per quan se varen produir els
tsunamis generadors d’aquests blocs. Ja hem comentat que els efectes
de les ones de tsunamis són semblants als d’una inundació ràpida
per una pujada sobtada del nivell de la mar. La disposició actual dels
blocs registra el darrer major episodi tsunamític i esdeveniments
menors posteriors. Altres episodis anteriors varen ser obliterats pel
darrer esdeveniment major. Tot i que hi ha diverses tècniques per
datar quan un determinat bloc va ser arrabassat i traslladat, la més
coneguda és datar per radioisòtops la fauna marina incrustada en un
determinat bloc. Això ens dona la edat en que el bloc va sortir de la
seva situació submergida i va ser traslladat terra endins. Existeixen
altres metodologies més sofisticades, com ara la termoluminescència,
però a les Balears i en concret a Mallorca, Bartel i Kelletal (2003)
han determinat a traves de l’isòtop carboni-14 (C14) les edats de dos
blocs, un a cala Gat amb una edat del 1508 i un altre al cap de ses
Salines amb una edat del any 565. Aquesta diferencia d’edats hauria
d’explicar-se per l’impacte de dos tsunamis distints, més encara
quan hi han modelitzacions de fonts tsunamitiques que pràcticament
només impacten a Menorca i la meitat septentrional de la costa de
llevant de Mallorca (Roger y Hébert, 2008). A Menorca, també amb
32

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

carboni-14 (C14), un bloc a son Ganxo, ha donat una edat en torn
1965 i un altre a Sant Esteve dona una edat posterior al 1720 (RoigMunar, 2016).
A més, Roig-Munar (2016) utilitza la velocitat mitjana de dissolució
dels cocons a les plataformes litorals per determinar els anys que
fa que els blocs s’han desplaçat a la seva posició actual. En efecte,
alguns dels blocs analitzats presenten cocons post-deposicionals, és
a dir, que s’han format un pic el bloc ha estat mogut i tenen per
tant, el seu fons horitzontal. Mesurant la fondària del cocó i en base
a una velocitat de dissolució de 0,3 mm/any (Gómez-Pujol, 2006)
pot determinar-se la data del desplaçament del bloc. Així i de forma
estadística, s’han establert al llevant de Mallorca i al Sud de Menorca
esdeveniments posterior al 1800, coincidents amb tsunamis històrics
que se produïren al 1790 i al 1804.
En definitiva, tenim tsunamis que arriben a les Balears des
d’Algèria, tenim blocs damunt de plataformes litorals que han estat
arrabassats de la vora del penya-segat i que estan a desenes de
metres d’ell. Freqüentment presenten imbricacions indicadores d’un
flux continu i les equacions hidrodinàmiques manifesten també
un origen necessàriament tsunamític. Molts dels penya-segats, on
estan els blocs, tenen una altura superior a l’onada extrema de la
zona, no obstant, als penya-segats més baixos, els blocs mostren
arrodoniments compatibles amb retreballaments per onades. A més,
hi ha forta coincidència entre el models de simulació i on trobem
els blocs i trobem situacions similars al llarg de la Mediterrània. En
conclusió, aquests blocs registren tsunamis: el darrer i més important
se va produir fa uns 200 anys i el més recent al 2003. Cal dons, tot
i una recurrència probablement decennal, no descartar el risc que
aquests fenòmens poden representar al nostre litoral i en particular,
per a la industria turística base econòmica de les Illes Balears.
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GEOLOGIA DE LA PEDRA DE SANTANYÍ.
ESTAT ACTUAL DE LA QÜESTIÓ
Guillem Mas Gornals1
Joan J. Fornós Astò1

Introducció
La pedra, pedreny o pedrenc de Santanyí és un material força
conegut i molt valorat per a bastir façanes d’edificis, per construir
voltes i columnes, per treballar motllures i per treballs escultòrics
(Binimelis, 1595; Jovellanos, 1806; Bover, 1836; Habsburg-Lothringen,
1871; Campaner, 1881-1884).
Aquesta pedra ja era ben coneguda a l’antiguitat, ja que se
n’han trobat eines de l’edat del bronze antic (Bofill, 2015), piques
talaiòtiques, urnes funeràries i làpides romanes i durant segles les
pedreres de Santanyí han proveït de material les obres de la comarca
i d’arreu de l’illa. A més, el seu ús ha estat important en bona part
de les construccions més emblemàtiques de l’illa (la Seu, Llonja
de Palma, Castell de Bellver,...) i de fora de l’Illa (Castel Nuovo de
Nàpols, Palau de la Virreina de Barcelona,...) (Muntaner, 1960; Sastre,
2003; Danús i Barceló, 2015; Martorell et al., 2016).
Però, que és realment, quant i com es va formar la pedra de
Santanyí? La dificultat per situar aquest tipus de roca en el context
geològic adequat, degut a la manca i dispersió dades científiques i
geològiques específiques publicades, afegit al recent ressorgiment de
l’interès tècnic i aplicat per aquesta roca (Armagué, 1959; Fullana,
1973, 1974, 1985; Ponç, 1983; Rosselló-Vaquer, 1984; Garcia-Inyesta
i Oliver, 1987; Vallbona, 1989; Moragues, 1991; Caldentey, 2001,
2014; Amengual i Serra, 2008; Sánchez-Cuenca, 2010, 2011; Mas,
2011, 2015a, 2017; Danús i Barceló, 2015; Martorell et al., 2016), fan
necessària una recopilació, revisió i actualització de dades referents
a la naturalesa, geologia i edat concreta de formació d’aquesta roca.
En el present treball s’aporten dades revisades i actualitzades en
relació la litologia, estratigrafia, distribució geogràfica, sedimentologia
i cronostratigrafia de la pedra de Santanyí.
1 Grup de recerca Ciències de la Terra (Geologia i Paleontologia "Guillem Colom"). Universitat
de les Illes Balears. Correspondència: guillem_mas@gmail.com
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Litologia
Litològicament ens trobem davant d’una roca sedimentaria
denominada oolita o calcària oolítica, classe arenita o grainstone
oolític. Formada principalment per oòlits, també denominats ooides
(per la seva semblança amb un ou de peix, Fig. 2A), units per ciment
carbonàtic (Fig. 1). També podríem parlar de calcària pseudoolítica,
ja que moltes vegades dels oòlits només es conserven els motllos
(Fig. 1B).

Figura 1 – Calcària oolítica de Santanyí: A. Microfotografia en làmina prima;
B. Detall de la textura pseudoolítica.

Els oòlits o ooides, són grànuls carbonàtics esferoïdals (Fig. 2A) de
diàmetre inferior 2 mm amb estructura formada per un nucli detrític
(un gra de quars, un peloide, un fragment esquelètic, un tros d’un
altre ooide trencat,...) envoltat d’un embolcall de làmines (còrtex) de
carbonar càlcic (CaCO3) concèntriques (Fig. 2B). Aquestes estructures
s’originen en ambients d’alta energia per l’acció de l’onatge i corrents
continus, en llocs on es produeix un depòsit ràpid de calcita. El
creixement probablement passa per precipitació a partir de solucions,
com en el cas de les estalactites, degut a processos fisicoquímics i/o
l’acció de microorganismes. Com exemple, actualment a les Bahames
(Fig. 2A), les oolites es desenvolupen en canals de marea i corrents
o en dunes submarines a prop de la costa on es presenta una alta
energia (Fig. 6).
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Figura 2 – A. Microfotografia d’oòlits actuals de les Bahames.
B. Esquema de l’estructura interna d’un oòlit segons Tucker (2001).

La pedra de Santanyí presenta un gra de mida arena molt fina
a mitjana (1/16-1/8 mm) molt ben classificat i força cimentat, amb
abundants estructures sedimentaries resultants dels efecte de corrents
i nivells d’intraclasts en forma de còdols blans (soft pebbles).
Propietats intrínseques - La pedra de Santanyí presenta color
gris groguenc (5Y 8/1, Munsell® Geological Rock-Color Chart 2009).
Malgrat la seva alta porositat total pels motlles dels oòlits, destaca
sobre tots els altres tipus de calcarenites utilitzades en la construcció
(marès) per presentar una porositat oberta baixa (~ 6%) de conductes
mal comunicats (motlles d’oòlits aïllats pel ciment carbonàtic), que
el fan molt poc permeable a l’aigua, però que quan aquesta penetra,
II Jornades d’Estudis Locals. Santanyí, 2016
llavors també resulta difícil d’eliminar. Presenta densitat aparent i
resistència altes (vegeu Taula 1).
Densitat
aparent
(g/cm3)

Porositat (%)
oberta

total

1,79

Coeficient
d’absorció
(%)

compressió

flexotracció

3,48

131

55

Resistència (kg/cm2)

1,76

231

1,80

6,6

33,6

5,20

1,78

6,6

33,6

4,34

181

55

Font
Gibert
(1997)
Moreno i Muñoz
(1988)
Amengual i Serra
(2008)
mitjanes

1 – Principals
la pedra de Santanyí.
Taula 1Taula
– Principals
propietats propietats
intrínsequesintrínseques
de la pedra dede
Santanyí.
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Distribució geogràfica
Les explotacions es limiten a la zona litoral i prelitoral del llevant
de Mallorca, entre Portocolom (Felanitx) i Cala s’Almonia (Santanyí).
També hi ha constància d’una explotació antiga al municipi Porreres
(Mas i Sorell, 2013, 2018).
Ses Pedreres Grans situades sortint de la vila de Santanyí, en
el lloc anomenat es Deume, ocupaven una extensió de més d’una
quarterada (7.103 m2) amb una profunditat de 5 o 6 m. Altres bones
pedreres són les de s’Alqueria Blanca, les del terme municipal de
Felanitx, prop de Portocolom, i les de sa Marina en el poble de
s’Horta (Fullana, 1985).
L’Arxiduc (Habsburg-Lothringen, 1871) indica que la pedra
de Santanyí provenia majoritàriament de la zona de cala Llonga
(Felanitx) i que va ésser exportada a Barcelona i Nàpols (Italià).
També indica que aquesta pedra té el defecte d’ésser molt compacte,
la qual cosa dificulta que s’hi pugui aferrar bé la calç (baixa porositat
oberta) i es faci necessari haver de practicar-li regates per a que es
pugui aferrar la calç.
Contràriament el que en alguns casos s’havia indicat (Muntaner,
1960; Sastre, 2003; Danús i Barceló, 2015; Martorell et al., 2016), la
pedra emprada per Guillem Sagrera a sa Llonja de Palma o exportada
Nàpols, no provenia exactament de cala sa Nau, sinó de les pedreres
existents a la zona de més terra endins a la marina de s’Horta (Mas,
2015a; Mas i Moragues, 2017). Possiblement cala sa Nau i Porto
Colom eren tan sols davalladors on s’embarcava la pedra provinent
de les explotacions properes situades més a l'interior (coincidint
aproximadament on trobem les explotacions actuals d’aquesta pedra)
ja que a la costa no s’hi han localitzat pedreres importants de pedra
de Santanyí.
Actualment només s’exploten unes poques pedreres en actiu a
Felanitx i Santanyí, com les de Cas Corso, Can Cirerol, Sant Isidre (a
Felanitx) i Son Jordà (a Santanyí).
Estratigrafia
La pedra de Santanyí s’inclou dins la unitat geològica de Calcàries
de Santanyí, definida per Fornós i Pomar (1983) que es correspon
amb les Calcàries del Pont d’Inca de García-Yagüe i Muntaner (1968)
i amb el Complex Carbonàtic Terminal d’Esteban (1979, 1996).
La unitat de Calcàries de Santanyí es disposa coincidint amb el
reblert sedimentari de les principals conques neògenes de Mallorca
(Campos, Palma, Inca, Alcúdia-sa Pobla i sa Marineta) i aflora
principalment en els penya-segats del sud-oest de l’illa, la marina de
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Llucmajor i la badia de Palma. També aflora als principal barrancs
que travessen les conques i coincidint amb el traçat de la falla de
Sencelles (Fornós, 1983; Mas, 2015b).
La seva potència es variable, sense sobrepassar els 30 m (Fornós et
al., 1991). El seu límit inferior està constituït en els marges de conca
per una superfície erosiva desenvolupada sobre les Margues de la
Bonanova, Unitat d’Esculls o el substrat anterior, passant cap a centre
de conca a una conformitat (correlativa) a sostre de la Unitat d’Esculls;
mentre que el seu límit superior ho constitueix un canvi brusc als
depòsits Lago Mare (Mas i Fornós, 2011, 2012) o una nova superfície
erosiva mitjançant la que es sobreposen els depòsits pliocens.
Aquesta unitat està relacionada amb la Crisi de Salinitat Messiniana
i litològicament està composta per dipòsits carbonatats litorals,
formats per llims carbonatats, grainstones oolítics i microbialites
(estromatòlits i trombòlits), que cap a centre de conca passen
a margues i guixos (evaporites). Correspon a una seqüència
granocreixent transgressiva desenvolupada en un ambient restringit
de fàcies evaporítiques, manglars, llacunes i bancs d’arena (Fornós,
1983; Fornós i Pomar, 1983; Mas i Fornós, 2011, 2012; Mas, 2015b).
A la zona de la plataforma de la marina de Santanyí la Unitat de
Calcàries de Santanyí es situa directament sobre una discontinuïtat
altament carstificada que afecta a la Unitat d’Esculls, i de base a
sostre, està formada per les següents unitats (Fornós, 1983; Fornós i
Pomar, 1983) (Fig. 3):
a) Complex de manglar: La seva potència pot oscil·lar entre els 2
i 8 m. El contacte inferior es erosiu o una conformitat (correlativa),
mentre que el superior pot ésser tant erosiu com un trànsit gradual
a la unitat superior. Dins d’aquest complex es poden diferenciar
diferents nivells corresponents a biocalcarenites amb bioturbació
vertical (motlles d’arrels de mangles, manglar pròpiament dit), fangs
carbonatats bioturbats (fons de zones restringides entre els manglars),
calcarenites bioclàstiques amb ostres i mol·luscs (tempestites i canals)
i nivellets d’argiles verdes amb còdols negres (basses estancades amb
aportació d’aigua dolça).
b) Unitat estromatolítica inferior: Amb una potència que envolta
els 5 m, està formada per dos nivells, un inferior de fangs carbonats
amb mol·luscs orientats i un superior pròpiament estromatolític. El
contacte entre els dos nivells és un trànsit progressiu (lateral) de
fàcies. S’interpreta com una plana restringida d’aigües molt somes
que van permetre el progressiu desenvolupament dels cianobacteris
(constructors dels estromatòlits) que finalment van arribar a
colonitzar tot el substrat (hipersalinitat).
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Figura 3 – Estratigrafia de la Unitat de Calcàries de Santanyí.

c) Unitat oolítica: De potència molt variable (3-20 m) està composta
essencialment per calcarenites, grainstones oolítics i bioclàstics, amb
còdols i nivells estromatolítics i trombolítics (Fig. 4D). Es disposen
normalment mitjançant contacte erosiu, no sempre observable,
sobre la unitat anterior. Corresponen a un sistema de bancs d’arena
oolítics. Presenten abundants estructures de corrents (Fig, 4A,B,C),
principalment estratificacions creuades (trough, flasser, lenticularbedding, herring-bone) i ripples d’ondulació. Dins d’aquesta unitat
es diferencien tres associacions de fàcies: fàcies litorals (seqüències
de platja), fàcies intermareals (estratificació creuada, intraclasts de
còdols blans, ripples i estromatòlits) i fàcies submareals (migració de
barres i canals).
d) Unitat estromatolítica superior: Es tracta d’un nivell de fins a
6 m de potència compost essencialment per estromatòlits de tipus
columnar que formen doms de fins a 2 m de diàmetre basal (Fig.
4D). Aquesta unitat presenta normalment un aspecte diagenètic
particular molt variat (Fàcies Pont d’Inca), que va des d’un estadi
on encara hi són observables les estructures i textures originals de
la roca (doms estromatolítics principalment) fins a una roca amb
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aspecte massiu amb grans cristalls de colors obscurs i gran porositat,
que emmascaren completament la estructura original de la roca. La
particular diagènesi observada podria estar relacionada amb una
sedimentació particular en un ambient anormalment hipersalí.

Figura 4 – Estructures sedimentaries de unitat de Calcàries de Santanyí:
A i B. ripples d’ondulació (A. vista inferior, B. Secció transversal); C. Estratificació
encreuada bimodal herring-bone (espina d’arengada); D. Estromatòlits en
dom seccionats transversalment.

El límit inferior de la unitat de Calcàries de Santanyí presenta
importants característiques càrstiques entre les que destaquen
estructures de paleocol·lapse (Fig. 5) amb forma característica
d’embut, que s’origina primordialment a partir de processos de
dissolució de l’aragonita de les clapes de corall (patch reefs) de la
Unitat d’Esculls subjacent, afectant de retruc i col·lapsant els nivells
de Calcàries de Santanyí immediatament superiors. Les dimensions
del buit generat poden donat lloc a la sobtada subsidència amb
el col·lapse de les capes més cimentades superiors formant un
rebliment de bretxes molt heteromètriques però monomíctiques. La
formació dels buits inicials implicaria el flux dels materials plàstics
suprajacents, o la subsidència de blocs i fragments de nivells més
resistents o consolidats, promovent la creació de buits secundaris en
les capes superiors. Aquest tipus de paleocol·lapse càrstics ha estat
estudiats per Fornós (1999), Robledo i Pomar (2000), Robledo et al.
(2004) i Robledo (2005).
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Figura 5 – Paleocol·lapse (Punta des Savinar, Mondragó) i esquema de formació.

A la conca de Palma, les microbialites i oolites de la Unitat de
Calcàries de Santanyí situades als marges de la conca es correlacionen
lateralment (Pomar et al., 1983; Barón i González, 1985; Mas i
Fornós, 2011, 2012; Mas, 2015b) cap al centre de la conca amb
guixos selenítics massius i margues (Guixos de Sant Jordi).
Nivells d’explotació
Cal ressenyar aquí, que la pedra de Santanyí s’explota concretament
dins dels nivells de la subunitat oolítica (nivell c).
Normalment el front de la pedreres està format per trams ben
diferenciats, ja que des d’un punt de vista estratigràfic els nivells que
formen la unitat es troben perfectament definits. De dalt a baix, en
explotació podem distingir 5 trams i qualitats ben diferenciats, tant
per l’estratigrafia com per l’argot dels trencadors (modificat a partir
de Fullana, 1985):
1. Fiters: 1,5-2 m de trossos de roca amb els caires arrodonits
mesclats amb terra i llims endurits. Ocasionalment es poden trobar
blocs de bon gruix, de fins a 1 m. Són el resultat de l’alteració
meteòrica i formació del sòl (pedogènesi).
2. Crosta: Pell de la pedrera, amb un gruix habitual entre uns
mil·límetres i fins 3-5 cm, molt dura a conseqüència de l’absorció de
precipitats procedents del terreny.
3. Randat: Capa de grosses lloses de pedra brescada, porosa, plena
d’ulls o cavitats de dimensions centimètriques a subcentimètriques
(< 2 cm). Es tracta d’un estrat, amb petits nivells d’alvèols d’un
gruix de 10-25 cm, que conforma un grainstone oolític amb motlles
d’intraclasts formats per còdols blans argilosos que s’han desfet,
dipositat en un ambient intermareal.
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4. Favat: Semblant al randat, però en aquest cas la majoria de
forats conserven els còdols originals, el que li dóna aspecte de
torró. El nom ve de la forma ovalada dels còdols que recorda a la
lleguminosa (fava). Pedra duríssima utilitzada per a forros exteriors
o per paredar (fer i pujar parets tant interiors com exteriors).
Correspon a un grainstone oolític amb intraclasts durs, depositat en
un ambient intermareal.
5. Pedra fina: Pedra bona, de duresa adequada i molt homogènia.
Normalment apareix en un segon gruix de la pedrera normalment
situat a un 2 m de profunditat. Pedra perfecta per a la talla delicada,
utilitzada tradicionalment en treballs de talla. Poden presentar suaus
línies corbes marcades per formacions estromatòlitiques i estructures de
corrent (crossbedding). Correspon a les denominades fàcies litorals de
seqüències de barres d’arena submergides o semisubmergides (Fig. 6).
Ambient sedimentari
La pedra de Santanyí es va formar en un ambient marí de
plataforma soma corresponent a fàcies litorals i intermareals (sand
shoal), que en el seu conjunt registren un nivell marí polsant i
ascendent, corresponent a una transgressió marina.
L’estudi detallat de la sedimentació i la paleontologia (Fornós,
1983; Alvaro et al., 1984; Simó i Ramón, 1986; Coppes i Noad, 2009:
Mas, 2015b) ens permet deduir que en el moment en que es van
depositar els sediments que van donar lloc a aquesta roca, hi havia
a l’illa un clima tropical, similar al que hi ha actualment a la zona
de les Bahames (Fig. 6), i per tant els ambients sedimentaris on es
va formar serien molt similars als que podem trobar actualment en
aquest indret.
La unitat de Calcaries de Santanyí està dipositada damunt els
sediments corresponents a un ambient d’esculls coral·lins (Unitat
d’Esculls). Aquests sediments escullosos poden trobar-se erosionats
i carstificats a sostre, el que vol dir que abans de que es diposités
la unitat de Calcaries de Santanyí, el nivell de la mar va descendir
permetent així que es produís l’erosió dels esculls existents.
Es més tard, quan torna a elevar-se el nivell de la mar que es
comencen a dipositar els primers nivells de la unitat de Calcàries
de Santanyí, corresponen a un ambient litoral poblat pels mangles
(vegetació arbòria que viu en zona litoral amb les arrels dins de
l’aigua marina) similar al que trobem actualment a mars tropicals.
Estaríem doncs en una costa amb una exuberant vegetació litoral,
que atrapa tot el sediment produït pels organismes calcaris que
vivien dins d’aquest ambient, essent els més característics els bivalves
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nedadors tipus petxina (Pecten sp.) que circularien pels canals situats
entre els mangles i les ostres de manglar [Crassostrea rizophorae
(Güilding, 1828)] que viurien aferrades a les arrels dels mangles.
Aquests nivells en el registre sedimentari es tradueixen en unes
capes lenticulars molt extenses formades per calcarenites en les que
s’observen encara els motllos de les arrels verticals dels mangles.
Juntament amb aquests nivells hi trobem petites capes d’argiles
que corresponen a zones inundades ja de més a l’interior protegides
de l’acció de la mar per la barrera que oferirien aquests mangles i on
els únics sediments que s’hi dipositaren eren les argiles transportades
per dèbils corrents d’aigües dolces procedents de terra endins
que contenen closques d’organismes microscòpics d’aigües dolces
(ostracodes) i petits gasteròpodes.
Però el nivell de la mar durant aquest període geològic seguia
pujant, quedant-se aquest primer nivell de mangles inundats, situantse la línia de costa més terra endins i depositant-se damunt dels
primers mangles, nous sediments corresponents a un nivell de mar
un poc més profund, però encara molt soma (Fig. 6). En aquest
moment tindríem una plataforma molt soma amb pocs metres de
profunditat d’aigua i amb
unes aigües molt agitades
que permetrien la formació
d’oolites.
Dins de la unitat oolítica es
diferencien tres associacions
de fàcies: fàcies litorals
(seqüències de platja), fàcies
intermareals (estratificació
creuada, còdols blans,
ripples i estromatòlits) i
fàcies submareals (migració
de barres i canals). Es
precisament dins aquests
ambients
on
es
van
depositar els sediments que
actualment conformen la
pedra de Santanyí.
S’observen abundants
indicadors d’acció mareal
Figura 6 – Pipe Creek, Exumas, Bahames.
són la presència
Ambient litoral tropical similar al que existiria com
d’argiles (fang carbonatat
a les costes de Mallorca i que propicià
i còdols tous), bipolaritat
la formació de la pedra de Santanyí.
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de les direccions de corrent (estructures trough, flasser, lenticularbedding, herring-bone o espina de peix), existència de ripples
de corrent de petita escala, a més d’altres característiques que
diagnostiquen dipòsits de tipus mareal (Terwindt, 1981) com són les
superfícies de reactivació, estructures de disminució de corrent i la
freqüència dels contactes erosius. També, la manca de dipòsits tipus
lag a la base de les seqüències així com la no presència de laminació
horitzontal, fan creure que el model de tempestites (Roep et al.,
1979) no és fàcilment aplicable en el cas de Mallorca.
Els estromatòlits (ètim: del grec stroma, -atos = ’tapís’, ’llit’; i
lithos = ’pedra’) són estructures sedimentàries calcàries (Fig. 4D),
laminades i de forma variable (doms quasi horitzontals, columnar,
subesfèrica, ...), que es desenvolupen en aigües somes per l’activitat
metabòlica dels microorganismes (microbialites), principalment
cianobacteris filamentosos que entrampen partícules sedimentàries
fines i precipiten carbonat de calci. Generalment els estromatòlits
formen colònies amb acumulacions irregulars, els elements laminars
de les quals tenen gruixos molt semblants. Els estromatòlits estan
formats per organismes oportunistes que vivien en ambients on
altres organismes no hi poden viure indicant l’existència d’ambients
molt restringits (hipersalínitat, ambients marins soms o intermareals).
Llevat de l’abundància d’estructures formades per l’acció de
cianobacteris (microbialites) en forma estromatòlits i trombòlits,
les calcàries oolítiques solen ésser molt pobres en fòssils. Poden
presentar microforaminífers (miliòlids, Ophtalmidium, Ammonia,
Glomospira), ostracodes i escasses capetes de motlles de petits
bivalves (Tellinidae indeterminats, pràcticament monoespecífics, i
escassos Cardium sp.) i petits gasteròpodes. Les valves dels tel·línids
presenten una clara orientació direccional, amb la part còncava de
cap a baix i en alguns casos conservant les dues valves unides.
Aquests materials dins d’aquesta agitada plataforma soma es
disposen formant barreres submarines que van migrant per l’acció
dels corrents (Fig. 6), donant un paisatge submarí similar a un camp
de dunes del desert, algunes semisubmergides. Aquesta morfologia
de barres submarines, fa que aquests donin zones més protegides de
l’acció dels corrents i que en aquests punts tingui lloc el creixement
sobre els sediments tapissos de cianobacteris (estromatòlits) que
colonitzen el fons marí.
Un cop dipositada aquesta unitat es produeix un nou i important
descens del nivell de la mar que produirà una clara erosió i
recristal·lització dels nivells superiors, marcant així el límit superior
de la unitat. A aquest descens seguirà posteriorment un nou ascens
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ja d’edat Pliocena (5,33 milions d’anys), que marca el retorn definitiu
a les condicions marines de salinitat normal.
Cronostratigrafia
De forma general, la unitat de Calcàries de Santanyí de l’illa de
Mallorca, ha estat assignada al Messinià final, equivalent al Complex
Carbonàtic Terminal (Esteban, 1979, 1996; Fornós, 1983; Fornós i
Pomar, 1983), però recentment alguns autors (Robledo i Pomar, 2000;
Robledo, 2005; Arenas i Pomar, 2010; Pomar, 2012) han suggerit que
la unitat de Calcàries de Santanyí podria no correspondre al Complex
Carbonàtic Terminal i ser fàcies diferents però cronostratigràficament
equivalent a la Unitat d’Esculls.
Aquests autors defensen que la unitat de Calcàries de Santanyí
és cronostratigràficament equivalent a la Unitat d’Esculls i que
possiblement no ha d’ésser inclosa dins del Complex Carbonàtic
Terminal, ja que: (i) els nivells de Calcàries de Santanyí estan afectats
per col·lapses càrstics que suposen sincrònics amb les oscil·lacions
del nivell del mar ocorregudes durant la deposició de la Unitat
d’Esculls; (ii) a Mallorca no han estat reconegudes fàcies profundes
de conca equivalents a la unitat de Calcàries de Santanyí.
De forma contraria, tenint en compte (i) la presència generalitzada
d’una important discontinuïtat en forma de conformitat correlativa i/o
superfície d’aplanament que delimita clarament la unitat de Calcàries
de Santanyí de la Unitat d’Esculls subjacent, (ii) el patró transgressiu
de la unitat de Calcàries de Santanyí, (iii) que a la conca de Palma
els dipòsits de la unitat de Calcàries de Santanyí constitueixen
l’equivalent marginal de les evaporites (guixos) depositades al centre
de conca, i (iv) que a les zones properes als relleus la unitat de
Margues de la Bonanova constitueix una clara seqüència regressiva
que erosiona i separa la Unitat d’Esculls de la unitat transgressiva de
Calcàries de Santanyí, hem de concloure necessàriament que la unitat
de Calcàries de Santanyí és cronostratigràficament diferent i posterior
a la Unitat d’Esculls i per tant assignable al Complex Carbonàtic
Terminal (Mas i Fornós, 2011, 2012; Mas, 2015b).
El Complex Carbonàtic Terminal (CCT, Esteban, 1979, 1996) ha
estat definit com un conjunt litològic típic de les conques marginals
(o perifèriques) de la Mediterrània, que constitueix una unitat
transgressiva (retrogradant) formada principalment per oolites i
microbialites, clapes de coralls Porites residuals i dipòsits siliciclàstics
corresponents a un segon nivell alt de la mar (highstand) messinià
(Cornée et al., 2008). Aquestes plataformes carbonatades registren
una dramàtica disminució i/o finalització en l’activitat constructora
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14
del nivell del mar de poc calat que hauria donat lloc a la evaporita
marginal inicial (PLG), mentre que en el segon correspondria a una
reinundació anterior al límit mio-pliocè que s’ha correlacionat com
coetània a l’evaporita superior, just abans de la reinundació pliocena.
Recentment altres autors, defensors d’un possible escenari de conca
profunda no dessecada (Roveri et al., 2009), consideren que el
Complex Carbonàtic Terminal podria esser cronostratigràficament
equivalent a tota la durada de la MSC.
Complex Carbonàtic Terminal al inici de la Crisi de Salinitat Messiniana d'anys abans
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Relació amb la Crisi de Salinitat Messiniana
La Crisi de Salinitat Messiniana constitueix un esdeveniment
excepcional que va tenir lloc a la Mediterrània ara fa 5,97-5,33
milions d’anys i que es va caracteritzar per un aïllament de l’Atlàntic
amb la conseqüent evaporació i baixada del nivell del mar. Alguns
autors han indicat que a la Mediterrània es va poder produir un
espectacular descens de més de 1.500 m sota l’actual nivell del mar,
quedant la Mediterrània com una immensa salina, acabant la crisi
amb la reinundació, en forma de gran cascada, d’aigües atlàntiques a
través de l’obertura de l’estret de Gibraltar.
A l’illa de Mallorca el desenvolupament de la Crisi de Salinitat
Messiniana es més proper i coherent amb els models que defensen
que la principal fase de dessecació es va produir desprès de la
deposició de l’evaporita marginal i del Complex Carbonàtic Terminal
(Mas, 2015b).
Segons aquests models (Clauzon et al., 1996; Cornée et al.,
2002-2008), haurien existit dos episodis evaporítics (Fig. 7). Durant
el primer episodi (5,94-5,77 milions d’anys) s’hauria produït una
baixada del nivell de la Mediterrània de poc calat que hauria
provocat la deposició de una unitat detrítica en els marges (Margues
de la Bonanova) i dels guixos del depocentre de la conca de
Palma (Guixos de Sant Jordi). Entre els dos episodis evaporítics
s’hauria produït una breu restitució del nivell del mar (~5,77-5,60

Figura 7 – Temporització de la deposició de les Calcàries de Santanyí (TCC)
en relació al desenvolupament de la Crisi de Sanitat Messiniana. MB.
Margues de la Bonanova, PLG. Evaporita marginal, LM. Lago Mare.
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milions d’anys) que hauria provocat l’última deposició de carbonats
(Complex Carbonàtic Terminal-Calcàries de Santanyí) i fàcies Lago
Mare, a les zones marginals. El segon episodi (5,60-5,33 milions
d’anys) correspondria a la principal davallada del nivell de la mar
(1.500-2.000 m) que hauria provocat la deposició de les evaporites
abissals de la Mediterrània i l’erosió (MES) dels depòsits marginals
depositats durant el primer episodi o abans de la crisi.
Llavors, si com ja s’ha dit, a l’illa de Mallorca els depòsits de la
unitat de Calcàries de Santanyí es corresponen amb el Complex
Carbonàtic Terminal, les calcàries se Santanyí s’haurien depositat
durant la breu restitució del nivell marí ocorreguda al final de la
primera baixada succinta del nivell del mar (~5,77-5,60 milions
d’anys).
Conclusió
Geològicament podem considerar la pedra de Santanyí com (i)
una roca sedimentaria denominada calcària oolítica (o pseudoolítica),
(ii) corresponent a les fàcies oolítiques de la unitat geològica
denominada Calcàries de Santanyí (Complex Carbonàtic Terminal a
la Mediterrània), (iii) que es van formar en un ambient intermareal
en una plataforma marina soma dins d’un mar de clima tropical, (iv)
durant la Crisi de Salinitat del Messinià (Miocè terminal), ara fa entre
5,77 i 5,60 milions d’anys.
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LES TALAIES DE CAN JORDI:
RESULTATS PRELIMINARS
DE LES EXCAVACIONS DE 2015 I 2016
Montserrat Anglada,1 Nicolau Escanilla,2
Beatriz Palomar3 i Damià Ramis4

Introducció
Des de finals del segle XIX en què trobem la primera referència
al poblat talaiòtic de les Talaies de Can Jordi en un manuscrit del
prevere santanyiner Guillem Vadell, són múltiples les referències al
jaciment en obres de diferent rellevància (Mascaró Pasarius 1958,
1963 i 1967, Mascaró Pasarius i Aguiló 1970, Enseñat 1973, Rosselló
Bordoy 1973, Aguiló 1974, López 1984, Aramburu et al. 1994, Pons
1999, Carreras 2001).
No va ser, però, fins a la troballa de dues espases de bronze a finals
dels anys 70 (Aguiló et al. 1979) que el jaciment va esdevenir centre
d’atenció per part de la comunitat d’arqueòlegs. A principis dels anys
1980 es varen realitzar les primeres intervencions arqueològiques,
centrades en una de les habitacions adossades a l’únic talaiot que
es conserva encara visible i que fou interpretada com un taller de
ceràmica (López Pons 1984).
L’any 2013 l’associació cultural LAUSA de Santanyí va promoure
tot un seguit d’actuacions per a la recuperació del jaciment mitjançant
la dinamització d’actuacions relacionades amb la investigació, la
restauració i la divulgació del jaciment. La iniciativa arrencà amb
tasques de desforestació i neteja del jaciment i amb la restitució
d’un tram de murada al sector C del poblat, intervenció dirigida per
l’arqueòleg Cristòfol Salom i que fou possible gràcies al voluntariat
dels membres de l’esmentada associació.
En aquest context, es redactà un plan quinquennal d’intervencions
arqueològiques que, finalment, fou aprovat pel Consell Insular de
Mallorca l’any 2015. Així, durant els mesos d’agost dels anys 2015 i
2016 i gràcies al suport de l’Ajuntament de Santanyí, el Consell de
1 Llicenciada en Història de l’Art i diplomada en Conservació i Restauració de Béns Culturals,
especialitat Arqueologia (munsanglada@yahoo.com)
2 Doctor en Arqueologia Prehistòrica (nescanilla@gmail.com)
3 Doctora en Arqueologia Prehistòrica (bppuebla@gmail.com)
4 Doctor en Prehistòria (damiaramis@gmail.com)
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Mallorca i LAUSA, s’han realitzat les dues primeres intervencions
arqueològiques d’excavació i restauració a l’àrea sud del poblat (sector
C), els resultats preliminars de les quals us oferim a continuació.

El treball dels voluntaris i la col·laboració dels propietaris de les parcel·les
ha estat definitiu per a la recuperació de les Talaies de Can Jordi,
promoguda per LAUSA. Font: Joan Pinya-LAUSA.

Vista parcial del sector sud del poblat abans (esquerra) i després (dreta)
de les dues campanyes d’intervencions arqueològiques
(fotos de Googlemaps i Llorenç Alajarín, respectivament).

Descripció del jaciment
El poblat es troba a la vora del camí 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 per a la utilització de la pedra en la construcció
de camins i carreteres, encara avui conserva els elements bàsics
que permeten definir les característiques principals del seu traçat
urbanístic.
Es tracta d’un poblat emmurallat de planta ovalada amb uns eixos
perpendiculars aproximats de 170 per 90 m. El recorregut conservat
de la murada és de 200 m aproximadament i, tot i que el seu tram
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nord no es conserva, el seu traçat total hauria estat d’uns 400 m
Diferents portals definits per sengles llindes monolítiques haurien
donat accés a l’interior del poblat.
Pel sud-est, la murada s’adossa a una habitació radial aferrada al
mateix temps a l’únic talaiot que s’hi conserva. Una segona habitació
radial annexa al talaiot i a la que ens referíem més amunt, fou
interpretada com a taller de ceràmica (López 1984).
El talaiot és de planta circular, amb 12 m de diàmetre i uns 3 m
d’altura conservada. L’entrada es practica a través d’un corredor en
zig-zag i dóna a la sala central on es conserva la columna central
polilítica.
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 funcions defensives?),
així com dos possibles talaiots circulars avui desapareguts i als quals
es refereixen les fonts orals (Aguiló et al. 1979).

Vista general del jaciment amb les estructures visibles abans
de les noves intervencions i les excavades entre 2015 i 2016
al sud del poblat (foto de Llorenç Alajarín).
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Les excavacions
Les excavacions s’han desenvolupat al sector C corresponent al
sud del poblat, tant l’espai comprès entre la murada i el mur de partió
amb la parcel·la on es troba el talaiot, com a la zona extranmurada al
llarg del seu recorregut en sentit est-oest i nord-sud.
L’excavació dels nivells superficials l’any 2015 va treure a la llum
un complex entramat de construccions de diferents èpoques que,
juntament amb els materials recuperats, van permetre establir unes
primeres hipòtesis de treball sobre les transformacions socials i
urbanístiques del poblat.
Després d’una primera fase talaiòtica de què en serien testimonis
visibles el talaiot i les seves dues habitacions radials, un nou
període de canvis marcat per les convulsions socials provocà la
re-estructuració del poblat. A l’incendi que sembla que va provocar
el col·lapse del poblat talaiòtic5 li hauria seguit l’aixecament de
noves estructures d’habitació (encara no excavades), aquesta vegada
protegides per una imponent murada defensiva. Aquesta s’hauria
construït a principis del periode posttalaiòtic, possiblement a cavall
entre els segles VI i V cal ANE a jutjar per les seves simil·lituds
amb altres murades datades, com ara el Pou Celat (Porreres) (Pons
2009), Son Fornés (Montuïri) (Amengual et al. 2010) o Ses Païsses
(Artà) (Hernández-Gasch i Aramburu-Zabala 2005), així com pel seu
adossament a una de les habitacions radials del talaiot.
Els altres tres contextos excavats pertanyerien ja a una fase
avançada del posttalaiòtic i prèvia a la conquesta romana. Es tracta
d’una àrea de combustió, possiblement a cel obert, aferrada al
parament intern de la murada, un enterrament dins una esquerda
a la roca a l’exterior de la murada i pròxima al portal 2, i un taller
metal·lúrgic associat a un petit recinte d’habitació també a l’exterior
de la murada.

5 Els dipòsits talaiòtics de l’habitació excavada aferrada al talaiot (López 1984, Pons 1999)
aparegueren segellats per nivells d’incendi. Aquest tipus de col·lapse violent d’estructures
talaiòtiques està documentat a altres poblats de l’illa (Amengual et al. 2010): Talaia Joana a
Ses Salines, talaiots A i B de Capocorb Vell a Llucmajor i des Velar a Sencelles (Colominas
1920); talaiot des Rafal Cagolles a Manacor (Amorós 1929); talaiot del Vincle Vell a Palma
(Rosselló Bordoy 1962); talaiot de Son Serralta a Puigpunyent (Rosselló Bordoy i Camps 1971);
habitacions i talaiots de Son Forners a Montuïri (Gasull et al. 1984); talaiots de Son Fred i de
Cas Canar (Aramburu-Zabala 2011).
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Vista general de les estructures excavades entre 2015 i 2016 al tram occidental
(a dalt) i oriental (a baix) de la murada al seu pas pel sud del poblat
(fotos de Llorenç Alajarín).
63

II JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

La murada
El seu parament extern mostra trams diferenciats al llarg de tot el
seu recorregut pel que fa a les dimensions, forma i col·locació dels
blocs. Al sector que ens ocupa fou construïda a partir de grans blocs
i ortostats més petits que descansen sobre un sòcol de pedres planes.
Al llarg del tram excavat s’han identificat tres portals d’accés (P2 a
P4), tot i que en aquest sector n’hem d’afegir un quart, proper ja al
talaiot, en el que encara no hem intervingut.
Tot i que la seva aparença inicial feia pensar en una construcció
simple de doble parament amb reble, s’han documentat elements
constructius que han evidenciat una complexitat fins ara inèdita
a les murades dels poblats de Mallorca i que tindrien una
funció clarament defensiva.6 Així, l’accés pel portal P2
apareix protegit per una petita cambra construïda a l’interior
de la mateixa murada. Es tractaria d’una garita o casamata7
situada al flanc oest del portal d’aproximadament 4 m2 practicables a
la que s’accediria per una estreta entrada d’uns 40 cm. La seva coberta,
de falsa cúpula, es troba esfondrada. Aquestes característiques fan
pensar en un espai de guaita. Aquesta hipòtesi, però, s’haurà de
contrastar amb la seva excavació en properes campanyes.
Un segon element relacionat amb funcions defensives seria una
estreta obertura a manera de guaitera també al costat oest del portal
P3. Aquesta obertura, i a diferència de la garita del P2, s’hauria
practicat en algun moment posterior a la construcció de la murada.
Aquestes reformes haurien comportat la supressió de blocs dels
paraments extern i intern i el buidatge i paredat del seu reble intern
de manera que podia accedir-se al finestró de guaita a través d’un
estret passadís.

6 En aquest sentit, s’ha recuperat un projectil de fona al perímetre exterior de la murada.
7 L’únic paral·lel conegut fins a la data el trobem al tram N/NW de la murada de Son
Catlar a Menorca. Hernández-Gasch i Aramburu-Zabala (2005: 132) fan referència a la seva
excepcionalitat fins i tot a la Península, on hi troben tan sols exemples de casamatas a dos
murades púniques tardanes al Castillo de Doña Blanca i a Cartagena i una indígena sota l’òrbita
d’Emporion al Turò del Montgròs (El Brull, Barcelona).
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Panoràmica del tram sud de la murada al sector C amb indicació dels portals
després de les intervencions d’excavació i sanejament de la murada al 2015.

Portals P2 (esquerra) i P3 (dreta).

A l’esquerra, vista des de l’interior de la murada del portal P3 i del passadís
que dóna accés a la guaitera. A la dreta, projectil de fona trobat
a les immediacions de la murada.

Recinte amb estructures de combustió
A l’interior de la murada, en el sector corresponent al P2, s’ha
excavat parcialment un petit recinte del qual no s’han pogut definir
amb claredat els seus murs de tancament, amb excepció del parament
intern de la murada que el delimita pel sud. De fet, els altres murs
que delimiten l’àrea són molt precaris, de factura molt irregular, i
difícilment podrien haver tingut una funció estructural més enllà
de servir de contenció a alguna de les estructures de combustió
documentades.
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Aquest fet, juntament amb les grans dimensions de les tres
estructures de combustió que s’anaren superposant al llarg del temps
i les grans acumulacions de cendres documentades, fan plantejar
la possibilitat que es pogués tractar d’un espai a cel obert, extrem
aquest que esperem aclarir en properes excavacions.
Aquestes llars de foc vénen definides per una solera d’argila termo
alterada amb unes dimensions conservades de més de 1x1,5 m de
superfície.
No descartem que davall de la tercera i darrera solera de
combustió trobada n’hi puguin haver més. En aquest sentit, cal
destacar una quarta estructura de tan sols 40 cm de diàmetre que
també estava relacionada amb activitats de combustió. Està definida
per un cercle de pedres petites amb argila termo alterada al seu
interior. Hauria estat en ús juntament amb la tercera llar de foc, i
no descartem que es pogués haver bastit sobre una foganya anterior
encara no excavada. Podria tractar-se d’un braser auxiliar com els
dos que s’han documentat a Son Forners, d’idèntiques dimensions,
en contextos del segle II ANE. Es tracta de dos brasers associats a
sengles llars de foc, un al santuari 2 i un altre a l’habitació HR11 en
contextos del segle II ANE.
El material ceràmic de producció local i el d’importació associat
a cada una de les soleres de combustió ens situa també en el segle
II ANE. L’ús d’aquest espai s’hauria produït després de què la garita
hagués perdut la seva funcionalitat, ja que l’accés al seu interior
quedà condemnat per estructures associades a l’espai de combustió.
També coincidiria amb el moment en què el portal de la murada P2
va ser condemnat, ja que el nivell de pedruscall que hi trobàrem
damunt de l’enllosat del passadís correspon igualment al s. II ANE.

A l’esquerra, vista general de la tercera solera de combustió; a l’angle superior dret
pot observar-se el braser i, a l’esquerre, la part superior de l’accés a l’interior
de la garita trobada a l’interior de la murada (encara no excavada).
A la dreta, detall del braser.
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Enterrament extra murada
Mentre es procedia a l’excavació de la terra de conreu al tram oest
de la murada, a uns 10 cm de profunditat, es localitzà un enterrament
primari individual. En aparèixer un nivell d’argiles ataronjades i dins
una esquerda a la roca es va poder distingir amb claredat l’existència
d’ossos humans, concretament la part distal d’un fèmur i la proximal
d’una tíbia que apareixien articulats, en forta flexió, així com la secció
d’un crani que havia estat alterat degut a la seva sobreexposició i
altres ossos petits.
Es tracta d’un home d’entre 21 i 24 anys que fou dipositat en postura
fortament flexionada dins l’esquerda de la roca i cobert amb calç. Es
trobà en posició sedent, amb els peus creuats, l’esquerre damunt del
dret, el braç dret estirat i la seva
mà recolzada sobre el fons de la
fossa. El braç esquerre el tenia
flexionat, amb la mà sobre el pit.
L’estudi antropològic, realitzat per
Francisca Cardona, conclou que
es tracta d’un individu amb una
estatura d’aproximadament 1,60
m que realitzava esforços físics
continuats al llarg de la seva vida.
A nivell patològic, les dents són
les que han aportat les úniques
dades rellevants, observant-se
plaques de tosca que indicarien
una dieta rica en carbohidrats i
Procés d’excavació de la part inferior
escassa higiene oral. La presència
de la fosa. Pot observar-s’hi la pelvis,
de dues línies d’hipoplàsia al
els peus creuats i la mà dreta
caní dret superior indicarien que
devora del taló del peu dret.
l’individu passà per dos episodis
d’estrès fisiològic, entre els 4 i 5 anys, possiblement relacionats amb
carències a la dieta o a infeccions o traumatismes locals.
L’estudi de les restes òssies de bou i ovicàprid que es trobaren
a l’interior de la fossa permetran confirmar si hi foren dipositats a
manera d’ofrena. La manca d’objectes associats a l’enterrament no
permet atribuir una cronologia certera, però per altres enterraments
similars a Mallorca (Capocorb Vell, Cas Canar, Almallutx, Antigors,
Son Ferrandell-Olesa, Son Forners) estaríem davant una pràctica
funerària del posttalaiòtic, molt possiblement dels segles II-I ANE.
Aquest punt es confirmarà amb els imminents resultats de l’anàlisi
de carboni 14.
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Taller metal·lúrgic
A la part més oriental de l’exterior de la murada es van localitzar,
sota un nivell d’enderroc i en una zona molt afectada per grans arrels
i les tasques de conreu, les restes d’un taller metal·lúrgic. Aquest
està associat als treballs de forja de ferro per a la purificació del
metall abans de ser destinat a la producció d’objectes. Juntament
amb una petita fornal de pedra calcària, es varen documentar dues
grans pedres, una d’elles encara in situ que, juntament amb la fornal,
s’havien bastit sobre una plataforma d’argila endurida pel foc. Les
restes de tovot fortament termo alterat fan pensar que la part elevada
de l’estructura originària estaria construïda amb argila, reconstruïda
de bell nou cada vegada que finalitzava un procés pirometal·lúrgic,
d’aquí la seva quantitat.
La llosa-fornal, de 37 x 21 cm, presentava una cubeta o concavitat
al centre d’uns 10 cm de diàmetre i uns 6 cm de profunditat. Les
fortes temperatures que va patir durant la reducció o forja del ferro
havien provocat la seva degradació, fet que va obligar a la seva
consolidació per garantir la seva integritat abans de ser extreta.
A l’interior de l’estructura i entre els dipòsits de cendres trobats
al seu voltant es recuperaren varis tipus de residus, entre ells els ja
mencionats fragments de tovot amb negatius de branques i fulles i
aspecte cristal·lí a la seva cara interna: a causa de les altes temperatures,
la cara interna de les parets de l’estructura d’argila es va transformar
en unes escòries cristal·lines amb tonalitats i reflexos blaus i verdosos.
Per una altra banda, aparegueren tres tipus d’escòries o
conglomerats de forn magnètics que no són residus de l’estructura
sinó de l’objecte de treball. Les primeres són unes escòries de
forma planoconvexa, poroses en el seu interior i amb coloracions
ataronjades i negres. Un segon tipus està format per escòries laminars
de color blanquinós i amb restes de ferro adherit. Finalment, el
subproducte principal de l’activitat metal·lúrgica són unes escòries
planes, massives, que apareixen sempre en petits fragments a causa
de la seva fragmentació intencional. Vistes en secció, la seva cara
superior mostra una fina làmina d’un mil·límetre amb un major
contingut fèrric. Aquestes darreres semblen correspondre a escòries
de tipus plattenschlaquen, vinculades a algun procés escorificant de
colada que, de moment, no podem definir.
A l’espera de finalitzar un estudi tecnològic en major profunditat,
l’absència de restes de mineral que podríem associar a una reducció
primària fan pensar 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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Tot i que estem a l’espera dels resultats del carboni 14 i que els
materials d’importació han estat molt escassos i poc concloents a nivell
cronològic (escassos fragments informes d’àmfora), podem aventurar
que aquest taller hauria estat en funcionament possiblement cap a
finals del període posttalaiòtic, tal vegada a partir del segle III ANE,
pel que permet inferir una vora de ceràmica indígena posttalaiòtica
que es trobava dins de la base d’argila sobre la qual es bastí la fornal,
així com altres fragments ceràmics associats al seu moment d’ús.
D’altra banda, el taller es trobava sobre un nivell talaiòtic arrasat
del que es recuperaren fragments ceràmics diagnòstics d’aquell
període. De fet, al nord de la fornal s’excavà un petit recinte de tan
sols 3,7 x 1,5 m que hauria pogut correspondre a una àrea domèstica
relacionada amb el taller. Els materials ceràmics recuperats al seu
interior són molt escassos i ens situarien en algun moment incert del
posttalaiòtic, sent l’element de més rellevància un fragment de molí
de vaivé associat a llavors de cereal carbonitzades.
Aquest recinte es construí tancant amb un mur irregular i de
factura tosca, el mur Q (vegeu fotografia inferior), l’espai preexistent
entre dos murs de sengles estructures talaiòtiques (murs P i E), així
com la murada posttalaiòtica (murs D).

Vista de la fornal abans de la seva excavació (esquerra) i detall de la llosa
abans de la seva consolidació i extracció (dreta).

Els tres tipus d’escòries
citades al text:
tipus 1 a l’esquerra,
tipus 2 al centre
i tipus 3 a la dreta.
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Procés d’excavació
del petit recinte associat
al taller metal·lúrgic
(en primer terme)
i dels nivells inferiors
de la fornal
(taca fosca de cendres a la dreta).

Treballs de restauració
Durant la campanya del 2016 va tenir lloc la consolidació d’un tram
de la murada del sector C. Una de les primeres tasques necessàries va
ser documentar tots els elements arquitectònics desplaçats o caiguts
i que es trobaven en posició secundària respecte de la murada.
Aquests blocs es van retirar provisionalment per tal d’alliberar la
zona d’excavació dels exteriors.
D’una banda, a partir de la documentació generada durant el
2015 va ser possible identificar alguns dels elements arquitectònics
desplaçats. D’altra banda, va ser necessària una neteja superficial
de la zona del sòcol, ja que part del reble interior de la murada
es trobava desplaçat i cobria parcialment el lloc on s’hi havien de
resituar les pedres.

Pedres de les quals es coneixia el seu lloc original.

Zona de la murada al sector C on s’ha intervingut durant la campanya del 2016.
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Es varen realitzar feines auxiliars com la de l’enganxat d’ortostats,
com és el cas de la pedra 28 que es trobava trencada i va ser possible
trobar el fragment que li mancava. Es va utilitzar resina d’alta
resistència, donat el pes del tros que s’havia d’aferrar.
Donat que no es varen poder trobar tots els elements originals de
la filada d’ortostats del sector que s’havia de consolidar, hi restà una
llacuna a la murada. Aquesta s’havia de tancar per dos motius. D’una
banda, s’havien de cloure les pedres originals per tal de consolidar
el conjunt. D’altra banda, s’havia d’evitar el desplaçament del reble
intern de la murada. En cas de no haver estat així, la intervenció no
hauria estat una intervenció definitiva, eficaç i que es perllongués en
el temps. En aquest sentit, s’utilitzaren tres elements arquitectònics
provinents de la mateixa àrea d’excavació, per tal de cloure aquest
sector de la murada donant estabilitat, lectura i coherència al conjunt.
Els elements afegits (tres elements arquitectònics) aniran marcats
amb una petita tessel·la d’un centímetre quadrat a la part inferior
dreta, per tal que quedin diferenciats dels originals.

Col·locació dels elements arquitectònics 26 i 28, com a exemple del procés.

La col·locació de les pedres es realitzà en sec, respectant la
tècnica original de la construcció, amb l’ajuda d’algunes falques
per estabilitzar les peces. Val a dir que la pèrdua matèrica dels
blocs havia reduït significativament la seva estabilitat original. Es va
realitzar l’estaquejat de pedres a la part interior, mitjançant pedres
allargades fixades amb falques, tot desplaçant les forces lateralment
per evitar l’empenta cap els elements petris del parament exterior de
la murada. Un cop fixades en sec, es va utilitzar una tela geotèxtil
per cobrir la part interior de la murada i diferenciar el reble que a
continuació s’afegiria. L’acabat del reble entre paraments es va fer
amb pedra de mida mitjana i petita.
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D’altra banda, durant els treballs d’excavació al sector E4, es va
localitzar la pedra superior d’un dels brancals del portal P3 de la
murada. Aquesta va ser documentada i recol·locada en sec, amb l’ajut
de la grua, al seu lloc original.
La present intervenció ha tingut en compte els tres criteris bàsics
de mínima intervenció, però tenint en compte la necessitat primera
que era l’estabilitat del conjunt, així com la seva lectura per tal de no
interferir a l’hora d’entendre el jaciment, en aquest cas la murada, la
qual a nivell de lectura mostra diferents paraments, tancaments així
com afegits d’època moderna-contemporània (pedra petita en sec).
Totes aquestes tasques van ser realitzades amb una grua aportada
per l’Ajuntament de Santanyí i l’inestimable ajut dels membres de
l’Associació Lausa i de la brigada de Patrimoni Històric del Consell
de Mallorca.

Vista general de la zona de la murada al sector C
després de la seva restauració parcial.

Conclusions
Les dues campanyes d’intervencions arqueològiques efectuades
al 2015 i 2016 a les Talaies de can Jordi han suposat un primer
pas per aprofundir en el coneixement i en la recuperació d’aquest
emblemàtic poblat. La mobilització del voluntariat entorn a LAUSA
com a promotora inicial del projecte ha estat, en aquest sentit, cabdal
i una experiència sense precedents a l’illa.
Fins a la data, les excavacions i consolidació de la murada s’han
efectuat a l’àrea sud del poblat, en el que anomenem sector C. A la
llum del que fins ara coneixem, can Jordi hauria tingut una evolució
similar a la d’altres poblats mallorquins construïts en època talaiòtica
(900-550 ANE) i ocupats fins a la conquesta romana al 123 ANE,
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no deixant de ser freqüentats en èpoques posteriors al llarg del Ier.
mil·lenni de la nostra era, especialment en època medieval islàmica.
De la primera fase talaiòtica són visibles el talaiot circular i algunes
habitacions adossades a ell, una de les quals ha estat interpretada
com a taller de ceràmica (López 1984). El col·lapse d’aquest taller,
com molt possiblement el del talaiot i la resta de cases del poblat, es
produí com a conseqüència d’un violent incendi.
Després d’aquest episodi, possiblement en algun moment del
segle VI ANE, a inicis del període posttalaiòtic, es construí una
murada amb estructures defensives inèdites fins a la data a Mallorca,
tot reaprofitant antics murs de cases i talaiots. A l’espai protegit per
la murada s’alçà un nou poblat del que encara no hem excavat cap
habitació.
Una sèrie de reformes a la murada que evidencien la necessitat
de reforçar les defenses (cegament d’alguns portals i obertura de
guaiteres), el taller metal·lúrgic, així com el recinte amb fogars i la
tomba excavades, a l’espera de ser confirmat pels resultats de les
anàlisis de carboni 14, serien evidències ja d’un moment molt avançat
del posttalaiòtic, entorn al segle II ANE i, per tant, immediates a la
conquesta romana.
Pels materials trobats en superfície, el poblat podria haver-se
abandonat com a conseqüència de la colonització romana, sent
novament ocupat o simplement freqüentat en època medieval
islàmica.
En definitiva, els forts canvis urbanístics documentats a les Talaies
de can Jordi reflecteixen una evolució històrica comuna, pel que de
moment sembla, a la resta de poblats talaiòtics de l’illa al llarg del
primer mil·lenni abans de la nostra era. La fi del món talaiòtic donà
pas a un nou ordre social marcat per l’enfrontament i el conflicte
bèl·lic entre comunitats, on la inversió de treball que abans es feia
en la construcció i manteniment dels talaiots va passar a fer-se a
les murades. Mai les evidències de semblant fractura social s’havien
manifestat amb aquesta claredat al llarg de la prehistòria de l’illa com
durant la transició del talaiòtic al posttalaiòtic. Són ja nombrosos els
casos en què s’ha confirmat el col·lapse de poblats i talaiots per forts
episodis d’incendis: els talaiots de Son Fred, Cas Canar i Es Velar a
Sencelles, els talaiots A i B de Capocorb Vell a Llucmajor, la Talaia
Joana a Ses Salines o les habitacions i talaiots de Son Forners a
Montuïri en serien només alguns exemples.
Així, les manifestacions de violents enfrontaments que posaren fi
a l’organització social pròpia del talaiòtic anaren seguides d’inèdites
construccions, les murades defensives i, molt probablement, el
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sorgiment d’un nou sector de la societat dedicat a activitats bèl·liques.
Aquest context sens dubte va afavorir i es va fer més complexe arran
de la participació dels foners baleàrics a les conteses de les Guerres
Púniques. Que aquests fets varen ser un important catalitzador de la
crisi no hi ha dubte, el que caldrà resoldre en el futur és la pregunta
de quins varen ser els factors interns que varen afavorir aquests
sobtats canvis.

Materials d’importació d’època posttalaiòtica (1 i 2) i d’època medieval islàmica (3)
recuperats durant la campanya de 2015. El material amfòric (1) és el que mostra
una més àmplia cobertura cronològica (segles V a s. II/mitjans s. I ANE) i major
varietat de procedència (Eivissa, Itàlia, nord d’Àfrica) de tot el període posttalaiòtic.
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Agraïments
Les intervencions arqueològiques a les Talaies de Can Jordi es
realitzen gràcies al suport econòmic de l’Ajuntament de Santanyí, del
Consell de Mallorca i de l’associació cultural LAUSA. Volem agrair
especialment a LAUSA les tasques de promoció d’aquests treballs,
així com de la coordinació del voluntariat que hi participa. Igualment
reconèixer el treball desinteressat de Llorenç Alajarín; les seves
imatges des del seu drone faciliten i agilitzen la nostra feina.
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UNA LÀPIDA ROMANA
INÈDITA
Cosme Aguiló

1. Agraïments
En primer lloc, volem agrair les facilitats que ens donà, per al seu
estudi, el propietari de la inscripció que presentarem. Sense aquesta
bona predisposició, no hauríem pogut abastar la considerable
quantitat de dades que proporciona el monument.
Aquest article s’ha beneficiat també de diverses consultes fetes a
Cristòfor Salom, a les doctores Carme Bosch i, indirectament, a M.
José Pena i al doctor Nicolau Dols. Jaume Cardell ens ha transmès
bibliografia sobre el tema. Ens ha donat informació sobre llocs
d’ubicació d’altres monuments de les mateixes característiques el
doctor G. Rosselló Bordoy. Que resti palesa, doncs, la nostra gratitud.
Donam també les gràcies a Josep Francesc Conrado per haver-nos
facilitat l’accés a les peces epigràfiques de la seva col·lecció.
2. Antecedents
Per les notícies que tenim, les troballes epigràfiques en el
territori de l’actual terme de Santanyí només s’han succeït des del
segle XIX ençà i ho han fet de manera molt puntual. Si descartam
les inscripcions de tipus industrial o comercial, tals com marques
sobre vasos ceràmics, teules, totxos, pesos de teler, monedes, etc.
(Aguiló i Adrover & Coves i Tomàs, 1975) i ens limitam als textos
d’època romana, podem parlar exclusivament de làpides funeràries i
aleshores el caràcter esporàdic dels descobriments es veu encara més
accentuat. Una cosa molt diferent ocorreria si eixamplàssim l’àrea
d’observació a tot l’antic terme, ja que la necròpoli de sa Carroja i
algun altre indret saliner han fornit un mínim de trenta-dos títols
dels quals una vintena, inexplicablement i lamentablement, han
desaparegut de diverses col·leccions i museus.
Així i tot, no es pot dir que el territori estricte de l’actual municipi
hagi estat dels més avars de Mallorca, malgrat que hi ha una distància
abismal respecte dels nombrosos descobriments que es feren a ses
Salines. Els terrenys més productius foren els de l’antiga possessió
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de Son Danús. Cap a 1840 s’hi trobà una làpida dedicada a Sergius
Lucius, la qual es conserva a Santa Maria del Camí.1 Vers 1877 se’n
localitzà una de marbre en remembrança de Pompeia Asitio vers la
costa que puja a s’Alqueria Blanca. Es troba ara en el Museu Diocesà.2
L’any 1893 va esser excepcional: al mateix Son Danús aparegueren
tres inscripcions més i cal afegir encara que dues escapcions d’una
altra probablement són del mateix lloc. Actualment, es pot dir que
totes quatre s’han perdut.3
Entre els autors que s’han ocupat de les peces trobades dins
els límits actuals del terme hem de mencionar en primer lloc J. M.
Bover (citat per C. Veny), qui en els informes a la Real Academia
de Historia dona referències de la làpida de Pompeia Asitio i de la
de Son Danús de Sergius Lucius. E. Hübner, a través de les seves
obres Corpus inscriptionum latinarum i Ephemeris epigraphica, ens
acosta al coneixement de les dues mateixes inscripcions i de quatre
més procedents, probablement totes, de Son Danús. El 1873 Ferrà
& Firenque, en el seu Album artístico de Mallorca, descriuen amb
acompanyament de fotografies les esteles ressenyades per Bover.
El 1877 F. Fita, a la Revista Histórica, publica també la de Pompeia
Asitio, tot i que ho fa amb la lectura errònia de Pompeia Asiatico.
L’avenç més notable es produeix el 1965 amb la publicació de C.
Veny, el Corpus de las inscripciones baleàricas hasta la dominación
árabe, obra de conjunt encara no superada, que reuneix amb riquesa
de detalls totes les inscripcions conegudes en aquell moment.
En la col·lecció de Bernat Vidal hi havia dos fragments amb
epigrafia, un dels quals clarament funerari, que foren publicats per
Joan Coves i el qui subscriu (1975: 532-533). Eren de procedència
desconeguda, tot i que l’apotecari parlava de la zona de Cala
Llombards com a possible lloc de la troballa.4
Encara que durant anys i panys hem trescat per les estacions
arqueològiques de la contrada, la sort no ens ha acompanyat mai
a l’hora de localitzar nous títols. En una sola ocasió ens hi hem
1 Es guarda a l’antic convent dels mínims d’aquesta localitat, propietat de l’esmentat senyor
Conrado. Fou publicada amb el nombre 3689 per E. Hübner (1869: 496) i amb el nombre 113
per C. Veny (1965: 125).
2 Publicada amb el nombre 3686 per E. Hübner (1869: 496) i amb el nombre 112 per C. Veny
(1965: 123-124). És possible que el lloc de la troballa fos la Talaia des Càrritx.
3 Publicades amb els nombres 358, 359, 360 i 361 per E. Hübner (1913: 136), que corresponen,
respectivament, als nombres 116, 115, 117 i 118 de l’obra citada de C. Veny.
4 No coneixem cap estació arqueològica en les proximitats de Cala Llombards que pugui ser
el lloc de procedència d’aquestes inscripcions. Pel carácter cristià d’una d’elles, pensam en la
possibilitat que siguin de Son Piris, un indret que adesiara proporciona fragments de ceràmiques
cristianes. Vegeu el que es diu en el paràgraf que segueix.
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acostat: ens referim a la troballa del marge d’una làpida a Son Piris,
descobriment marcat per la decepció de constatar que en el camp
epigràfic conservat no hi ha ni una sola traça alfabètica.
Afegim que l’obra relativament recent de Raimondo Zucca
(1998) no contempla cap de les inscripcions ressenyades del terme
santanyiner.
Dites així les coses, és fàcil deduir la importància que té el
descobriment relativament recent del monument funerari que
descriurem.
3. Circumstàncies i lloc de la troballa
No sabem amb exactitud quin any es descobrí la peça que és
objecte d’estudi, però suposam que fou a finals dels setanta del
segle XX. No estava en el lloc original, quan fou trobada casualment
pel propietari de la finca, sinó que formava part de la paret seca
divisòria de la parcel·la, la qual antigament era part integrant de Son
Danús i amb aquest nom encara és coneguda. Dins la finca veïna i
aturonada, que es coneix amb el topònim de sa Dona Morta, surten
amb freqüència tests d’àmfores púniques, molins de vaivé i llurs
pedres bases, ceràmiques indígenes i de terra sigillata, bocins de
sílex, crestalls, etc. Recentment hi fou trobat un anell de bronze. El
descobridor de la inscripció va traslladar la pedra a la seva casa de
Santanyí i algun temps després la regalà a Miquel Ferrer, qui ens
permeté dibuixar-la el mes de maig de 1982. Per a la realització
d’aquest treball, hi hem tengut accés de bell nou, amb tota casta de
facilitats, cosa que li agraïm de cor.
4. La làpida
Es tracta d’una peça quasi quadrangular, de pedra de Santanyí
molt porosa, de 28,00 cm d’amplària, per 29,00 cm d’altura i un
gruix màxim de 10,50 cm. És incompleta, ja que li falta un sector
considerable del quadrant inferior de l’esquerra, encara que el text
no se’n veu excessivament afectat. Com a detall remarcable, hem
de dir que a la part superior conserva unes adherències d’opus
caementicium amb desgreixant de minúscules baletes de mar que
ocupen una superfície que no supera els tres centímetres quadrats.
Aquest detall fa pensar que el monument formava part d’una
estructura més grossa, o bé que fou reutilitzat en època romana com
a material de construcció.
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La pedra fou rebuidada per crear un camp epigràfic a 4,50 cm
de profunditat,5 deixant com a motlura circumdant una vorera
doblement escalonada que en la seva totalitat té una amplària de
4,50 cm. En el marge superior de l’escalonament es poden apreciar
restes d’un tercer rebaix, molt malmès per l’erosió i gairebé només
insinuat. En el sector de pedra que ha arribat a l’actualitat, aquesta
vasa, ornamental i protectora alhora, té desperfectes importants que
afecten la part superior, de ruptura recent, i la inferior, de ruptura
més antiga. És important destacar que a la part dreta de l’escaló més
acostat a la superfície escrita hi ha dues incisions que formen un
angle obert cap a l’exterior imitant una tabula ansata, detall que
segurament fou oblidat, a la part oposada, per l’escultor, si és que
no estava col·locat de manera asimètrica a la part desapareguda de
la pedra.
5. Distribució i mesures del text
És un text en llatí distribuït en sis rengleres molt desiguals: els
caràcters de la primera tenen una altura de 4,00 cm; els de la segona
oscil·len entre els 3,50 cm i els 5,00 cm; els de la tercera fluctuen
entre els 4,50 cm i els 2,50 cm; els de les tres restants, regulars en les
respectives altures, tenen aproximadament 2,50 cm, 1,60 cm i 1,60
cm, respectivament.
La primera cosa que es constata amb una simple observació
és que l’obra no procedeix d’una officina lapidaria i que l’autor
material del treball no planificà la distribució del text, ni amb la
incisió prèvia de línies per regularitzar-lo, ni de cap altra manera,
sinó que la realització és fruit en la seva totalitat de la improvisació,
ja que es nota que a mesura que l’escrit progressava feia més petites
les lletres en veure que minvava l’espai disponible. És molt clar que,
sense una ordinatio prèvia, l’execució és molt lluny de traspuar
professionalitat, però també s’ha de dir que el manyà que la realitzà
tenia alguns coneixements epigràfics, producte, possiblement, de la
directa observació d’altres monuments del mateix caràcter.
6. L’escrit
La porositat i meteorització de la superfície de la pedra no
permeten, en general, distingir de manera nítida la puntuació, tret
d’alguns casos en els quals més tost s’intueix. S’observa una certa
pretensió en voler dotar les lletres d’àpexs ben desenvolupats, però
5 De fet, el pagès que la descobrí està convençut que es tracta d’una pica que es tapava amb
una cobertora.
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amb els angles arrodonits, tal vegada per causa de l’instrument
amb què foren tallats (garphium?). Sembla com si les lletres no
haguessin estat fetes a cop de martell sobre un instrument de tall,
sinó a base de friccions amb una eina punxeguda. La lectura és força
dificultosa i puntualment insegura, encara que es poden identificar
molts caràcters amb acceptable claredat. Es troba molt lluny de ser
un text d’escriptura capital quadrada (Batlle Huguet: 1943). Com és
habitual en les inscripcions romanes, els mots sovint queden tallats
i continuen a la línia següent. Un aspecte de les lletres que ens fa
estar atents és el fet que les NN i les AA presenten un traç que les
allarga cap a la part superior de l’esquerra, tret que dóna un caràcter
arcaïtzant a l’escrit.
Vet ací una possible transcripció, en la qual marcam en negreta les
lletres més visibles i posam entre claudàtors les que són totalment, o
parcialment, suposades:
Q [V] · N E C I
RIVS.PA
[T]R I . C N[I] · V I
XITANN
[I S] I X X X M X
[E] X E [I]V SF ·
Vegem ara alguns detalls que reclamen la nostra atenció: ja hem
dit que els àpexs de les lletres estan en general ben marcats, però
no en les EE, ni en la P. En els pocs casos de punts que intuïm, els
signes es troben quasi a ras de línia i no en la meitat de l’altura de
les lletres com és usual, excepte en els que precedeixen els mots
Necirius i vixit i el d’un possible i desacostumat punt final. Almenys
en sis casos els punts foren oblidats.
Si allò que hem cregut destriar és correcte, tendríem en primer lloc
l’absència, per erosió, d’un praenomen. Tanmateix el clot deixat per
la inclemència del temps permet veure la Q (especialment l’apèndix)
del nom Quintus abreujat (possiblement acompanyat per una V que
també ha desaparegut), al qual segueix un nomen gentile en –ius
(Necirius, possiblement), repartit entre les dues primeres línies. És
obligat dir que les lletres N, C i R són molt borroses. Allò que és
ben clar és que es tracta d’un personatge masculí. Més insegur és
encara el que segueix, separat per un punt dubtós a peu de línia: s’hi
distingeixen bastant bé les lletres P A més una R i una I de lectura
molt més dificultosa. A continuació, hi ha un punt a peu de línia
de posició justificada per la manca absoluta d’espai a mitjan altura.
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Després, les consonants C N, possiblement entre punts, apunten al
praenomen Gneus (transcrit amb C segons el costum), extranyament
situat, tot s’ha de dir. És possible que la R de P A R formi nexe amb
una T i que la N de C N en formi un altre amb una I, per la qual
cosa podríem llegir patri Cnei. Immediatament, després d’un punt
emplaçat a l’altura acostumada, s’observa la cosa més clara de tot
l’escrit: VIXIT ANN (is), la coneguda forma que sol introduir l’edat
del difunt. És desitjable assenyalar que entre la X i la I següent hi ha
un espai que és excessiu, però alguna de les fotografies delata una
ombra d’una segona X quasi del tot esvaïda. És molt probable que
annis no estàs abreujat, ja que hi ha espai suficient a la línia següent
per a la I i sembla que romanen traces de la S.
Continua l’escrit amb un numeral que expressa l’edat del difunt,
pel sistema de resta, que reflecteix allò que es deia per expressar el
nombre vint-i-nou: unum de triginta, ço és IXXX. El que ve tot seguit
és força borrós, però no dubtam gaire del fet que en l’expressió
de l’edat viscuda s’haguessin computat també els mesos, ja que
destriam les traces d’una M i una X més evident. En la línia final es
distingeixen una X una E i una V seguides d’un possible nexe format
per una S i una F. La lectura possible serà forçosament hipotètica, ja
que tot el final està malmès per les inclemències atmosfèriques.
Cal que expliquem el que pensam de la quasi segura duplicació de
la X de la forma verbal vixit. Som de parer que és el caràcter vulgar
de la transcripció la causa d’aquest lapsus. La ics, com ara en català
estàndard, en temps dels romans era el producte aglutinat d’una
velar i una alveolar. És probable que en la ment del lapidari obràs
la idea d’una assimilació de caràcter regressiu que acostàs la velar
a l’alveolar i li fes interpretar una descomposició sil·làbica a l’estil
de vix/xit i la plasmàs sobre la pedra. La duresa del temps hauria
mostrat una pietat insistent en corregir durant dos mil anys la falta
ortogràfica comesa.
7. Proposta de lectura i traducció
Amb totes les reserves possibles i oberts a les rectificacions
que calguin, proposam la lectura que seguirà. No feim cas del
possible caràcter sobrer de vixxit i posam entre parèntesis els mots
sobreentesos:
Qvintvs Necirivs, patri Cnei. Vixit annis unum de triginta (et) mensibvs
decem. Ex eivs (svmptvm) fecit.
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Segons el nostre parer, Quintus Necirius seria el nom del difunt,
un jove (jove almenys des de la perspectiva actual), fill d’un tal Gneus
que li dedicà el discretíssim monument i el pagà de la seva butxaca.
La traducció seria aquesta:
Quint Neciri, del seu pare Gneu. Visqué vint-i-nou anys i deu mesos. Féu (la
despesa)) amb els seus (diners). Desconeixem els paral·lels, si és que en té,
per al nomen gentile Necirius. No sabem tampoc si pot ser un nom indígena
romanitzat.

Pot ser un tret arcaïtzant el fet d’abreujar Quintvs com a QV (si la
lectura és correcta, evidentment) i no com a Q, com és habitual. Més
normal és veure CN i no GN, que sense ser desconegut és més rar.
Cal dir que la fórmula, escrita en llatí vulgar, ex eius sumptu fecit,
no és desconeguda a la Tarraconense.
8. Sobre el lloc de la troballa
És d’interès fer unes observacions sobre el lloc de procedència
de la peça. Actualment és una petita tanca coneguda amb el nom
de Son Danús. Constatam a través del parcel·lari aixecat per Pedro
Moreno Ramírez (Rosselló i Verger & Rotger i Moyà, 2011) que el
1859 la finca encara formava part del magne latifundi, cosa que ens
fa especular en la possibilitat que les làpides trobades en terrenys
d’aquella possessió els anys 1840 i 1893 (quatre, o cinc?, en total)
siguin del mateix lloc. És més, la paret seca en la qual es descobrí,
forma partió amb la finca dita sa Dona Morta, topònim que data
almenys de 1761, quan la finca era propietat de la família del bisbe
Verger,6 cosa que obre encara més la possibilitat d’especular. Per tal
motiu, ens demanam si l’origen del topònim no serà el descobriment
d’una tomba més o menys intacta amb una làpida, avui perduda,
que els lletruts de l’època (el notari, el rector, el futur bisbe mateix?)
tenguessin cura de dir que es tractava de la sepultura d’una fembra.
No acaba aquí la cosa: una altra tanca adjacent, creada després de
la data de 1859 del parcel·lari, es diu sa Rota Nova. No serà aquesta
una artiga feta el 1873, any en què es descobriren un mínim de tres
làpides a la finca de Son Danús?
Tampoc no podem deixar d’esmentar la possibilitat d’una relació
més o menys directa de l’indret amb la villa romana des Velar. Serà
aquest el punt d’enterrament de tan important casa rústega romana?
6 Dec la referència a A. Ponç i Fullana.
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Estaria relacionada la seva ubicació amb una possible via d’accés a
la ciutat de Palma? Els interrogants queden oberts. Tota l’esquena de
turons successius que van des de sa Dona Morta i passen pes Velar
fins a arribar a l’església de la vila són espais amb forta presencia de
romanització.
9. Conclusions
Malgrat les dificultats a les quals ens enfrontam forçosament, per
causa del mal estat en què la inscripció ha arribat als nostres dies,
podem fer una sèrie d’afirmacions, unes del tot fiables, les altres més
hipotètiques:
1. És una làpida funerària dedicada a un personatge masculí.
2. El praenomen, que marcaria l’inici del text, de manera abreujada,
ha desaparegut per causa de l’erosió, però molt probablement era
Quintus.
3. El nomen gentile es pot llegir de manera prou fiable com a
Necirius (una altra lectura menys segura podria ser Vecirius), sense
que sapiguem si està basat en un adjectiu de procedència. No
coneixem cap paral·lel en el món romà, ni sabem tampoc si és un
nom indígena romanitzat.
4. El nom abreujat de Cneus està precedit d’un mot, de lectura
dificultosa (patri?). Tant el suposat substantiu de parentesc, com
el prenom, poden estar en genitiu i donar testimoniatge de qui féu
aixecar el monument, el pare del difunt, malgrat que la posició en el
text no sigui l’habitual.
5. El difunt tingué una vida, més aviat breu des de la perspectiva
actual, de vint-i-nou anys i deu mesos.
6. La frase final té relació amb el sufragi del monument.
7. La troballa pot aportar llum sobre altres descobriments
epigràfics fets durant el segle XIX.
8. Com a hipòtesi, plantejam la possibilitat que ens trobem davant
una necròpoli relacionada amb la casa rústega de l’època romana que
s’aixecava sobre el turó des Velar, nom que deriva precisament d’un
col·lectiu de villa.
9. La importància de la làpida és notòria, pel fet de constituir
una de les tres úniques més o menys completes que es conserven
procedents de l’actual territori del terme. Proporciona, com totes les
que són autèntiques, informació de primera mà de l’època romana.
10. El text aporta una dada suggerent sobre la possible fonètica
llatina local.
11. L’autor material de la inscripció no era un lapidari professional.
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Per finalitzar direm que no som aliens a l’eco de dolor que pot
transmetre la pedra, el desconhort d’un possible pare de fa dos
mil anys que va veure morir el seu fill tot just quan estava a punt
d’arribar al llindar dels trenta anys.
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Dibuix de la làpida de Q. Necirivs.

Làpida de Q. Necirivs en el seu estat original.
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Làpida de Q. Necirivs amb els caràcters perfilats.

Làpida de Q. Sergivs Lucivs, trobada a Son Danús.
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INVENTARI DEL CASAT
DEL RAFAL DELS PORCS (1510)
Maria Barceló Crespí

A partir de l’anàlisi de les dades aportades per un inventari datat
el 12 d’agost de 1510 i escripturat davant el notari felanitxer Carles
Gaià, hom pot apreciar com era el casat de la possessió coneguda
com el rafal dels Porcs, en el terme municipal de Santanyí, i quins
eren els objectes que s’hi guardaven.1 A dir veritat, es tracta de la
meitat del casat.
Dit rafal estava situat a la marina de Santanyí i era propietat
d’Arnau Albert d’aquesta localitat, fill de Guillem Albert. L’inventari,
es féu per indicació de Guillem Albert, fill i hereu d’Arnau.
Es coneixen poques dades referides a Arnau per poder-ne traçar
una semblança biogràfica. Això no obstant, alguns documents
permeten un cert nombre de precisions envers la família i les
propietats.
Arnau Albert
Era fill de Guillem Albert, conegut de manera popular com del
rafal dels Porcs. Maridà amb Joana i tingué dos fills i dues filles,
segons consta en el testament: Guillem, Marc, Elionor i Joana.
De les filles, ara per ara, sabem que Elionor havia maridat amb
Llorenç Noguera de Llucmajor els quals tingueren un fill Joan i una
filla Caterina. Joana es casà amb Andreu Danús de Santanyí amb qui
tingué una filla, Joana. Les dues filles d’Arnau el premoriren.
Féu testament, detingut de malaltia, davant el notari Carles Gaià,
el 25 de juny de 1510.2 Nomenava marmessors el germà Bartomeu
Albert i el nebot Rafel Albert, habitadors de la parròquia de Santanyí.
Elegia sepultura en el cementiri de l’església de Sant Andreu in
tumulo dels Alberts.

1 ARM, Prot. G-191, f. 477r-478v. Document repetit a ARM, Prot. G-96, f. 69r-70r.
2 ARM, Prot. G-164, f. 99r-101v. Document citat a ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: Noticiari de
Santanyí (segles XIII-XIX), Mallorca, 2000, p. 91.
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Les mandes pies contemplaven 5 sous al rector o al vicari de
l’església parroquial de Santanyí; 12 diners a cada un dels bacins de
la lluminària de Sant Andreu, de la lluminària i candeles de la Verge
Maria i de les Ànimes del Purgatori; 6 sous als altres bacins de dita
església.
Destinava 40 sous per dir a la Seu de Mallorca les trenta-tres
misses de Sant Amador i 8 sous i 2 diners per a que el vicari de
l’església parroquial de Santanyí celebràs els Set Goigs de la Verge
Maria.
Llegava, durant vint anys comptadors a partir de la seva mort, 1
quartera de forment que l’hereu havia d’entregar a l’obra de la Mare
de Déu de Consolació.
A més donava 20 sous a cada marmessor.
Volia que l’hereu tingués cura de la seva muller Joana, a qui feia
usdefructuària de per vida mentre visqués casta i sense home, pel
que fa a calçat, vestit i alimentació així com habitació en una casa
veïna a la familiar. Li deixava, 4 quarteres de forment novell, net i
porgat que cada any l’hereu devia entregar per la festa de Sant Pere i
Sant Feliu del mes d’agost així com una rova anual de llana blanca en
temps de tondre. Al mateix temps, Joana tendria empriu a la cisterna
de l’alberg familiar i podria disposar d’una bístia.
Les deixes a les filles i fills comtemplaven el següent:
—als néts Joan Noguera i Caterina Noguera, fills de Llorenç
Noguera de Llucmajor i de la dona Elionor, filla del testador ja
difunta, 20 sous a cada un i els drets que corresponguessin de la
seva mare.
—a Joana, filla d’Andreu Danús de Santanyí i de la dona Joana,
filla del testador ja difunta, 20 sous i els drets que corresponguessin
de la seva mare.
—al fill Marc una casa franca de cens situada a la vila de Santanyí
que confrontava d’una banda amb l’alberg familiar. Podria tenir
empriu a l’aigua de la cisterna de l’estatge principal per beure, cuinar
i rentar però no per a bísties ni altres usos. Afegia a l’herència totes
les terres i garrigues en el lloc dels Llombards les quals eren tengudes
a Joan Vicenç de Campfullós, ciutadà, en 6 lliures anuals portades a
Ciutat a pagar per la festa de Sant Pere i Sant Feliu del mes d’agost
els confrontants de les quals eren la possessió del dit Campfullós, la
vorera de mar, la marina de l’alqueria Roja i altres propietats. Encara
es feia al·lusió a trenta cabres que en el moment tenia Joan Albert
(fill de Simó Albert) i a altres vint cabres que tenia Joan Burguera, un
i altre de Santanyí, i a quatre quintars de llana blanca que l’hereu li
havia d’entregar de la primera tosa. Per la seva banda Marc havia de
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dur a l’església de Santanyí, cada any per Nadal, ciris de cera blanca
per valor de 10 sous.
—l’hereu universal dels béns fou el fill Guillem.
Actuaren de testimonis Rafel Albert, Antoni Obrador, Antoni Mas,
Miquel Albert (fill del difunt Simó Albert), Jaume Fullana, tots ells de
Santanyí, i Miquel Barceló i Joan Barceló de Felanitx.
Tot i tenir casa a la vila de Santanyí, el testament es redactà a la
possessió del rafal dels Porcs degut a la malaltia del testador.
En una nota marginal al darrer foli, i redactada amb posterioritat,
es pot llegir: Fuit publicatum per me Carolum Gaya, notarium,
presens testementum in possessione nominata lo raphal dels Porchs
instancie dicto Guillermo Albert herede et presentibus Joanne Bonet,
Arnaldus Albert filio Simonis quondam de Sancto Agnino die XII
augusti anno Mº quingentesimo decimo. Tot plegat indica que Arnau
Albert degué morí entre la data del testament i la lectura del mateix,
durant l’estiu de 1510.
Es conserva un testament de Marc Albert del 16 d’agost de
1521 escripturat pel notari Antoni Blanc de Campos.3 Designava
marmessors el germà Guillem Albert i un oncle de la branca dels
Albert el nom del qual resulta de molt difícil lectura, als quals lliurava
10 sous. Desitjava ser enterrat al cementiri de Sant Andreu en el vas
dels Denussos. Entre les mandes pies deixava 5 sous al rector pel
dret parroquial, 2 sous a cada bací parroquial, 2 sous a les ànimes
del purgatori, 5 sous a l’obra de Consolació, i altres. Alhora destinava
2 lliures per a les trenta-tres misses de Sant Amador entre oferta i
lluminària. La muller, Joana, rebria 335 lliures corresponents al que
fou el seu dot, l’alberg i tot el seu aixovar, terres, censals en forma
de quarteres de blat i cada any mig quintar de llana a la tisora. Marc
i Joana foren els pares de Miquela, Damiana, Joana, Margalida i
Gregori que va ser l’hereu.4
Altres membres de la família Albert
Igualment consten poques informacions envers altres membres
de la família. En repetir-se els mateixos noms i constar només un
llinatge, sovint la confusió és evident.
Els picapedrers de Ciutat Simó Xipra i Pere Noguera el dia 20 de
desembre de 1443 signaven un contracte per a construir un aljub a
l’alqueria de Guillem Albert, situada a la parròquia de Santanyí, pro
3 La repetició dels noms de pila pot confondre. Així i tot, sembla que aquest Marc ha de tractarse del fill de n’Arnau.
4 ARM, Prot. B-216, f. 62r-63r.
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tenendo aquam. El preu convingut era de 190 lliures.5
El 9 d’agost de 1485 Vicenç Albert, fill d’Arnau i de Caterina,
dictava testament. Nomenava marmessors la seva esposa Joaneta i el
seu fill Arnau Vicenç. Elegia sepultura al cementiri de l’església de
Sant Andreu de Santanyí, en el túmul del seu pare. Entre les deixes
cal fer esment de 5 sous al rector o vicari de l’església de Santanyí
pel dret parroquial; 40 sous per celebrar les trenta-tres misses de
Sant Amador; 2 sous i 6 diners al bací de l’obra de l’església de Sant
Andreu i 6 diners als altres bacins dita església. A la dona, Joaneta,
li lliurà el dot. Sembla que la mare Caterina es casà en segones
núpcies amb Joan Ferrer de Felanitx. Aquest testament esmenta que
Vicenç i Caterina foren pares d’una filla Caterina casada amb Guillem
Bramona, una altra filla Joaneta maridada amb Guillem Mas i dues
altres filles Magdalena i Margalida aleshores donzelles. Les filles
reberen la part de legitima que les corresponia però el patrimoni
familiar es distribuí entre els fills mascles. L’hereu universal fou
Arnau que li pertocà la meitat de la possessió del rafal dels Porcs i
l’Almonia; al fill Joan la meitat del rafal dels Porcs amb la condició
que havia de donar empriu en l’abeurada al bestiar de Pere Albert,
germà; el dit Pere va rebre la possessió dels Llombards; Tomàs i
Guillem obtingueren la possessió de les Salines; Vicenç es quedà
amb la casa a la vila de Santanyí.6
Del dia 25 de gener de 1494 es conserva (en molt mal estat amb
fragments gairebé il·legibles) un inventari de Rafel Albert. Entre els
béns es relacionen une sclave nomenade de neció de canaris, hun
bort fill de le sclave nomenat Lopes de quatre mesos i hun sclau
Nicholau de neció de negres.7
En un document del 15 d’abril de 1501, escripturat a Santanyí,
un tal Arnau Albert col·locava en matrimoni la seva filla Joana amb
Andreu Gaià, fill de Silvestre Gaià de Felanitx. Joana aportava un dot
de 75 lliures més altres 18 lliures i 15 sous d’excreix. Actuaren de
testimonis Pere Morlà de Porreres, Antoni Adrover i Salvador Albons,
teixidor de lli de Felanitx.8
Un document del 4 d’octubre de 1503 assabenta que Arnau Albert,
fill de Vicenç, maridà amb Miquela que en primeres núpcies s’havia
casat amb Gabriel Bordoi de Felanitx. El dot que aportà a n’Albert

5 ARM, Prot. M-229, f. 60r-60v. Document transcrit i publicat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria: “Nous
documents sobre l’art de la construcció. II”, BSAL, 63, Palma, 2007, f. 209-210.
6 ARM, Prot. G-99, f. 211r-213v.
7 ARM, Prot. G-98, f. 5r-6v.
8 ARM, Prot. G-161, f. 338r-339r.
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fou de 80 lliures.9
Del 14 de març de 1508 es coneix una referència a Miquel Albert
de Santanyí actuant de testimoni en l’acte en què Francesc Sagrera,
prevere beneficiat a la Seu, entregava 50 lliures al seu nebot per part
de germana Guillem Caldentei, doctor en arts i medicina.10
El 14 de maig de 1525 Joan Albert donava al seu germà Antoni
tots els drets sobre béns i heretat de Guillem, altre germà. Tots
ells eren fills d’Arnau Albert, dit del rafal dels Porcs, i de Caterina.
Joan, emperò, es retenia una terra i garriga anomenada la guàrdia
del avench dels Coloms a la possessió de l’Almonia que confrontava
amb la mar, garrigues d’Antoni i de Simó Albert, amb rota del dit
Simó denominada rota d’en Blai i amb una tanca del dit Antoni.
També es reservava la meitat de l’empriu que tenia el seu pare Arnau
in marina possessionis nominate Lombarts vulgariter nominata
devall [s’Avall ?]; igualment caminum de amplitudine unius mesure
nominate vulgariter destre eundo de dicta terra et garrigie pecia
ad marinam dicta devall; un cortó de vinya de dita possessió una
part de la qual confrontava amb la vinya de Simó Albert; al mateix
temps domum novam hospicii dicte possessionis et medietatem clausi
terre qui est coram domo in parte camini quo itur ad possessionem
nuncupatam vulgariter Almunia et emprium in cisterna domus pro
omni servitute domus et personas. La donació es feia baix la condició
que Antoni cada any havia de pagar tots els censos que gravaven
aquestes propietats.11
El dimarts 11 de desembre de 1526 Simó Albert de l’alqueria
anomenada rafal dels Porcs, i la seva muller Joana, feien venda
de 2 lliures censals que es pagaven per la festa de Santa Llúcia, a
Margalida, vídua del mercader Pere Valls de Ciutat. El preu convingut
era de 25 lliures.12
L’heretat d’Arnau Albert
Del 12 de març de 1494 data una concòrdia entre Arnau Albert
i el seu nebot Rafel Albert (fill de Simó Albert). Arnau i Rafel foren
hereus de Simó i en aquest document es repartien l’heretat i posaven
fites tot arribant a una concòrdia. Arnau es quedava la meitat de la
possessió del rafal dels Porcs, l’alqueria Almunia anomenada d’en
Palou i l’alqueria que fou d’en Bartomeu Bramona de nom igualment
9 ARM, Prot. P-559, f. 7r-7v.
10 ARM, Prot. P-404, f. 19r-19v.
11 ARM, Prot. G-97, f. 223r-224r.
12 ARM, Prot. S-631, f. 64r-65r.
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Almunia. La part de n’Arnau confrontava amb la part d’en Rafel
on es posaren fites cap al cap del Vilar, prop del cantó de la rota
d’en Perdal, a les quintanes prop de la torre de l’Almunia, prop de
l’avenc dels Coloms i altres a més de les que ja estaven ficades; amb
la marina dels Llombards i amb la possessió de l’hereu del difunt
Vicenç Albert.
El casat del rafal dels Porcs el compartiren els dos hereus i es posà
paret mitgera. És a dir, fou dividit per parietem recta via tali modo
que michi dicto Arnaldo ad partem meam restant portale foranum
patuum et omnes domus nove.
També es repartiren el bestiar. Arnau tingué la meitat del conjunt
del bestiar i això volia dir 7 bous arecs, 350 ovelles, 3 egües, una
pollina i 3 pollins, 8 vaques, 4 braus, 6 truges, 9 porcs, 20 cabres i 6
bocs, 2 someres, 1 mula, 1 mul, 1 poltró. A més, li pertocà la meitat
de la vinya, el conjunt de la qual se situava en la part de propietats
de n’Arnau. Per això, Rafel tendria pas per accedir a la seva part ad
minus dampnorum meum et meorum. Així mateix, es quedava una
pleta que era a la talaia del Ferro amb camí de carro des de les cases
que seria de Rafel.
Rafel Albert es quedava amb l’altra part del casat i la meitat de
les propietats que confrontaven amb la part de n’Arnau, pleta dels
hereus de Vicenç Albert, comuna de les Salines i marina compartida
amb n’Arnau. Li correspongué també la meitat de la vinya i camp ja
esmentat.
Pel que fa al bestiar, Rafel es féu amb 7 bous arecs, 350 ovelles, 3
égües grosses i 1 poltra, 1 mula de dos anys, 8 vaques entre velles i
joves, 4 braus, 6 truges, 9 porcs, 20 cabres, 6 bocs, 2 someres, 1 altra
mula, 1 rossí i 1 ase.
Igualment es quedava amb 60 lliures que els hereus de Vicenç
Albert devien per un camp a la zona de les Salines que afrontava
amb la possessió del dit Vicenç, la possessió de Rafel Bonet i amb la
comuna de les Salines.
En aquest document es relacionaven les càrregues que gravaven
sobre dites propietats. La possessió de l’Almunia d’en Guillem Palou,
cada any per la festa de Sant Joan de juny, havia de pagar 2 lliures
a Joan Vicenç de Campfullós portades a Ciutat. La possessió de
l’Almunia que fou de Guillem Bramona restava obligada anualment
a satisfer 8 lliures per la festa de Sant Miquel del mes de setembre a
Joanot Sureda, portades a Ciutat i 8 lliures per la festa de Sant Pere i
Sant Feliu del mes d’agost a Berenguer Montornes, portades a Ciutat.
A Francesc Brossa, 5 quarteres de forment anuals per la festa de Sant
Pere i Sant Feliu del mes d’agost, portades a Ciutat.
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L’empriu de la marina devall i de la marina de les Salines era per
la meitat. Rafel podria passar a la marina devall i estar allí tot aquell
bestiar que volgués per la possessió de dit Arnau cercant el menor
dany i també passar bestiar i tot el que volgués pel camí de les vinyes
i per la barrera grossa així com prop del portell d’en Pere March pel
qual s’entrava al camp dit del Verger. Arnau podria passar, a l’estiu
per anar a cercar llenya, per la possessió de Rafel, pel camí de de
la mata del arígens pel qual s’anava als Planiols. Ni Arnau ni Rafel
podien tenir a la marina d’Almonia, comuna entre els dos, més de
quatre-centes ovelles, sis truges i vint cabres. Cap dels dos podia
abeurar a la cisterna d’Almonia excepte porcs. Un i altre havien de
conservar totes les tanques o berdisses inter nos de novo faciendas
a mitges en les despeses i també la tanca o bardissa del portell
d’Antoni Turc fins al cantó de les rotes dels servs.
Arnau tendria empriu durant tres anys a la bassa d’en Torrent
que era d’en Rafel per abeurar cent-setanta ovelles. D’igual manera
tendria dret a l’aljub d’en Rafel per temps de sis anys a partir de
la festa de Sant Miquel prop vinent per a consum de la casa, per
abeurar bísties de civada i les egües en temps de batre.13
Potser el rafal dels Porcs fos una herència llunyana de la família
Albert i era franc mentre l’Almonia temps enrere no els pertanyia i
restava gravada per alguns censos. L’alqueria de l’Almonia el 1402
era de Blai Palou.14 Per un documet del dilluns dia 9 de desembre de
1454 és sabut que Rubertona, muller de Jaume des Mas, filla i hereva
de Jaume Sagranada, per herència del pare posseïa una casa a Ciutat
al carrer d’Arnau Burguet sobre la qual gravaven alguns censos. El
seu pare rebia 40 sous super quadam alqueria vocata Salmonia
[s’Almunia] situata in parrochia de Sancto Anguino.15
El casat del rafal dels Porcs
Sens dubte, per a un estudi de la vida quotidiana a la Mallorca
baixmedieval és de suma importància l’anàlisi de la documentació
de caràcter notarial i de manera més concreta dels inventaris. Aquest
tipus de documentació es redactava davant notari i amb presència de
testimonis quan, generalment, es procedia a fer efectiu un testament.
Així, els invenatris de béns de difunts es duien a terme per avaluar
13 ARM, Prot. G-92, f. 57r-59v.
ARM, Prot. G-98, f. 156r-156v. És el mateix contingut, resumit i en català.
14 DANÚS, Miquela: La vila de Santanyí i el seu temps. Estudi històric (1391-1479), Santanyí,
1990, p. 173.
15 ARM, Prot. A-96, f. 101v-102r.
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de manera exacta quina era l’herència.16
Els inventaris post mortem són una relació, més o menys exhaustiva,
dels béns immobles i mobles que comprèn des dels edificis fins als
estris casolans, als esclaus o als censos que rebia el titular de l’heretat
passant pels objectes més curiosos i, de vegades, més insignificants.
Sovint els adjectius que acompanyen als objectes palesen el seu estat
de deteriorament (trencat, sotil, vell, petit, escafit…) perquè són
estris vells que han passat d’una a altra generació i que demostren
l’afany per conservar tots els estris i també fragments. No es tractava
d’una societat de consum.
A deduir d’aquest inventari el casat en qüestió no era gaire gran
atès que era la meitat del que fou temps enrere. Val a dir que els
grans casats de les possessions mallorquines, en general, són obra
dels segles XVIII o XIX.17
L’edifici estava integrat per l’entrada, la cuina, una habitació dins
la pròpia cuina, el celler, l’estable, una altra habitació i la cambra.
Les peces fonamentals eren l’entrada, la cuina i la cambra. No sabem,
a deduir dels inventaris, les dimensions de les estances ni l’orde
espaial.
L’entrada o primer aiguavés de l’habitacle era la part d’accés des
de la carrera. Hi havia pocs mobles com és ara una taula, un banc i
una cadira; algunes armes com eren dues rodelles, una ballesta, dues
llances, una coltella i una espasa; alguns estris per a la il·luminació
com una llumenera de llautó, un canalobre del mateix material;
instrumental agrícola o ramader com sinc relles, (dues per a bous i
tres per a bísties), una serra, un fre mular, dos esperons, unes tisores
de tondre i alguns altres objectes de terrissa com una bacina i dos
gresals. Tota una envitricollada barreja d’objectes devia ser la imatge
més comuna.
La cuina era un dels espais més important de qualsevol casa amb
dues funcions fonamentals: executar la preparació dels aliments i
encalentir la llar en els dies més freds. Al voltant del foc, sovint, s’hi
organitzava la vida familiar i s’amuntegaven objectes molt variats.
En rares ocasions s’explicita la presència de llars construïdes o
xemeneies perquè, probablement, es tractava de foc obert.
A la cuina del rafal dels Porcs compartien espai tant els estris per
procedir a cuinar els aliments com l’instrumental agrícola i altres.
16 BARCELÓ CRESPÍ, Maria: Elements materials de la vida quotidiana a la Mallorca
baixmedieval (Part Forana), Palma, 1994.
17 BARCELÓ CRESPÍ, Maria: “El casat de les possessions a la Mallorca baixmedieval. Estructura
i funció”, BSAL, 60, Palma, 2004, p. 101-126.
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Per al foc, es disposava de dos asts de ferro un petit i un més gros,
dos ferros de cuinar, unes molles. Entre els mobles, una taula, un
banc llarg, una estormia i un bres. Per a la il·luminació hi havia un
canelobre de llautó. Per preparar i servir els aliments: tres olles de
coure de capacitat d’unes vuit escudelles cada una i tres olles de
terra, una llibrella de terra, denou escudelles de terra, altres sis olles
de terra, un morter de terra amb la seva mà, quatre culleres de fust,
una paella, un morter de coure, un ganxo de treure carn de l’olla, dos
talladors de fust, una giradora, dues gerres de terra i un altre morter
de pedra. Una premsa de fogasses i un cove que contenia un poc de
llana blanca denotaven la importància del bestiar oví. L’instrumental
agrícola era integrat per una rella, dos uixols, tres fals, un xorrac, un
rastell, un picó, una portadora…
Dins la cuina hi havia una habitació que més aviat sembla un
rebost o un pastador a més de magatzem d’estris molt diversos. Al
mateix temps feia de dormitori atès que s’hi esmenten un llit de
posts amb màrfaga i dos llensols de tres teles i mitja, una flassada
i un travesser de fluxell. Entre els mobles, a més del llit citat, s’ha
de mencionar un artibanc vell, un artibanc vell de dues caixes i una
caixa vella sense cuberta, probablement per guardar robes i teles.
En aquesta estança es trobaren alguns aliments: una olla colera
plena de mantega la capacitat de la qual era d’una fogassa, una olla
de terre petita i un cadaf amb mantega, i una olla colera de capacitat
de duas fogassas mitja d’olives negres. Als inventaris les referències a
aliments són escasses, sols a aquells que no es fan malbé de manera
ràpida els quals poden aparèixer espargits pels diferents espais de
l’habitacle. Llevat del vi i derivats (vinagre, aiguardent), dels cereals
i derivats (farina, pa), dels llegums (faves, guixes, llentilles), de
l’oli i les olives, dels embotits i del saïm, dels alls i les cebes, de la
carn i del peix salat i alguns altres, les diferents castes d’aliments es
redueixen gairebé a un mínim.
La mateixa estança arreplegava els objectes per pastar com una
post de pastar, un cubell vell de tenir farina, un fenyedor i quatre
sedassos. I quan el pa ja era cuit es col·locava sobre un raol de corda
d’espart.
El celler, també anomenat casa nova, guardava objectes propis
de la vaixella vinària a més de tenir la funció d’aixoplugar cereals.
Així, entre els primers, destacaven quatre bótes de mena velles i
buides, dos carratells buits i una bóta congrenyada de tenor de 300
quartans igualment buida. Alhora hi tenien cabuda un cup vell amb
capacitat de quasi cent quarteres que en el moment de fer l’inventari
es trobava gairebé ple de civada, una bóta de mena amb altres sis
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quarteres de civada i un altre cup amb vint-i-cinc quarteres de blat.
També hi eren presents altres estris, amb característiques i
funcions molt variades. Potser calgui remarcar els catorze cavallons
de lli sense amarar i altres tres sacs més de la mateixa planta. Els
indrets més idonis per al seu conreu eren les zones humides en
general i a la vora dels torrents i síquies en particular. A les llars, no
era gens rar trobar-hi tant la matèria primera com l’instrumental per
manufacturar-la així com peces de roba confeccionades amb el lli.
Així mateix mereix l’atenció els quatre quintars de llana blanca.
Els atuells per pesar i mesurar, sempre necessaris, ocupaven el
seu espai: d’una banda uns pesos de palma i un pes de pedra de
mitja rova, i d’altra banda un almut vell, una barcella mitjancera, i
una mitja quartera també vella.
La barreja de la resta d’objectes era evident, des d’una alfàbia fins
a un cove de canyes passant per una caixa contenint cendra, un cadaf
d’aram i un altre de terra, una olla colera amb cabuda de sis fogasses,
un calestó de ferro, etc.
L’estable era un espai en plena relació amb l’activitat agrícola
i ramadera del rafal. Era el lloc cobert on s’allotjaven les bísties
que en el cas del rafal dels Porcs eren un rossí de pèl gelat d’uns
deu anys, un ase negre d’uns vuit anys, un mul vell de pèl negre i
una mula vella de pèl roig. En realitat, però, a més de les bísties,
s’hi arreplegaven objectes varis amb predomini, això sí, d’aquells
més o menys relacionats amb elles. És el cas d’una sella de rossí,
un alberdà, dos coixins de llaurar, una traha i un aixenguer, uns
arganells… Alhora destacaven tres-cents cavallons de vencisos, dues
posts de fusta de poll i la presencia d’un molí que, sens dubte, era
de sang.
En una altra habitació destacaven, per damunt de tot, aliments
i productes extrets del propi rafal. Entre els aliments es relacionen
quatre quarters de porc salat, sis forcs d’alls, una olla colera plena de
faves, una olla de terra mitja de guixes, una sàrria d’espart amb trenta
fogasses de formatge d’ovella, una gerreta amb cinc lliures de sagí de
porc i una gerra de quatre diners (de cabuda) mitja de sagí de porc.
La marina de Santanyí era de terres primes on, en general, la pluja
més aviat era minsa. Això feia que l’escassa productivitat agrícola es
compensàs amb la ramaderia. N’Arnau Albert disposava d’un ramat
de tres-centes ovelles. Tant si eren grans com petites, les guardes
d’ovelles, eren cobejades per la llana. La llana era un producte preuat
que es venia, sobretot, als mercaders de la Ciutat.18
18 A tall d’exemple:
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No és estrany, doncs, que al casat de n’Arnau s’hi localitzàs llana
en varis recipients o suports la qual es trobava en fases diferents del
complex procés de preparació. L’inventari al·ludeix a una panera de
verducs plena d’anyins negres que són prop de sis lliures, un uró
de càrritx amb unes dotze lliures de pentinó ros, un artibanc sense
comberta ab unes vint lliures de llana blanca neta, un cove amb
unes cinc lliures de pantinó, una alfàbia amb capacitat de prop de
quaranta quarters amb unes dotze lliures de llana blanca neta, un
cove vell amb unes dues lliures de llana negra bruta i un canyís de
verducs amb unes cinc lliures de llana blanca neta.
Encara, hi havia altres matèries d’origen tèxtil però ja en un punt
de major elaboració com una lliura d’estam blanc filat, una lliura
d’estam ros sense filar i una altra lliura d’estam blanc sense filar.

—El dia 11 d’agost de 1430 Nicolau Bonet i la seva muller Mada, juntament amb els seus
fills Nicolau i Antoni, i Pere Bonet tots habitadors de Santanyí, venien a Gabriel de Bellpuig,
mercader de Ciutat, 4 quintars de llana blanca, neta de tares, de les seves ovelles, a raó de 90
sous el quintar. ARM, Prot. M-159, f. 109v.
—El dia 16 d’agost de 1430 Antoni Vicens i la seva muller Antònia, habitadors de la parròquia
de Santanyí, feien venda a Joan Cifre, paraire de Ciutat, 5 quintars i mig de llana blanca de les
seves ovelles a raó de 90 sous el quintar. La llana havia de ser de la primera tosa de l’any vinent.
ARM, Prot. M-159, f. 115v-116r.
11 d’agost de 1430
—Nicolau Bonet i la seva muller Mada, juntament amb els seus fills Nicolau i Antoni, i Pere
Bonet tots habitadors de Santanyí, venen a Gabriel de Bellpuig, mercader de Ciutat, 4 quintars
de llana blanca, neta de tares, de les seves ovelles, a raó de 90 sous el quintar.
ARM, Prot. M-159, f. 109v.
16 d’agost de 1430
—Antoni Vicens i la seva muller Antònia, habitadors de la parròquia de Santanyí, venen a Joan
Cifre, paraire de Ciutat, 5 quintars i mig de llana blanca de les seves ovelles a raó de 90 sous el
quintar. La llana ha de ser de la primera tosa de l’any vinent.
ARM, Prot. M-159, f. 115v-116r.
—El 31 de març de 1453 Romeu Sala de Santanyí lliurava a Manuel Pardo, mercader, 12 quintars
de llana blanca de les seves ovelles a raó de 100 sous el quintar. Romeu es comprometia portarla a Ciutat després de la primera tosa. ARM, Prot. B-83, f. 24v.
—El 4 de gener de 1470 Vicenç Albert de Santanyí transferia a Pere Riera, apotecari de Ciutat,
4 quintars de llana blanca de la primera tosa de les seves ovelles i sense tares, pel preu de 22
lliures els quals havien de ser portats a la ciutat de Mallorca. ARM, Prot. F-79, f. 2v.
—El 13 de gener de 1474 Joan Pou de Santanyí feia venda a Jaume Ferrando, notari, de 5
quintars de llana de les seves ovelles de la tosa del mes de maig vinent a raó de 6 lliures el
quintar. En Pou s’obliga a portar-la sense tares a la casa del comprador a Ciutat. El preu de la
venda ascendeix a 30 lliures. ARM, Prot. M-260, f. 4r.
—El 6 de febrer de 1479 Pau Danús de Santanyí venia a Guillem Colom, mercader de Ciutat, 7
quintars de llana de les seves ovelles que li reportaren 16 lliures i 10 sous. En Danús la devia
portar a Ciutat. ARM, Prot. C-206, f. 15r.
—El 5 de desembre de 1493 Joan Vidal de Santanyí juntament amb Guillem Vidal habitant a
Ciutat, feien venda a Melcion Tomàs, donzell, de tota la llana de les ovelles d’en Joan neta de
tares la qual havien de portar a la capital mallorquina. ARM, Prot. M-660, f. 70v.
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Com ja s’ha indicat, el lli era una planta tèxtil que també es
conreava als camps santanyiners. En aquesta habitació s’inventarià
una alfàbia vella de setze quarters de cabuda que era mitja de llavor
de lli i un trencador de lli en bones condicions.
Completaven l’aivovar estotjat en aquest espai tres gerres sense
coll, un barril buit, dues ferrades bones, una alfàbia de setze quarters
buida, una post de pi llarga, servidores de palma petites plenes
d’herba colera, una bacina de llautó bona, una senalla nova de
palma, un carratell vell i buit, un plat d’estany vell, una podedora
vella, una cistella i un covonet de canyes, etc.
A la cambra on jeia n’Arnau coincidien els mobles propis d’un
dormitori juntament amb altres objectes. Presidia el conjunt del
mobiliari un llit encaixat mitjancer amb una màrfaga vella i dos
llensols mitjancers, un de tres teles i mitja i l’altre de quatre teles, una
flassada cardada vella i un travesser de fluixell.
Davant el llit, se situava un artibanc bo d’una coberta dins el qual
foren trobades les coses següents: un gonell ros mitjancer, un tabardo
de burell, un tabardo de burell, un gonell gipó negre mitjancer, un
guarda cos burell vell, una gonella bona de color verd obscur i un
gipó negre amb collar de vellut negre vell.
Altes mobles eren una caixa que contenia diveres escriptures; un
artibanc vell de dues cobertes dins el qual es guardava una cadufa
envernissada buida i una altra cadufa buida petita; un caixonet ferrat
buit i un caixó petit que contenia dues capses pintades buides, una
coberta de coixí i una corretja amb el paix morat trencat amb els
caps d’argent sense platons; un arquibanc bo de dues cobertes on
tenien cabuda un talec amb dos almuts de ciurons, cinc tovalles de
tots dies i cinc de pastar mitjanceres, dos cobretaula llistats bons,
un cobribanc de mitja llana i dues vànoves velles; un cofre vell que
contenia deu llensols bons de quatre teles, quatre tovalles llistades
llargues i bones, unes tovalles llargues blanques i mitjanceres, vint
rams de bri i vint de estopa nets, un cobertor bo blau i groc, tres
coixins de palla, unes bonetes velles, un cobrellit vermell mitjancer,
un drap o cortina de pinzell vell amb la representació de l’Aparició
dels Tres Reis, una cortina vella de pinzell de la Passió de Jesucrist
i una coltellina; un artibanc de una caixa vell que incloïa quatre
tovalloles amb randa bones, dos capsons de llistes de cotó blau i
una vànova nova, un capell de pampalona vell, un estoig de drap
blau, una àspia amb sis fusos, un cànem mitjancer, un parell de
calces roses velletes, un parell de calces roses noves, un parell de
sabates negres de botonet mitjanceres, un barret negre mitjancer i
una corretja vella.
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En les dependències fora casa, s’hi arreplegaven cereals com
és ara tres-centes seixanta cinc quarteres de forment, tres-centes
quarteres d’ordi espriu i tres-centes deu quarteres de civada. També
estris fonamentals per a les feines agrícoles, és a dir un carro i una
escala.
Emperò el que estava realment fora casa era el bestiar. El rafal
dels Porcs, el 1510, comptava amb tres égües de pèl de colors
diferents, una negre, altra roig i una altra gelada; quatre bous arecs,
cinc vaques amb tres vadells, quatre braves i un brau d’un any; dues
someres amb un ruc. Cal pensar que aquest bestiar era emprat per a
les feines del camp i com a mitjà de transport. La resta del conjunt
ramader el completaven tres-centes ovelles, cinquanta porcs i cent
cabres.
Terres de marina
Tant si eren grans com petites, les guardes d’ovelles, eren preteses
per la llana. La llana era un producte preuat que es venia, sobretot,
als mercaders de la Ciutat.19
19 A tall d’exemple:
—El dia 11 d’agost de 1430 Nicolau Bonet i la seva muller Mada, juntament amb els seus
fills Nicolau i Antoni, i Pere Bonet tots habitadors de Santanyí, venien a Gabriel de Bellpuig,
mercader de Ciutat, 4 quintars de llana blanca, neta de tares, de les seves ovelles, a raó de 90
sous el quintar. ARM, Prot. M-159, f. 109v.
—El dia 16 d’agost de 1430 Antoni Vicens i la seva muller Antònia, habitadors de la parròquia
de Santanyí, feien venda a Joan Cifre, paraire de Ciutat, 5 quintars i mig de llana blanca de les
seves ovelles a raó de 90 sous el quintar. La llana havia de ser de la primera tosa de l’any vinent.
ARM, Prot. M-159, f. 115v-116r.
11 d’agost de 1430
—Nicolau Bonet i la seva muller Mada, juntament amb els seus fills Nicolau i Antoni, i Pere
Bonet tots habitadors de Santanyí, venen a Gabriel de Bellpuig, mercader de Ciutat, 4 quintars
de llana blanca, neta de tares, de les seves ovelles, a raó de 90 sous el quintar.
ARM, Prot. M-159, f. 109v.
16 d’agost de 1430
—Antoni Vicens i la seva muller Antònia, habitadors de la parròquia de Santanyí, venen a Joan
Cifre, paraire de Ciutat, 5 quintars i mig de llana blanca de les seves ovelles a raó de 90 sous el
quintar. La llana ha de ser de la primera tosa de l’any vinent.
ARM, Prot. M-159, f. 115v-116r.
—El 31 de març de 1453 Romeu Sala de Santanyí lliurava a Manuel Pardo, mercader, 12 quintars
de llana blanca de les seves ovelles a raó de 100 sous el quintar. Romeu es comprometia portarla a Ciutat després de la primera tosa. ARM, Prot. B-83, f. 24v.
—El 4 de gener de 1470 Vicenç Albert de Santanyí transferia a Pere Riera, apotecari de Ciutat,
4 quintars de llana blanca de la primera tosa de les seves ovelles i sense tares, pel preu de 22
lliures els quals havien de ser portats a la ciutat de Mallorca. ARM, Prot. F-79, f. 2v.
—El 13 de gener de 1474 Joan Pou de Santanyí feia venda a Jaume Ferrando, notari, de 5
quintars de llana de les seves ovelles de la tosa del mes de maig vinent a raó de 6 lliures el
quintar. En Pou s’obliga a portar-la sense tares a la casa del comprador a Ciutat. El preu de la
venda ascendeix a 30 lliures. ARM, Prot. M-260, f. 4r.
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Una altra renda que s’extreia de les terres de marina era la forestal.
De la llenya es desprenia molt profit que constituïa uns beneficis
afegits a sumar en el conjunt dels dividends de les possessions.
A tall d’exemple, el 15 de setembre de 1429, Simó Albert aleshores
batle de Santanyí i que tenia una alqueria en el terme dels Llombards,
rebé un orde del governador Pelai Unís en la que li deia que no gos
tallar ne fer tallar llenyes en les dites garrigues comunes ne aquelles
qui tallades són traure del dit loch sens licència de la cort. Les
garrigues a què es refereix el document eren comunes entre Simó
Albert Guillem Palou i Simó des Bosc atès que els tres posseïen una
alqueria cada un, contígues en el loc dels Llombards.20
El dia 9 de novembre de 1458 Miquel Vilardell de Santanyí
venia a Jaume March, mercader de Ciutat, tota la llenya de pi que
la seva barca pogués transportar, sempre a voluntat del patró de
l’embarcació, pel preu de 7 lliures. Dita llenya s’havia d’estibar en
el carregador de cala Salmoni [s’Almunia] a la propera festa de Sant
Andreu.21
D’altra banda, el dimarts dia 24 de març de 1472 es signava
un contracte entre Bartomeu Cinclaus, paraire de Ciutat, i Miquel
Cànoves de Llucmajor. Miquel prometia a Bartomeu que al llarg del
mes d’abril primer vinent portaria a mar, als carregadors de cala
Figuera, 130 mostres i dos quarts de leyes tellades qui són en lo terme
del pinar de las comunes de Senteyí. En cas que Miquel no complís
i no aportàs la llenya a l’indret i en la data que pertocava, Bartomeu
el podia denunciar. La quantitat a satisfer per part de Bartomeu a
Miquel era de 16 lliures.22
Apèndix
1510, agost, 12.
Inventari del rafal dels Porcs d’Arnau Albert de Santanyí.
ARM, Prot. G-191, f. 477r-478v.
Die XII augusti anno Mº Dº decimo.
—El 6 de febrer de 1479 Pau Danús de Santanyí venia a Guillem Colom, mercader de Ciutat, 7
quintars de llana de les seves ovelles que li reportaren 16 lliures i 10 sous. En Danús la devia
portar a Ciutat. ARM, Prot. C-206, f. 15r.
—El 5 de desembre de 1493 Joan Vidal de Santanyí juntament amb Guillem Vidal habitant a
Ciutat, feien venda a Melcion Tomàs, donzell, de tota la llana de les ovelles d’en Joan neta de
tares la qual havien de portar a la capital mallorquina. ARM, Prot. M-660, f. 70v.
20 ARM, AH 112, f. 142r-143r. Document transcrit i publicat a: DANÚS, Miquela: La vila de
Santanyí i el seu temps. Estudi històric (1391-1479), Santanyí, 1990, p. 143-144.
21 ARM, Prot. C-206, f. 75r.
22 ARM, Prot. P-422, f. 36v-37r.
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In nomine domini Dei Nostri Iesucrhisti et eius virginis Marie
matris amen. Cum obdoli maculam evitandam omneque fraudis
suspiciones tollendas tutores et curatores heredes et mones alii qui
bona (…) administrare incipium inventarium seu reportorium de illis
bonis facere debeant et teneantur ut ne fraus (…) videatur vel bona
illa occulte (…). Et ut beneficia inventarium conficientibus de iure
concessa in integrum reserventur. Ideo sit omnibus notum quod ego
Guillermus Albert vulgariter dictus rel raphal dels Porchs parrochie de
Santo Agnino habitator filius et heres universalis honorabilis Arnaldi
Albert quondam eiusdem parrochie volens me juribus antedictis et
(…) rogativis gaudere huismodi facio inventarium seu reportorium
de (…) bonis que in hereditate dicti patris mei esse invenero et ad
noticiam et manus meas pervenerint (…) juris disposicionem et (…)
ordinacionem inde factam Sancte Crucis signo precedentis.
Et primo inveni in dicta hereditate quadam possessiones contiguas
una quarum nominata est lo raphal dels Porchs et alia Almunia
scituatas in parrochia de Santo Agnino predicta tentas ut in cartis
inde factis continetur et afrontatur ex una parte cum possession
honorabilis Raphaelis Albert prout (…) sunt dicte possessiones
et (…), et ex alia parte cum marina comune inter me et dictum
Raphaelem jam ficata (?) et determinata, et ex alia parte cum mari, et
ex alia parte cum marina dels Lombarts et cum possessione heredum
Vincencii Albert quondam. In domibus quare possessionum inveni
sequencia:
Et primo in intrata seu prima domo earum una taula larga bona
ab sos petges e un banch larch vell. Item una cadira ab respallas
bona, duas rodellas bonas, un puat migensser, una lumanera de
lautó petita, un canalobre petit de lautó, una bacina de terra e dos
grasals de terra, hun capsó ab listas de cotó blau bo, un fre tarí, un
fre mular y una brilla de rossí migensers, dos sperons bons de rossí,
una ballesta absint e aljava ab sis tretas, duas lansas, una coltella
larga bona, tres collars de ovellas e un de bou, unas tisoras vellas
de tondre, un morter de pedra bo, una spasa sens beyna, una serra
poqueta migensera e sinch reyas las duas de bous e las tres de
bèstias.
A le cuyna.
Primo un ast de ferro pochet e altre major, dos pichards ab
collar, dos satriys (?) buits, un serró vell, una reya e un uxol vells,
hun altre uxol trencat, tres talechas migenseras, tres faus vellas, un
xorrach migensser, un grifó vell, hun rastrell, un ferro de (…), hun
odre foredat, quatre lumaners vells, tres ollas de coura de tenor de
103

II JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

vuyt scudellas o circa quade una, sis ollas de terra la una gran las
altres migenseres, una librella de terra, denou scudellas de terra, sis
plats de terra, una librella de terra, una portadora vella, hun pichó
de ferro, hun canalobre de lautó pochet, un morter de terra ab se
mà, quatre culleras de fust, una prempsa de fogassas, una taula vella
ab sos petges, hun banch larch migensser, una concha (?) de aram
migenssera, una picha de ampilar, hun cova molt dolent ab un poch
de lana blancha, hun bres vell e un coxinet, una caldera gran bona,
dos ferros de cuynar los uns migensers los altres bons, hun paner
de verduchs, una stormia de palma, una pella migenssera e una altra
vella, hun cossi gran, hun morter de coure ab se mà, una cubertora
de ferro, hun ganxo de traura carn de la olla, hun canyís de canyas,
dos talladós de fust, una giradora, duas gerras de terra, hun altre
morter de pedra, hun dolador bo prop lo foch e unas mollas e uns
levadóç de olla.
A le casa qui és dins la cuyna.
Primo una barra de ferro de scala de carro, hun artibanch vell dins
lo qual foren trobadas las cosas sagüents ço és una olla colera de
una fogassa plena de mantega, una olla de terra petita e hun cadaff
ab mantega, una satria vella de terra buyda. Item una gonella violada
vella, una gonella rossa vella, duas faldetas rossas vellas. Item en dita
casa una alfàbia sw circa deu quarters sens vernís buyda, una caxa
sens cuberta buyda vella, una post de pastar, hun cubellet vell de
tenir farina, hun fanyador, tres sedassos migensers e un altre vell,
una pastera ab sos petges bona e una reura de ferro, hun plat de
terra, una stormia de palma, una olla colera de duas fogassas mige de
olives negres, una alfàbia buyda de tenor de circa XX quarters, hun
lit de posts ab màrfega vella ab dos lensols migensers de tres telas
e mige, una flessada cardada migensera e un travasser de fluxell,
hun artibanch vell de duas caxas a hon ha hun poch de vidre, hun
cobribanch listat bo, altre cobribanch vell. Item hun raol de corda
de spart.
Item atrobí de la dita heretat duas cuyrassas bonas las unas grogas
e las altres negres les quals yo dit hereu tinch en la mia cambra.
A le casa nova o saller.
Primo hun cub vell de tenir blat ab tres congrenys de tenor de
circa cent quarteres quasi ple de sivada. Item quatre botas de mena
vellas buydas, quatre quintars de lana blancha, una alfàbia foredada
e altre de tenor de XXX quarters bona buyda, dos carratells vells
buyts. Item un altre cub ab tres congrenys vellet ab follador vellet
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de tenor de vint-y-sinch somadas de reyms a hon ha circa XXXV
quarteres de forment, una bota congrenyade migenssera de tenor de
CCC quarteres buyda, hun cova de canyas gran, una caxa vella a hon
ha hun poch de senrra, hun banch vell, unas pesas de palma, hun
calestó de ferro, hun pes de pedra mige rova, XIIII cavallons de li
sens amarar, una màrfaga vella ab quatre posts de pi, X monolls (?)
de jonchs, hun pavés vell, hun almut vellet, una barcella migenssera,
una mige quartera vella, una pell de crestat, hun cadaff de aram e
una bóta de mena a hon ha sis quarteres de avena, hun cadaff de
terra, una cruya de lumaner, una altre barra de ferro de carro e tres
sachs de li migenssers e una olla colera de sis fogassaa.
Al stable.
Primo una sella de rossí vella, dos cayrats de poll bons, hun
alberdà bo, una sàrria vella de spart, dos coxins de laurar e tres
collars de laurar, una trahaga ab hun axenguer, uns arganells vells,
CCC cavallons de vensís, un molí migensser, hun rossí de pèl gelat
de circa deu anys, un ase negre de circa VIII anys, hun mul de pèl
negre vell e una mula de pèl roig vella.
A una altre casa.
Primo quatre cortés de porch selat, sis forchs de alls, tres gerras
sens coyll, una olla colera de IIII fogassas plena de favas, una olla de
terra mige de guixas, una panera de verduchs plena de anyins negres
circa sis lliures (?), hun barril buyt, duas ferrades bonas, hun oró de
càrrix ab circa XII lliures de pentinó ros, una alfàbia de XVI quarters
buyda, una post de pi larga, una sàrria vella de spart ab XXX fogassas
de ovella, hun artibanch sens sens cuberta ab circa XX lliures de
lana blancha neta, hun cova dolent ab circa sinch lliures de pantinó
blanch duas servidoras de palma patitas plenas de erba colera, una
lliura de stam ros sens filar e una altra lliura de stam blanch sens filar,
una gerreta patita ab circa V lliures de sagí de porch, una bacina de
lautó bona, una gerra nova de IIII diners mige de sagí de porch, una
alfàbia vella de XVI quarters mige de levor de li, una alfàbia de circa
XXXX quarters ab circa XII lliures de lana blancha neta, hun coxí de
stopa, hun cova vell ab circa II lliures de lana negra bruta, hun canyís
de verduchs ab circa sinch lliures de lana blancha neta e una lliura de
stam blanch filat, una sanalla nova de palma, hun carratell vell buyt,
hun plat de stany vell, una podedora vella, hun trencador de li bo,
una sistella e un covonet de canyas.
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A le cambre a hon geya lo defunt.
Primo hun lit encaxat migensser ab màrfega vella ab dos lensols
de tres telas e mige lo hun e l’altre de quatre telas migenssers, una
flessada cardada vella e hun travasser de fluxell e devant lo lit hun
artibanch bo de una cuberta dins lo qual foren trobadas las cosas
sagüents: primo hun gonell ros migensser, hun tabardo de burell, hun
gonell gipó migensser negre, hun guardacors burell vell, una gonella
bona de vert scur, hun gipó negre ab collar de vellut negre vell. Item
una caxa ab diversas scripturas. Item hun artibanch vell de duas
cubertas e dins aquell una caduffa envernissada buyda e una altre
caduffa buyda petita. Item una post larga. Item hun caxonet ferrat
buyt. Item hun caxó petit e dins aquell duas capsas pintadas buydas
e una cuberta de coxí e una corretge ab lo paix morat trenchat ab los
caps de argent sens platons. Item hun artibanch bo de duas cubertas
e dins aquell hun talech ab dos almuts de ciurons, sinch tovalles de
tots dies e sinch de pastar migenseras, dos cobritaula listats bons,
hun cobribanch de mige lana e duas vànovas vellas. Item hun cofre
vell a hon foren trobades las cosas sagüe[n]ts ço és X lansols bons
de de (sic) quatre telas, quatre tovallas largas listadas bonas, unas
tovallas blanchas largas migensseras, vint rams de bri e XX de stopa
nets, hun cubertor bo blau e groch, tres coxins de palla, unas bonetas
vellas, unas scardassas (?) vellas, hun cobrelit vermell migensser, hun
drap o cortina de la Apparició dels Tres Reys de pinzell vell e una
cortina de pinzell de la Passió de Jesuchrist Nostre Senyor velleta.
Item una coltellina. Item hun artibanch banch (sic) de una caxa vell
e dins aquell IIII tovallolas ab randa bonas, dos capsons (?) ab listas
de cotó blau e una vànova nova. Item hun capell de pampalona vell,
hun stoix de drap blau, una àspia ab sis fusos, hun cànem miensser,
hun parell de calsas rossas velletas, hun parell de calsas rossas novas,
hun parell de sabatas negres de botonet migensseras, hun barret
negre migensser, una corretge vella.
Fora casa.
Primo tres égües la una de pèl negre, l’altre roig e l’altra gelat.
Item quatre bous arechs.
Item sinch vachas ab tres vadells, quatre bravas e hun brau de
hun any.
Item duas someras ab hun ruch.
Item tres-centas ovellas.
Item sinquante porchs entre uns e altres.
Item cent cabras.
Item tres-centes sexante sinch quarteres de forment.
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Item tres-centes quarteres de ordi spriu.
Item tres-centas e deu quarteres de sivada.
Item hun carro migensser e una scala vella.
Et hec et non alia bona inveni in dicta hereditate dicti patris
mei quondam et ideo presens huismodi inventarium seu dictorum
bonorum reportorium claudo protestor tamen que si in futurum aliqua
alia bona dicti patris mei et sei eius hereditati pertinencia invenero et
ad noticiam et manus pervenerint meas que illa possum in presenti
inventario seu in alio legittimo loco scribi facere et continuari. Actum
est hoc huismodi inventarium seu dictorum bonorum reportorium
Maioricis videlicet in parrochia de Santo Agnino in (…) vulgariter
nominato lo raphal dels Porchs die duodecima mensis augusti anno
a Nativitate Domini millesimo quingentesimo decimo. Signum mei
Guillermi Albert predicti. (…) (…) et singula (…) laudo concedo et
firmo.
Testes huismodi inventarii seu dictorum bonorum reportorii
vocati et rogati sunt Johannes Bonet et Arnaldus Albert filius Simonis
quondam parrochie de Santo Agnino habitatores.
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TRES MAPES DE VISURA DE SANTANYÍ
(SEGLES XVI-XVIII)
Antoni Ginard Bujosa
Andreu Ramis Puig-Gròs

Introducció
La punta de migjorn de Mallorca —formada per les terres de l’antic
terme de Santanyí, les seves cales i la seva costa— és ben present
als mapes de l’illa des dels temps més antics. Les cartes nàutiques
medievals n’ofereixen una primera mostra. Joan Baptista Binimelis
(1538/1539-1616) reparteix el dibuix del litoral santanyiner entre els
mapes de les viles de Santanyí i de Campos (1601). Un altre mapa
general de Mallorca on es palesa la punta meridional és el reproduït
pel pintor Miquel Bestard (1592-1633), pintat a l’oli (circa 16311633). Un nou mapa de Mallorca, gravat el 1683, és el de Vicenç Mut
i Armengol (1614-1687). Com a darrer exemple, el mapa de Mallorca,
gravat el 1785, patrocinat per Antoni Despuig i Dameto (1745-1813).
Tot deixant de banda els exemples dels “mapes generals”, volem
presentar tres antics “mapes específics”, més o menys coneguts, que
definim com a mapes de visura, que tenen una relació directa amb
Santanyí, conservats a l’Arxiu del Regne de Mallorca. La intenció és
oferir-ne una breu descripció de les característiques documentals,
amb la transcripció dels textos, a mode de fitxa, que s’inclou com
apèndix. El possible estudi monogràfic seria objecte de tot un altre
treball. Si més no, la difusió dels continguts dels tres exemplars ha
de contribuir al coneixement del territori i del patrimoni del terme
de Santanyí.
Els mapes de visura
Els aspectes territorials, les terres, les propietats i les característiques
del territori han estat canades, definides i fitades des dels temps
més remots, la qual cosa permet afrontar la seva definició i la
representació gràfica. A través del registre documental escrit és
possible obtenir la informació de base a partir de la qual se n’han
pogut derivar una diversitat de formes d’expressió gràfica. Els motius
de la seva execució responen a finalitats igualment diverses (legals i
jurídiques, cadastrals i fiscals, informatives, etc.).
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En relació amb aquesta temàtica, una consideració prèvia és el
fet de tenir en compte la tradició i la pràctica dels agrimensors,
d’amidament de l’extensió de les terres i de la senyalització dels
seus límits. Això no obstant, les concepcions i les representacions de
l’espai a través de la imatge tenen precedents molt antics, encara que
són més poc conegudes les mostres més primitives (conservades) de
formes de mostrar el territori (croquis, plànols, mapes) a una escala
més gran i de major detall.
Quan parlam de mapes de visura ens referim a documents
incorporats, generalment a un procés litigiós, i que, per regla
general, acompanyen un informe o una visura. Quant a les causes de
les visures tanmateix són diverses. Les més freqüents són les lligades
a processos litigiosos, però n’hi ha de relacionades amb projectes
o propostes per a l’execució d’alguna intervenció sobre el territori;
n’hi ha també de relacionades amb la definició i delimitació d’una
propietat, la qual cosa ens obriria la porta als mapes de possessió. Una
categoria, aquesta, que donaria lloc a un altre model o tipus específic
i molt característic.
Pel que fa a la cronologia d’aquests documents, en trobam des del
segle XIV fins al segle XIX, amb una presència més significativa durant
els segles XVII i XVIII. En els mapes de visura hi ha una intencionalitat.
Són representacions que s’elaboraren ex professo, amb la clara intenció
d’aclarir quelcom que es posava en dubte. Aquesta intencionalitat
demostrativa s’ha de contrastar, si és producte o prové de part
(d’una o de les diverses parts implicades) en el procés litigiós. No és
excepcional la incorporació d’un o més mapes elaborats per la part
contrària i, fins i tot, en alguns casos l’elaboració d’una tercera visura
d’arbitratge que ajudi a discernir el litigi.
Tot i que la visura suposa dictamen per part de perit o expert,
el mapa no sempre és obra de coneixedor de tècniques i mètodes
cartogràfics. És freqüent, per no dir habitual, que el mapa (a vegades
plànol o croquis) sigui obra de persones poc avesades a l’aixecament
planimètric, encara que també és cert que hi ha visures per encàrrec
a professionals reputats i amb gran experiència dins el món de
l’enginyeria, l’arquitectura o, fins i tot, les arts plàstiques.
A la varietat formal s’hi suma també una varietat temàtica, atès
que les possibilitats de confrontacions per a defensa d’interessos és
inabastable. Tanmateix, és de sentit comú que l’existència de visures
amb representacions cartogràfiques s’ha d’associar necessàriament a
un abast territorial. Des del moment en què hi ha una representació
d’un espai, per esquemàtica que sigui, podem assumir que hi ha
una disputa de propietat o de drets vinculats o relacionats amb l’ús
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o els drets sobre un determinat bé. Així, podem parlar d’alguns
assumptes recurrents que, al llarg de la història, han generat un
nombre considerable de mapes de visura: les confrontes i la definició
dels límits de la propietat i en relació a aquesta qüestió els drets de
pas; les terres comunals i les disputes entre interessos col·lectius i els
interessos particulars, les pastures o les confrontacions relacionades
amb la propietat i els usos de l’aigua i les seves infraestructures.
Hi ha un cert acord, entre diversos autors, a considerar que l’ús de
representacions gràfiques del territori per motius legals i judicials es
remunta al jurista italià Bartolo da Sassoferrato (1313-1357), autor del
Tractatus de fluminibus seu Tyberiadis, l’any 1355. Per resoldre el
problema dels drets de propietat sobre els nous terrenys formats pels
dipòsits al·luvials i els canvis del curs del riu Tíber, introduí el recurs
de la geometria, tot seguint els principis de la matemàtica euclidiana.
A més a més, el títol de l’obra de Bartolo da Sassoferrato, inspirava
igualment la denominació d’una tipologia posterior de “mapes” o
“figures cartogràfiques”, anomenades “tibériades”, desenvolupades
durant els segles XVI i XVII, usades sobretot a causa de conflictes de
fronteres.
Així, al final de l’Edat Mitjana, la pràctica judicial donava lloc
a l’aparició d’un nou gènere de document: les “vistes dibuixades”
(“vues figurées”), per representar o mostrar els llocs objecte de litigi
d’una forma gràfica, mitjançant el dibuix. Recórrer a la reproducció
dels aspectes territorials a través del dibuix fou, al seu moment, un
procediment original i innovador, ja que una imatge permet copsar
el territori amb un cop d’ull.
A tall d’exemple, Juliette Dumasy-Rabineau (2013) ha cercat als
arxius francesos documents il·lustrats d’aquest tipus de “vistes”.
Encara que hi pugui haver algun precedent anterior, n’ha localitzat
una desena realitzats entre 1401 i 1450; una trentena, entre 1450 i
1500, i més de trenta-cinc, entre 1500 i 1550. A partir d’aquesta data
les “vistes” són molt més nombroses i tendeixen a confondre’s amb
els “mapes” considerats “moderns”, fets a escala. Altres dos articles
de referència són el de F. de Dainville (1970), sobre altres mapes
o “vistes dibuixades” de disputes territorials del segle XV, i el de
Monique Pelletier (2012) sobre els paisatges judicials en el segle XVI.
Certament, les “vistes dibuixades” són documents d’una gran
varietat formal i variables en la naturalesa i l’abast de l’objecte
representat (parcel·les, viles, cursos d’aigua, etc.) i presenten un
problema de definició: no estan fets a escala, encara que poden
mantenir una certa coherència en les proporcions i les distàncies; són
correctes amb el posicionament dels llocs o dels punts en el conjunt
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de l’espai; l’orientació variable sol ser també correcta respecte a
diferents elements territorials; per completar la informació, les
anotacions escrites aporten toponímia i breus informacions sobre els
noms dels propietaris, drets, extensions, etc.
Mapa o plànol? Vista o visura? Els documents gràfics estan
concebuts com un mapa o plànol de l’espai que representen. Per
les seves característiques, la imatge que ofereixen planteja una
qüestió semàntica i de definició. Des d’un punt de vista estrictament
cartogràfic, no són pròpiament ni un plànol ni un mapa, atès que no
sempre s’ajusten ni a un criteri d’escala ni de respecte a les proporcions
justes. Tampoc no tenen una concepció topogràfica, encara que
incorporen elements físics que són perfectament localitzables. Sí
que els podem considerar un croquis o un dibuix geogràfic, una
representació gràfica d’un conjunt territorial, que aporta una imatge
visual simplificada. Sense respectar del tot les proporcions, sí que
mantenen les posicions relatives dels elements territorials en un sentit
d’orientació. Són dibuixos sense perspectiva, que no s’ajusten a una
exactitud cartogràfica, però sí que reprodueixen els continguts del
conjunt de l’espai representat, amb informacions i textos explicatius,
descriptius i complementaris dels aspectes del terreny (denominació,
toponímia, extensions, càrregues alodials, etc.), juntament amb
senzills i rudimentaris signes convencionals.
Pel seu origen i la seva funció, els documents sorgeixen de la
visita i visió més o menys acurada d’un indret sobre el qual se n’ha
de prendre una determinació. Les decisions a prendre poden ser
diverses, però responen generalment a disputes i discrepàncies entre
particulars. En ocasions, les controvèrsies s’acaben resolent —o no—
a través d’un procés litigiós. És en el decurs d’aquest procés, en un
relat processal, quan pren sentit i cobra valor la vista, el testimoni,
l’avaluació, l’arbitratge,… que sol concretar-se en un informe, en
un dictamen, en una visura, que pot acompanyar-se amb una
explicació gràfica, complementària o essencial, que trasllada una
realitat espacial, social, econòmica, cultural, jurídica o ideològica al
terreny bidimensional i que genera aquest gènere documental: la
vue figurée, la vista de ojos, els figured maps o la vista dibuixada.
Aquests documents poden definir-se pròpiament com una vista, és
a dir, una representació pictòrica d’un lloc. El Diccionari CatalàValencià-Balear incorpora explícitament els termes visura, visurar
i visurador.
En qualsevol cas, existeix una diferència evident de factura entre el
mapa de possessió i el mapa de visura. Mentre el primer és elaborat,
treballat, i generalment obra de mà d’expert, el segon és simple,
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de circumstància, amb finalitat de clarificació. Ambdós, òbviament,
són productes per esser “mostrats” però amb objectius diferents. Els
primers posen en relleu la realitat “indiscutida”: el poder, la capacitat
econòmica, la categoria social; els altres pretenen eliminar el dubte.
Un fa ús dels elements decoratius: cartel·les, filacteris, blasons, etc.;
l’altre mostra traces, línies, marques de fitacions (signes de referència
a la realitat). Un fa abstracció de la realitat i la idealitza i l’altre cerca
la seva concreció.
Els mapes de visura i els mapes de possessió són eines de gestió
del territori i de la propietat. Els mapes de visura, més o menys
elaborats, es concentren en el moment (l’instant) i el punt crític:
engrandeixen l’escala, entren en el detall, fan visible el litigi. Cerquen
la contundència argumental, la rotunditat de la prova. Des d’aquest
punt de vista, el mapa de visura és un exemple d’una tipologia de
documents estesa per bona part d’Europa.
Els mapes són, alhora, canal i missatge; ens informen sobre el
territori que representen i sobre els que foren factors de relació amb
aquest territori. Els mapes expliquen i s’expliquen —és suficient
posar-hi voluntat per llegir-los— com a documents que responen a
una determinada metodologia. El dibuix, que respecta les posicions
dels objectes representats, se centra en els aspectes o elements
territorials que han d’esser objecte d’atenció específica o que aporten
una informació de referència general. Lògicament, que hi hagi
determinats aspectes no especificats o elements no representats no
suposa que no existissin.
Dos plànols de les Comunes de ses Salines i de sa Vall
En primer lloc, es presenten dos plànols del mateix àmbit
territorial, localitzats dins un únic expedient (ARM AA II, 1178/20,
f. 53 i f. 66), que són de factura diferent i probablement de datació
diferent. Són dos documents cartogràfics manuscrits, poc coneguts,
dels quals també se’n feu ressò Francesc CANUTO (2015: 258).
Les Comunes de ses Salines. Ambdós plànols fan referència al
litigi entre la propietat de sa Vall i diversos propietaris de ses Salines
sobre les terres comunals. El concepte de “terres comunes” sembla
que té relació amb els drets de pasturatge més que amb la propietat
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de la terra.1 Cal tenir en compte l’ús extensiu per al pasturatge de
les terres —no cultivades— de garriga i de pleta, situades a les
confrontes de les propietats. Els usos comuns en els antics espais
marginals esdevingueren una font de conflictes a causa de les noves
rotes i de la tendència progressiva a l’ús privatiu de la terra.
A l’època medieval sovintegen els desacords entre particulars i
les denúncies (tallar llenya, pasturar bestiar, moure fites). Ja a l’Edat
Moderna, a partir del segle XVI, s’agreugen les friccions per les terres
comunes. Si, fins aleshores, hi podia haver límits de les propietats
que podien ser més o menys imprecisos o “mancats de definició”, era
hora d’anar posant fites i de delimitar l’abast de cada propietat, sigui
per a les pastures o per a usos agrícoles. L’aprofitament de les terres
comunals de ses Salines era objecte de discrepàncies seculars entre
la propietat de sa Vall i altres propietaris, sobretot per al pasturatge
dels ramats d’ovelles i de cabres.
Sobre la definició de les comunes de ses Salines, segons Jaume
Lladó (1959):2
La alquería o posesión que llaman Las Salinas en el término de Santanyí,
contenía antiguamente diferentes casas, plazas, tierras, quintanas, viñas,
campos, bosques, marinas, selvas, rotas nuevas y viejas; las casas y tierras
de cultivo tenían propios dueños que poseían las incultas, todos en común y
por indiviso
Confinava esta alquería con el predio llamado “La Vall” de D. Pedro
Dezcallar, con la ribera del mar, con la Almoina, con el Rafal dels Porchs,
con el Camp d’en Torrella, con Rafal Palla, con Rafal d’en Cortal y con la
cavallería del Palmer.
Los más antiguos dueños […] tenía cada uno de los dueños señalado número
de ovejas, que pudiese apacentar en las dichas tierras comunes, para evitar
el daño que los unos podían causar a los otros en apacentar en ellos más
ganado del que a su derecho competía (LLADÓ, 1959: 19).

Les desavinences sobre les comunes de ses Salines —terres de
límits imprecisos— són seculars. L’empriu no era igual per a tothom,
sinó proporcional. Els primers propietaris de ses Salines podien
pasturar fins a 1.650 ovelles (en onze parts de 150 ovelles). Cap al
segle XVI, Descatlar (de sa Vall) podia pasturar 900 ovelles; Bonet, 200;
1 A tall d’exemple, l’any 1473, Antoni Valls i altres de Campos venen a Rafel Bonet unes garrigues
juntament amb l’empriu de 230 ovelles. L’any 1469, Joan Bonet, ven a Armand Sbert un empriu
de pasturar 120 ovelles en el lloc de ses Salines (LLADÓ, 1959: 68). Segons el Diccionari CatalàValencià-Balear s.v Empriu, 3. a) Terres comunes que no es treballen i on es pot pasturar bestiar
de diferents propietaris.
2 LLADÓ consulta una Alegación jurídica: Por Guillermo Dezcallar Señor de la Bolsa de Oro
con Gregorio Bonet Bonico y otros del lugar de Las Salinas, 18 pàgines en fol, 1594. Impreso.
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i altres en conjunt, 550 ovelles, sense que existís una paret divisòria,
en particular amb sa Vall (Lladó, 1959: 24-25). Com exemple de la
pervivència dels drets de pasturatge, l’any 1541, Mateu Bonet féu
donació a Jaume Campfullós per poder comprar i recuperar un dret
d’empriu de pasturar 200 ovelles que havia venut a Joanot Fullana de
Campos (Lladó, 1959: 69).
L’any 1582, diversos propietaris de ses Salines interposaren una
causa davant la Reial Audiència contra Jeroni Descatlar sobre els
drets de les terres comunes. Durant el procés, no es pot descartar
l’existència d’alguna concòrdia entre els litigants. Així, el 9 d’abril
de 1587, Jeroni Descatlar donzell, Pere Lluís Berard, pare de Joan
Baptista Berard, hereu de Beatriu Campfullós, sa muller, Rafel Bonet
Bonico,3 Jaume Bonet Jaumí, Jaume Bonet Baró i Antoni Garcies,4
tots senyors i posseïdors de la possessió de ses Salines, pacten la
qüestió que tenien per la divisió de les marines i rotes i posen les
corresponents fites (ROSSELLÓ, 1993):5
[Die viiii mensis aprilis Anno M d Lxxxvii]
[In Dei] nomine et eius gratia. Amen. Noverint universi quod nos Hieronymus
Descallar donzell de majo., Pere Luis Berard, pare y legittim admi[nistrador]
de Joan Baptista Berard, fill y hereu universal de le magnifica sa. Beatriu
Berarde y Camfullosa, mull. del dit Pera Luis Barard qº, Raphel [Bonet als.
Bo]nico, Jaume Bonet Jaumí, Andreu Bonet, Jaume Bonet Beró y Antoni
Gartia, tots seyors y poseidors de la posassio dita de les Salines, situade [en lo
ter]ma de Santagni. Cade hu, per son dret et non altre, sabent y attenent entre
nosaltres aportar se questió en le reyal audientia sobre le di[visio] feedora de
les marines y rotes de les Salines o posassio de aquelles. Sabent mes avant
y attenent que le tal divizió que de les ditas marines [se] faria com axi fos
proveit ab e ques causarien moltes despeses seria no gens utiloza a ningú
de nosaltres ans molt dayoza perque se haurian de fer mottio de le marina,
talment que le un nos poria guardar del altre ans sempre le un [acusaria ?]
al altre més avant sabent y attenent que nosaltres, Callar, Be[rard], Andreu
Bonet y [Jaume] Bonet Jaumí haver ja tretes rotes en les marines cumunes al
loch del bosch e altres lochs y nosaltres dits Gartia [y] Baro ne […] tretes lo
que cert es com ha raho sinó que nosaltres [los] sobredits Callar, Barard y
Andreu y Jaume Bonet ne tenim de […] y certes […] [Bon]et Bero, ne tingan y
3 El 1462. Romeu Albert, Pere Jofre, notari, i Aina, esposa de Jaume Campfullós, varen vendre
a Rafel Bonet i a Vicens Albert unes terres anomenades Jusana i el rafal des Porcs (citat per
CINCCLAUS, 1985).
4 Dia 20 de gener de 1585, Antonina, viuda d’Antoni Garcia fa donació al seu fill Antoni de
“la mia possessió dita Les Salines que en altre nom se diu Jusana, amb totes les pertinències,
emprius de garrigues y aygos y tot lo que pertany a la dita possessió” es reté algunes tanques,
una bassa i algunes sorts. Més es reserva un tros de terra “que vulgarment anomenam los
Antigós, del pou fina a la talaia” (ARM A-406, f. 4v a ROSSELLÓ, 1993).
5 La transcripció està feta en base a ARM Torrella Ar. 11 Fa. 33; n’existeix una còpia a ARM
A-406, f. 93-94.
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per tant de grat y certa scientia renuntiant a le dita [que]stio venim y venir
profesam an equesta concòrdia y transagtio […] del modo […] y de val serets
ço es que per quant com dit havem, nosaltres dits Baro y Gartia no tanim
rotas que tragan aquella pesa de garriga que resta a treurer en [lo b]osch so es
del canto de la rota de mi Bonet mes prop del raphal Genas tirant linea recta
a le figuera burdissot del camp de ne Blaya del dit raphal Genas tot lo que es
garriga fins a le caseta del bosch y finalment tot lo que resta a treura levat
une roteta velle qui son circa dues qua. y mitja ja casi treta y tancade per los
predessesos de mi Jaume Bonet Jaumí le quall jo dit Jaumí y los meus pugam
traure sens perjuy de cade un dels altres salvo qu. […] une pleteta als antigors
de Jaume Bonet per nosaltres asanyeledora mes avant pugam traura nos dits
Gartia y Baro del camí comu de les Salines f[ins] base Llombars y vore lo camp
den Baro dit lo camp de la Base del mi dit Baro qualque perell de quortarades
y une colsade comansant al anti[gor] de mi dit Gartia fins a le rota dita den
Capo que vuy es treta per compte de mi dit Gartia arribant a le base Nove.
Mes som de pacta que en cas [que] en le divisió que sia de fer de les rotes que
se an de traura per nosaltres aseyalades entre nos dits Antoni Gartia y Bero
si a cas nons avinguessim le tal divisió se haya per nosaltres dits Hieronim
Descallar y Pera Luis Berard. Mes som de pactes qui sempre qui qualsevol de
nosaltres ho tots junts volrem y demenerem ques fase divisio y compertiment
segons y conforma lo dret que cada un te tant de les rotes que nos Anto Gartia
y Bero treurem com de les altres que nos dit Callar, Berard, Andreu Bonet y
Jaume Bonet Jaumi, havem ja tretes posaim y altres en nom nostro posayexen
stiga en facultat de cada un de nosaltres demenar se fase dita divisió per le
cort que ben vist li sia sens ques puga allegar lo contrari ab forsa de la present
transactio y concòrdia per quant ab ella no entenem […]ar ni derrogam al
dret que cadaun tanim en ditas rotes, tant en les que cada un tanim y posaym
com altres en nom y dret nostra tenen […]n com en les que havem sayalades
a treura a mi dit Gartia y Bonet Bero. Mes avant som de pacta que mes de les
terres per nosaltres […]s a traure per dit Gartia y Baro nosaltres ni los nostros
are ni may pugan donar a traura rotes en les marines de les Salines sens
presa […]at de tots ho le maior part de aquells ans aquelles ayam a posair
per indivís y comú de la forma seguent. So es que cada un de nosal[tres] qui
vuy som y dels qui per temps posayran y suceyran en nostros bens puguen
tenir tant bestiar de qualsevol sort que sia en dites marines com los camps
nostres vuyra[n], poran ara sia bestiar nostre propi are sia arrendat, are per
pestures ayam venudes dels dits camps ho per qualsevol altre manera ayam
acullit sols no sia mes del que pora vuyra en los predits nostros camps. Mes
avant som de pacta que sempre que quallsevol de nosaltres apparaye […] que
algun dels poseydos qui vuy som com per temps seran de nostros bens tinga
en la predita marina de les Salines mes bestiar de lo que pot viure en seus […]
camps que toch ajudicar lo tal altre als altres posaydors salvo del acusador
y reyo (?) o a le judicatura de aquells se haya de star sots pene de cent liures
applicadores als cofrens de se magestat y pagadores per lo mi obedient sens
poder usar o valerse de apellatio ad arbitrium boni viri ni altre [reions]. Mes
avant som de pacte que nosaltres Hieronym des Callar y Pera Luis berard en
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dit nom Antoni Gartia y Andreu Bonet, Jaume Bonet Jaumi, Jaume Bonet
Baro renuntiarem en la cause en continent que entre nosaltres per sia (?) en
le reyal audientia per les dites marines y rotes y si per fet de sort nos fayen
pagar al […] per se fahadora o se avia de fer pesant dita cause avant le quall
vuy se fara per aquesta concòrdia se pegarà per iguals partions […] altres.
Mes som de pacta que sempre y quant qualsevol de nosaltres o de nostres
sucsessos intentara algune cose o pretentió contre le […] nostra tots nosaltres
contra nos y nostres succassos per pretentions traguen en dita posessio de
les Salines aquelles de […] també ha despeses en […] unde nos dictis partes
renuntiantes acceptioni dictis concordie transactiones et pacti per nos sic non
facte rey […] sic […] geste et doli mali mi factum qui actioni promitimus alii
aliis ad vicem et vicesim omnia supra dicta sempre habere rata grata valida
ad per […]ma et contra non facere vel nec venienti consentere (?) iure aliquo
causa vel rationi illo modo sub obligatione omnium bonorum nostrorum
presentium et futuro ubis[que] sunt abitorum et abendorum actum est hoc
intermino de Sanctaagni die nona mensis Aprilis Anno a nativitate Dni.
millessimo quingentessimo octagentessimo septimo.
Signum Nostrum predictorum qui hec laudamus, concedimus et firmamus.
Huyus rey sunt honorem Joannes Pons et Jacobus Vidal Farrer ville de Sangt
agni ni quorunt presentia omnis firmarunt [preten] dictum magnificum
Hieroniymum Descallar signum mei Laurentii Abrinis auctoritate regis
notarii publici mayoricarum qui hoc fer scripsit (?)

En qualsevol cas, les discrepàncies continuaren. Després d’una
sentència (1 d’abril de 1594), mitjançant una providència de 4 de
juliol de 1594, la Reial Audiència nomenà pèrits per mesurar les
terres i avaluar-ne la qualitat. Ramon de Verí († 17 d’octubre de
1614), oïdor de la Reial Audiència, anà a ses Salines acompanyat de
dos agrimensors que en feren el dictamen escrit:
Y la Audiencia mandó que de las 2.956 cuarteradas se restasen 534 que eran
buenas para el cultivo quedando así 2.422 a repartir a proporción de las
ovejas que cada condueño podía apacentar.

De la divisió dels terrenys en onze parts, fetes a proporció del
nombre de caps de les guardes d’ovelles, en corresponien unes 220
quarterades a cada part. Les sis parts de Descatlar suposaven unes
1.332 quarterades. Per manca d’acord —adduint mala qualitat de les
terres—, Descatlar aconseguí 37 quarterades més, que sumaven, així,
fins a 1.369 quarterades (Lladó, 1959: 25-26).
Un segle després, probablement a causa de nous establits i
parcel·lacions, el 1693, Rafel Bonet i altres moradors de ses Salines
promogueren un nou plet,6 argumentant que les quarterades
6 L’any 1664, Rafel Bonet Bonico havia capbrevat la possessió de ses Salines, amb dret sobre la
comuna de ses Salines (GEM, 15: 60).
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concedides a Descaltar eren tan sols per usu pascui (ús de les
pastures) i que només tenia dret al terreny necessari per pasturar 900
ovelles.7 Descatlar guanyà el plet invocant la prescripció. La divisòria
o partió havia de ser una línia recta des de la talaia des Faró fins a
la cova d’en Magaluf (LladÓ, 1959: 26).
Les comunes quedaren dividides entre, per una part, la propietat
de sa Vall (les 1.369 quarterades assignades), i, per altra, les terres
comunes dels altres saliners (1.053 quarterades). Aquestes darreres, a
causa dels nous establiments i de les rotes, l’any 1664, s’havien reduït
a 370 quarterades, i fins a 317, l’any 1866:
comunas de las Salinas, 317 cuarteradas de monte bajo estepa y roquedal;
lindan por levante con tierras enajenadas de la misma procedencia, por el
Sur y Poniente con La Vall y por el Norte con los predios Rafal Genas y Can
Bonico (LLADÓ, 1959: 26).

La qüestió dels límits entre sa Vall i les Comunes de ses Salines era
objecte de nous plets, com el de 1698 (ARM AA Plets I A-33) i el de
1805. El 17 de juliol de 1807, l’única fita que es mantenia era la de
la cova d’en Magaluf (Lladó, 1959: 28-29). La qüestió de les comunes
encara es mantenia en el moment d’assenyalar les fites del nou terme
municipal de ses Salines (18 de novembre de 1925):
4º Para el señalamiento del territorio correspondiente al municipio de Ses
Salines no se tendrá en cuenta los terrenos comunales enclavados dentro del
mismo, sin ser contados tampoco los del término de Santanyí (LLADÓ, 1959:
77-79).

El 1931, l’Ajuntament de ses Salines alienà les darreres terres
comunes (Bauzà; Burguera, 1999: 20).
Per altra part, els propietaris que tenien empriu a les Comunes de
ses Salines jugaren un paper central en el procés de constitució de
la identitat del poble i del nou terme municipal. El patronatge dels
beneficis fundats per a la primera capella del lloc (circa 1664) fou
assumit per “los moradors emprivés de les comunes”. La persona
presentada per al benefici havia de ser “lo subjecta natural morador
emprivé de les comunes de les Salines” (Lladó, 1959: 71-72).
Plànol I. En base a les informacions de les quals disposam, si
més no com a hipòtesi, el primer plànol de ses Salines, sa Vall i el
Palmer tendria relació amb el procés litigiós, datat el 3 de novembre
7 L’any 1679, sa Vall tenia una guarda de devers 850 ovelles i 300 cabres (GEM, 15: 68).
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de 1594, raó per la qual feren la visura Pere Mesquida i Antoni Rigo,
potser identificables amb els dos agrimensors que acompanyaren
Ramon de Verí. L’expedient de 1694 fa referència al “procés vell”
(ARM AA II, 1178/20, f. 18v, 26v i 57). És un plànol sense escala,
sense datar i d’autor desconegut. S’hi marca una línia divisòria des de
les Masquidelles [Mascarelles ?] del Caragol, cap a la talaia del Recó,
la cova d’En Magaluf fins a una fita propera a la bassa d’En Nicola,
dins camí, que acaba a cala Socorrada.
Els noms dels propietaris citats al plànol: Gregori Bonet Bonico
i Guillem Dezcallar són els mateixos que els dels antagonistes de
l’al·legació jurídica de 1594 consultada per Lladó (1959). Així, és
probable la reutilització d’aquest mateix mapa en el procés posterior
de 1694. Les característiques iconogràfiques i l’estat del paper serien
arguments per proposar una datació cap a finals del segle XVI o
principis del XVII.
Plànol II. És un plànol fet a escala (aproximadament 1:21.610),
d’autor desconegut, que s’ha de datar l’any 1695. Se centra en sa Vall
i les Comunes; de fet, amb una major precisió i a escala, representa
la zona inclosa a la meitat superior del plànol I. Sens dubte, prové
del plet iniciat el 1694. Dins el mateix expedient s’incorporen els
dos plànols. El primer, més antic, se cita dia 24 de gener de 1695.
Posteriorment, arran de la reinterpretació d’una de les parts, s’havia
de formar o aixecar el nou plànol, que fou incorporat a l’expedient
el 19 d’abril de 1695.
El mapa reprodueix parcialment la numeració del plànol I. També
assenyala una línia divisòria des de les Masquidelles del Caragol,
passant pel portell de n’Escolana, fins a la cova d’En Magaluf; des
d’aquí fins a l’anomenada fita i divisió de les Comunes per tancar el
perímetre a la fita de cala Socorrada. Aquest segon mapa especifica
concretament una altra línia recta des de la cova d’En Magaluf fins a
la talaia des Faró. A diferència amb l’altre plànol, en aquest s’ignoren
els camins. Entre els elements dibuixats destaquen la torre de sa Vall
i les dues torres circulars del port de Campos i del cap de ses Salines.
Plànol del nucli de Santanyí i de la bassa Juana
El tercer mapa és un plànol de la vila de Santanyí i dels punts de
subministrament d’aigua situats als afores, que s’ha de datar el 1787
(ARM, AA 779/31, f. 16) i que té relació amb un plet sobre la bassa
Juana. És un document ja conegut, atès que l’expedient i el plànol
foren estudiats per Rosselló Verger (1960a, 1960b i 1964), amb una
imatge fotogràfica (1964: 216). Més recentment, també l’ha estudiat
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Cosme Aguiló (2012), amb la transcripció de part de l’expedient i una
reproducció parcial.
De manera complementària, s’ha localitzat un expedient per
conduir aigua a la vila de Santanyí de 14 de maig de 1772 que fa
palesa la problemàtica de l’aigua al poble. Pedro Horrach,8 en nom
de l’ajuntament de la vila de Santanyí fa present:
a V. Excª que esta villa por su cituacion carece de la precisa asistencia de
Aguas no solo por alimento de los Racionales, pues aunque se encuentran
en ella algunas sisternas se vician notablemente en ellas las dichas aguas si
también para las demas indigencias necesarias a la concervacion y comercio
humano como es para lavar, dar de bever a los Ganados y para todo lo demas
de suerte que ya de tiempo del Sermo. Principe Conquistador deste Reyno,
por dicho notorio y substancial defecto se mandato hazer algunos Hoyos ô
balses que recoquen las infelizes aguas de las lluvias de las Calles despues
de haver pasado por muchos montones de estiércol y demas suciedades que
en ellas se encuentran y despues corrompidas con el calor del sol se buelven
totalmente enfermisas y evitables lo que motiva esquivar gran parte de su
vicindad buscando major Morada en parages mas salutiferos en grave
percuicio de aquel Pueblo no solo por hallarse expuesto â inbaciones de
Moros por su vicindad al Mar si tambien por quedar inculto gran parte de
su basto Distrito por falta de trabacadores y en concideracion de esta grave
y urgente necesidad ya en años pasados con permiso de V. Escª se resolvio
fabricar en medio de dicha Villa un Alquive Publico cubierto para resibir
las aguas de buena calidad que determinaron conducir desde un Monte
llamado la Victoria9 que nace en el y fluye cosa de ocho meses al año y para
llenar las demas sisternas particulares de sus vicinos en tiempo abil y en
efecto se fabricó dicho Alquive y parte de su conducto ô asequia que por no
haver servido por descuydo de su conclusion algunos años se ha rompido y
malbaratado en algunes partes. Y renovando en el dicho Ayuntamiento la
memoria de esta precisa indigencia y sobre el pie de ofrecer el rector de dicha
villa y los labradores asendados partidas conciderables para la conduccion
de aguas y haver ofrecido gran parte del pueblo que por turnos acudirian
al Trabaco, los pobres con sus personas y los Poderosos con sus carros y
machos, han resuelto suplicar â V. E. de nuevo el permiso para llevar a su
cumplimiento tan importante resolucion... (ARM AA 0747/003, f. 1).

El plànol que presentam dibuixa els carrers i les illetes del nucli
urbà, els camins, les basses i els aljubs que abastaven d’aigua el poble
de Santanyí. El plànol forma part d’un expedient d’un plet a l’entorn
d’una problemàtica que s’allarga entre 1763 i 1787, essencialment
centrada en l’anomenada bassa Juana (Jussana, “de baix”), situada al
8 Pedro Horrach fou nomenat diputat del Comú de l’Ajuntament de Palma l’any 1770 (PASCUAL,
2015: 262).
9 Cosme Aguiló sospita que podria ser sa Penya Bosca (comunicació oral, 11 de novembre de
2016).
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solar actual de la casa de cultura de les Cases Noves.
El plànol no té escala, tot i que respecta els criteris d’orientació
i de posicions relatives. A pesar de les indicacions dels valors de
les distàncies en passos (1 pas, aproximadament 1,393 m), algunes
posicions apareixen de manera distorsionada, sobretot cap a la
perifèria del nucli urbà i en relació a la distància a la mar.
La datació i l’autoria del mapa es dedueixen de l’informe al qual
s’incorpora el plànol. La visura està signada pel doctor Antoni Fornari
i Bibiloni,10 el 10 de maig de 1787. Aquest plànol s’ajusta en gran
mesura a la definició dels mapes de visura, perquè l’informe que
l’acompanya és un document que dóna fe —en nou ítems— del
resultat de la visura i de la veracitat de la realitat observada.
En termes comparatius s’ha de tenir en compte l’aixecament gairebé
coetani del plànol urbà de Santanyí, de Jeroni de Berard, gravat circa
1790 [Plan ignographico de la villa de Santañi en la isla de Mallorca,
amb la vista en perspectiva i els textos explicatius]. Si es comparen
els dos plànols no són de la mateixa mà i el plànol de Berard,
fet a escala, té l’orientació capgirada respecte al plànol de 1787.
Conclusions
Els tres plànols presentats formen part d’un procés de recerca
més ampli centrat en els denominats mapes de visura a Mallorca,
raó per la qual se’n ofereix una aproximació al concepte i a les
característiques d’aquest gènere documental gràfic. Els tres plànols
de Santanyí són tres bons exemples de l’objecte, divers i variable,
dels mapes de visura que s’incorporen a processos judicials. La visura
s’ha constatat en dos dels casos: en el plànol de ses Salines, sa Vall
i es Palmer (amb visura de 1594) i en el plànol del plet de la bassa
Juana de 1787, en què s’ha conservat l’informe complet de la visura.
Als plànols no hi consta el nom de l’autor, tot i que l’autoria es
pot atribuir als mateixos intervinents en el procés litigiós. Aquest
fet, constatable en el cas del jurista Antoni Fornari i Bibiloni, dóna
10 Antoni Fornari i Bibiloni (1747-1797). Fill d’Antoni Fornari i de Francesca Bibiloni. Nasqué
el 19 de febrer de 1747. Fou batiat a l’església de Sant Miquel de Ciutat, i foren padrins el
Dr. Lleonard Bibiloni i Joana Sastre. Es doctorà a la Universitat Literària de Mallorca, el 26 de
novembre de 1768. Fou deixeble del jurista Antoni Nadal Guasp. Realitzà la passantia amb el
Dr. Joaquim Bibiloni. Després d’esser examinat per la Reial Audiència, prestà jurament com a
misser el 26 d’abril de 1776. Matriculat en el Col·legi d’Advocats des de la seva fundació (1779);
hi ocupà un càrrec de secretari (1781) i en fou el degà (1790). L’any 1792, en relació al Col·legi
d’Advocats, participà en la redacció de la Pràctica Forense, obra escrita per una comissió,
que li fou lliurada per tal d’unificar l’estil. Documentat a Palma el 3 de juliol de 1795 com a
síndic personer. Autor d’una al·legació jurídica impresa (FAJARNÉS, 1898; PLANAS, 2002: 70 i
PASCUAL, 2015: 264).
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lloc a una factura eficaç per a l’objecte que es persegueix, però poc
ajustada a una metodologia cartogràfica estricta. Malgrat que no es
tracta de mapes topogràfics, sobretot quan es fan a escala, se’ls pot
considerar un bon instrument de representació territorial.
Els dos plànols d’espais rurals afecten les Comunes de ses Salines
i sa Vall. Un sense escala i l’altre fet a escala. El primer, de datació
imprecisa, cap a finals del segle XVI, (1594?), que és anterior al segon,
datat el 1695. La reutilització de plànols i la presentació de plànols
més antics en un mateix procés judicial és un fet que s’ha comprovat
en altres casos.
L’objecte dels litigis és també propi d’aquesta tipologia documental.
En primer lloc, una disputa a causa dels drets de pasturatge a terres
comunals i, en segon lloc, un conflicte derivat dels usos de l’aigua,
una de les problemàtiques més recurrents a tot el material gràfic que
s’ha pogut localitzar.
En definitiva, la lectura dels tres documents gràfics i de la
documentació que els acompanya són fonts d’informació que
contribueixen al coneixement de diferents aspectes del territori, de
la toponímia i de la història de l’antic terme de Santanyí.
Apèndix
1.- Plànol I
Plànol de ses Salines, sa Vall i es Palmer [finals del segle
1594?]. Arxiu del Regne de Mallorca, AA Plets II 1178/20

XVI,

Títol

Sense títol

Caràcters físics

Manuscrit, a tinta i color, sobre paper, de circa 600 x 423 mm.
Plànol: aproximadament 488 x 423 mm.
Llegenda a la part inferior del full.
Relligat dins un expedient. El plànol correspon al f. 53.

Datació

Sense datar. En base a l’expedient de 1694, és possible
assignar-li una datació cap a finals del segle xvi (1594?).
L’expedient de 1694 fa referència (f. 18 v) a un procés litigiós
anterior (3 de novembre de 1594).

Autor

Desconegut

Escala

Sense escala

Orientació

Orientació desplaçada a xaloc (SE), amb el nord cap a l’angle
inferior de l’esquerra.

Llegenda i
toponímia

Llegenda, a la part inferior del full. Trasllada els topònims i
els elements de la llegenda al gràfic, assenyalats per números:
1.- Lo lloch, y Cases dels habitadors de las salines q. son 13.
2.- Masquidellas del Caragol, ribera de mar
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3.- fita dins lo pinar del pla den Castell
4.- La talaya del reco
5.- la cova den Magaluff
6.- La talaya del faro
7.- fita prop la Bassa den Nicola dins Cami
8.- La bassa den Nicola
9.- La bassa del Templa
10.- Cala Sacorrada, ribera de mar
11.- 60 qdes. a la part del bosch q. eran de las Comunes
12.- La Civina plana de 33 qdes. 30 Conradis, y 3 garr.
13.- El Matar de 180 qdes. 100 Conrr. y 80 garr.
14.- El Pinaret de 160 qdes. 60 Conrr. y 100 garr.
15.- ne Burgas de 23 qdes. Conrr. y alguns mitjans
16.- ne Escolana de 63 qdes. Conrr. y altres mitjans
17.- Pla den Castell de 18 qdes. de conrr. y altres mitjans
18.- Rota de mar circa 5 qdes. Conrr. ultra mitjans
19.- Garriga del Pinaret
20.- Garriga del Sarral del Garrover
21.- Garriga del lloch del Verger
22.- Garriga del lloch de las Eguas Blancas
23.- Garriga del lloch del Civinar y pinar
24.- El Cap de las Salines
25.- Rafal dels Porchs
26.- Los Llombarts
27.- Lo Camp den Torrella
28.- Lo Rafal Paya
29.- Lo Rafal Genás
30.- El Palmer terma de Campos
31.- Son Coves de dit terma
32.- La font Sta. de dit terma
33.- terras de Gregori Bonet Bonico de la Vall
34.- La Vall y diffarents tancas de Gm. Dezcallar
35.- La torra del Cap de las Salines olim den Gost
36.- La bassa del Coll
Signes

Signes per assenyalar cases i grups de cases (petits quadrats
amb una creu a l’interior); camins; línies contínues per separar
peces de terra i propietats; usa el fons blanc per indicar
camps de cultiu i basses, i el color verdós per indicar zones de
garriga; signes de talaies i torres; signes de fites; una línia
contínua divisòria uneix els punts 2, 4, 5 i 7 (probablement,
l’objecte del litigi); una línia amb corbes per indicar un torrent;
el grup de cases del Palmer amb el dibuix d’una palmera; en
blau, un estany i la mar.

Aspectes
descriptius

Dibuix a mà alçada que representa les terres de les Comunes
de ses Salines, sa Vall i es Palmer. Des del camp d’en Torrella
i el rafal des Porcs, fins a cala Socarrada (dels termes de
l’antiga vila de Santanyí i de Campos).
Explicita el nombre de cases dels habitadors del lloc de ses
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Salines, que són 13, és a dir, equivalents a unes 65 persones.
També informa de les extensions de les terres en quarterades,
de conradís i de garriga, de rota o de mitjans [terrenys
intermedis entre dos terrenys d’altra qualitat; o terra erma,
poblada d’arbusts i mates, enmig de terres conrades].
Àrea
geogràfica

Ses Salines, sa Vall i es Palmer (Santanyí, ses Salines, Campos).

Documentació
annexa

El plànol està incorporat a l’expedient d’un plet (de 16941699).
Coberta de l’expedient:
1694 Gregori Bonet Bonico y altres littis consortes de la Vila
de Santañyi del lloch de las Salines contra Lo Mag. S. Guillem
Abri Dezcallar Sr. de la Bossa del or donzell.
Relationem Magnifici Joannis Socies et Gibert R.C.D.
Sba. Juannus Mulet
L’expedient està foliat (f. 1-107, i passa al f. 208 per un error
de foliació fins al f. 213; segueix fins al f. 136).
Continuat en un segon expedient de 36 f.
A la coberta:
1699. Guillem Joseph Bonet Baró y Jaume Bonet altres littis
consortes de la vila de Santañyi del lloc de les Salines contra
Guillem Des Callar donzell Sr de la bossa del or.
Id Relationem Magnifici ac Nob. Don Franciscii de Sola et de
Guardiola Regii Concillii Doctoris
Sba. Franciscus Mulet.
Dins el mateix expedient hi ha dos plànols (f. 53 i f. 66), de
factura diferent i de datació diferent [vegeu Plànol II]

Informació
adicional

Encara que formi part d’un expedient d’un plet de 1694-1699,
és molt probable que procedeixi d’una causa anterior, entre
el propietari de sa Vall i diversos habitadors de ses Salines
sobre les pastures del bestiar a les terres Comunes.
(f. 18 v) La documentació fa referència a un procés litigiós
anterior (3 de novembre de 1594).
(f. 26 v) El 1594 es feu visura per Pere Masquida i Antoni Rigo.
(f. 52v) El 18 de gener de 1695 se cita el plànol: “y per a major
demostratio de la scituació presenta la Planta dels dits
contrastos de que es tracta.” Rebut el 24 de gener de 1695.
(f. 55) 10 de febrer de 1695. Pere Joan Munar, procurador de
Gregori Bonet i altres s’oposa, a Llorenç Serra Goyet, notari,
procurador de Guillem Abrí Descatlar en desacord amb el
contingut del plànol: “La planta que la part altra te inserida en
el procés no concorda en la situatio de les terres y garrigas en
lo lloch del contrast y aixi mal pora demostrar la Scituatio de
ditas terras perque en algunes parts de dita planta falta lo
sustancial sobre de que recau el dubte principal que de
necessitat se deu fer demostratio…. Que asseñala se opposa a
la realitat del fet y a lo declarat y executat en 1594” (f.
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55v-56).
(f. 57) “En vista del procés vell que se li ha comunicat spera
esta part [Pere Joan Munar] formar una nova planta en ques
manifestaran los errores de la que ha presentada la altre en
el proces y com per aquest fet necessit de algún termini de
temps per a poder constituir en lo lloch del contrast, demane
per ço suspensio interina de la cobrança del procés…”
(f. 64v) “… y per a que no laboremus in equivoco y per major
claredat del fet, ab que se manifesta al Magnífich Relator y
R.C. presenta la planta de la scituacio de les terras y comunes et
ecta.” (19 d’abril de 1695).
Vegeu Plànol II.
Conservació

Deteriorat, molt oxidat i algunes pèrdues de paper. En procés
de restauració

Bibliografia i
reproduccions

2.- Plànol II
Plànol de sa Vall i ses Comunes, 1695. Arxiu del Regne de
Mallorca, AA Plets II 1178/20
Títol

Planta de la Vall y Comunas

Caràcters físics

Manuscrit, a tinta i color, sobre paper, de 413 x 520 mm.
El plànol està orlat amb un doble filetó.
Les llegendes estan emmarcades dins el plànol.
Full relligat dins un expedient. El plànol correspon al f. 66.

Datació

Sense datar. El plànol fou lliurat el 19 abril de 1695 (f. 64v).

Autor

Desconegut. Lliurat per Pere Joan Munar, procurador de
Gregori Bonet.

Escala

Escala gràfica en Destres de Mallorca (a la part inferior dreta).
[1.000 destres = 195 mm (trams de 100 destres = 20 mm)].
(1 destre: 4,214 m. Escala resultant: 1: 21.610).

Orientació

Rosa dels vents, de vuit rumbs, amb flor de lis per indicar el
Nord (cap a l’angle superior de la dreta).
Orientació desplaçada a mestral (NW).

Llegenda i
toponímia

A l’interior del plànol hi ha dos requadres amb la llegenda.
Primer requadre:
Planta de la Vall y Comunas
A. Casas de la Vall
B. Cova den Magaluf
C. fita y divisió de las Cumunes
D. fita de Cala Socorrada
E. Torre den gost ó Cap de Salinas
F. Mesquidellas del Caragol
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G. torre del Port de Campos
H. Las Salinas
I. Talaya del faró
L. Rafall del Porchs
M. Basa den Nicola
N. Basa del temple
O. Basa del Coll
P. Portell dena Escolana
Lalinea y angulo B.C.D. es la divisió de la Vall entre las Salinas
y Rafal del Porchs ab sas fitas.
Segon requadre:
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Garriga del Pinaret
Garriga del Serral del garrover
Garriga del lloch del Verger
Garriga del lloch de las Eguasblancas
Garriga del lloch del Civinar y Pinars
El Cap de las Salinas

Dins el plànol, juntament amb les lletres i números que
remeten a les llegendes, hi ha els noms següents:
Salinas de […]all
Na Burgues [rota]
Escolana
Pla den Castell
Rotas de Mar
Pinaret
Matar
Sivina plana
Signes

Dibuix de cases del lloc de ses Salines i casa del Rafal des
Porcs; dibuix de les cases de sa Vall, amb una torre quadrada;
dibuix de dues torres circulars (del port de Campos i del Cap
de ses Salines); perímetre de les salines, basses i estanys
(formes circulars amb fons blau, amb el topònim, més dues
basses sense nom, que podrien atribuir-se a l’estany de ses
Gambes i l’estany des Tamarells); punts per indicar fites i línies
de punts per marcar límits i partions; signes de fites; terrenys
de cultiu (prop del lloc de ses Salines; més altres terres i rotes
amb el topònim); la línia ondulada que separa les terres del
número 23 podria indicar un espai tancat de paret; nombrosos
arbres disseminats; línia de costa, amb un illot prop del
Caragol. No assenyala camins.

Aspectes
descriptius

Dibuix a mà alçada que representa la zona de sa Vall i Comunes
de ses Salines, des del lloc de ses Salines i de la casa del rafal
des Porcs, fins a la costa (de la torre de port de Campos
—–Colònia de Sant Jordi— a cala Socarrada).

Àrea geogràfica

Sa Vall i Comunes de ses Salines.
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Documentació
annexa

Forma part d’un plet (1694-1699).
Vegeu la descripció del plànol I.

Informació
addicional

Dins el mateix expedient hi ha dos plànols diferents, f. 53 i
f. 66.
Aquest plànol acompanya el plànol I, que probablement
és anterior.
Com a continuació de la descripció del plànol I, el plànol II és
un document incorporat a l’expedient d’un plet de 1694.
(f. 1) Guillem Abrí Descatlar, propietari de sa Vall, denuncia
davant el Batle de la vila de Santanyí, que Gregori Bonet
Bonico, Gregori Bonet de Bernat, Guillem Bonet Baró i altres,
del terme de la vila de Santanyí, el molesten; entrant
contínuament bestiar i tallant llenya a les terres i garrigues de
la possessió de sa Vall. Abrí Descatlar reivindica el dret de
pasturar-hi nou-centes ovelles.
(f. 3) Els denunciats declaren que són terres comunes.
En el decurs del procés es decideix formar una nova planta o
aixecament planimètric per contrastar les informacions
contingudes en el primer plànol. El 19 d’abril de 1695
s’incorpora a l’expedient la planta de la scituacio de les terras
y comunes (f. 64v).
Vegeu la informació addicional del plànol I.
Pel fet de pertànyer al mateix procés, una gran part dels
elements indicats a la llegenda i els topònims coincideixen
amb els del plànol I, fins i tot tenen els mateixos números (19,
20, 21, 22, 23 i 24) que es repeteixen als dos plànols.
Els trenta-sis elements assenyalats al plànol I es repeteixen en
vint-i-cinc casos (un 69 %) al plànol II, que només n’incorpora
tres de nous (la torre del port de Campos, les salines de la sal
i el P. Portell dena Escolana).
De fet, el plànol II se centra, amb una major precisió i a escala,
en l’àrea representada a la meitat superior del plànol I.
La “linea y angulo B.C.D. es la divisió de la Vall entre las
Salinas y Rafal del Porchs ab sas fitas” i les línies de punts
del plànol II també tenen correspondència amb els referents i
línies divisòries del plànol I. El triangle marcat per les lletres
B.C.I. no apareix al plànol I.

Conservació

En bon estat

Bibliografia i
reproduccions
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3.- Plànol de la vila de Santanyí i dels punts de subministrament
d’aigua, 1787. Arxiu del Regne de Mallorca, AA 779/31
Títol

Sense títol

Caràcters físics

Manuscrit, a tinta i aiguada en gris, sobre paper verjurat, de
315 x 420 mm.
Relligat dins un expedient de 38 fulls, correspon a f. 16.

Datació

Sense datar. Informe lliurat el 10 de maig de 1787

Autor

Desconegut. Signa la visura el Dr. Dn. Antº Fornari y Bibiloni

Escala

Sense escala

Orientació

Orientació desplaçada a mestral (NW), amb el nord cap al
cantó superior de la dreta.

Llegenda i
toponímia

Llegenda al marge de la dreta, amb números que trasllada
al plànol.
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

1 Laguna del Pou Dellábaix
2 Laguna Juana
3 el Algibe comun
4 Laguna del Moli den Mir
5 Laguna dels Amellers
6 Laguna den Llembau
7 Laguna den Carxell
8 Laguna seque
9 es esta calle, terminava la villa antiguamente.
10 Algibe del Cura

Topònims i textos a l’interior del plànol [de dalt a baix]:
Camino de Palma
4. 100 ps. diste. Laguna
6. 300 ps. diste. Lagª
Pozo del Rey
150 ps. diste. Esta agua viene â la villa
7. Laguna
Villa de Santañy
2. Lagª.
1. Laguna 1000 ps. diste.
5. Lagª immediata a la villa
8. Lagª 1000 ps. diste.
El mar
Signes

Carrers i illetes del nucli urbà, xarxa radial de camins, amb
dibuixos de molins de vent i de cases a l’entorn de la bassa
Juana; dibuixos de les basses i aljubs i de la vorera de la mar.

Aspectes
descriptius

Dibuix a mà alçada que representa el casc urbà de la vila de
Santanyí i les connexions amb el pou del Rei, amb diverses
basses i amb la mar.
Indica les distàncies en passos [aprox. 1,393 m] de les basses
fins al nucli urbà.
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Àrea geogràfica

Casc urbà de Santanyí i voltants

Documentació
annexa

Forma part d’un expedient.
A la coberta:
Santañir en el Reyno de Mallª â 22 de Marzo de 1787
Expte. Sobre descobrir el Ayuntamto. de esta Villa, la Balsa
de agua llamada Juana
Relator Dn Ramon Vallespir
Essno. maor. Gomila Nottº

Informació
addicional

(f. 2) Antoni Cirer i Cardell, com a procurador del Dr. Dn.
Rafael Caldés Pro., natural de la villa de Santanyí.
Suplica s’ordeni al Batle i regidors que deixin de destapar
la bassa Juana, i que a les seves costes refacin el que han
desfet, pels perjudicis que ocasiona. Abans de tapar, la bassa
era un focus de “sapos, ranas, sabandijas y otros immundos
animales y despedían un hedor […] que inficionava los ayres
y apestava la visindad”.

Conservació

En bon estat. Té plecs i petites pèrdues de paper per corrosió
de la tinta

Bibliografia i
reproduccions

Reproducció fotogràfica a Rosselló Verger (1964: 216)
Transcripció de part de l’expedient i reproducció parcial a
Aguiló (2012)
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EVOLUCIÓ DE LA PROPIETAT
I LA POBLACIÓ DE CALONGE
DE 1458 A 1800
Margalida Obrador Bennasar

1. Introducció del Repartiment a Santanyí
Tot just després de la conquesta catalana de Mallorca de 1229, es
dugué a terme el repartiment de les terres mallorquines entre el rei
Jaume I i també entre els que havien participat a la conquesta. Pel
que fa a les terres de Santanyí, aquestes tocaren a Nunyo Sanç, comte
del Rosselló i oncle de Jaume I.1
Nunyo Sanç és una de les figures destacades de l’operatiu de la
conquesta de Mallorca en temps de Jaume I, per la seva intervenció
personal i pels nombrosos recursos bèl·lics amb qui va contribuir.
Fou igualment un dels principals beneficiaris del repartiment dels
béns adquirits per l’host cristiana.2 Se li assignà l’octava part de
Mallorca; les terres que corresponen al terme de Santanyí varen
pertànyer a l’esmentat comte Sanç; que les establí més tard entre els
seus vassalls, un dels quals era Nicolau Bonet.3
La Remembrança de les propietats de Nunyo Sanç a Mallorca fora
de la Ciutat, amb els seus noms i extensió en jovades proporciona
una relació dels rafals, alqueries, horts o molins del magnat situats
fora murada junt amb la seva extensió, al foli 12v i 13r d’aquest
document trobam la partida d’Adia que correspon als actuals termes
de Ses Salines i Santanyí i en la qual es troba Collonia de 6 jovades

1 MAYOL ADROVER, Carme; REUS PLANELLS, Guillem Alexandre. Les dues esglésies gòtiques
de la Vila de Santanyí. “I Jornades d’Estudis Locals de Santanyí. Santanyí: llengua, terres i gent”.
Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2015, p. 125.
2 MUT CALAFELL, Antoni; ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. La Remembrança de Nunyo Sanç.
Una relació de les seves propietats a la ruralia de Mallorca. Palma de Mallorca: Govern Balear,
1993, p. 17.
3 PONÇ FULLANA, Andreu. Història de Santanyí. Segle XIII. Santanyí, 1974, p. 14.
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(96 quarterades),4 que possiblement correspon a Calonge, de
Santanyí. Collonia és un nom de pervivència d’un topònim anterior a
l’època islàmica, d’origen llatí.5
Tant Ramon Rosselló al Noticiari de Santanyí6 com Andreu Ponç a
la Història de Santanyí al segle XIII7 i a Calonge en el segle XIII8 ens
donen a conèixer una relació de documents que tracten de vendes de
terres i altres transaccions comercials fetes a Calonge durant el segle
XIII extretes de l’Arxiu del Regne de Mallorca, sobretot de l’Escrivania
de Cartes Reials i de Protocols notarials. També ens donen a conèixer
que l’alqueria Calonge estava tota baix la jurisdicció del Sr. Rei, i fou
tinguda en nom de la família Valentí Ses Torres.
D’aquests documents podem extreure que a 1236 Nicolau Bonet
va establir a Pere Coma (Company?) l’alqueria Caloya amb dos rafals,
terme de Portopetro.9 Llavors a 1259 l’alqueria Calonge ja estava
dividida en 4 parts segons el document en que Pere Company ven
a Pere i Bernat Bruguera i a Bernat Ninot, tres parts de l’alqueria
Calonge i dos rafals que hi ha a Portopetro10 i a 1298 ja la trobam
dividida en 8 parts, “Bernat Ninot i sa muller Oliva, habitadors de la
parròquia de Santanyí, venen a Pere Ribot (Nebot?) l’octava part i tot
el dret que tenen a l’alqueria Calonge del terme de Santanyí”. Altres
persones que surten als documents que varen posseir alguna part
de l’alqueria Calonge són Ramon Llobet, Domingo Rossell, Ramon
Gibalí, Berenguer Castell, Jaume Gilida, Bernat Rossell i Pere Tauler.
L’alqueria Calonge possiblement estava situada a l’actual nucli de
cases de Calonge, a Sa Talaiassa o Can Marines. Dels dos rafals que
hi ha a l’alqueria Calonge, un podria esser la possessió de La Punta.

4 PÉREZ PASTOR, Plàcid. De jovades i quarterades. Amidaments i equivalències a partir de la
lectura del Llibre del Repartiment de la porció Reial de Mallorca (S. XIII). Estudis d’història
agrària n. 22 (2009), p165-179.
5 MUT CALAFELL, Antoni; ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. La Remembrança de Nunyo Sanç.
Una relació de les seves propietats a la ruralia de Mallorca. Palma de Mallorca: Govern Balear,
1993, p. 38-39, 146-149. 6 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Santanyí (segles XIII-XIX).
Santanyí, 2000.
6 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Santanyí (segles XIII-XIX). Santanyí, 2000.
7 PONÇ FULLANA, Andreu. Història de Santanyí. Segle XIII. Santanyí, 1974.
8 PONÇ FULLANA, Andreu. Calonge en el Segle XIII. Programa de Festes de Sant Miquel.
Calonge, 1974.
9 ARM ECR 341 f. 96 v.
10 ARM ECR 345 f. 154v.
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2. Compra de Calonge d’Antoni Adrover a 1458
Els traspassos de l’alqueria Calonge en el segle XIV no els hem
estudiat i per això no els podem documentar.
Dia 24 d’abril de 1458 trobam el document en què els germans
Gaspar i Baltasar Manera venen la seva alqueria Calonge a Antoni
Adrover de Felanitx.11 La informació d’aquest document està
publicada a la revista Dies i Coses núm. 88.12 A aquest document
de compra-venda no ens diu com varen adquirir la possessió de
Calonge els germans Gaspar i Baltasar Manera i per tant tenim un
buit de quin traspassos hi ha entre els propietaris de final del segle
XIII i els germans Manera. A la documentació del s. XIII pareix que
la possessió de la Punta estava inclosa dins l’alqueria Calonge però a
1458 l’alqueria Calonge limita amb la Punta el que fa pensar que una
d’aquelles divisions que es fa de l’alqueria Calonge al segle XIII devia
pertànyer a la part de la Punta i que es degué separar definitivament
de l’alqueria Calonge. A un document de 137013 trobam que la part
de l’alqueria Calonge de Perico Burguera confronta amb litoral
marítim La Punta de n’Aries d’Antoni Llaneres, rafal Comtès, alqueria
Portocolom d’Antoni Llaneres i possessió de Guillem i Bernat Bordoy.
A la figura 1 es poden
veure els confrontants
de l’alqueria Calonge
a 1458 que eren
l’alqueria
Roja,
alqueria de Salvador
Llaneres (Portocolom),
la possessió Horta, la
possessió del Pujol, la
possessió de la Punta
i litoral marítim.
Des de 1458, en
què Antoni Adrover de
Felanitx va comprar la
possessió de Calonge
sempre hi ha hagut
descendents seus amb
Fig. 1. Revista Dies i Coses núm. 88.
el mateix nom. Des
11 ARM ECR 0154 f. 307-307v.
12 OBRADOR, Margalida; VALLBONA, Jaume. “Any 1458, n’Antoni Adrover compra Calonge”.
Revista Dies i Coses, núm. 88. (2002).
13 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Santanyí (segles XIII-XIX). Santanyí, 2000, p. 51.
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d’aquest any els Adrovers són els propietaris de Calonge, més
endavant en vindran d’altres, Vadells, Juliàs, Bennàssers, Grimalts,
Vallbones, etc.
D’aquest Antoni Adrover que habitava a Felanitx quan va comprar
l’alqueria Calonge a 1458 n’he elaborat tota la seva genealogia dels
seus descendents a patir dels llibres parroquials de Felanitx, Santanyí,
Alqueria Blanca, S’Horta i Calonge de l’arxiu Diocesà de Mallorca i
també amb la consulta de protocols notarials, escrivanies de cartes
reals i capbreus de l’arxiu del Regne de Mallorca. Aquesta genealogia
es va exposar en forma d’arbres genealògics descendents a les festes
de Sant Miquel de 2010 i també se n’ha publicat una part a la revista
Dies i Coses amb en Jaume Vallbona Bennàsser.
S’ha pogut documentar que aquest Antoni Adrover, de malnom
del Call, era de la família Adrover de Felanitx que durant el s. XV
varen comprar les possessions de Son Caselles, Es Carritxó, Filella i
Portocolom.
Pareix esser que en un principi, després de la compra de Calonge,
aquest Antoni Adrover va seguir habitant a Felanitx i també el seu
fill Pere i que els primers que passen a viure a Calonge són els seus
néts, Antoni, Pere i Francesc.
Al noticiari de Santanyí de Ramon Rosselló14 trobam amb data
de 21 de febrer de 1454 que Gaspar Manera ciutadà fa societat amb
Jaume Darder de Felanitx, des de Sant Miquel a 9 anys; aquell hi
posa la marina de la possessió Calonge i aquest la seva persona per
guardar el bestiar, el qual serà estimat per dues bones persones. Els
guanys seran repartits a la meitat.15 Per tant, podem pensar que si
Antoni Adrover, en un principi no va passar a viure a Calonge, sí que
hi havia algú que es feia càrrec del bestiar i de les terres.
3. Calonge al s. XVI
Les partides de baptisme de Santanyí que es conserven a l’Arxiu
Diocesà de Mallorca comencen l’any 1505. Aquest any trobam la
partida de baptisme d’una filla de Miquel Adrover, de nom Miquela,
i en la que fa de comare la filla Miquela de Pere Adrover.
Dia 2 de setembre de 1508 va fer testament Pere Adrover fill
d’Antoni davant el notari Carles Gayà,16 va morir dia 13 del mateix
mes i any i va esser sepultat a Felanitx. A la dona li deixa casa que
ha de compartir amb sos fills Francesc i Pere, a ses filles deixa
14 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Santanyí (segles XIII-XIX). Santanyí, 2000, p. 76.
15 ARM not. Pere Martorell M-178 f. 42v.
16 ARM, not. Carles Gayà G-100 f. 177-177v.
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la llegítima i deixa la possessió de Calonge als fills Antoni, Pere,
Francesc (Françoi) i Gabriel, els quals són els seus hereus universals
i deixa dit que d’aquests fills seus mascles també poden esser hereus
els fills seus lliures mascles legítims naturals per legítim matrimoni
procreats i posa la condició que si els seus fills no tenen hereus
mascles Calonge ha d’esser heretada pel parent Adrover mascle,
natural i consanguini.17
Del fill Gabriel no he pogut trobar documents ni descendents, en
canvi els altres tres fills, Antoni, Francesc i Pere sí que els he trobat
a molts de documents.
Pareix que de l’alqueria que va comprar Antoni a 1458 se’n varen
fer 3 parts i que segurament devien coincidir amb les parts de
l’alqueria Calonge que ja existien al segle XIII. A una vista aèria de
Calonge encara es poden veure clarament aquestes parts (Fig. 2) que
van de la possessió de Portocolom fins a la mar (Fig. 3).

Fig. 2. Mapa de Calonge.

17 OBRADOR, Margalida; VALLBONA, Jaume. Calonge, possessió dels Adrover. Revista Dies i
Coses núm. 89. Calonge 2002.
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Del testament de Joana, muller de Pere Adrover a 1516,18 sabem
que el fill Antoni ja residia a Calonge i que el fill Pere a Felanitx. Per
la documentació trobada sabem que Francesc (Françoi) també residia
a Calonge, per tant, és probable que en aquell moment ja hi hagués
més d’una casa a Calonge. La part que conté el nucli de Sa Talaiassa
va tocar a Francesc i moltes terres d’aquesta part encara pertanyen
als seus hereus i descendents, la part del nucli de Cas Senyor va tocar
a Antoni i la part que avui coneixem com Can Marines a Pere. Aquest
Pere va morir a 1529 i la seva part va passar al seu germà Antoni,
aquesta part a molts de documents es esmentada com “la principal”
i conté la possessió de Calonge que, repetesc, avui anomenam Can
Marines.
Dia 15 d’abril de 1529 la vídua de Pere Adrover, Margalida fa
un inventari dels seus bens,19 entre ells hi la possessió de Calonge
a Santanyí que afronta amb possessió de Miquel Mesquida i amb
parts de dita possessió i en les garrigues de dita possessió si troba:
ovelles, una brava, una truja, un porcell, una arada bona, a mitges
amb Miquel Guardia .... quarterades sembrades, un cairó sembrat de
lli, dues caixes d’abelles. A continuació de l’inventari es fa un encant
dels bens per pagar deutes.
Durant els segles XIV, XV i
XVI la costa de Santanyí es veié
freqüentment amenaçada per
les incursions de corsaris, que
sembraven la inseguretat i angúnia
entre els seus pobladors. B. Vidal
i Tomàs va escriure una sèrie
d’interessants articles sobre les
incursions dels moros a la costa de
Santanyí i els problemes que se’n
derivaren des del segle XIV al segle
XVII.20 Dels habitants de Calonge
del segle XVI tenim constància de
dos segrests per part dels moros,
el primer va esser en Pere Josep
Adrover fill d’Antoni, sabem que a
1536 era absent de Mallorca (captiu
Fig. 3. Dies i Coses núm. 89.
a Alger) i el segon va esser el fill
18 ARM, not. Jaume Pujals P560, p. 464.
19 ARM not. Carles Gayà G-97.
20 DANUS BURGUERA, Miquela. La vila de Santanyí i el seu terme. Estudi històric (1391-1479).
Santanyi: Ajuntament de Santanyi, 1990.
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del seu cosí Miquel Adrover i nét de Francesc Adrover: en Francesc
Adrover Carrió que a 1567 era captiu a Alger. Per poder pagar el rescat
d’en Pere Josep Adrover es va generar molta documentació perquè
va haver de gravar molt les seves propietats per poder aconseguir els
diners del rescat. Miquel Adrover Artigues, també va haver de gravar
la seva possessió per pagar el rescat del seu fill Francesc. Alguns
documents que trobam a l’Escrivania de Cartes Reals són:
1554, 24 de novembre. Venda de dues parts de la possessió de
Calonge (actual Cas Senyor i Can Marines) per part de Pere Adrover
i Joana la seva muller al notari Raimundo Llull. Dit Pere Adrover
posseeix una tercera part com hereu del seu pare Antoni Adrover
qui era fill i hereu per tercera part de Pere Adrover pare seu segons
testament davant el notari Carles Gayà a 2/9/1508 i dita integra
possessió va esser comprada per Antoni Adrover pare de dit Pere als
germans Gaspar i Baltasar Manera dia 20/4/1458.21
1554, 24 de novembre. Establiment en emfiteusi perpetua de dues
parts de la possessió de Calonge (actual Cas Senyor i Can Marines)
per part del notari Raimundo Llull a Pere Adrover i la seva muller
Joana.22
A l’escrivania de Cartes Reals 0157 hi ha diferents documents dels
censals que paga dita possessió.
El 1576-1578 es va realitzar per tot Mallorca un cadastre de la
propietats.23 Els propietaris de Calonge ja han estat publicats per
varis autors, Andreu Ponç,24 Josep Adrover,25 Ramon Rosselló26 i eren:
- Miquel Adrover (a) Françoy. Possessió dita Calonge, que és la 3ª
part de la possessió: 800 ll.
- Miquel Adrover fill de Pere. Una altra part de la possessió de
Calonge: 737 ll i 10 sous.
- Pere Joan Adrover, fill de Pere, una 3ª part de la possessió de
Calonge: 737 ll i 10 sous.
- Miquel Adrover, fill de Miquel (a) Gros, una tanca de la possessió
principal i un closet amb unes cases: 125 ll.

21 A.R.M., E.C.R. 0157, pag. 31-33.
22 A.R.M., E.C.R. 0157, pag. 33-34v
23 ARM Diputació D-1251
24 PONÇ FULLANA, Andreu. Notes històriques de Calonge. Programa de Festes de Sant Miquel.
Calonge, 1975.
25 ADROVER VALLBONA, Josep. De la historia de Calonge. Programa de Festes de Sant Miquel.
Calonge, 1994.
26 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Santanyí (segles XIII-XIX). Santanyí, 2000.
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A continuació hi ha varis propietaris de tanques i terres a Es
Comtès, entre elles les tanques anomenades es Cocó, la tanca dita la
Casa Nova i Ses Figueretes. Un altre propietari que surt és:
- Mossèn Joan Danús, terres tinent a Portopetro i Calonge del
Comtès, dites la Punta: 400 ll.
A 1593 hem trobat la sentència d’un plet27 entre Miquel Adrover
fill de Miquel (a) Gros i els hereus de Pere Josep Adrover, que són
dos dels seus néts: en Pere Andreu Adrover, que tindria la part central
de la possessió i els fills d’en Pere Joan que tindria la part que
confronta amb Felanitx. Aquest document es va publicar a la revista
Dies i Coses núm. 91.28 El document ens ofereix una marina plena
de garrigues que són aprofitades per pasturar i que poc a poc es
transformen en terrenys cultivables. També surten alguns topònims
que han perdurat fins a l’actualitat, així hi trobam al document la rota
d’en Rabassa.
Durant el s. XVI crec que, almenys, hi devia haver quatre cases
habitades dins la possessió de Calonge i que, a més de les famílies
Adrover, segurament hi havia algun arrendador de les finques, ja que
a l’inventari de la vídua de Pere Joan Adrover, que va fer a 1576,29
anomena els arrendadors de la seva possessió.30 Pel que fa a les
terres i finques ja no totes són de persones amb cognom Adrover
degut a les llegítimes de les filles. La reconstrucció de les famílies
que he pogut fer és la següent:
La família d’Antoni Adrover (1483-1509) casat amb Apol·lònia,
varen tenir tres filles i dos fills que continuen vivent a Calonge, en
Pere Josep Adrover (+1572) i en Miquel Adrover (a) Gros.
En Pere Josep Adrover (+1572) es va casar tres vegades, primer
amb na Miquela Colom, segon amb na Joana Barceló Oliver (a) des
Pinar i tercer amb na Jaumeta Valens i va tenir 15 fills (6 mascles i 9
femelles). Els fills mascles que varen continuar vivint a Calonge són:
en Miquel Adrover Colom que li va tocar la part central amb les cases
que actualment coneixem com Cas Senyor; en Pere Joan Adrover
Valens (1558-1586) li va tocar la part confrontant amb S’Horta
amb les cases de la possessió i que actualment coneixem com Can
27 ARM, not. Llorenç Abrines A-408.
28 OBRADOR, Margalida; VALLBONA, Jaume. “Calonge, possessió dels Adrover”. Revista Dies
i Coses, núm. 91, (2002).
29 ARM, not. Bartomeu Artigues A-229
30 OBRADOR BENNASAR, Margalida. Inventari de la possessió de Calonge. Programa de Festes
de Sant Miquel. Calonge, 2000.
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Marines; al fill Joan Ventura Adrover Valens (1560-1638) li degueren
tocar les terres que avui coneixem com el Camp d’en Ventura on
segurament hi va construir casa; el fill Bartomeu Adrover Valens (a)
Blonquet (1567) va passar a viure a l’Alqueria Blanca però tenia 13
quarterades de terra a Calonge, camp i garriga a la possessió de Pere
Andreu Adrover; el fill Gabriel Adrover Valens (1562-1632) va passar
a viure a l’Alqueria Blanca i no sé quines terres tenia a Calonge;
del fill Antoni Adrover Barceló (+1596) tenc documentat que té una
rota de 5 quarterades a la possessió de Pere Andreu Adrover. Pel
que fa a les filles que varen tenir terres a Calonge, na Joana Adrover
Colom (1527) es casa primer amb Jaume Rigo i en segones núpcies
amb Andreu Bonet, na Miquela Adrover Colom es casada amb Pere
Dalmau.
La família de Francesc Adrover (1493-1540) casat amb Antonina
Artigues dia 14 de juny de 1502, varen tenir dos fills i dues filles. El
fill que continua vivint a Calonge és en Miquel Adrover Artigues (a)
Fransoy (+1593), la seva casa estaria situada al nucli de sa Talaiassa.
De les filles, no tenc documentat que tenguessin terra a Calonge però
si vull anotar que la filla Joana Adrover Artigues es va casar amb en
Miquel Barceló (a) Romaguera.
En Miquel Adrover Artigues (+1593) es va casar amb Antònia
Carrió, varen tenir 5 fills i 5 filles. Dels seus fills els que continuen
habitant a Calonge són en Joan Baptista Adrover Carrió (1539-1626) i
n’Antoni Adrover Carrió (a) Fransoy (+1617). El fill Francesc Adrover
Carrio (+1600) també va viure a Calonge, però els seus fills pareix
que ja no.
4. Calonge al s. XVII
Al s. XVII ja trobam molta més documentació, les famílies creixen
però encara que hi hagi molts de fills, són pocs els que es queden
a viure a Calonge, les tres parts de Calonge, encara que segueixen
existint, ja hi han sorgit nous propietaris que no són Adrover, la
majoria de Felanitx i que tenen les terres, no per compra, si no per
herència de les seves mares o padrines-àvies. Hi ha una part de la
possessió de Calonge que es manté sense divisions, aquesta part és
la que conté les cases de la possessió, l’actual Can Marines. Això és
degut a què quan Pere Joan Adrover Adrover (1608-1636) nét de Pere
Joan Adrover Valens, mor sense descendència, la seva dona, Antònia
Sureda Trobat es torna a casar amb Mateu Bennàsser Obrador de
Felanitx i durant tot el s. XVII serà d’aquesta família Bennàsser de
Felanitx que no hi va viure sinó que la tenia arrendada. Un document
consultat a can Simon de sa Talaiassa, és un contracte d’arrendament
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de la possessió de Calonge de 1694 per part de Mateu Bennàsser
fill de Mateu a Joan Adrover Ventura en el qual és diu que fa 19
anys que fa que té la possessió arrendada i que té molts de deutes
de l’arrendament deguts als mals esplets però continuarà amb
l’arrendament amb noves condicions.
Per la reconstrucció de les famílies de Calonge durant el s. XVII
són molt importants les partides de baptisme, matrimoni i defunció
de la parròquia de Santanyí però també les de Felanitx perquè encara
hi havia Adrovers residents a Calonge que volien esser enterrats a
Felanitx. També ajuden a la reconstrucció de famílies els protocols
notarials i sobretot els testaments. Les capbrevacions, són una altra
documentació que ajuda a la reconstrucció de les genealogies i
sobretot a la traçabilitat de les propietats (finques i cases). Un altre
document important per conèixer els propietaris al s. XVII és el
cadastre de 168531 que ja va esser publicat al programa de Festes
de Sant Miquel de 199432 i al noticiari de Santanyí.33 També s’han
revisat les escrivanies de cartes reals per comprovar si hi havia
compravendes de les finques.
Al final es detalla en forma de taula les compra-vendes, els
propietaris que varen capbrevar a 1664-1665 i els propietaris de
terres a Calonge del cadastre de 1685 i s’intenten enllaçar amb els
propietaris del s.XVI.
5. Calonge al s. XVIII
És rellevant l’arribada de principis del s. XVIII a Calonge de D.
Pau Vallbona per la transcendència que va tenir després a Calonge.
A 1700 va començar a comprar terres i casa a Calonge encara que
la seva família no hi va venir fins anys després. Dels diferents
propietaris que apareixen durant el s. XVII (veure taules) es pot
veure que aquest Pau Vallbona va comprar gran part d’aquestes
propietats, segurament perquè els propietaris vivien a altres llocs
(Felanitx, Ciutat).
Devers 1730 arriba a Calonge Cristòfol Bennàsser (a) Roca de
Felanitx per casar-se amb Catalina Adrover de Can Fransoy. En
Cristòfol Bennàsser i els seus descendents (encara a l’actualitat)
varen passar a posseir gran part de les finques i propietats de

31 ARM Diputació D-1254.
32 ADROVER VALLBONA, Josep. De la historia de Calonge. Programa de Festes de Sant Miquel.
Calonge, 1994.
33 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Santanyí (segles XIII-XIX). Santanyí, 2000, p.157158.
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Francesc Adrover (a) Fransoy.
Amb motiu de la commemoració del tricentenari de la dissortada
batalla de Calonge es va fer una reconstrucció de les famílies que
vivien a Calonge dia 15 de juny de 171534 i encara eren poques. Hi
havia una cinquantena de persones entre nins i adults, 11 homes, 12
dones i 33 nins, unes 10 famílies de les quals a 9 el cap de família
encara era Adrover i a una era Vadell. Segurament també hi havia els
arrendadors de la possessió de Calonge (Can Marines).
Durant aquest segle la població de Calonge va augmentar bastant,
a la relació de moradors de Calonge que es va fer a 1807 amb
motiu del primer oratori de Calonge,35 a aquesta relació ja hi ha 151
persones de comunió i 45 nins.
A les taules que s’adjunten, a més dels propietaris i dels canvis de
propietari de les finques de Calonge, també ens donen una idea de
l’extensió en quarterades.

34 VALLBONA, Jaume, OBRADOR, Margalida. Calonge 1715. Programa de festes de Sant
Miquel. Calonge, 2015
35 PONS, Miquel. De la Història de Calonge. Preliminars del primer Oratori 1800. Programa
de Festes de Sant Miquel de Calonge, Calonge 1989
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DESCRIPCIÓ

VENEDOR I MANERA ADQUISICIÓ

Afronta d'una part amb terra dels hereus de Miquel Catalina Clar vª de Gabriel Bonet, Andreu Bonet Pere Josep Adrover
Oliver (a) gros, d'altra part amb terra de Joan Vadell i fill de dits conj. I Francina Pujol muller de dit
dues parts amb terres dels dit comprador i d'altra part Andreu. Ho posseeix com hereva de dit Gabriel
amb terres de Bartomeu Poses i d'altra part amb terra Bonet marit seu difunt segons instrument davant el
de Bernadí Oliver.
not. Bartomeu Jaume a 3/7/1614. Dit Gabriel
Bonet ho posseïa com a successor de Joana
Adrover sa mare i aquesta per l'heretat i llegítima
de Pere Andreu Adrover pare seu segons testament
davant Bartomeu Artigues a 25/2/1567. Dit Pere
Josep Adrover dita possessió Calonge posseïa en
virtut d'adquisició a Bartomeu Cerdà a ECR
6/9/1570

Bartomeu Poses estava casat amb Joana
Adrover Artigues nét de Miquel Adrover
Colom a la vegada fill de Pere Josep
Adrover. No tinc cap document de Pere Joan
Salvà.

ORIGEN

22 qdes. 10 de garriga i lo
demes camp amb unes
cases de 2 aiguavessos

26/4/1653

VALOR

Un rafal
nomenat
Calonge.

NOM FINCA

DESCRIPCIÓ

VENEDOR
I
ADQUISICIÓ

MANERA ORIGEN

Nadal Julià (a) A l'inventari es Ho va comprar dia Gabriel Oliver, marit de Praxedis Adrover Artigues
Vorera
detalla el que 7/9/1623
a
Gabriel néta de Miquel Adrover Colom fill de Pere Josep
hi ha dins les Oliver
Adrover fill d'Antoni
cases

COMPRADOR

Taula 2. Inventari davant el notari Bartomeu Artigues a 1653, ARM, protocols A-267.

EXTENSIÓ

DATA

Taula 1. Arm ecr 0161, compra-vendes, establiments 1623-1644.

Afronta amb terres seves de dit adquisidor,
d'altra amb terres de Miquel Jaume Adrover,
d'altra amb terres de Jaume Adrover, d'altra part
amb terres de Joan Vadell

La tanca del Sebastià Adrover agricultor de Afronta d'una part amb camí Real a dita Vila de Jaume Adrover sense vista natural de Santanyí Jaume Adrover Marimon "orp" era fill de
Blonquet
la vila de Santanyí germà de Santanyí, d'altra part amb pleta d'Antoni i habitador de Ciutat. Ho posseeix de Baptista Joan Baptista Adrover Carrió i aquest era fill
de Miquel Adrover Artigues fill de Francesc
Jaume Adrover (a) orp (és Adrover, Fransoy, d'altra part amb terres de dit Adrover pare seu
Adrover
Sebastià Adrover Marimon). adquisidor, amb terres de la tanca Son Orell i
amb la tanca dita de l'Era.

Pertinences de Josep Bover mercader
la Possessió de
Pere Andreu
Adrover
de
Calonge

La bassa closa o la tanca del pi Afronta d'una part amb terra de dit adquisidor,
d'altra part amb terres d'Antoni Adrover (a)
Fransoy, amb terres de Miquel Adrover, amb
carreró dintre de la bassa closa, i amb la tanca
de Son Orell

3 qdes

7/1/1643

COMPRADOR

Bartomeu Poses agricultor de Afronta d'una part amb possessió dels hereus de Pere Joan Salvà agricultor de la vila de
És de
Llucmajor i Francina Moger conjugues. Ho té
Pere Adrover difunt, d'altra part amb litoral
pertinences de Santanyí
per l'honor batle de dita vila dia 18/5/1622
marítim i d'altres dues parts amb terres i
la Possessió de
garrigues dels hereus de Pere Andreu Adrover
Calonge
difunt de pertinences de la Possessió de
Calonge.

NOM FINCA

6 qdes de terra

30 qdes. I 1
quartó de terra,
camp i garriga

26/4/1640

VALOR

El Corral Cremat

20 qdes de
garriga i 1
quartó i mig,
és a dir 10
qdes i 1 quartó
de conradís i el
demés garriga

23/7/1624

4 qdes de trast
de terra

EXTENSIÓ

DATA
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64 qdes.

Miquel Vadell 2 peces de terra camp i garriga. Confronta per una part amb
fill de Joan de terres de Miquel Vadell adquisidor, amb terra de mestre
Bartomeu Adrover picapedrer, amb camí dit del Garbao,
Santanyí
amb terres dels hereus de Bartomeu Bonet (a) Poses, amb
terres d'Antoni Dalmau.

149

4.160 Ll

Possessió del Pujol

Andreu Veny i Fullana

Taula 5. Cadastre de 1685, ARM, Diputació D-1254.

24/3/1685

Taula 4. ARM ECR 0162, COMPRA-VENDES, ESTABLIMENTS.

17/3/1677

Taula 3. ARM, ECR capbrevacions 1036.

en Alou del Sr. Rei

Jaume Albert pvre., ho posseeix com hereu universal de Praxedes Maria Verger filla de Joan Baptista Verger, fill
Albert germana seva i ella ho tenia per l'heretat de Josep Bover de Monserrada Adrover Valens filla de Pere
mercader marit seu i dit Bover ho havia adquirit a ECR a
Josep Adrover
Sebastià Oliver i Maria Verger conj. 28/1/1638 i per adquisició
de Caterina Bonet i Clar vª a ECR 26/4/1640
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32 quarterades
18 quarterades
5 quarterades

420 ll
90 ll
5 ll
300 ll
200 ll

Possessió dels hereus
Possessió la casa Nova

Possessió dels hereus

Son Vadell
Possessió casa de
La Figuera Blanca

Son Puig

Son Vorera

Catalina Llambies
Miquel Sbert de Felanitx
Joan Vadell fill de Joan
Miquel Jaume Adrover
Andreu Rigo

Gabriel Puig de la vila de Felanitx
Miquel Timoner de la vila de Felanitx
Joan Vadell
Mateu Bennàsser de Felanitx
Joan Adrover (a) Ventura
Antoni Guardia de Felanitx
Antoni Dalmau (a) Calabres
Antoni Dalmau (a) calabres
Pere Andreu Adrover
hereus de Bartomeu Adrover (a) Blonquet

Pere Antoni Bonet (a) Vorera

Garriga

Garriga
7 qdes. amb la terra i 1 quartó
Garriga

De Jaume Adrover Marimon,

De Miquela Adrover Colom, de Pere Josep Adrover
De Pere Josep Adrover
De Pere Josep Adrover
De Pere Josep Adrover

De Pere Josep Adrover
D’Antoni Adrover
Pere Josep Adrover

De Francina Adrover Ferrer, de Francesc Adrover

De Nadal Julià, de Pere Josep Adrover

A 1715 D. Pau Vallbona
A 1715 D. Pau Vallbona

A 1715 D. Pau Vallbona

A 1774 Pere Antoni Socies
A 1715 D. Pau Vallbona

A 1715 D. Pau Vallbona

DESTÍ
A 1715 D. Pau Vallbona
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24/3/1685
24/3/1685
24/3/1685
24/3/1685
24/3/1685
24/3/1685 2 tanques
24/3/1685 2 tanques
24/3/1685 4 tanques

1000 ll
200 ll
200 ll
240 ll
140 ll
80 ll
160 ll
160 ll

Possessió
Possessió
Possessió de
Possessió de
Possessió de

d'Andreu Veny i Fullana
d'Antoni Adrover (a) Fransoy
Jaume Adrover (a) Fransoy
Guillem Rigo
Rafel Barceló
hereus de Magdalena Bonet
Guillem Rigo (a) Vidala
hereus de Sebastià Rigo (a) Vidala

2 tanques de terra
2 tanques de terra

De Francesc Adrover
De Francesc Adrover

DESTÍ

Taula 7. Al cadastre de 1685 consta que al Comtès hi havia les següents cases i possessions en Alou del Sr. Rei:

24/3/1685
24/3/1685
24/3/1685
24/3/1685
24/3/1685

7 quarterades

9 quarterades
8,5 quarterades
7 quarterades
14 quarterades

500 Ll
80 Ll
600 Ll
2445 ll
108 ll
20 ll
40 ll
30 ll
720 ll
35 ll

24/3/1685
24/3/1685
24/3/1685
24/3/1685
24/3/1685
24/3/1685
24/3/1685
24/3/1685
24/3/1685
24/3/1685

4 quarterades

390 ll

24/3/1685

Taula 6. Al cadastre de 1685 consta que a Calonge hi havia les següents cases i possessions en Alou del Sr. Rei:
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151

2 qdes. I mitja

6/4/1713

terra

5 qdes. 1 quartó
i 18 sous de
terra i garriga

La llegítima a Calonge mes la
vinya dita tanqueta dels
magraners

Ho te i posseeix com hereu universal de Miquel Puig son pare
fill de Gabriel .

Ho te i posseeix com hereu universal de Miquel Puig son pare.
No s'han trobat els documents i es posseeix des de fa mes de 60
anys.

Ho posseeixen per causa mortis de Sebastiana Danús

Ho te i posseeix com hereu universal de Miquel Puig son pare
fill de Gabriel i dit Miquel dita terra tenia juntament amb major
porció de terra en virtut de donació a son favor feta per Miquel
Adrover fill de Baptista son avi matern , de les quals 2
quarterades n'assenyala una al cap d'avall de la tanca dita Els
Closos.

Francina Barceló Garcies mare de Margalida Rotger posseïa les
12. En el cadastre de 1649 consta que estaven encadestrades per
Jaume Adrover Nadal

Com hereu de Miquel Timoner son pare, ho te fa mes de 40 anys

Ho posseeixen com a successor de Nadal Julià segons testament
davant el notari Bartomeu Artigues a 31/12/1653

Han perdut totes les actes i documents.

No ho diu, li donen títol nou per que diu que ho te de fa mes de
40anys
Igual anterior

Ho posseeix del seu conco Llorenç i aquest conco seu ho posseïa
de Joana Posses Adrover

Igual anterior

Joan i Julià Barceló són donataris de la seva mare Joana Adrover,
vª de Julià Barceló,. La seva mare de Joan Adrover (a) Ventura.
Ho posseeixen de mes de 60 i 70 anys

Catalina Prohens muller de Joan
Confronta d'una amb terra de Jaume Adrover (a) Fransoy o dels seus hereus,
Andreu, Jaume Alou fill de Jaume i
d'altra amb terra d'Antoni Adrover Fransoy i les restants parts amb terres que
Gaspar Llambies de Gaspar habitadors foren de les mateixes pertinences ara posseïdes pel Mag. D. Pau Vallbona
Felanitx

Fa circa 22 anys que Miquel Llambies difunt, el seu oncle,
establí a Joan Vadell fill de Miquel de Santanyí una peça de terra
de 2 qdes. i mitja .

Bartomeu Llopis fill de Bartomeu de la Confronta amb terra de Joan Vadell, amb terra de Miquel Jaume Adrover i amb Fa més de 30 anys ho posseeix. La va adquirir d'Antoni Barceló
vila de Felanitx
terra de Sebastià Adrover i amb terra dels hereus de Jaume Adrover Ventura.
fill de Marc de Santanyí

de Felanitx

Joan i Julià Barceló Adrover

Terra i garriga dita la llegítima i 1/2 quarterada dita la vinya o també la tanqueta
dels magraners. Afronta la llegítima amb terres de Miquel Timoner, amb terres
de Joan Antoni Xamena i amb els mateixos conjugues de la vila de Porreres i
amb terres de Sebastià Sbert (a) Barriona i amb terres dels hereus de Miquel
Puig
1/2 quarterada
vinya dita la tanqueta dels
Joan i Julià Barceló Adrover
Afronta amb Miquela Bennàsser i Xamena, per altres 2 parts amb via pública i
de vinya
magraners
amb terra de Joan Vadell i d'altra part amb terres de D. Pau Vallbona català
32 qdes.
122 LL 8s
En la possessió de Calonge en el Rd. Llorenç Adrover altre dels hereus i Cases destruïdes, amb claustre i corral també 1/2 quarterada tancada de paret
lloc anomenat de Marina
successors de Llorenç Adrover
escrivent
60 qdes
En la marina de pertinences de la Catalina Morey vª d'Antoni Dalmau (a) Camp i garriga
possessió de Calonge
Calebres
8 qdes
En la marina de la possessió de Catalina Morey vª d'Antoni Dalmau (a) Camp i garriga
Calonge
Calebres
9 qdes
La Figuera Blanca
Pau Estada administrador de l'heretat Confronta amb terra de D. Pau Vallbona, d'altra amb camí que va a la mar,
d'altra amb terres de dit D. Pau Vallbona, d'altra amb els hereus de Mateu
de Joan Adrover (a) Ventura de
Bennàsser, d'altra amb camí que va a Can Bennàsser
Felanitx
12 qdes i 1
5 qdes i 3 quartons tanca dita na Miquel Bonet fill de Pere Antoni
Confronta amb camí on se'n va a la mar, amb la possessió dels hereus de Mateu
quartó i mig
Bonet de Felanitx com a procurador de Bennàsser i amb terra de la vídua d'Antoni Dalmau (a) Calabres avui de Dn. Pau
tanqueta
Margalida Binimelis viuda de Pere
Vallbona i de la possessió dels hereus de Mateu Bennàsser i amb terra de Dn.
Antoni Bonet i hereva usufructuaria
Pau Vallbona. Tenen dret a aigua a l'aljub dit de Can Bennàsser i junt a ell un
d'aquell i Miquel Sagrera fill de
closet de terra
Miquel
6 qdes i 2 quartons i mig de terra
Confronta amb terra de Miquel Timoner marga al mig, amb terra dels hereus de
dita Son Vorera
Miquel Puig, amb terra de Joan Vadell i amb el camí per on se'n va a la mar,
4 qdes
Miquel Timoner de Felanitx
Confronta amb terres de D. Pau Vallbona, amb camí que va a Calonge, amb
terra de la viuda de Jaume Adrover Ventura
6 qdes. I 1
48 Ll valor de En el camí de Calonge
Pere Adrover (a) gran com
Confronta amb camí Real de Calonge, amb la possessió dita El Pujol de l'heretat
quartó de terra ( les 12 qdes.
administrador dels seus infants i de
d'Andreu Veny i Fullana mercader, amb terra d'Andreu Timoner Rigo i amb la
de pertinences
Margalida Rotger sa muller difunta
restant terra de les mateixes pertinences posseïda per Maria Rotger
de 12 qdes)
4 qdes
El Corral Cremat
Gaspar Llambies fill de Gaspar, Jaume Afronta amb clos de Joan Vadell, amb terra de Gabriel Puig, amb terres de
Alou de Jaume i Antonina Llambies
Miquel Jaume Adrover, amb terres d'Antoni Pau Adrover i amb terra de Miquel
conj., Catalina Prohens filla de Joan
Adrover (a) Fransoy
Andreu tots naturals i habitadors de la Afronten amb terres de Miquel Adrover, amb el carreró pel qual se’n va a la vila
Cases
vila de Felanitx
enderrocades
de Santanyí, amb el camí que va des de les cases de Calonge a Marina, amb
amb un closet
cases enderrocades del Mag. D. Pau Vallbona abans de...... i amb cases de
Miquel Adrover (a) Fransoy
26 qdes. Camp i
Dintre s’hi troba la bassa
Afronten amb camí que va a la vila de Santanyí, amb terres de Miquel Adrover
garriga
anomenada Closa
(a) Fransoy, amb terres d'Antoni Adrover (a) Fransoy. Amb terra i vinya de Joan
Vadell, d'altra amb terres de Gabriel Puig i amb camí qui va a marina.
9 qdes
terra i garriga a Calonge
Miquel, Simó i Joan Sbert fills de
Confronta amb els hereus de Joan Adrover Ventura, amb la possessió de
Miquel i Sebastiana Danús
Miquela Bennàsser, amb terra de Jaume Adrover de Portocolom i amb camí que
va a Felanitx i amb la possessió de Calonge
12 qdes i 1/2
tanca na Menga dins la tanca dita Miquel Puig fill de Miquel natural de Confronta amb el camí que va a la Marina, amb la bassa Closa i terres del
qda de terra
la Figuera Blanca
Felanitx
Doctor en drets Pau Vallbona. Amb terres de Gabriel Puig fill de Miquel, oncle
del denunciant, de les mateixes pertinences
5 quartons de
Dins la tanca dita la Figuera
Miquel Puig fill de Miquel natural de Confronten amb la tanca dita na Menga, paret al mig i de les restants parts amb
terra
Blanca
Felanitx
terres de Gabriel Puig fill de Miquel
15 quarterades
tanca dita Son Castells
Gabriel Puig fill de Miquel natural de Confronten amb el camí qui va a la Marina, amb terres dites Na Menga de
de terra
Miquel Puig son nebot que suposa haver venudes al Dr. En drets D. Pau
Felanitx
Los Closos
Gabriel Puig fill de Miquel natural de Vallbona, amb terres d'Antoni Adrover (a) Fransoy i amb terres de Joan Ribot
(a) Garinos i amb terres de Joan Vadell
Felanitx
1/2 qda de
La Figuera Blanca
Gabriel Puig fill de Miquel natural Camí que va a la marina i les restant 3 parts ad, Dr. En drets Pau Vallbona

10 qdes. + 1/2
quarterada

16/12/1712

5/8/1712

5/8/1712

5/8/1712

5/8/1712

25/6/1711

26/4/1709

26/4/1709

26/4/1709

30/10/1709

19/9/1709

12/6/1706

26/5/1706

12/8/1703

12/8/1703

12/8/1703

15/2/1702

15/2/1702

Taula 8.ARM, ECR0782, TITOLS NOUS 1703-1712:
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Conclusions
L’extensió de la comunicació no m’ha permès publicar els
traspassos i capbreus de propietats de Calonge en el segle XVIII
per poder arribar a l’extensiu cadastre de 1818 i així poder deixar
relacionades les finques, cases i propietaris d’aquest cadastre de 1818
amb les finques i propietaris del segle XVII.
De 1458 a 1715, els caps de família de Calonge han estat Adrover
fins que a mitjan s. XVII apareix la família Vadell, però no passa el
mateix amb els propietaris de les finques que no habiten a Calonge
perquè, la gran majoria, adquireixen les finques a través de les
llegítimes de les filles dels Adrovers de Calonge.
De 1458 a 1700 l’augment de població a les terres de Calonge
és petit i molts dels fills Adrover tornen a viure a Felanitx on la
gran majoria encara hi tenien propietats. La formació del llogaret de
Calonge no es fa efectiva fins s. XVIII quan hi ha un augment bastant
gran de la població.
De 1458 a 1700 els traspassos de propietat que s’han donat han
estat per herència o per compra-vendes entre familiars. Les primeres
compra-vendes per persones no relacionades amb els descendents
d’Antoni Adrover (a) Del Call les trobam a 1700 quan el Doctor
en Lleis Don Pau Vallbona va començar a comprar terres i cases a
Calonge.
Agraïment
Vull agrair la col·laboració de Jaume Vallbona Bennàsser.
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PRESÈNCIES LUL·LIANES
A SANTANYÍ
Andreu Ponç i Fullana1

La celebració de l’Any Llull, encaminat a commemorar els 700 anys
del traspàs del Beat, ha propiciat l’aparició de nombrosos articles
literaris, publicacions diverses, exposicions i altres manifestacions
que han enriquit més encara l’extensa bibliografia existent sobra la
vida i l'obra d’aquest personatge.
La llegenda a l’entorn de Ramon Llull començà paral·lela a la seva
vida. Ell mateix s’encarregà de difondre la seva obra, aquesta, d’una
magnitud extraordinària, i suposadament inspirada per Déu.
Des dels inicis l’interpretar i validar l’obra lul·liana es va convertir
en una lluita entre els seus seguidors i els que es posicionaren en
contra de la seva ciència i de la seva doctrina. Fou tractat d’heretge i
part dels seus escrits foren considerats prohibits. Un dels principals
detractors de Llull fou l’inquisidor Nicolau Eimeric.
Tot i així, la doctrina lul·liana trobà redors en les cases reials
de Mallorca i d’Aragó, que, mitjançant cèdules i reials ordres
promogueren la ciència del Beat.
Unes 265 obres componen el legat del filòsof. Tot plegat destinat
a aconseguir un projecte evangelitzador de dimensions universals.
Per tal d’aconseguir-ho demanà insistentment la creació de col·legis
de llengües orientals per instruir futurs missioners. Llull promogué
un gran diàleg entre les tres grans cultures de l’edat mitjana: els
cristians, l’islam i el món jueu.
El pensament del Beat s’estengué, imparable, per Europa. París,
Gènova, Mallorca,.... Tot plegat assolí una projecció de grans
dimensions que creix encara ara.
Al llarg dels segles, manuscrits en un principi, edicions
extraordinàries, estudis molt acurats de lul·listes reconeguts, junt
a una extensa producció iconogràfica paral·lela han divulgat l’Art
lul·lià.

1 Pintor i investigador sobre temes d’art i història de Santanyí. caumari@hotmail.es
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Per altra banda trobam la figura de Ramon Llull en la seva
condició més popular, propera al poble, sempre àvid d’entronitzar
als seus herois.
La seva condició, humil, no va esser obstacle perquè, ja des del
segle XV, es promogués la causa a favor d’uns reconeixements
públics per part de l’església. Avalada per reis, per l’orde franciscà i
per l’església mallorquina, Roma va tenir a les mans el pujar a Llull
als altars.
Acusacions, intrigues i falsedats, portades a terme pels col·lectius
antilul·listes, sobre tot per l’orde dominicana, feren aquest camí
molt difícil. El franciscà Antoni Busquets, mort el 1615, dedicà tota
la seva vida a la Causa Pia, sense resultats positius.2 Com ell, altres
ho intentaren, però sempre volava sobre Llull l’ombra de l’heretgia.
Dues fites positives dins el món lul·lià a Mallorca foren, d’una
banda la creació del Col·legi de N. S. de la Sapiència, al 1629, on els
col·legials estudiaven l’Art General de Ramon Llull i es celebraven
conferències destinades a rebatre les conclusions d’Eimeric contra
el Beat. El bisbe Díaz de la Guerra convencé Carles III de tancar
aquesta institució, al temps que s’apoderà de la biblioteca, dels
manuscrits lul·lians i varies pintures.3 Quan aquest bisbe abandonà
la diòcesi es reobrí el col·legi.
L’altre fet important fou el reconeixement, per part, del Papa
Clement X de la Reial i Pontifícia Universitat Lul·liana de Mallorca.
A les notes que segueixen solament vull apropar-me a la figura de
Ramon Llull inscrita dins el caire més popular i únicament centrar el
tema en l’interès i devoció que despertà entre la gent del terme de
Santanyí.
Per tant la introducció inicial solament intenta ser un pòrtic al
treball que segueix consistent en enumerar totes les notícies que,
directa o indirectament, relacionen Ramon Llull i Santanyí.
Donada la diversitat de les següents notes he cregut oportú oferirles de manera temàtica.
Arquitectura
La primera notícia, fins ara localitzada, que relaciona Santanyí i
Llull data de 1487, quan Francesc Sagrera, fill de Guillem, tractà sobre
la construcció del sepulcre del Beat a l’església de sant Francesc de
Palma, obra que començà i que continuà Joan Vicens.
2 Planas Ferrer, Rosa. LA PROJECCIÓ DE LLULL. Catàleg de l’exposició RAMON LLULL Història
pensament i llegenda. La Caixa 2008 p. 101.
3 GEM. Tom XI, p. 388.
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Els jurats i l’esmentat Francesc Sagrera signaren un contracte on
s’especifiquen les condicions i traça que ha de tenir l’obra, així com
els materials que s’han d’emprar: “...é les armes qui si han afer, que si
serà menester una pessa de Senteni per fer les armes quels Magnifichs
Jurats han é pagar aquella”.4
Com es pot apreciar s’emprà alabastre per esculpir l’urna i la
figura jacent del Beat. Tota l’altra arquitectura, incloses les mènsules
encaminades a sostenir les figures que havien de representar la
Gramàtica, la Lògica, la Retòrica, l’Aritmètica, la Música, la Geometria,
l’Astronomia, la Filosofia i la Teologia són de pedra de Santanyí.
També els escuts situats sota l’urna.
Clergues de La Sapiència a Santanyí
És significativa la quantitat de sacerdots que, provinents del
Col·legi de la Sapiència exerciren el seu ministeri a Santanyí. Tots ells
eren grans coneixedors de la doctrina lul·liana fet que segurament
degué
influir en gran manera a promoure la devoció que al llarg dels
degué influir en gran manera a promoure la devoció que al llarg dels anys es manifestà a aquest
anys
es manifestà a aquest poble. Vegem la relació:5
poble. Vegem la relació:
5

Nom

Lloc de naixament

Ingrés a la Sapiència

Any a Santanyí

i càrrec

i càrrec

Antoni Vanrell

Palma

1637

1646 Rector

Antoni Sales

Felanitx

1641

1659 Rector

Miquel Serra Homar

Santanyí

1659 Rector

Bartomeu Burguera Bonet

Santanyí

1648 Rector

1682 Rector

Pere Ignaci Burguera Prohens Santanyí

1668

-

Diego Estarellas

Palma

1680

1704 Rector

Llorenç Burguera Oliver

Santanyí

1705 Rector

1723 Rector

Bartomeu Nebot

Artà

1725 Rector

1749 Rector

Guillem Reus Company

Sa Pobla

1730 Rector

1752 Rector

Mateu Ferrer Bauçà

Santanyí

1739

Joan Bapt. Verger Bonet

Santanyí

1762 Rector

1769

Andreu Danús Bonet

Santanyí

1770 Rector

1793 Rector

Damià Llambias Rigo

Santanyí

1786

Joan Toni Vidal Danús

Santanyí

1797

1847

Antoni Bennassar Vadell

Calonge

1846

1853

Sebastià Cerdà Càffaro

Campos

1853

1859 Rector

Sebastià Adrover Sunyer

Santanyí

1874

-

-

Segons
el gràficDiccionario
precedent, desset
clerguesde
quelos
havien
estudiat
a la Sapiència,
entreBellas
santanyiners
4 Furió,
Antonio.
Histórico
Ilustres
Profesores
de las
Artes en
Mallorca.1946.
i d'altres localitats, treballaren a Santanyí. Sis d'ells havien exercit el càrrec de rector de l'esmentat
5 Sunyer Ramos, Joan. Els clergues de Santanyí i la comarca. Santanyí, 2007f.
col legi i nou foren nomenats rectors de la vila. A ells es deuen, com veurem una part de les
iniciatives encaminades a promoure el culte i la devoció al Beat Ramon.
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Segons el gràfic precedent, desset clergues que havien estudiat
a la Sapiència, entre santanyiners i d’altres localitats, treballaren a
Santanyí. Sis d’ells havien exercit el càrrec de rector de l’esmentat
col·legi i nou foren nomenats rectors de la vila. A ells es deuen, com
veurem una part de les iniciatives encaminades a promoure el culte
i la devoció al Beat Ramon.
Un d’ells, mn. Sebastià Cerdà i Càffaro, nascut a Campos el 1832
i becat per estudiar a la Sapiència el 1853, d’on en fou rector, dia 1
de juliol de 1859 prengué possessió de la rectoria de Santanyí.
La seva preparació i erudició envers la figura i l’obra de Llull
propicià que fos convidat a predicar dos sermons a l’església
conventual de sant Francesc de Palma, poc temps abans d’arribar a
Santanyí.6
El primer sermó, conservat incomplet, fou pronunciat el 25
de gener de 1858. Just feia nou mesos que havia estat ordenat de
prevere. En aquella homilia descrigué les dues parts de la vida de
Llull; l’època jovenívola «....bienes de fortuna, aplausos, honores,
comodidades, ardor juvenil, galanteos, compañias peligrosas, trato
frecuente con personas del bello sexo,...».7 De la segona part de la
vida del Beat digué: «.... Escribe libros y dedica a los Sumos Pontífices
y Principes cristianos para interesarles en tan santa empresa ...».8
El segon sermó el predicà dia 30 de juny del mateix any, també
a sant Francesc i davant el bisbe Salvà, el capítol de la diòcesi
l’ajuntament de Palma i la junta de la Causa Pia Lul·liana.
Cerdà, mitjançant 21 apartats lloà l’obra missional de Ramon Llull
i esmentà molts de títols dels escrits del Beat, tals com Art General,
Blanquerna, etc.
Altre sacerdot amb fama de gran lul·lista fou mn. Andreu Danús
i Bonet. Nascut a Santanyí el 1752. Rebé una beca per estudiar a
la Sapiència. Més tard fou nomenat rector d’aquest col·legi, durant
el pontificat del bisbe Díaz de la Guerra. Les disputes entre aquest
prelat i mn. Danús foren notables. Mostrà la seva disconformitat
davant les repressions que s’imposaren a Mallorca referides al culte
lul·lià. Mantingué per part de la Sapiència un fort litigi contra el
bisbe, que segons Bover acabà a favor del col·legi.9

6
7
8
9

Id. p. 12.
Id. p. 9.
Id. p. 12.
Bover, J. Mª. “Biblioteca de Escritores Baleares” Barcelona 1976.
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Danús es presentà nombroses vegades a oposicions per tal
d’ocupar càrrecs importants dins el clergat mallorquí, però la seva
postura favorable a Ramon Llull mai l’afavorí.
Escultura
A la parròquia de sant Andreu de Santanyí es conserva una
bellíssima talla del Doctor Il·luminat.
Al testament del rector mn. Bartomeu Burguera, santanyiner, i
que havia estat col·legial i rector de la Sapiència, fet davant el notari
Antoni Genovart dia 12 de juny de 1682 es troba una clàusula que
diu el següent: «Ítem deixa en ajuda del retaule de la Capella de Nª
Sª de Concepció quaranta lliures una vegada tan solament, les quals
han de servir per la figura del Beato Ramon Llull, ben perfeccionada,
de llenyam y rectament adornada de or ab tot lo compliment, la qual
figura esta donada a fer entre altres figures de dita capella a Mestre
Michel Barceló escultor, a compta de les quals li tinch donades deu
lliures de dita moneda de Mallorca».10
Dos anys abans l’escultor Jaume Ballester obrava el retaule
esmentat,11 que dins l’església antiga estava situat a l’espai que
ocupa la gran calaixera, entre els dos contraforts, a l’actual Museu
Parroquial.
La talla del Beat amida 112X57. és de fusta tallada daurada
i policromada. Porta corona de raigs, hàbit franciscà amb el
corresponent cordó. Amb la mà dreta sosté una ploma i amb
l’esquerra un llibre obert on s’hi pot apreciar unes de les figures de
“Ars demostrativa”.
La seva situació al retaule devia esser al costat dret de la
fornícula central, atesa la lleugera elevació del cap del Beat envers la
Immaculada, que presidia el conjunt.
Les imatges que ocupaven llocs secundaris a les capelles no solien
esser inventariats ni esmentats en les visites pastorals. Per tant no es
pot saber si aquesta imatge fou o no retirada del culte durant el trist
i repressiu pontificat de Díaz de la Guerra, (1773-1777).
Aquest prelat prohibí el culte, ordenà la retirada de tota la
iconografia existent i també manà que a cap nadó se li poses el nom
de Ramon. De fet, a Santanyí, tot i no ser Ramon un nom habitual,
durant aquests anys cap infant fou batiat amb tal nom.
Durant el rectorat de Mn. Sebastià Cerdà, del qual he parlat,
s’enllestí el retaule de sant Francesc de la nova església, on s’hi
10 ADM. Defuncions de Santanyí. 1682. f. 58.
11 Ponç Fullana, Andreu “La pintura religiosa a Santanyí” Santanyí, 1985.
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col·locà la talla de Llull, amb la mateixa disposició de quan estava al
seu emplaçament primitiu.
Bernat Vidal i Tomàs escrigué: «.. el Dr. Il·luminat, el Beat Ramon
Llull, figura retocada a finals del segle passat [segle XIX], que
després de la restauració va estar dos anys al Museu de la Societat
Arqueològica Lul·liana».12
El rector Cerdà degué esser el promotor de la restauració, abans
de col·locar-la al nou retaule. La feina es realitzà el 1886 i costà 12,50
pts. L’estada al museu de l’Arqueològica te l’explicació que l’esmentat
rector era soci d’aquesta entitat, que sovint organitzava exposicions
per tal d’honorar i difondre l’obra lul·liana.
A més, aquesta imatge formà part de l’exposició “Art Sacre a
Santanyí”, muntada el 1986 a la capella del Roser. També de la
mostra “Ramon Llull, historia, pensament i llegenda”, organitzada a
Palma per la Caixa, el 2008.
L’escultor que obrà aquesta figura, Miquel Barceló, (Felanitx ca.
1645 - Palma 1729), és també autor de la Verge jacent del convent
dels Socorrs i del llit i dels quatre àngels del monument de l’Assumpta
del convent de la Concepció. Pel convent de sant Agustí de Felanitx
obrà els retaules de la Puríssima, del Sant Crist, de sant Pere i el de
sant Isidre. Altrament treballà a la capella de l’Almudaina, a la Seu i
al desaparegut convent de sant Domingo.13
Altre representació escultòrica es troba dins l’entrada i sobre el
portal interior del convent de les franciscanes de Santanyí, al carrer
del Sol.
Aquest element iconogràfic es deu a que quan el 3 d’abril de
1859 les religioses esmentades decidiren fundà a Santanyí ho feren
baix l’advocació de Ramon Llull. Al llibre que sobre la congregació
escrigué una religiosa es llegeix: «...este convento fué erigido bajo la
advocación del Ilustre Martir Beato Raimundo Lulio».14
S’ha esmentada la possibilitat que el rector Cerdà tingués que
veure amb aquesta denominació. Però, com bé fa notar J. Sunyer,15
el convent es fundà entre el rectorat de mn. Antoni Sastre, promotor
de la vinguda de les monges, i un mes abans que mn. Cerdà rebés
el nomenament d’ecònom. Per tant la fundació tingué lloc quan hi
havia “rectoria vacant”.

12 Vidal i Tomàs, Bernat “Descripció de l’església nova,1947” Mecanografiat inèdit. Còpia en
poder del que subscriu.
13 Gran Enciclopèdia de la Pintura i Escultura a les Balears. Vol I, p. 136.
14 Informació oral de sor Catalina Rosselló.
15 Id. nota 5.
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En conseqüència, molt bé podria esser que la idea partís de mn.
Gabriel Ribas de Pina, fundador de l’orde. Ell,el 1862 publicà “El
Tercer Estandarte del Glorioso San Francisco de Asis”, obra destinada
a relacionar la congregació al Tercer Orde Franciscà i a la vegada
servis de guia espiritual. L’autor esmenta els personatges importants
que varen formar part d’aquesta branca franciscana. Entre els quals
es troba Ramon Llull, que rep per part del pare fundador tots els
elogis. Per tot plegat es possible que la decisió de posar el convent
de Santanyí sota el patrocini del Beat fos idea i mèrit de mn. Gabriel.
Tornant a la figura que es troba sobre la porta diré que és un
alt relleu de pedra de Santanyí, amida 57 x 37 cm. i representa Llull
dret i en posició frontal. Con és habitual amb la mà dreta sosté una
ploma i amb l’esquerra un llibre. Curiosament a les pàgines d’aquest
llibre s’hi representa una figura de les seves obres filosòfiques o
teològiques, i a més una data i la signatura de l’escultor: “Santañy 21
Enero 1868 M. S.”
Aquestes inicials corresponen a l’escultor santanyiner Marc
Servera Vila, actiu en aquests anys, artista que realitzà varies obres
a l’església parroquial, com la talla del Sant Crist, el daurat de l’urna
de la Casa Santa, etc.16
A l’hora d’escriure aquestes notes el convent resta buit. Les
Franciscanes abandonaren Santanyí ja fa uns anys. Sortosament la
figura de Ramon Llull resta al mateix lloc.
Al Museu Parroquial de Santanyí s’hi pot veure altre escultura
del Beat. És una imatge de 46 cm. d’altària, de cartró-pedra i sortida
dels obradors d’Olot. El personatge es representat dret i en actitud
de predicació, amb el braç dret estirat i un llibre tancat en la mà
esquerra.
Es tracta d’una peça seriada (n’he vistes a altres llocs), fet habitual
a finals del segle XIX i principis del XX.
Un cop inaugurat el Museu Parroquial, el 2006, Antoni Font
regalà, entre altres peces, aquesta figura, procedent de la seva
col·lecció particular.
Pintura
La iconografia de caire pictòric referida a Ramon Llull consisteix
en dos quadres, que si bé no es conserven a Santanyí un en te la
procedència i l’altre es troba a Ses Salines, de l’època en que aquest
lloc formava part del terme de Santanyí.

16 Ponç Fullana, Andreu. “L’escultor Marc Servera Vila” Revista Dies i Coses, Calonge, 1996.
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Parlaré del primer, procedent de can Verger, família que donà
molts dels seus membres al servei de l’església. entre ells fr. Rafel
Josep Verger i Suau, bisbe de Monterrey, Mèxic17). Actualment
aquesta pintura es troba, en perfecte estat de conservació, en poder
d’una branca d’aquesta família establerta a Llucmajor.
El quadre amida 100 x 76. El Beat es representa agenollat davant
el Sant Crist, ploma a la mà i uns llibres i una calavera al peu de la
creu. Darrera el Crist s’hi veu un arbre, segurament una referència a
la llegendària mata escrita.
A la dreta de la pintura s’observen uns sumptuosos edificis amb
un trono,on el papa Climent V va rebre Ramon Llull, evocació del
Concili de Viena. Per sobre, dins un celatge i centrada al bell mig
de la tela hi ha representada la Immaculada, que recorda la gran
devoció del Beat a la Verge Maria.
L’obra és anònima, si bé s’ha de dir que el pintor coneixia a la
perfecció les obres que sobre aquest tema executà Miquel Bestard
(Palma 1592-1633).
Cal fer notar el paral·lelisme existent amb la pintura que es
conserva a l’església parroquial de Randa, si bé un tant simplificada,
sobre tot pel que fa a les escenes secundàries. La postura del cap de
Llull també és diferent i presenta un dibuix un tant forçat. Tot i així
s’ha de considerar obra sortida d’un taller pròxim a Bestard i obrat
cap a finals del segle XVII.
He esmentada la quantitat de sacerdots dins la família Verger. Es
un fet a tenir en compta, ja que alguns d’ells es decantaren per l’hàbit
franciscà. Quan Blai Josep Joaquim Jeroni Verger Suau professà al
convent franciscà, el 1749, canvià el seu nom pel de Ramon. Tal volta
pensant amb Ramon Llull?
Altre detall, dins aquesta mateixa família és que quan morí el
bisbe Verger s’inventariaren els seus bens. D’entre els seus llibres
s’anomenen «Dos Tomos de Raymundo Lulio en pergamino».18
L’altre pintura que he esmentada es conserva al casal de Can
Bonico, a Ses Salines, avui convertit en un deliciós hotel de luxe.
Hi ha possibilitat que aquesta pintura procedeixi de l'antiga
església d'aquesta població, adquirida per aquesta família quan es
bastí en nou temple.
Aquesta teoria, difícilment demostrable, cobra força quan es
llegeix el document de la visita pastoral del bisbe Llorenç Despuig,
el 1751. En ell figura que el patrimoni a augmentat amb un quadre
17 Ponç Fullana, Andreu. “Fr. Rafel Josep Verger i Suau” Mallorca, 1990.
18 Id. nota 17.
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de sant Josep i un del beat Ramon. Aquest, també figura a l’inventari
fet amb motiu de la visita del bisbe Garrido de la Vega, el 1764.
Curiosament, quan el juny de 1776 Antonio Peña visità Ses Salines
en nom del bisbe antilul·lista Juan Díaz de la Guerra, ja no s’esmenta
el quadre de Ramon Llull.19
Si en realitat es tracte de la mateixa obra, s’havia llevada del
culta per ordre episcopal? La família Bonet “Bonico”, des de sempre
benefactora de la parròquia, l’havia guardada per salvar-la? El
trobaren quan adquiriren l’església? Son preguntes que ara per ara
no tenen resposta.
Pel que fa a la pintura es pot dir que amida 80 X 65 cm. I representa
al beat assegut baix d’un arbre. Sobre una pedra, un tinter amb una
ploma i un llibre obert. A terra dos llibres més, tancats, i altre d’obert
on s’hi poden veure dues figures geomètriques esbossades, una de
les quals és l’estrella de David.
El braç dret, amb altre ploma a la mà, s’estén cap a la figura de
la Immaculada. Aquesta, dins una nuvolada, amb les mans juntes i
corona d’estrelles al cap, trepitja la lluna i la serp del Gènesis, a sota
la bolla del món, símbol que ajuda a situar l’obra dins la segona
meitat del segle XVIII. Al fons un penyalar i el mar, on s’hi aprecia
un vaixell ancorat, del qual abaixen Ramon Llull. Escena aquesta que
recorda la llegenda dels genovesos que portaren al Beat d’Àfrica a
Mallorca.
La composició d’aquesta obra segueix el model da la pintura de
Ramon Llull de l’església de Maria de la Salud, i es pot inscriure dins
l’anomenada “escola popular mallorquina”, teles anònimes sense
massa pretensions ni qualitat. L’estat de conservació es regular.
A més d’aquestes dues pintures hi ha un fet que crec escaient
esmentar. Es tracta d’una carta que el bisbat de Mallorca, aleshores
presidit per Rigoberto Domenech, adreçà a Mn. Miquel Clar, des
Llombards.20 El document explica que la Congregació de Propaganda
Fide de Roma prepara una exposició universal dedicada al món
missional. Es considerà que Ramon Llull hi havia d’estar representat
per medi d’una pintura, atesa la seva labor entre infidels. Per tal fi
demanen a mn. Miquel Clar un donatiu per ajudar a pagar aquesta
obra d’art, contribució que es suposa va fer.
La pintura consistí en un retaule d’estil neogòtic on s’hi
representava al Beat, que pintà Pere Barceló i que actualment es
conserva al museu Lateranense de Roma.
19 ADM. Visites pastorals de Santanyí.
20 Adrover Vicens, Sebastià A. “Som Miquel Clar, Pvre.”Palma, 2014. p. 212-213.
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Per la seva part, Berard, el 1789 esmenta un quadre de N. S. De la
Sapiència amb el Beat Ramon a l’església des Llombards.
Música
Durant el segle XVIII veren la llum a Mallorca una sèrie de goigs
i altres full volanders referits a Ramon Llull. Les xilografies i gravats
de l’època acompanyaven sovint aquests impresos.
Fa uns anys vaig localitzar a l’arxiu musical de la Societat
Arqueològica Lul·liana uns goigs signats per Miquel Suau,21 manuscrits,
amb lletra i música i procedents del fons Aguiló, (signatura 66).
La part musical és sens dubta del compositor mn. Miquel Suau
Garcias, (Santanyí 1678-Palma 1736), possiblement la lletra també
sia original seva, ja que no l’he trobada als goigs del Beat més
primerencs. El fet d’esser en castellà ens fa pensar en una composició
escrita entre 1715 i 1736. Posteriorment s’imprimiren varies edicions,
entre el 1821 i el 1869.
Miquel Suau fortament lligat a la Capella de Música de la Seu fou
fundador de la Reial Capella de Música de santa Aina, a l’Almudaina
i mestre de música de Lluc.
El títol és: «Gozos à 3 con violines al B. Raymundo Lulio y la Anà
[Antífona] Raymundus. De Miquel Suau Pri.» Vegem un fragment de
la lletra d’aquests goigs i l’antífona que es resava al final:
Pues fuisteys Rayo del mundo
con muy brillantes fulgores
socorrednos dat favores
Arcangélico Raymundo.
Rep.
Muy dorados resplandores
vuestro rayo dio al mundo
socorrednos dad favores
Arcangélico Raymundo
Caridad, amor y zelo
en todo siempre mostrasteys
con fe ferviente aspirasteys
â ensanchar la fe en el cielo
Para contra el paganismo
muchos Reyes incitasteis
y reducir procurastey
21 Ponç Fullana, Andreu. “Mn. Miquel Suau, músic i compositor” I Jornades d’estudis locals de
Santanyí. 2015, p. 171.
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herejes y judaismo
Catorce dias vivisteys
sin comer encarcelado
con zelo muy alentado
otro Elias parecisteys.
Raymundus preciose laudis abundus Doctor profundus Regnat
sine fine in cundus et col.ladabunt multi multi sapientiam eius et
usque in seculum non delebitur nomen eius.
Ora pro nobis Beate Raymundus
Un digni efficiamur promissionibus Christi“
Teatre
Els estudiosos que han treballat sobre el teatre popular a Mallorca
citen un entremès que atribueixen al sacerdot Benet Vadell Ribot
22
,natural de Petra i rector de Santanyí de 1808 fins a la seva mort el
1839. Va beneir la nova església i feu moltes millores durant els 31
anys que regí la parròquia santanyinera.
Aquesta obra teatral es titula: «Entremes comedia de ditxos
pecador» o «Entremes comic del Beato Ramon Llull» segons els
distints manuscrits que es conserven.
Els manuscrits que recullen l’obra son quatre, i sembles esser
plaguetes d’actor. Solament un d’ells porta el nom de Benet Vadell.
Vegem la descripció d’aquests documents:
1. «Entremes comedia de ditxos pecado» 1476 versos. Al colofó es
pot llegir “Opera facta est A Benito Vadell. phinis. Joanes Mesquide
Seminariste Alumn.”
(Biblioteca Balear de la Real)
2. «Entremes comic del Beato Ramon» 1471 versos.
(Biblioteca de Montserrat)
3. «Entremes comic del Beato Ramon» 1468 versos
(Biblioteca Bartomeu March)
4. «Entremes comic del Beato Ramon» 1467 versos
(Biblioteca Municipal de Montpeller)
A més d’aquests quatre manuscrits, clarament del segle XVIII,
existeixen tres edicions impreses, més curtes i amb certes diferències
22 Al Diccionari del Teatre a les Illes Balears figura equivocadament el llinatge Riutort, en lloc
de Ribot.
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entre elles:
5. «Entremes o representació teatral del Beato Ramon Llull. Palma,
Imprenta d’Esteva Trias, 1848. 33 pàgines, 813 versos.
(Biblioteca Lluís Alemany V-4 (171/19). Biblioteca Balear de
la Real, “Opusculos Lulianos”, V. 1 nº 5. Biblioteca Municipal de
Montpeller, fons Vallat, 3781)
6. «Entremes ó representació teatral del Beato Ramon Llull. Palma.
Se ven en casa de M. Borrás, Sindicat 139...» 30 pàgines, 813 versos.
(Biblioteca de Catalunya, R. 1459)
7. «Entremes o representació teatral del Beato Ramon Llull. Palma.
Se ven en la tenda de M. Borrás y a la caseta de fusta de la costa des
Teatro,....» 30 pàgines, 814 versos.
(Biblioteca Lluís Alemany, V – 4 (128/28); Biblioteca Bartomeu
March, 5 (19); Biblioteca de Catalunya R – 40064).
Hi ha certes diferències entre els quatre textos manuscrits i també
entre aquests i les versions impreses, con s’ha vist, mol més breus.
Era habitual que seminaristes, sacerdots i escriptors afeccionats
fossin, en part, els autors d’aquestes obres teatrals, que en aquest cas
s’atribueix al rector Vadell.
En aquest entremès, Ramon Llull no te el paper més extens. Taleca,
el criat graciós, juntament amb el dimoni, donen la nota còmica a
l’espectacle. A més intervenen un pastor, un mut, un manxol, un
moro i un àngel.
L’acció transcorr a Palma i a Randa. L’argument consisteix en que
l’àngel, que sempre parla i canta en espanyol, aconsegueix que Llull
deixi la seva vida mundana, es retiri a una cova, faci penitència i
escrigui. Taleca l’acompanya, però solament pensa en menjar i beure.
Un cop a la cova l’àngel els alimenta, en algunes versions amb un pa
i a altres amb una coca. El dimoni els destorba, Ramon Llull i el seu
criat el fermen i l’apallissen. Als manuscrits l’obra acaba quan l’àngel
es sent satisfet dels escrits del Beat i el condueix cap al cel. A les
edicions impreses l’àngel li mana que vagi a predicar entre els moros.
Llull obeeix i parteix sol, mentre Taleca deixa la cova.
Aquests entremesos del Beat Ramon, escrits en el segle XVIII,
tingueren una llarga vigència, ja que com hem vist s’imprimiren,
sempre de manera anònima, fins a mitjan segle XIX.
Bernat Vidal i Tomàs comunicà verbalment a Antoni Serrà que
a Santanyí, vers el 1960, hi havia persones majors que recordaven
encara haver assistit, a finals del segle XIX, a certes representacions
d’entremesos, en els quals els actors triaven un dels arguments
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tradicionals més coneguts i l’interpretaven improvisant el diàleg.23
Alguns estudiosos atribueixen aquesta peça teatral a Vadell però
amb certes reserves, mentre que Àngel Raimundo Fernandez ho dona
per segur.24
Vet ací alguns versos d’aquesta obra, que corresponen a la versió
del manuscrit de la Biblioteca de la Real, que porta en nom de Benet
Vadell:
Ram.
molt
enfedat

Ningu me ha de impedi
mos apatits tench de segui
a pesar de mes pares
tench de fer sempre alimares
de ma joventut y valer
pere apegar el ardor
qui continuament me adcite
nigu ha de posar fita
ni terme a mon divertiment
tots mos desitjos y pensaments
a la lletra he de cumpli
ma joventut he de devertir
ab los gusts mes esquisits
.......................

Angel

Quien vive con aficcion
Raymundo a las criaturas
tiene si piedras muy duras
en el centro del corazon
quien a su Criador deja
para seguir la Criatura
el alma no tiene pura
pues continuamente peca
.......................

23 Serrà Campins, Antoni. “Entremesos mallorqui.ns” Barcelona, 1995. P. 27.
24 Raimundo Fernández, Angel. “Aproximación al estudio del teatro en Mallorca”. Mayurka, IX,
1972, p. 72 i 80.
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Confraria del Beat Ramon Llull
Bernat Vidal i Tomàs escrigué —que Mn. Guillem Reus i Company,
nomenat rector de Santanyí el 1752, havia estat col·legial i rector de
la Sapiència i com a tal divulgador de la figura del Doctor Il·luminat.
Visqué les lluites entre tomistes i deixebles del Beat i que en aquella
època es fundà a Santanyí la confraria de Ramon Llull.
Exceptuant aquest notícia, solament a la visita pastoral del bisbe
Garrido de la Vega de 1764,25 essent rector l’esmentat mn. Reus, es
documenta la confraria del “Beato Ramon”.
No he pogut esbrinar quan fou suprimida aquesta piadosa
associació. Tal volta ho fou per ordre episcopal o per manca de
devoció al Beat. Cal dir que de les vint-i-quatre confraries i obreries
documentades el 1764, molt poques subsistiren durant els anys
següents, per acabar, ja dins el segle XIX solament amb sis.
VI Centenari
L’any 1915 Mallorca celebrà els sis-cents anys de la mort de
Ramon Llull, per la qual cosa s’organitzaren diversos actes.
La Societat Arqueològica Lul·liana muntà al col·legi de la Sapiència
una mostra titulada “Exposición de Iconografia i Bibliografia Luliana”.
D’altre banda el papa Benet XV concedí indulgències als fidels que
visitassin el sepulcre del Beat o el santuari de Cura.
Dia 8 de setembre de 1915, gent de Santanyí, Pòrtol i La Real,
en total més de tres-cents, es reuniren a sant Francesc per visitar la
sepultura de Ramon Llull i així guanyar les indulgències papals.
Al mes següent, dia 3 d’octubre els germans de la Tercera Orde
Franciscana de Ses Salines, uns dos-cents pujaren a Cura amb la
mateixa finalitat.
Finalment, dis 24 del mateix mes hi hagué una peregrinació
de varis pobles al santuari de Cura, Assistí una representació dels
terciaris franciscans de Santanyí i Ses Salines. Pronuncià el sermó
mn. Miquel Costa i Llobera.26
Literatura
Dins el segle XIX el pensament lul·lià passà de l’àmbit popular a
formar part dels cercles més intel·lectuals. D’aquesta manera, Ramon
Llull esdevingué un signe de identitat dins Mallorca i Catalunya.
Sureda i Blanes es refereix al Beat con l’heroi de la nostra sang. Era
considerat el filòsof més important de l’edat mitjana a Espanya.
25 ADM. Visites Pastorals de Santanyí.
26 BSAL 15,p. 384 i s. Crònica escrita per mn. Antoni Mª Alcover.
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Cap al 1859, Jeroni Rosselló, Mateu Obrador i més tard Salvador
Galmés, iniciaren la publicació de l’obra de Llull. No trigarien massa
els poetes de totes les èpoques en dedicar a Ramon Llull bells versos:
Costa i Llobera, Joan Alcover, Maria Antònia Salvà, Llorenç Riber,...
lloaren la figura del Beat, amb el seu misteri i la màgia que desprèn
el personatge.
Els escriptors de Santanyí, cadascun en la seva època, s’han
apropat d’alguna manera a Ramon Llull, amb distinta mesura i de
manera molt diversa, però, la presència lul·liana dins l’anomenada
escola de Santanyí, és un fet.
Bernat Vidal i Tomàs, com no podia esser d’altra manera, fou el
que encetà aquest moviment. L’escriptor, a les pàgines del quinzenari
Santanyí, anà publicant diversos articles referits al Beat. Vegem una
relació dels mateixos:27
Al núm. 7, amb motiu de la Setmana Santa, publicà un fragment
de “Com nostra dona pregava als àngels que ajudassin a son fill”. El
següent escrit fou al núm. 29, “De Lleialtat”, sis proverbis sobre la
Lleialtat. Amb motiu de l’obertura del Concili Vaticà II (1962) B. Vidal
feu avinent uns versos de Llull de “El concili”, núm. 125.
D’altra banda va publicar dos textos, relacionats amb dues
celebracions importants: “Ramon Llull en Formentor”, núm. 62,
coincidint amb el Congrés Internacional de Lul·lisme celebrat el 1960
a Formentor. Bernat Vidal assistí a les sessions. L’altre fita important
fou la celebració del VII centenari de la conversió de Ramon Llull,
per la qual cosa publicà, al núm.107, “Dos centenarios”. L’escriptor
també anunciava que el Santanyí retria homenatge al Beat.
Aquest homenatge va consistir en la publicació de tres articles
de Josep Ensenyat, secretari de la Maioricensis Schola Lullistica,
sobre els Proverbis: “En ocasión de un centenario. Los proverbios
de Ramon Llull” núm. 111; “Ante un centenario. Los proverbios de
Ramon Llull II, núm. 113 i “Ante un centenario. Los proverbios de
Ramon Llull III, núm. 117.
Els articles esmentats, de Bernat Vidal i Tomàs, es publicaren
entre els anys 1958 i 1962.
Per la seva part, Blai Bonet feu constants referències a Ramon
Llull, tant en les seves narracions com als seus poemes. Sense
pretensió d’esser una relació completa, citaré alguns versos on el
poeta esmenta Llull.

27 Aquestes notes m’han estat cedides per Isabel Vidal i Munar. El meu agraïment.
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Al poema “Retrat” escrigué:
I si abomina Nietzsche, del ramat dels poetes,
en el presidiable sentit de la paraula,
estima Ramon Llull, en Foix, n’Espriu, tothom
que hi vulgui veure clar o fer bé una sabata.28
Al poema “Carrer dels tres llits” diu:
però per amor..., com lo foll i cristal·lí Ramon l’Amic e Amat.29
Altrament escrigué a “24 de desembre”:
que fan bonea d’en Ramon Llull, tot ell bonea30
Es troben també referències al llibre “El poder i la verdor”, i al
poema “Turmeda ambient”:
En Ramon Llull, que era de raça bruna
i duia morenors de moratiu
als ulls, on la mirada just és una31
Textos d’aquest poeta apareixen al catàleg de l’exposició
“Homenatge a Ramon Llull” a la Sala Pelaires, 1985. Blai Bonet deixà
començada una novel·la que titulà “Ramon”, possiblement en record
del Beat.32 El 1998 el Govern de les Illes atorgà a Blai Bonet el premi
Ramon Llull, a títol pòstum.
L’escriptor Antoni Vidal Ferrando, guardonat en nombrosos
certàmens literaris també esmenta, subtilment, al Doctor Il·luminat.
Es, segons el meu parer, en un dels millors poemaris que ha escrit,
“Racó de n’Aulet”, premi Ciutat de Palma 1985, concretament al
poema núm. 9:
Dansa Llull majestuós entre les ombres
solellades a penes
dels crepuscles més pàl·lids,
commòs d’aquest poble amatent
28
29
30
31
32

Bonet, Blai. “Poesia completa”. Barcelona, 1984. p. 310.
Id. p. 529.
Id. p. 555.
Id. p. 1.283.
Informació facilitada per Pau Vadell. El meu agraïment.
170

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

on s’agermanen benastrucs
mandra i cobdícia, llop i folcat,
clam i silenci.
Miquel Pons al llarg de la seva extensa obra ha fet referència,
en nombroses ocasions a l beat Ramon. A estudiat els poemes que
tracten el tema lul·lià, la iconografia i altres aspectes literaris. De tot
plegat, amb l’avinentesa de l’Any Llull ha oferit “Tot so l’any Ramon
Llull”,33 així com diverses col·laboracions a la publicació “Dies i
coses”.
Dins l’obra d’Antònia Vicens no es troben referències a Ramon
Llull. Tot i així l’escriptora és una admiradora de l’obra del mallorquí
universal, fins al punt que a la sepultura familiar, al cementeri de
Santanyí, hi figuren escrits sobre pedra de la vila, aquests bellíssims
i adients versos del “Llibre d’Amic e Amat”;
e los aucells
feniren llur cant
e l’Amic
mori per l’Amat
en l’alba.
El 1987, el Govern de les Illes concedí a Antònia Vicens el premi
Ramon Llull.
Mn. Jaume Serra escrigué tres sermons dedicats al Beat. Com a
soci de la Societat Arqueològica Lul·liana predicà en dues ocasions a
la missa que aquesta entitat celebra anualment a la basílica de sant
Francesc de Palma, on es troba el sepulcre de Ramon Llull. Dia 10
de febrer de 2001 pronuncià la primera homilia. Vegem un fragment:
No em sap gens de greu que els dos grans santuaris mallorquins,
ultra la Seu, siguin Lluc i la Sang; no em sap gens de greu, però... ai
las! El sepulcre de Ramon, quants de mallorquins l’ignoren i...els seus
llibres? I la seva vida? I el seu amor i zel ecumènic?
Dia 17 de febrer de 2009 pronuncià el segon sermó al mateix lloc,
i un any abans, dia 27 de gener amb motiu de la commemoració de
la conversió de Ramon Llull havia predicat al santuari de Cura.

33 Pons, Miquel. “Tot so l’Any Ramon Llull”. Col·lecció COSES NOSTRES, núm 166. Cas Concos
des Cavaller,2016.
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Llorenç Vidal, fundador del Dia Escolar de la No Violència i la
Pau, és l’autor de varis poemes que evoquen Ramon Llull com a
figura prominent de la nostra terra i de la nostra llengua.
“La mort d’en Barbaflorida” situa al Beat davant les costes de
Mallorca al moment de la seva agonia. “Ramon Llull” es altre poema
també amb referències al mar:
Fill de la Terra, Pare de la Terra,
40 focs eterns t’obren la boca
i solquen, com a sàtirs la cogula
d’aquest regne del mar, que el mar sadolla.34
Aquest poeta també fou guardonat amb el premi Ramon Llull.
L’escriptor i editor Pau Vadell pertany a la darrera fornada de
poetes que ocupen amb força l’espai actual de les lletres catalanes.
Malgrat la seva jovenesa, el seu pensament va més enllà de les
corrents literàries actuals. En alguns dels seus poemes recorda Llull:
Arrecerat de punyides
“Los senyals de les amors que l’amic
ha a son amat sòn en lo començament, plors,
e en lo mig tribulacions,e en la fi mort.”
Ramon Llull
De la mateixa rancor d’on uns arbres sexuen i folien
d’on la erisipela emmalalteix la pell,
d’allí
una falç de més d’un pam i mig de maneg
enganxarà tots els mals.
Qui diu mals, diu despropòsits!35
A “... Cal parar i vomitar fort!” també es troba esmentat Ramon
Llull.36
El filòleg Cosme Aguiló publicà el 2004 un deliciós treball titulat
“Cançons de Cabrera”. Un recull de composicions populars referides
a aquesta illa, que, com diu l’autor «pertany al municipi de Palma,
però els santanyiners i els saliners la vivim com a cosa nostra».37
34 Vidal, Llorenç. “Antologia poètica” 2012.
35 Vadell, Pau. Poema inèdit, 2004.
36 Tomàs Martinez, Joan / Pons Alorda, Jaume / Vadell, Pau. “El poder i la fortor”. Ed. Tria
Llibres, 2009. p. 118-119.
37 Aguiló, Cosme. “Cançons de Cabrera”. Palma 2004.
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Una d’aquestes cançons, dins l’apartat “El caràcter lúdic del
llenguatge en les cançons de l’absurd”esmenta Ramon Llull, en
paraules de l’autor seria com «jugar amb les paraules i entretenir la
ment...» Vegem aquesta cançó:
Com Cristo vengué al món
aquesta àncora ja hi era:
la trobaren dins Cabrera
baix del beato Ramon.
La publicació Dies i coses, editada a Calonge, s’ha fet ressò de
l’Any Llull. Al núm. 170 l’editorial dona la benvinguda a aquesta
celebració, inclou un article de Miquel Pons i altre de Llorenç Vidal,
amb els poemes “Ramon Llull” i “La mort d’en Barbaflorida”. A la
portada hi figura una fotografia de l’estàtua del Beat que es troba al
claustre de la Real.
Els exemplars núm. 171, 172, 173 i 174 contenen articles de
Miquel Pons, “Fent camí amb l’Amic i l’Amat”. Biel Bordoy presenta
“Apropament a Ramon Llull” i Bernat Juan escriu un article titulat
“Vigència de Ramon Llull”. Altrament, aquesta revista inclou un
article sobre la imatge de Llull de la parròquia, extret de la meva
publicació “Patrimoni de la parròquia de Santanyí” que caldrà revisar
pel fet d’haver descobert l’autor d’aquesta imatge i la data de la seva
execució.
Paral·lelament a aquestes notes literàries, amb el Beat com a
personatge central, s’han d’esmentar altres fets i altres activitats
relacionades amb el tema.
Un carrer a Ses Salines, altre a l’Alqueria Blanca i una plaça a
Santanyí porten el nom de Ramon Llull.
A Calonge, el 25 de setembre de 2015 Mª Bel Ripoll, doctora
en filologia catalana, pronuncià la conferència “Ramon Llull, la
fascinació per la paraula”.
A l’hora d’escriure aquestes notes, està prevista a la Casa de
Cultura Ses Cases Noves, l’exposició promoguda pel bisbat de
Mallorca i el Consell de Mallorca “Ramon Llull, escriptor rodamón”,
organitzada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santanyí.
Per la seva banda l’associació cultural Lausa organitza la conferència
“Ramon Llull: Somni, miracle i misteri” a càrrec de Mn. Teodor Suau
Puig, Canonge de la Seu de Mallorca.
Com a conclusió cal considerar que Santanyí, a partir del segle
XVII, viu el fenomen Llull de manera continuada. La vila ha deixat
de sofrir els perills que suposaven els atacs dels pirates del nord
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d’Àfrica. S’embellí el temple, on hi treballaren artistes reconeguts
arreu de Mallorca, com Jaume Ballester, Rafel Blanquer, Miquel
Barceló (que obrà la figura del Beat) i possiblement algun escultor
de la família dels Carbonell.
El coneixement i la devoció a Ramon Llull augmentà, i ho seguí
fent durant el segle XVIII. S’ha de considerar determinant el fet del
gran nombre de sacerdots que exerciren el seu ministeri a Santanyí
que provenien del Col·legi de la Sapiència, vertaders impulsors de tot
el que representava la doctrina lul·liana.
Durant els anys de pontificat de Díaz de la Guerra, Santanyí, com
altres viles de Mallorca, degué suportà les imposicions antilul·listes
del prelat, la qual cosa possiblement enterbolí la presència lul·liana
en tot el terme.
Dins el segle XIX, de la ma del rector mn. Sebastià Cerdà i ja en
el segle XX l’empenta de Bernat Vidal i Tomàs feren reviure l’interès
pel Doctor Il·luminat dins el món de les lletres. A partir d’aquí, tots
els escriptors han tengut present la figura de Ramon Llull, malgrat els
canvis generacionals i les noves tendències,no han deixat d’esmentarlo en les seves obres.
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Sepulcre del Beat Ramon a sant Francesc de Palma.

Detalls del sepulcre.
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Imatge de Ramon Llull.
Parròquia de Santanyí.

Detall de la imatge.

Ramon Llull.
Convent de les Franciscanes. Santanyí.

Ramon Llull.
Museu Parroquial de Santanyí.
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Ramon Llull. Procedent de Ca’n Verger. Cortesia de Nadal Vidal. Llucmajor.

9. Ramon Llull. Ca’n Bonico. Ses Salines.
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LA RESTAURACIÓ
DE LA MARE DE DÉU DE CONSOLACIÓ.
DADES HISTÒRIQUES,
REVISIÓ DE L’AUTORIA I
ESTUDI MATERIAL DE LA PEÇA
Pere Terrasa Rigo1
Referències bibliogràfiques i històriques de la Mare de Déu de
Consolació de Santanyí: aproximació a l’autoria
El santuari de Consolació tal com el coneixem es fruit d’un
seguit de transformacions i reformes duites a terme durant els
seus cinc segles d’existència. No entrarem en aquest estudi amb
l’anàlisi detallat d’aquesta evolució, si no que ens centrarem amb
la imatge que ens ocupa. Cal tenir present però que moltes de les
intervencions realitzades al llarg de temps a qualsevol immoble
afecten directament o indirectament en els bens mobles que conté.
Els efectes directes sobre els mobles poden esser des de una senzilla
reubicació, o una mutilació parcial i adaptació a nous espais, passant
per canvis o pèrdua total d’us del mateix amb la conseqüent retirada
i moltes vegades abandonament fins arribar a una pèrdua total dels
mateixos. En immobles dedicats al culte cal no oblidar tampoc els
riscs que poden córrer algunes peces que per diversos motius son
retirades del culte o perden la seva funció litúrgica. Aquest seria el
cas de l’escultura que ens ocupa, ja que davant la troballa de la talla
primitiva i probablement la primigènia del santuari, l’escultura fruit
d’aquest estudi fou retirada del culte i gairebé oblidada en el sòtil de
ses cases del donat.
L’escultura de la Mare de Déu que avui presideix el santuari, poc
estudiada fins a les hores, i sense cap document històric que serveixi
per començar a enfilar la seva història la podem considerar de l’època
de la construcció del Santuari. Bernat Vidal i Tomás, escodrinyador
de la nostra història, lamentant-se de la falta de documents relatius a
aquest fet, i tenguent en compte les referències d’altres documents,
com per exemple alguns testaments, que ens poden aportar alguna
data referent a la construcció del santuari, proposa la construcció del
santuari al voltant del 1500. De la darrera dècada del segle XV es
coneixen dos testaments que fan referència a la imatge de la mare
1 Conservador i Restaurador de bens mobles. rrate72@hotmail.com
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de Deu però ambos parlen d’una imatge encara per fer o que s’està
fent.2
De la primera i segona dècada del s. XVI, Miquel Pons ens dona a
conèixer alguns testaments amb deixes a l’obra del santuari. Això ens
pot fer pensar que estava en procés de construcció. El mateix autor
esmenta altres deixes, com la de 1520, dedicades a l’aixovar de la
figura, ja que directament parla d’un mantell per a la mare de Déu.3
Davant això ens decantam per la hipòtesi defensada per la gran
part d’historiadors i que situa els inicis de construcció del Santuari
als voltants del canvi de segle, i podríem datar la imatge actual del
santuari amb la mateixa cronologia, donat-la per realitzada i amb
culte el 1520. Enrera queden les datacions que situaven la construcció
del santuari en els s. XIII o XIV.4
Passen els anys i les reformes, més o manco importants, i les dades
queden marcades a algunes pedres i retaules. Aquestes marques,
encara que minses i puntuals, també ens ajuden a filar el discurs
històric. Llastimosament algunes d’aquestes dades han desaparegut.5
La imatge original de la Mare de Déu, encara que en la visita
episcopal del bisbe Vich i Manrique de 1576 aquest ordenés la seva
restauració, cosa que ens pot fer pensar que es trobava en mal estat,
sembla que va perviure fins el darrer quart del segle XVIII.
La primera referència sobre l’escultura motiu d’aquest estudi
la trobam a la crònica que fa Jeroni de Berard el 1789 del seu
viatge per les viles de Mallorca. L’autor descriu l’escultura com una
imagen de Nuestra Señora de Consolación de no inferior escultura
y particularmente el Niño Jesús que trae al brazo es de buen gusto
y gracioso. La estatura de ella es natural, bien colorida, pero puesta
en un viejo altar corintio de dos columnas estriadas con canales
oblicuos y una baja definición.6
A pesar de les alabances no ens aporta massa informació, encara
que al fer referencia a la seva alçada natural podem entendre sense
possibilitat d’error que es refereix a l’escultura que ens ocupa ja que
2 VIDAL I TOMÀS, Bernat. Consolació, recull de documents i notícies sobre el santuari de
Santanyí. Palma: Impremta Mossèn Alcover, 1971.
3 PONS I BONET, Miquel. Notes Històriques sobre el Santuari de Consolació. Santanyí:
Ajuntament de Santanyí, 1994.
4 BERARD, Gerónimo de. Viaje a las villas de Mallorca, 1789. Palma: Luis Ripoll, editor, 1983,
p. 166.
5 Segons conta Vidal i Tomàs sobre el portal de la cotxeria hi constava la data de 1688 i
desaparegué amb les obres de 1936 (VIDAL I TOMÀS,B. [1], p. 44). En el retaule de Santa
Escolàstica es podia llegir la data de 1646 en una cartel·la de fusta tallada i policromada i que
actualment està desapareguda.
6 DE BERARD, G. [4], p. 165.
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aquesta te una alçada de 135 centímetres. Cal dir que amb la corona
l’escultura arriba a una alçada de 190 cm.
Caldrà esperar a 1839, data del manuscrit, tantes vegades recurrent
i tantes vegades posat amb dubtes, Miscelánea erudito mayoricense,
de Joaquim Maria Bover per trobar algunes dades facilitades amb
mes detall:
Pons (Nicolás). Hermano de Lluch Pons, Maestro de Guayta.
Fue buen escultor: es suya la estatua de la virgen del Puig de Consolación
de Santanyí elogiada por Berard. La trabajó en 1780. También es suya la
virgen de Agosto de la parroquia de dicha villa y el candelero con un angel
de la vela pasqual de Felanitx. No tuvo más sucesión que una hija casada con
Guillermo Oliver, médico de Santanyí.7

Ja a finals del XIX l’Arxiduc Lluis Salvador d’Àustria escriu: La
Mare de Déu de la Consolació que hi ha damunt el modern altar
major és una estàtua grossa segons sembla del segle passat, amb
moltes mides.8
De la referència de l’Arxiduc poca cosa en podem extreure, llevat
de que l’adjectiu grossa deixa clar que es refereix a l’escultura que
ara s’ha restaurat, i a més recull que probablement va esser feta el
segle XVIII, reforçant la possibilitat de la data de 1780 que apuntava
de manera ferma en Bover.

7 BOVER I ROSSELLÓ, Joaquim Maria. Miscel·lània erudito mayoricense. Tom X. 1839. fol 6v
(Manuscrit Biblioteca March).
8 LLUIS SALVADOR, Arxiduc d’Àustria. Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Palma:
Govern de les Illes Balears- Grup Serra- “Sa Nostra”, 2002. Volum cinquè, primera part, p. 666.
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De la referència Boveriana sen fan ressò, directe o indirectament,
altres autors i investigadors9 al llarg del segle XX però sense aportar
noves dades i sempre deixant un interrogant obert a la veracitat
de tal informació. L’únic que aporta noves dades és Miquel Pons a
Goigs a la retrobada Mare de Déu de Consolació de 1975 on diu
que l’escultor Nicolau Pons està documentat i a Notes històriques
sobre el santuari de Consolació de 1991 ens confirma que el te
documentat entre 1769 i 1793, encara que no dóna a conèixer les
característiques documentals. El mateix autor a un article del Sal i
Xeixa a més ens aporta una noticia curiosa i, si es vol, anecdòtica:
el nom de Coloma Estelrich i Vila, de Can Bernadí de s’Alqueria
Blanca com a model per a la imatge.10 Encara que per la realització
d’aquestes imatges no requereixin de model, en un principi, aquestes
dades ens ajuden a entendre la part més mitòmana de la devoció
popular i de com la tradició oral, veritat o llegenda, perviu al llarg
de la història al voltant d’elements importants de la nostra cultura o
devoció.
A l’any 1984 Gabriel Llompart publica l’article Elenco primerizo de
artistas mallorquines del s. XVIII11 on comparteix uns documents
ja que segons ell mateix escriu no quiero tenerlas más años retenidas
e infructuosas en las carpetas. Els documents que publica, per que
a partir d’aquets es puguin iniciar noves investigacions, son una
sèrie de llistats gremials de diversos anys. Es el primer cop que
es publica un document on consta un Nicolau Pons escultor. De
l’anàlisi d’aquets documents podem intuir que l’escultor Pons es va
examinar i per tant podia començar a exercir cap a 1749 ja que al
llistat d’aquest any encara no hi apareix, emperò si que localitzam a
9 Entre els autors que han parlat del tema destaquen:
MUNAR I OLIVER, Gaspar.
—Devoción de Mallorca a la Asunción. Palma: Impremta SS, Corazones, 1950.
—Los Santuarios Marianos de Mallorca. Palma: Impremta SS. Corazones, 1968.
PONS I BONET, Miquel
—Pròleg de VIDAL I TOMÀS, Bernat. Consolació, recull de documents i notícies sobre el santuari
de Santanyí. Palma: Impremta Mossèn Alcover, 1971.
—Goigs a la retrobada Mare de Déu de Consolació. Campos: Impremta Roig, 1975.
—Notes històriques sobre el santuari de Consolació. Santanyí: Aj. de Santanyí, 1991.
XAMENA FIOL, Pere
—Visita a l’Església parroquial de Sant Miquel de Felanitx. Felanitx: Aj. de Felanitx, 1989.
PONÇ I FULLANA, Andreu
—Patrimoni Artístic de la Parròquia de Santanyí. Palma: Consorci per la Foment de la Llengua
Catalana, 2005.
10 PONS I BONET, Miquel. “Per la mare de Déu de marc a Consolació”. Sal i Xeixa, 9, (1985).
11 LLOMPART, G. “Elenco primerizo de artistas mallorquines del s. XVIII”. BSAL, 45, (1989), p.
317-325.
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Nicolau Pons, sculptor en el llistat de 1750.
A un llistat del 6 d’abril de 1772 segueix apareixent Nicolas Pons
com a escultor i com a parroquià de Sant Miquel.
Segons la Gran Enciclopèdia de Mallorca, aquest mateix any tenia
el taller a la Placeta del convent de la Mercè.
Gràcies a la Memòria d’activitats 2010. Càtedra Alcover-MollVillangómez12 coneixem el projecte Terminologia artística en
català a la Mallorca dels segles XVI al XVIII, on trobam l’existència
d’un nou document13 relacionat amb Nicolau Pons. Es tracta d’una
documentació relaciona amb un plet on l’escultor reclama al rector
de l’església parroquial de Sant Jaume de Ciutat, l’import del retaule
que ell havia realitzat juntament amb el pintor Joan Muntaner.
Evidentment al llarg dels anys ha anat apareixent documentació
històrica on la existència d’un escultor anomenat Nicolau Pons es
indiscutible.
El que si que ha semblat discutible son, en general, les afirmacions
realitzades al manuscrit de Bover, per la senzilla raó que no aporta
cap tipus de referències documentals ni explica d’on treu les
informacions. Joaquim Maria Bover ja en vida va esser sempre molt
qüestionat, sobretot per el seu rival en aquell temps Antoni Furió i
Sastre. Per tant les dades aportades per Bover sempre s’han d’agafar
en certa prudència. Tal com escrivia Bernat Vidal i Tomàs cualquier
cuestión de índole histórica se presente a cualquiera primero hay
que consultar a Bover y en su caudalosa bibliografia casi siempre
podrá encontrarse el punto de partida para nuevas investigaciones,
aunque tengan que rectificarse las interpretaciones del historiador
mallorquín.14 Cal dir que Vidal i Tomás mai es va creure les
dades que Bover aportava sobre l’autoria de la mare de Deu de
Consolidació, sobretot per la falta de documents ja que sense cap cita
de les fonts es fa impossible qualsevol comprovació o constatació,
cosa que l’autor de Consolació sempre feia.

12 MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2010. CÀTEDRA ALCOVER-MOLL-VILLANGÓMEZ. Memòria
d’activitats 2010. [En línia] < http://docslide.net/download/link/memoria-dactivitats-2010> p.
14-18.
13 ADM. 17/136/5. 1764. L’escultor Nicolau Pons reclama al rector de l’església parroquial de
Sant Jaume de Ciutat, l’import del retaule que ell havia bastit juntament amb el pintor Joan
Muntaner.
Aquest document també ha estat estudiat per VILLALONGA, Andreu J. “Plets i art religiós a
Mallorca (segles XVI-XVIII). La sèrie documental causes civils com a font per a la història social
de l’art”, tesi de doctorat llegit a l’UIB. (2002).
14 VIDAL I TOMÀS, Bernat. “Bover a Santanyí”. Santanyí, 173, (1 d’abril de 1965).
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A més es dona la circumstància que el rector de la parròquia de
Santanyí durant els anys que ens ocupen (circa 1780) també nomia
Nicolau Pons. Aquest fet feia pensar a Vidal i Tomás que l’atribució a
Nicolau Pons de l’escultura de la mare de Deu era una errada ja que
el nom coincidia amb el del rector. Evidentment el rector, Nicolau
Pons i Rosselló15 va esser el que va promoure el canvi de l’escultura.
En aquest tema l’apotecari santanyiner hi va insistir almanco en
dues ocasions: en el seu llibre Consolació, far indiscutible per qui es
vol acostar a la història del santuari, i a l’article La mare de Déu de
Consolació,16 publicat en el quinzenal Santanyí.
Per tant davant aquestes dues hipòtesis, la iniciada per Bover
donant per fet que Nicolau Pons era l’escultor de la figura i la
defensada per Vidal i Tomás, que davant la falta de documents que
confirmessin l’existència de un Nicolau Pons escultor pensava que
era una errada d’interpretació i que aquest nom corresponia només
al rector, no es quedava més remei que intentar esbrinar alguna cosa
més. I fent cas de les sàvies paraules de l’erudit santanyiner vam
prendre les afirmacions de Bover com a punt de partida.
En primer lloc ens crida l’atenció les relacions familiars que
apunta Bover quan explica que l’única filla de Nicolau Pons, per a ell
autor de la figura, s’havia casat amb Guillem Oliver Garcies, metge
de Santanyí. Per tant la nostra investigació comença pel metge.
Al llibre Noticiari de Santanyí,17 de Ramon Rosselló Vaquer
trobam al metge Guillem Oliver Garcies ben documentat des de abril
de 1771 en que el batle Julià Vila i els regidors volen conduir durant
8 anys el doctor en medicina Guillem Oliver de Campos oferint-li
pagar 100 lliures i cases on viure i a més serà l’escrivà de la Vila.18
El metge esta documentat en diverses ocasions fins al 3 de Juny de
1804 en que reunit l’Ajuntament a la Sala el batle Guillem Ferrer i els
diputats, tracte com el doctor en medicina Guillem oliver es molt vell,
que fa 33 anys exerceix també de secretari de l’Ajuntament. Resolen
donar el càrrec al seu fill Llorenç Oliver.19
Vegent que aquesta afirmació de Bover era certa començam una
extensa consulta dels llibres sacramentals de l’Arxiu Diocesà per tal
d’intentar reconstruir l’arbre genealògic del metge.
15 SUNYER I RAMOS, Joan. Els clergues de Santanyí i la comarca. Santanyí: Aj. de Santanyí,
2007. p. 138.
16 VIDAL I TOMÀS, Bernat. “La mare de Déu de Consolació. Santanyí”. 56, (13 de febrer de
1960).
17 ROSSELLÓ VAQUER, Ramón. Noticiari de Santanyí. Santanyí: Aj. de Santanyí, 2000.
18 ROSSELLÓ VAQUER [17], p. 171.
19 ROSSELLÓ VAQUER [17], p. 185.
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Les sorpreses positives es van seguint una darrera l’altre al
comprovar que el metge, original de Campos, es va casar amb Antonia
Aina Pons Quetglas que alhora era filla de un Nicolau Pons i Barceló.
Tant Nicolau Pons i Barceló com la seva filla contreuen matrimoni a
la parròquia de Sant Miquel, parròquia a la qual pertanyia l’escultor
segons els documents ja esmentats.

Primer esbós de l’arbre genealògic de Nicolau Pons, on podem comprovar
que algunes de les afirmacions de Bover son certes. Les dades han estat extretes
dels llibres sagramentals de l’arxiu Diocesà.

En cap de les anotacions sacramentals hem trobat cap referència
a la professió de Nicolau Pons i Barceló.
Emperò si que podem dir que la majoria dels seus nets van néixer
a Santany. Ens falta localitzar el fill del metge, net de Nicolau, de nom
Llorenç Oliver Pons, al qual l’ajuntament de Santanyí va traspassar el
càrrec del pare el 3 de juny de 1804. Podria esser que aquest hagués
nascut a Campos o a Palma, ja que quan el seu pare és anomenat
metge de Santanyí duia uns 4 anys casat.
L’únic que no hem pogut localitzar de moment es la documentació
per poder acreditar que Nicolau Pons i Barceló era germà de Lluch
Pons, el senyor Lluc de la Meca, els més conegut dels mestres de
guaita.
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Per tant l’existència d’un Nicolau Pons del qual l’única filla es casa
amb el metge de Santanyí queda provada amb l’estudi genealògic
fet a partir de la figura de Gabriel Oliver, metge. I evidentment en
un mateix moment i en un mateix lloc, Santanyí, conviuen dues
persones amb el nom de Nicolau Pons. No deixa d’esser curiós que
en les anotacions dels baptismes de la parròquia de Santanyí que fan
referència als nets de Nicolau Pons i Barceló, conviuen plàcidament
ambdós Nicolaus: El rector i el possible escultor de la Mare de Déu.
Si tenim en conta que Joaquim Maria Bover va estar a Santanyí en
els anys posteriors a 1837, any en que es muda a viure a Campos,20
podem pensar sense por d’equivocar-nos que encara degué poder
parlar amb nets de Nicolau Pons que li poguessin haver traspassat
per via oral la informació referent a l’autoria de la Mare de Déu de
Consolació per part del seu padrí, Nicolau Pons i Barceló.
Evidentment no podem afirmar taxativament que Nicolau Pons
i Barceló sigui l’escultor de la mare de déu ja de moment no ens
consta cap document que ho acrediti. Emperò si que podem donar
per certes la majoria d’afirmacions de Bover al respecte. Si a això hi
afegim que als llarg dels anys, després de mort Bernat Vidal i Tomás,
s’ha documentat l’existència d'un escultor anomenat Nicolau Pons,
crec que no és descabellat pensar que hi ha moltes possibilitats que
Nicolau Pons i Barceló sigui el pare material de la Mare de Déu de
Consolació de 1780.
La Mare de Déu de Consolació: un exemple d’escultura
lleugera21
L’escultura que ens ocupa és un clar exemple d’escultura
lleugera. Aquest tipus d’escultura, poc estudiada a hores d’ara, estan
realitzades amb un seguit de materials amb un pes molecular sempre
inferior a la fusta, per tal de que la figura presenti una lleugeresa que
és impensable amb qualsevol escultura realitzada amb fusta o pedra.
Els materials més utilitzats per la realització d’aquestes escultures
són:

20 VIDAL I TOMÀS [14].
21 Per a més informació sobre les tècniques d’escultura lleugera:
ÀLVAREZ VICENTE, Andres. Imaginería ligera en Valladolid. Valladolid: Ayuntamiento de
Valladolid, 2011.
TERRASA RIGO, Pere. “La Cavalcada dels Reis del betlem de les caputxines. Un exemple
d’imatgeria lleugera”. A: PASCUAL BENNASAR, Aina (coord.). El pessebrisme a Catalunya i
Mallorca, segles XVII-XX. Palma: Monestir de la Puríssima Concepció, 2012. p. 198-215
ROMÁN GARRIDO, Rosa Mº ; CATALÁN MARTÍ, José Ignacio (coords.). Escultura Ligera.
València: Aj. de València, Regidoria de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals, 2017.
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—Pasta de paper
—Fustes lleugeres com la canya de blat de les índies, atzavara o
colorín (Erythrina coralloides). i pastes realitzades a partir de les
fibres de les mateixes.22
—Fibres vegetals diverses: estopa, espart, palla
—Tela encolada
—Suro
També hi podem trobar en la seva composició altres fustes més
comuns però sempre utilitzades com a estructura interior o formant
part de la figura en les parts que requereixen un treball més fi tal
com cares, mans i peus. Aquestes parts també es poden trobar
realitzades amb fang cuit o amb guix.
La utilització d’aquets materials es una constant dins les
representacions artístiques de tota la història. Des de l’Egipte faraònic
fins a l’actualitat trobam la utilització de materials lleugers, variant
per motius geogràfics o per la descoberta i comercialització de nous
materials que ajuden a aportar la lleugeresa cercada a les escultures.
Els motius de la utilització d’aquets materials comporta normalment
un procés de realització més ràpid i per tant una rebaixa econòmica
i a més, segons la tècnica concreta utilitzada, permet la realització de
figures o algunes de les seves parts de manera més o manco seriada.
En molts de casos la lleugeresa ve marcada per l’ús que es vol donar
a les imatges gairebé sempre relacionats amb rituals que comporten
moviment o trasllat de les peces, tal com poden esser processons o
muntatges de caràcter més efímer tal com betlems o cases santes.
La Mare de Déu de Consolació, com ja hem dit, es un clar exemple
d’aquest tipus d’escultura. Els materials utilitzats son la pasta de
paper i la tela encolada, amb un maniquí estructural interior realitzat
amb fusta de conífera.
Amb pasta de paper hi trobam realitzades la cara, les mans i els
peus. Cal esmentar que aquestes peces de pasta de paper estan
realitzades en motlle i cada una de les peces esta constituïda a la
vegada per diverses peces aconseguides amb cada una de les parts
del motllo i que un cop desmotllades son ajuntades mitjançar un
cosit i després rematades amb la mateixa pasta de paper. Per reforçar
la pasta de paper en el moment de l’estampació d’aquesta a dins els
diferents motlles s’aprofitava per donar una darrera capa amb trossos
de tela, molts vegades de peces de vestir reciclades, per tal de donar
22 Aquests materials son emprats en les escultures realitzades en la zona del Virregnat de Nova
Espanya (majoritàriament a Mèxic) i vinculades en inici al procés de evangelització, i arriben a
la península a través de les rutes marítimes existents a l’època.
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més consistència. Cal no confondre aquesta capa de tela interna amb
la tela encolada utilitzada per realitzar la vestimenta de la figura.
Normalment es realitzava un vestit mes o manco cosit (molts cops les
mànigues es presentaven un cop el vestit ja era posat) i un cop fixat,
generalment amb claus, al maniquí era encolat amb coles orgàniques.
L’estopa es utilitzada per modelar
els cabells i per donar forma i unitat
al maniquí interior realitzat amb
fusta de conífera. A més d’estopa,
en el farciment interior localitzam
restes de roba procedents de peces
de vestir reciclades. És necesari
no oblidar l’estructura interna, en
aquest cas la única part realitzada
amb fusta i en forma de maniquí
intern per a sostenir tot el conjunt
de l’escultura. Tots els materials
utilitzats son lleugers i encara que
hem dita que moltes vegades la
utilització d’aquets materials va
lligada a una certa mobilitat en l’ús
de la imatge, en aquest cas concret
no podem documentar cap tipus
d’acte on es mogués de manera
sistemàtica la peça.
Però el que queda clar es que
existeix un sistema constructiu metòdic
amb aquests tipus de materials i que
en els darrers temps s’han començat
a tenir en compte aquestes figures i
els seus processos constructius així
com la seva recuperació. Fins no
fa massa aquestes escultures eren
Esquema de l’estructura interior de
considerades de segona categoria.
l’escultura en forma de maniquí.
Fruit dels estudis recents s’ha pogut
Està realitzada amb dos ovals
constatar que es tracta de sistemes
de fusta, un per les espatlles i
l’altre per a la cintura, i amb un
constructius paral·lels a altres
seguit de llistons per tal d’anar
sistemes constructius com la talla
esbossant la forma i la posició de la
amb fusta, i que a més presenten els
figura. Tota l’estructura es sustenta
mateixos tipus d’acabats: carnacions,
al voltant d’una ànima central que
es l’espina dorsal de l’escultura, des daurats, platejats, estofats.....Cal
de el cap fins a la peanya.
esmentar que algunes escultures
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lleugeres han estat catalogades com a talles i això fa evident que
la utilització de materials lleugers no te per que tenir un resultat de
qualitat menor. Amb els estudis que a poc a poc es van realitzant es
pot anar constatant que l’utilització d’aquets materials estava dins la
completa normalitat i es feien constar en contractes i inventaris sense
cap tipus de problema.
Sens dubte la fragilitat dels materials ha estat un inconvenient en
la conservació i perdurabilitat d’aquest tipus d’escultures, i moltes
d’elles han arribat al nostres dies molt intervingudes per tal de
mantenir-les en us.
El fet d’haver intervingut algunes imatges lleugeres i d’haver
realitzat estudis de cada una d’elles ens permet anar dibuixant
un mapa metodològic. Per citar un exemple direm que el sistema
constructiu de la Mare de Déu de Consolació es exactament el mateix
que la cavalcada dels Reis del betlem de les caputxines,23 encara que
les diferències de volum siguin notables. Els materials utilitzats son
els mateixos: pasta de paper i tela encolada sobre un maniquí de
fusta i estopa. Cal recordar que dita cavalcada data de 1756, 24 anys
abans que la probable construcció de la nostra Mare de Déu. Encara
que de manera primerenca i de la diferència de mesures de les peces
comparades, podríem començar a establir algunes característiques
d’aquest tipus de figures creades al llarg del s. XVIII a Mallorca. Així
com es vagin estudiant noves imatges podrem anar completant el
catàleg de sistemes constructius i materials utilitzats. Els professionals
implicats en la recuperació d’aquestes escultures creim de important
necessitat que es realitzin estudis en profunditat per tornar no nomes
la dignitat estètica a aquestes peces, si no també la dignitat històrica
i llevar-los l’etiqueta d’escultura de segona categoria o popular.
La restauració: una antiga reclamació
L’estat de conservació dolent de la peça, fruit evidentment de la
humitat, que sempre xorria a Consolació,24 ja ve d’enrera. La utilització
de materials lleugers, sobretot en el cas de la pasta de paper i de la tela
encolada, fan que la degradació d’aquestes figures sigui molt difícil
de detindré, ja que la humitat afecta directament al poder adhesiu de
les coles emprades i la pèrdua de duresa es constant, provocant que
les teles perdin la seva rigidesa provocant despreniments constants
de les capes de preparació i de la policromia.

23 TERRASA RIGO [20], p. 210.
24 VIDAL I TOMÀS,B. [2], p. 40.
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Això fa que al llarg del segle XX les reclamacions d’una restauració
es fessin sentir a traves de la ploma de Vidal i Tomás.
També son constants les intervencions a la peça. En la reforma
interior, beneïda el 1936, en la construcció d’un nou retaule bastit
per l’escultor Joan Serra, tal com costa en algunes peces de l’antic
retaule que han estat adequades per tal d’agombolar la imatge
retornada al culte a l’església parroquial de Santanyí, es va realitzar
una restauració més o manco integral de la peça per tal posar-la
decent per ubicar-la al nou retaule i per tal d’unificar-la amb les
escultures de sant Domigo i Sant Roc, procedents també del santuari
i recol·locades als costats del retaule. Però sens dubte les condicions
de conservació no eren les adequades per una peça com aquesta i
el procés de degradació degué aparèixer al pocs anys. Ja en llibre
Consolació de Vidal i Tomás, editat per primera vegada l’any 1949,
l’autor es lamentava del seu mal estat i es negava a una substitució
de la imatge, que segons sembla sen havia parlat, i demanava una
oportuna i convenient25 restauració. Les restauracions puntuals, per
tal de dignificar-la es dugueren a terme al llarg dels anys per Cosme
Coves que fent us dels seus pinzells i de la seva finesa colorista no
es resignava a que la mare de Déu perdés la dignitat.
Emperò una restauració completa es feia esperar, i l’estat de
degradació anava en augment fins al punt que Vidal i Tomás en
l’article en el Santanyí del 13 de febrer de 196026 ja dona la peça
per irrecuperable es trobava en un estat de pésima conservación i
adjectivava una possible restauració com a inoperante i es fa ressò de
que es volia fer una còpia, aquest cop amb materials mes resistents,
realitzada per un escultor de renom en aquell moment. Interesants
els conceptes sobre els valors afectius, històrics i de pietat popular
que utilitza per defensar la còpia enfront d’una imatge de concepció
totalment nova.
Ni la còpia ni la restauració mai es dugueren a terme i als pocs
anys moria Vidal i Tomás. L’any 1971 la família de l’investigador
feren donació de la imatge primigènia a la parròquia per que tornés
al Santuari, ja que aquesta era la seva voluntat. Aquesta imatge a
finals dels 50 i fruit d’unes converses entre Cosme Coves i Bernat
Vidal i Tomás fou recuperada de l’oblit a Can Cordella de la Costa.27

25 VIDAL I TOMÀS,B. [2], p. 42.
26 VIDAL I TOMÀS [16].
27 PONS I BONET, Miquel. Notes històriques sobre el santuari de Consolació. Santanyí: Aj. de
Santanyí, 1991
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Amb el retorn de la imatge sedent al Santuari, l’escultura lleugera
i en mal estat fou dipositada a les cases del donat i allà va sobreviure
en condicions pèssimes fins a principis de 2015 quan la vaig
examinar per primer cop per tal de poder començar tot el procés per
una possible intervenció.
Havia arribat l’hora de intentar la seva preservació, no només
com a peça lligada a la pietat de la nostra contrada si no com a
peça escultòrica singular, i que a pesar de totes les contrarietats
havia sobreviscut 250 anys. I encara que Mateu Rotger, col·laborador
del Bisbe Campins digués que la figura de la de la Mare de Deu es
d’”encolada” y basta aixó per dir qu’es dolenta; el retaule es una
monstruositat grega-romana amb unes pintures que fan por á n’el
Dimoni,28 en el 2015 li arribà el seu moment. Les declaracions de
Rotger els hem d’interpretar en el moment històric corresponent.29
Durant aquella primera visita pastoral del Bisbe Campins una de les
finalitats era anar seleccionant peces artístiques de les parròquies
i oratoris i documents dels arxius parroquials per tal de crear el
fons que formarien dols dels projectes que tenia Campins dins el
cap: El museu i l’arxiu diocesà. A més l’atracció vers el gòtic com
a art més pur era l’idea principal que s’aplicava en aquesta recerca.
Les paraules un tant gruixudes les hem d’entendre també en el
context d’una carta privada de Rotger a Alcover. De totes maneres
el menyspreu que sentien cap al barroc queda més que patent a la
Carta pastoral del bisbe Campins sobre la restauració de la Seu de
Mallorca30 publicada l’any 1904.
Les cartes que enviava Rotger al Alcover al llarg d’aquesta visita
pastoral deixen palès que la tria de peces per ambdós projectes era
una constant a tots els pobles.
M’atreviria a dir que si la mare de Déu primigènia hagués estat
trobada en les dependències del santuari, tal com la veié Gerónimo
de Berard,31 avui no presidiria el nostre puig si no que l’hauríem
de visitar al Museu Diocesà. Per això tant la mare de Deu que s’ha
restaurat i l’admiració i salvaguarda de la imatge més antiga per la
família de Can Cordella podem dir que formen part indispensable de
28 Carta de Mateu Rotger a Antoni Maria Alcover, Felanitx 10 de maig de 1899. A: PEREA, Maria
del Pilar. “Epistolari d’Antoni Maria Alcover (1880-1931). Palma: Govern de les Illes Balears.
Editorial Moll, 2008
29 Pes a més informació: FULLANA PUIGSERVER, Pere. El Bisbe Arquitecte.
30 VILLALONGA VIDAL, Andreu Josep. “Comentaris a la carta pastoral del bisbe Campins sobre
la restauració de la Seu de Mallorca”. A: GAMBÚS SAIZ, Mercè; FULLANA PUIGSERVER, Pere
(coords.). Campins i Gaudi. La reforma de la Seu de Mallorca i la seva implementació en el
monument (1903-1947). Palma: Publicacions Catedral de Mallorca, 2015.
31 BERARD [4], p. 165.
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la tornada al puig de la Mare de Déu primera. I només per això la de
1780 es mereixia una nova oportunitat.
A dia d’avui presideix la primera capella de l’esquerra entrant pel
portal major de l’església parroquial de Santanyí.
El procés de la restauració
Tal com ja hem avançat l’estat de conservació de l’escultura era
molt dolent. Si la seva retirada l’any 1971 venia avalada per l’estat
de conservació que presentava, aquest s’havia vist molt incrementat
durant els més de 40 anys que havia estat al sostre de la casa del
donat. L’acumulació de pols, la humitat i les goteres i la presència de
alguns coloms i rossegadors havien conduit la peça a un estat límit.

La realització de radiografies ens va permetre tenir una primera coneixença
del sistema constructiu així com descobrir que baix la policromia
hi havia ulls de vidre.

De l’estat de conservació el més destacable era que presentava
l’ànima central rompuda en dues parts, tenguent present que aquesta
ànima era la vertadera espina dorsal de l’escultura ja que els materials
lleugers necessiten sempre de reforços interiors per sustentar-se
en condicions. A més d’això no podem deixar de banda la gran
quantitat de capes de policromia que presentava. Algunes zones
havien estat repintades completament i a consciència aplicant sobre
la policromia original noves capes de preparació i noves policromies.
A més presentava un seguit de repintades superposades fruit de les
intervencions del segle XX. També localitzàrem algunes zones que
presentaven materials afegits tal com guixos, teles i papers, aplicats
com a reforç a mida que l’escultura s’anava degradant i perdent
duresa.
Els rosegadors, rates, també havien fet part de la feina. Havien
trobat en l’interior de l’escultura un lloc idoni per a fer la seva vida.
Havien utilitzat l’estopa constitutiva dels volums de l’escultura per
fer el niu, i també eren les causants de que l’ànima central estàs
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rompuda i amb alguna part desapareguda. Per poder accedir, les
rates, havien practicat alguns forats a l’escultura, un d’ells, el més
visible, al pit de la mare de Déu.
La figura del nin es trobava separada de la figura principal per
ruptura del suport i aguantada a aquesta mitjançant un gruixut fil
de ferro. El nin també presentava el cap disseccionat, que per sort
no s’havia perdut. Cal esmentar que la figura del nin esta realitzada
completament amb pasta de paper i tela encolada sense reforços
interior.
Les corones presentaven important pèrdues de suport.
La finalitat primera de la restauració era que l’escultura recuperàs
la rigidesa que presenten aquestes escultures quan es troben en bon
estat. Cal dir que la gravetat de l’estat de conservació que presentava
ens obligava a realitzar una intervenció que amb els criteris actuals
de restauració es pot considerar extrema, però que era indispensable
per poder realitzar qualsevol intervenció. El més primordial era
substituir o reforçar l’ànima central i per això vam haver de
disseccionar l’escultura per la part posterior de dalt a baix. Aquesta
acció es va dur a terme retirant la part posterior del mantell per tal de
poder accedir al seu interior. La part positiva d’aquesta intervenció

Estratigrafia de la mostra presa en el mantell de la mare de Déu.
En aquest punt podem observa l’existència de 4 policromies sobreposades.
En aquest punt la policromia original estava formada per una capa de bol,
una làmina de plata estofada amb policromia negre.
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a més de la recuperació de l’estabilitat fou que ens va permetre un
estudi al detall del procés constructiu i que es va complementar amb
una sèrie d’estudis de caire científic tal com radiografies i analítiques
de les policromies.
Finalment per no desmembrar massa l’escultura original es va
decidir crear una segona ànima central per tal de reforçar l’original.
Es va utilitzar una fusta de conífera similar a l’original. Es van
realitzar una neteja de totes les restes que les rates havien introduït
(papers, bosses, fulles seques....) i de les restes inservibles d’estopa i
roba que havien estat atacades pels animals.
Un cop estabilitzada l’ànima central es va procedir a reconstruir
els volums perduts emprant els mateixos material utilitzats en
origen: fibres vegetals(estopa i espart) i cola de conill. Les peces
de tela encolada que havien estat retirades de l’escultura van esser
restablertes al seu lloc mitjançant reforços de tela de lli i cola de
conill després d’haver apedaçat els forats que presentaven utilitzant
els mateixos materials.
A la part exterior el primer que vam fer va esser retirar tots
els materials volumètrics aplicats tal com guixos i pastes i teles
encolades, recuperant els volums originals. Els forats van esser també
apedaçats amb tela de lli semblant a l’original i cola proteica.
Sobretot el mantell i les parts mes sortints del vestit presentaven
molta pèrdua de policroma deixant la tela del suport a la vista i sense
duresa. Es va anar aplicant cola de conill en diverses proporcions
prèvia humectació del suport per tal de que aquesta anés recuperant
la rigidesa.
Es van fer proves de retirat de repintades i repolicromies.
En algunes zones es van comptabilitzar fins a 5 capes diferents,
confirmant els resultats de les analítiques i de les estratigrafies.
L’estat en que es trobava la policromia original era molt dolent ja que
una part d’ella estava realitzada mitjançant plata i aquesta es trobava
molt perduda i la que restava estava completament oxidada. A més
hi havia moltes pèrdues de la policromia original i aquesta es trobava
molt ratllada ja que l’hi havien passat alguna eina o paper de vidre
per tal d’assegurar-se una bona adhesió de les capes superposades.
Fruit de totes les proves realitzades vam poder constatar que el
mantell original també era de color blau i que anava tot decorat
amb motius florals en plata estofada i alguns detalls a pinzell i tot
el contorn decorat amb or fi. El forro del mantell anava tot en plata
estofada. El vestit original també era blanc tot esquitxat de floretes
daurades. En vam recuperar una i la vam deixar de testimoni. Els
cinyells que porten la mare de Déu i el nin també es trobaven daurats
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Estratigrafia de la mostra de la carnació del nin. Podem comprovar que en aquest
punt localitzam dos processos policroms complets. No es tracta nomes de repints
si no d’un repolicromat realitzat a consciència ja que sobre la capa pictòrica
original es va tornar aplicar una capa de preparació per tornar realitzar la carnació.
Aquesta intervenció probablement sigui la realitzada l’any 1936.

amb or fi. La trobada de les restes de policromia original, encara
que en un estat irrecuperable pel gran percentatge de pèrdues i la
l’estat de conservació de la que quedava, ens van permetre constatar
una cosa que ja havíem observat en altres escultures lleugeres: la
utilització de materials lleugers no es sinònim d’una escultura de
manco qualitat estètica, ja que les tècniques i materials utilitzats
eren exactament els mateixos que s’utilitzaven en les escultures
realitzades en materials més convencionals. En aquesta en concret,
vam poder confirmar la utilització d’or fi i plata i la utilització de
tècniques com l’estofat.
Tenguent en compte que aquesta imatge tornava al culte es
va decidir conjuntament amb la propietat que per dignitat la
policromia de les vestidures de l’escultura serien refetes seguint els
procediments clàssics. Aquestes van esser realitzades amb tremp d’ou
i or fi, seguint la distribució de colors en que encara es recordava
l’escultura quan presidia la capella del Santuari: una dona vestida de
blanc i amb mantell blau, amb cara de Pasqua i amb colors de bona
salut, i que al braç portava un nin vivaç i etxerivit, que em feia sa
mitja, i a l’altra mà aguantava un rosari amb un joiell. Era nostra
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Dona de Consolació.32
El cap del nin va esser adherit al cos i davant la impossibilitat de
poder treballar des de l’interior es va realitzar un entramat de varilles
de fibra de vidre que subjectaven el cap en la seva posició mentre
els adhesius aplicats endurien. Les varilles foren adherides a la part
interior del cos del nin amb estopa i cola de conill.
Les parts perdudes de les corones van esser reintegrades amb
fusta i posteriorment daurades amb or fi i plata.

Inici i final del procés de restauració.

32 GRIMALT I VIDAL, Josep. “Introducció”. A: Consolació. Santanyí: Josep Grimalt editor, 1989.
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UNA BIBLIOTECA FAMILIAR
A SANTANYÍ EN EL SEGLE XIX
M. Teresa Escalas i Tramullas

1

Una biblioteca familiar

Cal Reiet. Santanyí.

Una biblioteca és el lloc que conté una col·lecció de llibres,
publicacions periòdiques o altres documents, organitzats segons
sistemes preestablerts, per a ésser consultats.2 És sota aquesta
definició que ens dóna el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans,
que intentaré fer-vos a conèixer la biblioteca que va ser determinant
per a la vida d’una família del segle XIX a Santanyí: els Escalas de
Cal Reiet.
1 Dra. en Ciències, Químiques. Professora jubilada de la Universitat Autònoma de Barcelona.
teresa.escalas@uab.cat
2 Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la Llengua Catalana (en línia). Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, 2007. http://dlc.iec.cat/index.html. Data de la consulta novembre del
2016.
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La biblioteca de Cal Reiet, a Santanyí, va ocupar un lloc essencial a
la casa i a la vida de la família d’en Jaume Escalas i na Rosa Chamení,
i dels seus set fills: Catalina, Matilde, Jaume, Rosina, Fèlix, Victòria
i Ernesto. Va ser iniciada el 1881 i, malgrat les dificultats que han
suposat els canvis de propietaris i dels usos de la casa, ha estat
conservada fins a l’actualitat. Fa un any que una gran part dels llibres
i documents, 1.000 aproximadament, ens han estat cedits a la família
i esperem donar-los el digne destí que es mereixen.
Aturada en el temps
Un interès molt especial dels llibres i documents d’aquesta
biblioteca és que ens transporten més de dos cents anys enrere per
gaudir pausadament de la lectura, avui i en el nostre ambient, com
si els fets que no hem viscut i les persones properes que no hem
conegut fossin actuals. És una invitació a un diàleg imaginari, amb el
qual podem participar dels seus coneixements, de la seva vida i dels
seus sentiments.
Tot i que els grans avenços tecnològics del segle XX ens han
eixamplat l’espai on ens movem i la velocitat amb la qual ens
comuniquem, passat el temps, ens adonem de com els grans
problemes que es plantejaven fa centenars d’anys, com eren el sentit
i el transcurs de la vida, les relacions entre les persones i els valors
i l’organització de la societat, segueixen sent d’actualitat i tanmateix,
seguim cercant les respostes, que deuen ser pròpies de cada moment,
de cada situació.
La Biblioteca de Cal Reiet és particular per l’època en què se’n
va reunir el contingut i també en la forma com es va anar ampliant,
ja que, encara que molts dels volums i documents són anteriors a
la construcció de l’edifici, a finals del segle XIX, podem considerar
que es va iniciar a partir d’aquest moment. Durant tres o quatre
dècades el nombre d’exemplars va augmentar intensament, i es van
seguir conservant tots, des dels inicials però a partir dels anys 20 les
aportacions van ser mínimes i de caràcter més personal, per part dels
propietaris. Es tracta doncs d’una biblioteca «aturada en el temps».
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La Cultura, un objectiu a la vida
La lectura, i el fet de tenir els llibres a l’abast, era una condició
ineludible per a aquells que consideraven l’accés a la cultura com un
objectiu primordial a la seva vida. I, per als de Cal Reiet, descendents
dels Escalas de can Parra,3 aquest ho era sens dubte.

La Roqueta, revista il·lustrada y La Unión Balear, revista iniciada el 1881,
per part del moviment obrer.

Els primers Escalas que van arribar a Santanyí, probablement a
finals del XVII, inicialment van ser agricultors i més tard arrendataris.
Els de Can Parra no van ser propietaris fins avançat el segle XIX,4 5 i
és a partir d’aquest moment en què en Jaume Escalas i Vidal, fill de
Mateu i Paula, i la seva esposa Catalina Vidal, aconseguiren donar
estudis a cinc dels seus set fills, els mascles, iniciant una nissaga
de metges, apotecaris i advocats, entre els que és molt conegut a
3 ESCALAS I TRAMULLAS, M. Teresa. “Els de Cal Reiet i el seu temps” pàg. 291-304. Jornades
d’Estudis Locals de Santanyí. Santanyí: Llengua, terres i gent. Institut d’estudis baleàrics, LAUSA.
Santanyí: Ed. Ajuntament de Santanyí, 2015.
4 El 1747 s’encantaren diversos trossos de les comunes de la vila i el que va de l’Estret del
Temps fins a la part de s’Amarador, el tragué Miquel Escales. Rosselló Vaquer, Ramon. Noticiari
de Santanyí (segles XIII - XIX) p 167. Mallorca: Gràfiques Llopis - Felanitx. Dep. Legal: PM 7872000. 2000.
5 VIDAL FERRANDO, Antoni. La Població i la Propietat de la Terra en el Municipi de Santanyí
(1868-1920). p 153, 160 i 161. Mallorca: Editorial Moll, 1992.
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Santanyí, en Bernat Escalas, «el de les barbes» que va ser metge i
batle del nostre poble. D’aquesta manera, els de Can Parra, van
canviar el dur treball damunt la terra tan estimada, pedregosa i seca,
per una forma de vida diferent: van “haver-se de guanyar es pa amb
sa ploma”.6
En Mateu Escalas i Vidal (Santanyí 1809-1892), un dels fills dels
primers de can Parra, els que van construir la casa al davant de
“Sa Porta Murada”, juntament amb el seu fill Jaume Escalas i Garau
(1843- 1909), van edificar la casa de Cal Reiet.7
Els llibres i les revistes, magatzems del coneixement
Els llibres i també les revistes eren els únics magatzems del
coneixement: portaven la informació que obria i eixamplava les idees
dels que hi accedien, mostraven el món i l’existència de diferents
cultures, contrastaven les diferents creences de la humanitat, les
diferents ideologies i opcions polítiques i relataven l’evolució de la
societat. També ajudaven a comprendre els grans avenços científics

El Porvenir de Mallorca. Revista Científica, Tècnica i Humanista.
Director D. Pedro Estelrich. Imprenta de Bartolomé Rotger. Palma 1876.
6 Frase que exclamava Madò Miquela de can Domingo, sa nostra veïnada a Sa Torre Nova, al
Cel sia, quan al matí ens duia una panera de figues recent collides.
7 La casa de Cal Reiet, pertanyent a l’extensa família d’en Mateu Escalas i Vidal (Santanyí 18091892) i del seu fill Jaume Escalas i Garau (1843- 1909), va passar a l’hereu d’aquest, Jaume
Escalas Chamení, que en va fer un ús menys continuat ja que en els darrers 15 anys de la seva
vida s’havia establert a Barcelona i hi passava només els estius, així com van fer més tard els
seus hereus, en Jaume, na Rosa i en Rodrigo Escalas, que finalment la van vendre a finals del
segle XX.
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de l’època, posaven a l’abast les noves tecnologies, i mostraven com
millorar la salut i la qualitat de vida. Donaven a conèixer els nous
tractaments mèdics, els nous coneixements sobre la higiene per
prevenir les malalties i el funcionament del nostre cos i de la nostra
ment.
En el segle XIX, i especialment en les dècades properes al canvi de
segle, les grans descobertes científiques van canviar profundament
els coneixements sobre les lleis físiques que ens expliquen com
és i com canvia el món. En aquest temps la matèria deixa de ser
compacte i indivisible i apareixen les partícules subatòmiques, el
corrent elèctric, les ones i la radioactivitat. Els éssers vius deixen de
ser creats en una setmana d’intensa activitat per donar pas a l’evolució
de les espècies, lenta i plena d’atzars i es preveu el contagi de les
malalties relacionant-lo directament amb la higiene i la profilaxi.

Instrucciones y Preceptos Higiénicos para Prevenir el Cólera Mórbido.
Tipografía de Pedro J. Gelabert. Palma de Mallorca 1884.
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L’accés a la cultura, a través dels llibres, era el que permetia
superar les creences i les supersticions que sotmetien el poble,
pecaminós i en permanent penitència, esporuguit davant del risc de
ser exclòs de la societat religiosa i de la imatge d’una eternitat en
flames, en mans de dimonis que dominaven els pitjors turments. La
cultura ajudava a comprendre millor el món, que per les dificultats
de desplaçar-se era físicament restringit al que era pròxim, i donava
accés a coneixements universals. La Biblioteca va ajudar els lectors
a partir dels coneixements i dels indrets més pròxims fins als més
llunyans: van partir de Santanyí i de Mallorca fins a Catalunya,
España, Europa i Amèrica.
Els que llegien en un racó de la biblioteca van somniar, es van
emocionar, van viatjar a llocs llunyans, reals i imaginaris, i van
aprendre a jugar amb les paraules, a fer poesia, a expressar-se amb
l’escriptura, sempre alimentant la seva ànima amb la lectura. Aquells
que van tenir accés a viure voltats de llibres ho van saber valorar i
els que hi van poder dedicar el seu temps, en van gaudir.
El canvi social, l’accés a la cultura
Les diferències socials i culturals eren molt grans i van ser molts,
la major part del poble de Santanyí els que van haver de superar
greus dificultats per anar a escola i per aprendre a llegir.8 En acabar
el segle XIX, només el 21% de santanyiners estaven alfabetitzats.9
Tanmateix, amb molt esforç, aquesta situació s’ha capgirat, i avui tots
trobem els coneixements en els llibres, tenim accés als mitjans que
ens faciliten la informació i la comunicació, els joves reben formació
i gaudim d’un poble que admira els seus mestres i els seus escriptors
i s’entusiasma per conèixer la seva història i la seva cultura. Gaudim
d’una intensa activitat cultural en la que els veïnats del poble en som
els protagonistes. Santanyí és un lloc de referència per la cultura
gràcies als “nostres” poetes, escriptors, historiadors, pintors, músics,
naturalistes, actors, editors i pensadors, que són coneguts i valorats
arreu. Alguns d’ells han rebut reconeixement en l’àmbit dels països
de llengua catalana i més enllà. Tanmateix, els que som més a prop,
els que ens podem dir «com va? va bé?» valorem i intercanviem
paraules, gestos i idees que ens fan il·lusionar en molts camps del

8 La Llei Moyano aprovada el 1857 pel ministre liberal Claudio Moyano, estigué vigent fins a la
Segona República Espanyola. Convertia l’ensenyament primari, dels 6 als 9 anys, en universal i
determinava la llengua castellana com a única a estudiar.
9 SBERT, Cristòfol-Miquel. El Caciquisme i el seu temps. Santanyí (1868-1936) El Contraban. p.
73 -75. Palma (Illes Balears): Documenta Balear. 2007
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coneixement, en els que hem tingut i tenim grans mestres.10 11
És d’un gran ajut la presència d’associacions i grups locals com
Lausa, Can Timoner, Es Majoral, el club de lectura de la biblioteca,
Ordi Broix, i Entreveus entre molts altres, així com l’impuls i el
recolzament que es rep per part de la regiduria de cultura de
l’Ajuntament posant a disposició de moltes activitats el Teatre
Principal i la Casa de Cultura.

Manual escolar d’en Jaume Escalas signat pel Mestre i el President de
"la Comisión Local de la Instn Prima de la Villa. Santanyí 28 de Julio de 1854.

La música, un eix central a la vida i a la biblioteca
Una gran part de la biblioteca estava dedicada a la Música que,
junt amb la lectura, era un dels eixos centrals de la vida familiar,
social i, per part d’alguns dels seus membres, fins i tot professional.
Els llibres de música, enquadernats escrupolosament, amb les inicials
J.E. al llom i anotacions personals a l’interior, han estat conservats
per Romà Escalas i Llimona. No en faré comentaris ja que ell mateix
els descriu en un dels textos d’aquesta obra: ’Soires Musicales’. Un
repertori musical inèdit de Mallorca del segle XIX.
10 Ho constatem en la recent publicació d’Isabel Vidal Munar, quan refereix la tasca d’en Bernat
Vidal i Tomàs i la dels col·laboradors del quinzenal Santanyí.
11 VIDAL MUNAR, Isabel. Bernat Vidal i Tomàs i el Quinzenal Santanyí. Biblioteca Miquel
dels Sants Oliver/49. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Universitat de les Illes Balears,
Ajuntament de Santanyí, 2016.
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Un contingut diversificat
Els que van seleccionar les obres de la biblioteca de Cal Reiet
mostren el seu desig d’aconseguir una visió holística del món,
superposant idees i coneixements, a la manera dels pensadors del
renaixement, reunint una diversa col·lecció d’obres que abasten un
ventall d’ideologies, malgrat que aquestes són, en molt casos, molt
especialitzades.
El contingut de la biblioteca de Cal Reiet també és divers. Tot i
que en la major part es tracta de llibres i manuals també hi trobem
diccionaris, revistes publicades per fascicles i enquadernades,
revistes periòdiques, programes i catàlegs, manuscrits sobre temes
d’estudi, almanacs, fulletons, revistes tipus “magazine” i documents
personals dels familiars.

Número especial del diari "La Almudaina" dedicat a Quadrado.
A Quadrado (14 de Junio 1819 - 6 de Julio 1896). Recuerdo Necrológico
de La Almudaina. Establecimiento Tipo-litográfico de Amengual y Muntaner.
Palma de Mallorca-1896.

Les revistes enciclopèdiques, editades per fascicles i posteriorment
enquadernades, són representatives de la cultura de l’època i tracten
temes d’actualitat en el seu temps, d’humanitats, del que avui en dia
entenem com ciències socials i de ciència i tecnologia. Els autors són
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persones reconegudes com a escriptors, pensadors i científics del
seu temps, i tenen la funció de comunicar, de difondre les idees i els
coneixements més innovadors.
Els almanacs i calendaris reflecteixen els pensaments de les
classes més populars i són un viu reflex de la manera de viure i de
veure la vida dels nostres avantpassats.
Les revistes tipus «magazine», pròpies de l’època, ens mostren
les modes, els gustos, i els «somnis» de les lectores, a qui anaven
dirigides, amb una gran riquesa d’il·lustracions que reflecteixen
els canvis profunds que es van produir en l’art i la cultura des del
romanticisme mes detallat del segle XIX fins al modernisme i el
noucentisme que s’imposen amb el canvi de segle.
La Renaixença
La Biblioteca mostra l’amplitud i l’evolució de la cultura mallorquina
a través dels segles XVIII i XIX, especialment. Els documents
anteriors a la tercera part del XIX són escrits majoritàriament en
llengua castellana, de llenguatge i temàtica “erudita”, sens dubte sota
la influència del centralisme que s’imposà a partir dels fets de 1714
i 1715.
Entre els precursors en l’ús del català, impulsors de la “Renaixença
a Mallorca” trobem obres i referències a autors com Juan José
Amengual, Josep Maria Quadrado, Tomeu Aguiló, Miquel Costa i
Llobera i Josep Lluis Pons i Gallarza. La participació dels escriptors
mallorquins en els “Jochs Florals de Barcelona” a partir de la seva
restauració, el 1859, i en el Congrés de la Llengua Catalana, amb
Antoni Maria Alcover al capdavant, a començaments del XX, l’any
1906, va situar l’Escola Mallorquina en el nivell més alt, per la seva
contribució a la normalització de l’ús de la nostra llengua, i segueix
sent una referència en els nostres dies.
Els escriptors d’aquesta època, finals del XIX i començament del
XX, deixen de banda la influència de la societat més tradicional
i caciquista per apropar-se molt més a la realitat popular, alhora
que universal, expressant-se a través de la poesia, la prosa i la
música. Amb el modernisme, ja iniciat el segle XX, els lligams a les
formes tradicionals i clàssiques es desfan i floreixen grans autors i
intel·lectuals que es reuneixen en tertúlies, com la de Can Alcover,
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protagonitzada per Joan Alcover,12 la Casa dels Poetes,13 redaccions
de diaris (Sa Roqueta i l’Almudaina), i sessions musicals (El salonet
Beethoven, els locals del Círculo Mallorquin i el Círculo Militar) i
espectacles d’òpera.
Respecte a la família, en Jaume Escalas i Garau va pertànyer al
cercle del Salonet Beethoven, Fèlix Escalas Chamení va pertànyer a
la redacció de l’Almudaina i a la tertúlia de Can Alcover i publicà en
diversos diaris i revistes, i Catalina Escalas Chamení fou presidenta
de la Societat Wagneriana i el seu marit, Antoni Pol, fou un dels
primers en defensar el patrimoni natural de Mallorca i en recollir
la música popular, fet que li va valdre el premi de l’Orfeó Català,
atorgat a Barcelona en ocasió dels 25 anys de la seva fundació.
Organització
L’amor extraordinari que sentia en Jaume Escalas pels llibres i la
preocupació per conservar-los es mostra en l’enquadernació molt
acurada dels volums, amb les seves inicials gravades amb purpurina
sobre el llom, volums que contenen revistes i també novel·les, sovint
agrupades.
Una de les condicions
perquè una col·lecció de
llibres sigui considerada una
biblioteca és l’organització. En
aquest cas, hem trobat entre
els documents un fitxer molt
complet en el qual cadascuna
de les entrades, classificades
per temes, està numerada
Fitxer de la Biblioteca de Cal Reiet.
de forma corresponent amb
cada llibre. Així mateix, a la primera pàgina de cada llibre, a
més a més del número hi apareix estampat l’ex-libris propi de la
biblioteca, que podeu veure reproduït a les imatges que il·lustren
aquest text. No és d’estranyar aquesta organització meticulosa
que coincideix amb la tasca que posteriorment va desenvolupar
el fill major d’en Jaume Escalas,14 com a bibliotecari de la Cambra
de Comerç i de Navegació de Barcelona, des del 1915 quan es va

12 VERDAGUER, Màrius. La Ciutat Esvaïda. Memòries d’un Soci del Círcol Mallorquí. p. 152,
153, 154 Mallorca: Editorial Moll, 1989.
13 VERDAGUER, Màrius. (11). p.118 a 122.
14 COMELLAS I DOÑATE, Andreu. Històries Vildecanenques: Des de la Roqueta del davant.
Viladecans Punt de Trobada,) Nº 79, (15-07-de 2014) p. 15-21.
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establir en aquella ciutat fins que va morir, al gener del 1930.15
També hi hem trobat un registre, aquest darrer incomplet.
El conjunt dels documents trobats a Cal Reiet ens explica la història
de la família i de cadascuna de les persones que hi va fer aportacions.
Com vivien, què els aportava la lectura, què els interessava, amb
quines persones es relacionaven i en molts casos com i on obtenien
els llibres.
Descoberta d’una compositora mallorquina del segle XIX
Amb una emoció indescriptible, vam
trobar una carpeta de documents de
gran valor sentimental i històric que
crèiem que s’havien perdut: les partitures
originals de les composicions musicals
de Matilde Escalas i Chamení (Palma
de Mallorca 1871-1936), la segona dels
set fills d’en Jaume i na Rosa, així com
composicions d’altres autors, moltes
dedicades, i algunes fruit d’intercanvis,
que ens estan ajudant a reconstruir la
seva biografia i estudiar la seva creació
musical16 gairebé desconeguda fins ara.
Aquesta descoberta permet que una
dona que va viure segons les seves
conviccions, impròpies de la societat
conservadora, religiosa i intolerant, avui
sigui considerada com una compositora
mallorquina del segle XIX, admirada
per la seva actitud lliure com a dona,
que la va fer ser avançada als corrents
feministes en la seva època.17 Va residir
un temps a Barcelona, on va estudiar
Matilde Escalas Chamení
música, i molt joveneta va viatjar a
(1871-1936). Compositora
París on va participar en els ambients

Mallorquina, de la família de
Cal Reiet de Santanyí.

15 La lletra amb la qual es van escriure les fitxes és sempre la mateixa, però en aquests moments
no he investigat encara a quin dels familiars correspon. Espero poder-ho fer, gràcies a la
correspondència que conservo.
16 Aquesta darrera tasca l’està duent a terme el musicòleg Romà Escalas i Llimona, al qui hem
confiat tots els documents.
17 La primera onada feminista correspon a les primeres idees feministes. Dintre dels corrents
anarquistes, marxistes i socialistes de consciència de classe i lluita per la igualtat de drets, el
feminisme lluitava per la consciència de la situació de les dones i lluitava per la igualtat legal i
d’oportunitats.
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intel·lectuals i bohemis entre els quals es trobaven pintors catalans
modernistes com Santiago Rusiñol i Ramon Casas, així com
l’escenògraf Miquel Utrillo i el músic francès Eric Satie, llavors
pianista de “le Chat Noir”, entre d’altres.18 En tornar a Mallorca va
treballar com a compositora i professora però la seva vida personal
no va ser fàcil, escrivint, component i interpretant la seva música i la
d’altres compositors, sempre impregnada d’una immensa enyorança.
Va rompre el seu matrimoni immediatament després de la celebració
i va lluitar per obtenir el divorci, que no va aconseguir fins trenta-tres
anys més tard, amb l’arribada de la república el 1931.19 20
Molt per fer...
Organitzar de nou el catàleg i posar en ordre els llibres que hem
recuperat de la biblioteca és una tasca imprescindible i laboriosa que
en el moment de redactar aquest document estem encara lluny de
finalitzar. En una primera etapa, he optat per oferir-vos una primera
ullada d’alguns dels llibres més relacionats amb Mallorca; es tracta
d’una primera selecció representativa que he agrupat per la seva
temàtica.
El conjunt de la biblioteca, tanmateix, té una dimensió molt més
àmplia. Ens mostra el panorama històric, polític i literari de Mallorca
i Catalunya i d’altres països europeus i del continent americà, i
conté publicacions a càrrec dels membres de la família o que hi fan
referència.
Esperem trobar un bon destí a la documentació que ens ha arribat,
i posar-la a l’abast dels que hi estiguin interessats a fi que, com ho
van fer els Escalas de Cal Reiet en el segle XIX, en puguin gaudir i
els sigui útil per conèixer millor la cultura i la història de Mallorca i
especialment de Santanyí.
Referències d’alguns dels llibres, i altres publicacions de la
Biblioteca de Cal Reiet relacionats amb Mallorca21
La relació dels llibres s’ha fet en funció dels temes i s’ha citat el títol
en primer lloc. No s’han seguit les normes de citació bibliogràfica,
amb la intenció de donar visibilitat al contingut de la selecció que
18 D’aquesta època es disposa únicament de la documentació representada en els quadres de
Santiago Rusiñol, en els quals apareix com a model no citada, per discreció. Es pot identificar
clarament a les fotografies de l’arxiu familiar.
19 Còpia del testament de Matilde Escalas i Chamení. Arxiu família Escalas.
20 PERE ANTONI PONS. Ara Balears. Suplement Cultural Ara Diumenge. 14.-02-2016.
21 Aquesta selecció no és exhaustiva ni estrictament representativa, es tracta simplement
d’alguns exemples triats per curiositat.
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es presenta.
Geografia
• Viaje a la Isla de Mallorca en el estío de 1845. Juan Cortada.
Palma de Mallorca, 1948. Imprenta de A. Brusi. 1845.22
• Las Baleares. Ludwig Salvator. (Archduke of Austria). Obra
escrita y publicada en alemán con el título de Die Balearen
in Wort Und Bild Geschildert. Versión Castellana por D.
Santiago Palacios corregida y aumentada con anuencia y
conforme a las indicaciones del autor por D. Francisco Manuel
de los Herreros y Schwager. Tomo I y II. Las Antiguas
Pitiusas. Imprenta de la Biblioteca Popular. Palma de Mallorca.
MDCCCLXXXVI.

Ludwig Salvator. (Archduke of Austria). Las Baleares. Obra escrita y publicada
en alemán con el título de Die Balearen in Wort Und Bild Geschildert. Versión
Castellana por D. Santiago Palacios corregida y aumentada con anuencia y
conforme a las indicaciones del autor por D. Francisco Manuel de los Herreros y
Schwager. Tomo I y II. Las Antiguas Pitiusas. Imprenta de la Biblioteca Popular.
Palma de Mallorca. MDCCCLXXXVI.

22 Es tracta d’una re-edició, fidel al llenguatge original, que va ser adquirida el 1947, per en
Jaume Escalas Sánchez, net de J. Escalas i Garau. a Ediciones R.O.D.A. Reedición Obras de Ayer.
Palma de Mallorca.
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Història
• Mestre i Benaventurat Màrtir Ramon Llull. Ara Novel·lament
Escrit per Llorenç Riber. Prevere. Llorenç Riber i Campins. Tous.
Palma1916.
• Cronicón Mayorcinense. Noticias y relaciones históricas de
Mallorca desde 1220 a 1800. Por Álvaro Campaner y Fuertes.
Establecimiento Tipográfico de Juan Colomar y Salas, Editor.
Palma de Mallorca 1881.

Cronicón Mayorcinense. Noticias y relaciones históricas de Mallorca
desde 1220 a 1800 Por Álvaro Campaner y Fuertes. Establecimiento Tipográfico
de Juan Colomar y Salas, Editor. Palma de Mallorca 1881.

• Historia General del Reino de Mallorca escrita por los cronistas
Don Juan Dameto,23 Don Vicente Mut y Don Gerónimo Alemany.
23 Juan Dameto va editar aquesta obra per primera vegada el 1632 La part impresa arriba fins a
la mort de Jaume II, i es basà en bona part en la Història general del Regne de Mallorca de Joan
Binimelis. Fou continuada més tard per Vicenç Mut fins a mitjan s XVII i per Jeroni Alemany,
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Tomo II. Imprenta Nacional a cargo de D. Juan Guasp y Pascual.
Palma 1840.
• A Quadrado (14 de Junio 1819 - 6 de Julio 1896). Recuerdo
Necrológico de La Almudaina. Establecimiento Tipo-litográfico
de Amengual y Muntaner. Palma de Mallorca-1896.
Llengua

Questions de llengua y literatura catalana. Moss. Antoni Mª Alcover.
Bolletí del Diccionari de Llengua Catalana.
Estampa de ca’n Amengual y Muntaner.- Palma, 1903.

• Nuevo Diccionario Diccionario Mallorquin - Castellano - Latin
por el Doctor en ambos Derechos Don José Amengual, Abogado
del Ilustre Colegio de Palma. Tomo II. Imprenta y Librería de
Juan Colomar. Palma. 1878.24 25
reeditades totes el 1840.
24 Es pot consultar el TOMO I, publicat el 1858, per internet a la New York Public Library:
perquemallorqui.blogspot.es/1400706629/nuevo-diccionario-mallorquin-castellano-latin-pordon-juan-jose-amengual-1858-/
25 El diccionari de J.J. Amengual és posterior al diccionari de Labèrnia (Diccionari de la
llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina), considerat com el diccionari de
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• Questions de llengua y literatura catalana. Moss. Antoni Mª
Alcover. Bolletí del Diccionari de Llengua Catalana. Estampa de
ca’n Amengual y Muntaner.- Palma, 1903.
• “Curso Completo de Volapük, método teórico-práctico para
leerlo y hablarlo en un mes” A. Malevolti - J. Roselló Vilá.
Imprenta Barcelonesa. Barcelona 1886.26
Literatura

Un recull dels "Poetes Balears" del segle XIX i enquadernats en tela i molt ben
conservats, trobem una col·lecció de poesia d’autors mallorquins de l’època,
editada per Imprenta y Librería José Tous.

• Poetas Baleares siglo XIX. Poesías de Autores Vivientes. Escritas
en catalán.27 “Premiades les mes en els Jochs Florals de
Barcelona, y Publicades ab Notícies Biogràfiques y una
traducció Castellana”. Geróni Rosselló. - Marian Aguiló. - Joseph
Lluis Pons. - Guillem Forteza. - Victoria Penya. - Tomàs Aguiló.
- Miquel Victoriá Amer. - Miquel Zavaleta. - Pere Penya. Ramón Picó. - Gabriel Maura. - Tomás Forteza. - Bartomeu
la Renaixença i que fóu punt de referència obligat de tots aquells qui volien col·laborar en
l’aportació de materials al projectat Diccionari General de la Llengua Catalana d’Antoni M.
Alcover i també al diccionari normatiu de Pompeu Fabra.
26 Aquesta llengua va ser de molt interès per en Jaume Escalas, com reflecteix la dedicatòria:
Barcelona 16 Julio 1886. Al mio egregio amico Giacomo Escalas in segno di estima afefro
A.Malevolti. Els autors el consideren l’invent més gran del segle i esperen que s’estendrà per tot
el món. Tanmateix, l’Esperanto va tenir més èxit.
27 amb la traducció al castellà
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•

•
•
•
•

Ferrà. - Joseph Taronjí. - Mateu Obrador. - Geróni Forteza. Manuela Herreros. - Margarida Caimari. - Jaume Sancho.
Palma, 1873.
En el Ángelus de la tarde. Mario Verdaguer de Travesí. TipoLitografía de Amengual y Muntaner. Palma de Mallorca, 1908.28
Enquadernats en tela i molt ben conservats, es troba una
col·lecció de poesia d’autors mallorquins de l’època, editada per
Imprenta y Librería José Tous:
Obras Literarias de Guillermo Forteza, Palma 1894.
Poesíes d’en Joseph Lluis Pons y Gallarza, Palma 1892.29
Retórica y poética. Josep Lluis Pons i Gallarza. Palma 1892.
Poesías por Joan Alcover y Maspons. Palma 1892.

Política

Manual Novísimo de la Desamortización Civil y Eclesiástica. Establecida por las
leyes de 1º de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 y ..... por D. Ricardo Aparici y
Soriano. Imprenta de Tejado, Madrid 1868.

28 Està dedicat a “La Srta.Matilde Escalas, la dama artista, testimonio de admiración” i signat:
el autor.
29 Sota el retrat de l’autor, en Rafel Ballester (marit de Rosina Escalas, la tercera filla d’en
Jaume i na Rosa) ha escrit i signat: José Luis Pons. Maestro mío de Historia cuyas bellísimas
explicaciones despertaron en mi niñez la pasión a aquella ciencia. Cal remarcar que en R.
Ballester va ser un brillant historiador, amb nombroses publicacions.
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• Manual Novísimo de la Desamortización Civil y Eclesiástica.
Establecida por las leyes de 1º de Mayo de 1855, 11 de Julio
de 1856 y ..... por D. Ricardo Aparici y Soriano. Imprenta de
Tejado, Madrid 1868.30
• Reforma del Casa Consistorialde Palma de Mallorca. Imprenta
de Vda. e Hijos de P.J. Gelabert, Palma de Mallorca 1892.31
• Discurso pronunciado por el Sr.D. Antonio Maura y Montaner
sobre .... Imprenta de los hijos de J.A. García. Madrid 1887.
• El Regionalismo. Juan Mañé y Flaquer. Imprenta Barcelonesa
1900.32
• “En Joanot Colom. Discurs Historich Fet a sa Associació de
Catholichs per Josef Maria Quadrado Arxiver del Reyne de
Mallorca”. Imprenta de Felipe Guasp i Vicens. Palma 1870.
Música
• Biografia del Actor Don Juan Catalina. Méjico 1855. Imprenta La
Palmesana. Palma 1855.
• Libretos i programes enquadernats, en els quals totes les obres
hi són en la llengua original i la traducció al castellà. A la
portada estan signats per Jaume. Escalas i Garau:
• Poliuto, Tragedia Lírica en tres actos, Maestro al Cembalo: D.
José Capó. Director de Orquesta: D. Miguel Foce....
• Roberto el Diablo. Ópera en cinco actos. Música del célebre
Maestro Meyerbeer.... Imprenta de Pedro José Gelabert. Palma
1867.
• Fausto. Drama lírico en cinco actos. Música del Maestro G.
Gounod. .... Imprenta de Pedro José Gelabert.. Palma 1867.
• Safo. Tragedia Lírica en tres Partes. Música del Mtro. Pacini.
Imprenta de Pedro José Gelabert.. Palma 1869.
• Lucrecia Borgia. Melodrama Lírico en tres Actos. Música del
30 Aquest llibre va ser fonamental per els primers anys de la vida professional d’en Jaume
Escalas i Garau, en que va exercir de “ Comisionado Principal de Venta de Bienes Nacionales
de esta Provincia..... Així consta a la partida del seu matrimoni, Parròquia de Sant Jaume, 1205-1870.
31 Es tracta d’una proposta de reforma de l’edifici de Cort, motivada per l’estat ruinós de l’escala i la necessitat d’adaptació a les necessitats del moment. Conté plànols i memòria descriptiva.
32 Joan Maragall va ser secretari de l’autor, Joan Mañé i Flaquer i posteriorment va escriure la seva
biografia, que es pot llegir “on line” http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000095418&page=1 La
ideologia de Mañé i Flaquer va ser precursora a la de la “Lliga”, inicialment lliberal, va evolucionar cap a més conservadora en els darrers anys de la seva vida (1823-1901).
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Mtro. Donizetti. Imprenta de Pedro José Gelabert. Palma 1858.
Un Baile de Máscaras. Melodrama en cuatro actos. Música del
Mtro. José Verdi. Imprenta de Pedro José Gelabert. Palma 1861.
Lucia de Lamermoor. .... Música del Maestro Donizetti. Imprenta
de Pedro José Gelabert. Palma 185
Marta. Ópera en cuatro actos. Música del Maestro Flotow.
Imprenta de Pedro José Gelabert. Palma 1861.
La Partida. Poesía del Sr. Cayetano Rossi. Música del Sr.
Cayetano Donizetti.
Guillermo Tell. Música del Maestro Rossini. Imprenta de Pedro
José Gelabert. Palma 1862.

Ciència i Tecnologia
• Tratado de Agricultura por D. Pedro Estelrich, Catedrático.
2ª edición. Tipop-Litografía de Amengual y Muntaner. Palma de
Mallorca. 1903.33
• Breves Nociones de Economía Rural dispuestas para contestar
a las lecciones del programa de agricultura del instituto de 2ª
enseñanza. Imprenta del Comercio. Palma 1896.34
• Historia de la Fiebre Amarilla que se padeció en Mallorca en
1870, presentada a la Junta Municipal de Sanidad de dicha
capital por los vocales de la misma, D. José Enseñat y Rapalí y
D. Jaime Escalas y Adrover. Imprenta de Pedro José Gelabert.
Palma. 1871.35 36

33 Es tracta d’un ampli tractat d’Agronomia i zootècnia, de caràcter general i amb nombroses
referències a Mallorca. L’exemplar pertanyia a Ernesto Escalas y Chamení, el fill menor d’en
Jaume i na Rosa. Conté anotacions i referències en anglès.
34 Nota de Fèlix Escalas y Chamení, del 03/05/1896 on diu el nom de l’autor: mi ilustre profesor
y notable naturalista D. José Capdebou. Cal remarcar que tenia 15 anys.
José Capdebou fóu empresonat per presumpta participació en la revolta carlina (FULLANA
PUIGSERVER, Pere. El Catolicisme Social a Mallorca (1877-1902). Publicacions de l’Abadia de
Montserrat. 1990. p 84
35 Jaume Escalas y Adrover, era cosí dels de Cal Reiet. Va ser un metge molt reconegut (18471929). Va ser director de l’Hospital General de Mallorca (1870-1919) i estret col·laborador de
l’acadèmia de cirurgia i medecina de Palma.
El seu fill, Jaume Escalas i Real (Palma 1893-1979) va ser un metge, escriptor i historiador
mallorquí. És conegut per un guia de Mallorca que va escriure i il·lustrar amb fotos seves el 1933
i que s’ha reeditat un centenar de vegades i traduït a catorze llengües. De 1920 a 1963 va ser el
director de l’hospital psiquiàtric de Palma i va contribuir a la modernització del tractament, era
un pioner de la teràpia pel treball.
36 ESCALAS I TRAMULLAS, Pastora; LLULL I SARRALDE, Micaela. «Jaume Escalas i Real i
l’Hospital Psiquiàtric de Balears». A: Actes de la VIII Trobada d’Història de la Ciència i de la
Tècnica: Mallorca, 18, 19, 20 i 21 de novembre de 2004. p. 137-143. Institut d’Estudis Catalans,
Barcelona 2006.
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Revistes
• Revista Balear de Literatura, Ciencias t Artes. Imprenta de Felipe
Guasp i Vicens. va aparèixer el 1872, una de les que van sorgir
a partir de l’impuls cultural de la revolució del 1868 i es va
editar fins el 1874.
• Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes. Imprenta
Viuda e Hijos de Pere Gelabert. Palma 1875.
La revista s’edità tres anys, fins el 1877. Va ser la continuïtat de
la “Revista Balear”.37
El primer número fou presentat per J. Luis Pons el 1875, impulsor
de la revista junt amb Mateu Obrador. Es troba enquadernada
en volums.38 Hi van publicar els escriptors, poetes, historiadors,
sociòlegs i polítics més notables de finals del XIX com: J. Luis
Pons, Geroni Rosselló, Tomás Forteza, Miquel Costa, L. Carnicer,
José Maria Quadrado, M. Obrador Bennassar, Pedro Estelrich,
José Taronjí i Gabriel Maura.
Publicacions de familiars de Cal Reiet
• Pèl i Ploma. Vol III, Nº Núm. 82 (1 nov. 1901).39 Profanació, El
Molinar de Palma, Un veinat, Dalt d’un Claper. p 173-178. Conté
4 articles de Fèlix Escalas Chamení amb els títols esmentats.
• La Roqueta. Setmnari Mallorquí. Tom Segon. Any 1899-1900.
Carta a na...(aquarela). El Sen Félix (seudònim de Fèlix Escalas
i Chamení).
• El VI congreso Internacional de Cámaras de Comercio (París.1924) por el Dr. D. Félix Escalas y Chamení. Abogado.
Vicesecretario de la de Barcelona.40 Editat per: Cámara de
Comercio y Navegación de Barcelona. Barcelona 1915.
37 MARCH NOGUERA, Joan. Ciència i Societat a les Balears, Cap 2 p 23 a 45. El Papel Social de
la Ciencia en Baleares. Carlos Duarte y Félix Grases. Palma Ed. Universitat de les Illes Balears.
2003.
38 es pot consultar gratuïtament per internet
39 Pèl & Ploma fóu la revista dels 4 gats, associada al local que van inaugurar a Barcelona, a
imatge de «Le Chat Noir» de Paris. El creador i gerent del local era Pere Romeu i el van impulsar
el grup de pintors catalans que van anar a Paris a finals de segle i van viure l’ambient bohemi de
Montmartre. Principalment Ramon Casas, Santiago Rusiñol, i Miquel Utrillo, i també músics com
Enric Granados, Isaac Albéniz o Lluís Millet. Matilde Escalas Chamení va formar part d’aquest
grup i va és la model que apareix en alguns dels quadres d’en Santiago Rusiñol, sense que hi
consti el seu nom, per discreció.
40 Més tard e va ser el president.
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Manuals escolars usats per part dels familiars
Certificat escolar del 1854.
• La Escuela de Instrucción Primaria. D. Ricardo Díaz de Rueda.
En llapis, anotació a la primera pàgina: Jaime Escalas y Grau. A
la segona pàgina, en tinta, el mestre Bartolomé Burdils, signa,
amb data 27 de juliol del 1854, que li assigna el premi
d’aplicació i bona conducta obtingut als exàmens de l’Escola
Pública de Santanyí.
• Lecciones de Lectura para los niños. por D.J.I.M. Imprenta
Balear, Palma 1853. (número de catàleg 116)

Colección Selecta de Moral y Elocuencia en Prosa y Verso... para servir de texto
en las escuelas primarias. (nº de catàleg 101). No consta la data d’edició.
En tinta: "si este libro se perdiera como puede suceder es de una pobre estudiante
que lo ha de menester". Signat: Matilde Garau.

• Colección Selecta de Moral y Elocuencia en Prosa y Verso...
para servir de texto en las escuelas primarias. (nº de catàleg
101). No consta la data d’edició.
En tinta: “si este libro se perdiera como puede suceder es de
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una pobre estudiante que lo ha de menester”. Signat: Matilde
Garau.
Documents de Santanyí
• “Santanyí Hospitalario” en el qual Joan Escalas relata el naufragi
del Camelia a Cala Llombards el 1911.

Agraïments:
a Domènec Almerge, per la seva imprescindible intervenció en les
gestions i col·laboració en l’organització provisional de la biblioteca
a Romà Escalas i Llimona per l’assessorament i suport en el projecte
als actuals responsables de Cal Reiet que han facilitat la recuperació dels
llibres
218

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

EL PLÀNOL GEOMÈTRIC DEL TERME
MUNICIPAL DE SANTANYÍ DE 1859.
UNA INTERPRETACIÓ DE SANTANYÍ
DE MITJAN SEGLE XIX
Jaume Obrador Escalas

La llei de 23 de maig de 1845,1 impulsada pel ministre d’Hisenda
Alexandre Mon, inspirada en els ideals del liberalisme, va voler
modernitzar la fiscalitat a Espanya amb la creació d’una nova
contribució territorial que gravaria la propietat immoble en funció de
la seva extensió i característiques. La idea era repartir de forma justa
i equitativa els impostos en relació a la riquesa dels contribuents. Un
reglament de 18 de desembre de 1846 que desenvolupava l’esmentada
llei establia que els municipis havien de realitzar un registre parcel·lari
de les finques immobles del seu terme on s’inscriuria a més del nom
del propietari, la seva extensió i el què s’hi conreava. L’objectiu era
que a partir d’aquest registre s’establiria el líquid imposable a partir
del qual es calcularia la contribució territorial que hauria de pagar
cada propietari. La gestió d’aquesta contribució territorial es duria
a terme de manera vertical: el govern fixaria la quantitat que cada
província hauria de recaptar; la Diputació Provincial establiria la
quota de cada municipi i finalment serien els ajuntaments en funció
de l’esmentat registre els que assignarien la quantitat que hauria
de pagar cada propietari en concepte de contribució. Aquesta llei
va suposar la realització dels anomenats Amillaraments, una mena
estadística municipal de caràcter fiscal, semblant al modern cadastre.
El procés d’elaboració dels Amillaraments va ser complexa, alguns
ajuntaments ho feren aquells mateixos anys però la majoria els van
realitzar entre els anys 1859 i 1863. Per dur a terme els Amillaraments
era essencial que els ajuntaments avaluessin el seu terme municipal
mesurant amb exactitud la superfície de cada tros de terra. Per
la qual cosa molts d’ajuntaments van contractar a agrimensors o
geòmetres per dur-los a efecte. En alguns casos, a l’Amillarament,
l’acompanyaria, com a peça central, un plànol municipal parcel·lari a
gran escala amb totes les propietats rústiques cartografiades, per tal

1 Ley de Contribución de Bienes Inmuebles, Cultivo y Ganadería.
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de poder identificar-les més fàcilment sobre el territori. Cal dir que
no tots els municipis acompanyaren els seus Amillaraments amb un
plànol parcel·lari, ja que no era preceptiu. Aquests valuosos plànols
es poden trobar a arxius municipals, arxius històrics provincials o en
mans de particulars. Altres han desapareguts o s’han fet malbé. Pedro
Moreno Ramírez (1819- post 1890) fou un agrimensor andalús de
Porcuna que va ser contractat per distints ajuntaments de Catalunya i
de Balears per realitzar els seus corresponents amillaraments. A 1859,
arran de la Ley de Medición del Terrritorio, la Comisión de Estadística
General del Reyno que englobava la Junta Directiva del Mapa, va
redactar el projecte de la creació d’una xarxa geodèsica de territori
espanyol per elaborar el primer mapa topogràfic nacional, escala
1:50.000. A partir d’aquest mapa posteriorment es podria realitzar un
cadastre d’àmbit nacional sense una finalitat purament fiscal. Pedro
Moreno assabentat del projecte va enviar alguns dels seus plànols a
la Comissió amb l’objectiu de mostrar les seves habilitats tècniques
amb la finalitat de ser contractat pel nou organisme i alhora perquè
poguessin servir de base pel futur mapa topogràfic. Es tractarien
segurament de còpies exactes dels plànols realitzades per ell o pels
seus ajudants per encàrrec dels ajuntaments per elaborar els seus
Amillaraments. Idò bé, un d’aquests era el de Santanyí i es conserva
a l’Arxiu Topogràfic de l’Institut Geogràfic Nacional.

Plano geométrico del término municipal de Santañy, levantado bajo la dirección
del geómetra Pedro Moreno y Ramírez 1859.
Arxiu Topogràfic, Servei Geogràfic Nacional. Escala 1:1:10.000.
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L’obra té una gran importància per la història de Santanyí, ja
que en ell s’efectua una precisa radiografia de l’estructura agrària
del terme municipal de mitjan segle XIX. Es tracta d’un plànol
manuscrit policromat molt ben conservat, de gran qualitat tècnica i
de grans dimensions; en realitat està format per distintes parts que
s’han aferrat a un paper entelat fins a formar la totalitat del plànol.
Es tracta, doncs, d’una mena de mapa mural A la cartel·la consta
Plano geométrico del término municipal de Santañy, levantado bajo
la dirección del geómetra Pedro Moreno y Ramírez 1859 i també hi
ha dibuixats l’escut provincial, el del partit judicial i el municipal. Al
marge inferior hi ha l’escala mètrica i gràfica (1:10.000) i sota aquesta
la signatura autògrafa de Pedro Moreno Ramírez amb la datació,
Palma 25 de juny de 1859.

Cartel·la del plànol i detall del casc urbà. Es poden observar l’alineació de cases
de ses Coves des Vicari vora la carretera que va a Felanitx.
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El plànol està dividit en 57 seccions, cada una d’elles assenyalada
amb una o diverses lletres. Cada secció, delimitada per línies de
distints colors, està dividida en parcel·les, cada una identificada
amb un número, començant a comptar a partir de l’1. En total 6.818
parcel·les. Hi ha quatre seccions sense parcel·lar que corresponen a
les majors possessions del terme: Sa Vall, Rafal dels Porcs, Son Danús
i Es Pujol. Dins les distintes seccions els tancats que no formen
parcel·les hi apareixen indicats amb una línia discontínua. A més, hi
ha cartografiades 227 cases de fora vila, els camins i altres accidents
geogràfics com són els estanys o les cales. També hi ha al marge del
plànol tres valuosos annexos o taules estadístiques amb informació
sobre extensió de les distintes seccions,2 la utilització del sòl i tipus
de cultiu, la ramaderia, l’arbrat, la població i altres informacions
de caràcter demogràfic i econòmic. Aquestes taules reflectirien els
resultats i les xifres totals del dit Amillarament. També hi apareixen
un bon grapat de topònims, sobretot a la possessió de sa Vall i a la
costa. Es tracta d’un plànol parcel·lari rústic i que no està lligat a una
anivellació geodèsica del terreny, per la qual cosa no inclou corbes
de nivell. Aquest plànol acompanyaria a l’Amillarament, el registre
estadístic, anomenat Cartilla Avaluadora,3 on es contemplava el
número de parcel·la, la seva extensió, el seu propietari, l’ús del sòl,
nombre i tipus d’arbres i ramat, per a partir d’aquí assignar-li la
corresponent contribució.

2 S’utilitzen al Plànol dos tipus de mesures, les pròpies de Mallorca, quarterades, quartons
i destres i les del sistema mètric decimal, hectàrees, àrees i cent àrees. Segons el Plànol,
l’extensió del municipi de Santanyí era 21.706 quarterades, 1 quartó i 54 destres o 15.419
hectàrees, 64 àrees i 46 cent àrees; Sa Vall, la possessió més gran, tenia una extensió de 4.975
quarterades, 5 quartons i 51 destres o 3.534 hectàrees, 42 àrees i 6 cent àrees. Si comparem
l’extensió dels municipis de Santanyí i Ses Salines, 163,62 km² i l’expressada en el Plànol,
154,25 km², amb una diferència menor de 5,7%, i tenint en compte que el Plànol no amidava
ni l’extensió dels nuclis urbans ni els camins, cal dir que els amidaments del Plànol són molt
exactes i l’ocultament de terres era pràcticament inexistent. Els fraus o ocultament de riquesa
estarien, segurament, en relació a la quantitat i qualitat dels cultius i la quantitat del ramat.
3 Pel que sabem, per desgràcia, no es conserva aquesta Cartilla Avaluadora (Amillarament)
que acompanyaria al mapa on hi hauria registrades les 6.818 parcel·les i llurs característiques.
Durant la revolució de 1868 el poble de Santanyí va cremar l’Arxiu Municipal disgustat per
la forta fiscalitat que suportava i pensant que aquest fet els exoneraria de pagar impostos o
almanco ho dificultaria. Ara bé, l’original del Plànol també degué desaparèixer a l’incendi així
com la Cartilla Avaluadora; però, Pedro Moreno que havia fet el Plànol parcel·lari i participat
amb la redacció de la Cartilla Avaluadora com agrimensor tenia còpia almanco del Plànol.
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Detall de sa Vall que conté importants detalls i topònims. La possessió de prop
de 5.000 quarterades restava integra sense cap tipus de parcel·lació.
Es pot observar un litoral verge, doncs, encara no s’havia establert
la colònia de Sant Jordi.

De l’anàlisi del plànol en podem extreure la informació següent:
1. L’extensió total del municipi era de 21.708 quarterades, de les
quals es conreaven devers el 68%. Pràcticament, hi havia monocultiu
de cereals de secà, devers 13.507 quarterades, 91% de la terra
cultivada. A Mallorca, al segle XIX, l’ús i costum de bon conrador
establia la rotació quadriennal: blat/xeixa, civada/ordi, faves i guaret.
La llavors per sembrar a la possessió de Sa Vall a 18284 eren 60
quarteres de blat/xeixa, 50 quarteres de civada, 40 quarteres d’ordi i
4 quarteres de faves. Els camps de cereals s’adobaven mitjançant el
sistema de terra cremada o formiguers mitjançat el qual es regulava
el pH de la terra amb una barreja de cendres vegetals i terra. Els
cultius rebien tres relles, dues de girar i una de sembrar. El pràctic
monocultiu del cereal duia implícit que el pa constituïa a aquella
època l’aliment principal. Santanyí tenia anomenada de terra prima i
manca de pa de bona qualitat: A Santanyí...venen es blat i sa xeixa/
i es mengen s’ordí broix. Els altres cultius eren, la vinya, devers 453
quarterades, 3% de la terra cultivada. A Sa Vall s’havia implantat
aquest cultiu. A 1818, s’havia construït un celler i un alambí. A la
possessió hi havia distints tancats de vinya: Vinya Vella, Tancat de
la Vinya o Vinya Nova a Morell. El senyor explotava directament la
4 CANUTO, pàg. 226.
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vinya i elaborava vi i aiguardent que extreia de Sa Vall a través del
carregador de la barca.5 A 1843, a Son Morlà hi havia una vinya i
la possessió disposava de distints estris per elaborar vi. De totes les
formes, no fou fins devers els anys de 1872 quan aquest cultiu es
van expandir considerablement a Mallorca, arran de la destrucció
de la vinya francesa a causa de la fil·loxera. A l’Edat Mitjana tenim
referències documentals del cultiu de la vinya a Santanyí. Però, a
1590, l’historiador Joan Binimelis6 indicava que no hi havia vinyes a
Santanyí ni tampoc arbres fruitals. De totes maneres, tradicionalment,
aquesta terra ha tingut anomenada de poca vinya, tal com ho testifica
la dita Santanyí terra de poca aigua i poc vi. Una altra glossa de fora
poble també se’n va ressò d’aquestes característiques: ... Santanyí,/
què és un lloc molt retirat/ aigua de bassa i poc vi/ blat mai n’hi ha
sobrat. Els figuerals, anomenats figueres de cristià per diferenciar-les
de les de moro, devers 350 quarterades, 2,3% de la terra cultivada
amb un total de 18.477 figueres. Les figues seques era un aliment
important per les persones i les fresques eren emprades per engreixar
els porcs. El garroferar, devers 212 quarterades, 1,4 % de la terra
cultivada amb un total d’12.171 garrofers. La garrofa era un aliment
important pels equins i, en cas de fretura, també per les persones.
Cal dir que la plantació dels garrofers a Mallorca va experimentar un
gran impuls a principi del segle XX per dedicar la seva producció a
l’exportació. L’ametllerar, devers 151 quarterades, entorn d’1% de la
terra cultivada amb un total d’11.176 ametllers. Com veiem, encara a
mitjan segle XIX, aquest cultiu no tenia la importància que després
va adquirir al camp santanyiner i mallorquí, en general. A finals
del segle XIX, també la fil·loxera va delmar la vinya mallorquina
i, en canvi, es va refer la francesa. Aquest fet provocar la massiva
plantació d’ametllers a l’illa, substituint a les vinyes. La producció
de l’ametllerar serà destinada quasi la totalitat a l’exportació. Les
figueres de moro, devers 88 quarterades, 0,6% de la terra cultivada
amb un total de 35.139 figueres de moro. Les figueres de moro es
plantaven allà ahont no sie el terreno bo per las de christià.7 El seu
fruit era utilitzat per engreixar els porcs i, en menor mesura, pel
consum humà. Al contracte d’Amitges de la possessió de Son Morlà
de 1843 s’especificava que lo amitjer tendrà obligació de cavar y
esveyar cada dos anys... los corrals de figueres de moro y en ells sols
podrà posar los porcells y no altra espècie d’animals.8
5
6
7
8

CANUTO BAUÇÀ, pàg. 224-226.
BINIMELIS, pàg. 35.
CANUTO pàg. 223.
Contracte Amitges de Son Morlà.
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USOS DE LA TERRA AL TERME DE SANTANYÍ 1859.
FONT: Elaboració pròpia a partir del Plànol Geomètric.

2. Hi havia en total 4.068 caps de bestiar, dels quals el 29,5 %
eren equins, 536 ases, 496 muls i 167 egües. Al llarg de la història,
aquests animals van experimentar un creixement important. A 15829
hi havia 202 equins (113 ases, 69 muls i 20 egües) respecte als 1.199
equins registrats al Plànol de 1859. L’equí era l’animal indispensable
pels pagesos. A 1859, a Santanyí hi havia, pràcticament, un d’aquests
animals per cada família: 1.199 equins per 1.215 famílies. Cal dir que
a les grans possessions hi havia guardes d’aquests valuosos animals
destinats a la cria i que estaven en mans de personal qualificat, els
egüers. A 1828, a la possessió de sa Vall la guarda destinada a la cria
estava formada per 20 exemplars: 17 egües, 8 d’elles embarassades
d’ase i 2 de cavall, una somera, un gorà i un ruc. A més, a la dita
possessió hi havia per treballar al camp 6 muls i un cavall. A 1843
a Son Morlà la guarda d’equins estava constituïda per 19 exemplars.
Aquests animals eren el més valorats en els estims de les possessions.
La seva cria constituïa un guany considerable pels senyors i amos
de les grans possessions.10 El ramat predominant a Santanyí al llarg
de la història sempre ha estat l’oví. El virrei Vich11 a 1582 aportava
la xifra de 7.040 ovelles i Binimelis12 a 1590 de 6.950 ovelles. A

9 ROSSELLÓ VAQUER, pàg. 67.
10 CANUTO, pàg. 230-232.
11 ROSSELLÓ VAQUER, pàg. 67.
12 BINIMELIS, pàg. 35.
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1784, el ramat oví havia descendit a 3.126. La rompuda de boscos i
garrigues per transformar-los en camps de cultiu de cereals va fer que
minvessin els extensos terrenys de pastures provocant la disminució
d’aquest ramat, així com la disminució al segle XIX de la demanda de
llana. Malgrat això, pensem que la xifra de 2.315 ovelles registrades
al Plànol Geomètric és baixa. Tal volta podria tractar-se d’ocultació
de riquesa, puix com no era possible encobrir la terra sí que era més
fàcil fer-ho amb el ramat. Cal recordar que l’Amillarament tenia una
finalitat fiscal, pagar segons la riquesa. Les grans possessions sempre
havien tingut importants guardes d’ovelles. Per informació oral sabem
que la guarda de sa Vall constava d’un milenar d’ovelles i la de son
Danús d’entre 150-200 ovelles.13 Al contracte d’arrendament de sa
Vall de 1828 quantifica en 1.000 la guarda d’ovelles. A 1843 a Son
Morlà hi havia una guarda de 122 ovelles.14 El cabrum experimenta
una evolució decreixent, encara més accentuava que l’oví. El virrei
Vich a 1582 aporta la xifra de 2.937 cabres i Binimelis a 1590 de
3.045 cabres. A 1784 la quantitat havia disminuït a 1.882 cabres.
També a l’esmenat contracte d’arrendament de sa Vall de 1828 la
xifra de la guarda de cabres era també de 1.000. D’aquestes, 204 són
denominades com a salvatges. Però, a Son Morlà, a 1843, no consta
que hi hagués cap cabra. De totes les formes, la xifra donada a 1859
al Plànol Geomètric de només 90 cabres en tot el municipi sembla
del tot baixa. Segurament també estaríem davant un ocultament de
riquesa. Així i tot, per motius semblants a l’oví, el cabrum hauria
disminuït considerablement al llarg de la història. Respecte al bestiar
boví, el virrei Vich a 1582 ho xifra en 273 bòvids, i Binimelis a 1590
en 306 bòvids. A 1784, hi havia a Santanyí 190 bòvids. El Plànol
Geomètric a 1859 dóna la xifra de 167 bòvids. A l’esmentat contracte
de sa Vall de 1828 es quantifica en 28 el ramat boví existent a la
possessió. D’aquests bòvids, 10 són qualificats de cabestres o bous
tornejats, és a dir, castrats A 1819, a uns estims d’aquesta possessió,
hi ha registrades 6 arades de parell de bous y los jous ab sos arreus15.
A 1843, a la possessió de Son Morlà hi havia 9 bous i dos jous per
lleurar bous i un jou de bous per carro.16 A Mallorca, com a altres
indrets, antigament s’utilitzaven els bous pels treballs del camp. A
1859, malgrat que encara es poguessin utilitzar per a les feines del
camp, ja havien estat substituïts gradualment pels equins. Aquests
167 bòvids que hi havia al terme de Santanyí a 1859 estarien destinats
13 “PAGESOS”.
14 Contracte d’Amitges de Son Morlà.
15 CANUTO, pàg. 246.
16 Contracte d’Amitges de Son Morlà.
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bàsicament al consum de la carn. El consum de la llet de vaca no
és produir ben entrat el segle XX. Altre temps, es consumia llet
d’ovella i de cabra. A partir d’aquesta també s’elaborava el formatge,
tal com es descriu als contractes agraris del segle XIX.17 El Plànol
Geomètric quantifica en 297 el nombre de porcs existents a Santanyí
a 1859. Quantitat que sembla també baixa. Els 297 porcs que eren
engreixats, en gran part, amb els fruits de les 35.139 figueres de
moro i les 18.477 figueres de cristià no eren suficients per nodrir
cada família amb la seva carn, considerant aquesta com la principal
de la seva dieta, car hi hauria un porc per cada 18 persones. Reforça
la tesi de l’ocultament de riquesa al Plànol, les xifres aportades per
Vich de 445 porcs a 1582, les de Binimelis de 500 porcs a 1890 i les
que donen 889 porcs a 1784.18 A 1828, a les solls de la possessió de
Sa Vall hi havia 53 porcs. A 1843 a Son Morlà hi havia registrats 13
porcs.

3. Més o manco, una tercera part del territori restava sense
conrear: 6.883 quarterades. La major part era garriga o marina: 4.748
quarterades. A més, hi havia 1.733 quarterades d’ermassos i 387
quarterades de boscos. El total de la forest era de 128.125 arbres,
entre pins, ullastres i alzines. Al mapa hi apareixen cartografiades
importants zones comunals, les comunes de Ses Salines que envoltaven
el poble, d’unes 500 quarterades, i les comunes de Consolació,
situades al nord de s’Alqueria Blanca, amb prop de 300 quarterades.
17 Aquests productes s’surten anomenats com a llet molsissa, llet formatjada, formatge tenre,
brossat, formatge d’ovella, formatge de cabra.
18 ROSSELLÓ VAQUER, pàg. 68.
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Des de l’Edat Mitjana, hi ha nombroses referències documentals
de l’existència de garrigues comunals al terme de Santanyí. Per
exemple, a 1404, l’alqueria Jusama de Ses Salines limitava amb la
garriga comuna.19 A 1405, els Rigo de s’Alqueria Blanca, posseïen
un camp al Pou del Rei que limitava amb les garrigues comunes.20
Aquestes terres comunals servien als habitants d’aquestes zones per
pasturar ramat o bé per agafar llenya. L’Ajuntament de Santanyí
durant la dictadura de Primo de Rivera va vendre aquestes propietats
comunals a particulars.21 L’Ajuntament de Ses Salines feu al mateix
durant la II República.22

DISTRIBUCIÓ DE
L’ARBRAT
AL TERME DE
SANTANYÍ 1859.

FONT: Elaboració pròpia a partir del Plànol Geomètric.

4. De la parcel·lació del terme municipal es desprèn una forta
dicotomia respecte a l’estructura agrària, grans propietats vers petites
propietats. La radiografia que representa el plànol de l’estructura
agrària del municipi fa palesa l’existència de la gran propietat i un
nombrós minifundisme entorn dels nuclis de població i als terrenys
més marginals, com eren les antigues marines; des de la zona
19 DANUS, pàg. 177.
20 DANUS, pàg. 182.
21 L’expedient de venda d’aquestes terreres municipals hi ha registrades la Comuna de sa
Marina Gran, la comuna del LLombards, la comuna de Nostra Senyora de Consolació, el
Clot de s’Argila i la Coma Rosera (Ministeri d’Hisenda, Direcció General Propietats, Negociat
de Montes, Expedient 5.964).22 L’expedient de venda d’aquestes terreres municipals hi ha
registrades la Comuna Basera, la Pleta Comuna i la Marina Gran. L’Ajuntament de Ses Salines
destinaria els diners de la venda de les terres comunals a la construcció d’edificis municipals,
Escola, Casa Consistorial, Escorxador i Quarter de la Guàrdia Civil. (Ministeri d’Hisenda,
Direcció General Propietats, Negociat de Cessions de Béns de Corporacions Locals, Expedient
6.136).
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costanera que va des del Pontàs fins a Portopetro, i entorn dels
vessants muntanyosos de Consolació i el Puig Gros. Aquests terrenys
menys productius s’havien guanyat per l’agricultura a través del
sistema de les rotes i havien estat comprades quan es van dur a terme
les parcel·lacions de les grans finques. L’augment de la població,
Santanyí va passar de 2.842 habitants al darrer terç del XVIII a 5.451
habitants a mitjan segle XIX, va provocar una forta fam de terra per
fer front a les nombroses crisis de subsistència. Malgrat les notícies
d’existència de rotes a Santanyí durant l’Edat Mitjana23 no fou fins
a aquest període que aquest sistema es va generalitzar. La rota era
un tros de garriga, normalment d’una quarterada d’extensió, que
s’eixermava i es posava en cultiu. Solien situar-se a llocs allunyats
de les cases de possessió. El senyor de la possessió cedia la rota a
una persona per uns anys determinats a canvi d’un censal, és a dir,
una part de la collita, que a vegades, podia arribar a ¼ de les garbes
de la collita anual. Cal remarcar que a Santanyí, en els contractes
agraris del segle XIX, els senyors es reserven el dret de fer notes
rotes i explotar les existents; cosa que demostraria la rendibilitat
d’aquest sistema d’explotació agrària per part dels propietaris de les
possessions. El roter, home feiner i sacrificat, també podria arribar
a prosperar Un alqueria blanquer contava que la seva família va
arribar a tenir 10 rotes disperses per tota la zona i que s’hi havia
bona anyada, en podrien arribar a treure de 15 a 20 cavallons d’ordi
o mestall per cada rota.24
De tot això, es desprèn una estructura social polaritzada, entre una
classe dominant formada pels propietaris de les mitjanes possessions
i els amos de les possessions més grans, doncs els seus senyors,
ciutadans, no residien a Santanyí, i una majoria de la població que
treballaria de missatges o jornalers a les possessions i/o a les seves
petites parcel·les. De la pauperització del treballador del camp n’és
mostra el contracte d’amitges de 1843 de la possessió de Son Morlà,
en el qual, als estims, a més dels animals i els arreus, hi apareix un
missatge, el sen Baltasar, el qual el senyor cedeix a l’amitger perquè
hi treballi a canvi només d’estança i manteniment. De la ràbia que
produïa aquesta explotació sorgeix aquesta glossa:
Jo estic aquí de porquer,
mal vestit i roba bruta,
i vostè, fill d’una puta,
va vestit de cavaller.
23 ROSSELLÓ VAQUER, pàg 9.
24 “PAGESOS”.
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ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT AL TERME DE SANTANYÍ
(segle XIX)
Possessions versus Petites Propietats

FONT: Elaboració pròpia a partir del Plànol Geomètric.

A 1859 quedaven quatre grans possessions sense parcel·lar, que
suposaven quasi al voltant del 40% del total del terme. Entre ells
caldria destacar sa Vall que ocuparia prop d’una quarta part del
municipi. Tenia a 1859 una extensió de 4.975 quarterades i era
propietat de la família Abrí Descatlar, marquesos del Palmer. Aquesta
extensa possessió es va formar entorn dels estanys de la costa sud-oest
de Santanyí que per raó dels drets reials sobre estanys i les salines,
no va caure dins la porció de Nunyo Sans. El nom faria referència
a la topografia d’una part del terreny d’aquesta possessió. A l’Edat
Mitjana la va adquirir la poderosa família Descatlar, senyors de la
Bossa d’Or del Regne de Mallorca. A 1919 els descendents d’aquesta
família la va vendre a Joan March Verga. A 1859, tal com ho demostra
el Plànol Geomètric, restava sense establir. El procés de parcel·lació
va començar l’any 1870 quan s’hi va fundar la colònia agrícola de
Sant Jordi, a la qual si destinaren devers 300 quarterades que foren
venudes a particulars, en parcel·les de devers 1 quarterada i mitja.25
A finals del segle XIX, es va segregar una altra porció, coneguda
després com a sa Vallet.26 La segona possessió en extensió que també
restava sense establir, era el Rafal dels Porcs, de 1.634 quarterades.
Aquest s’havia format sobre l’alqueria musulmana d’Aliauali, de 4
25 PASTOR, pàg. 176-178.
26 VIDAL FERRANDO, pàg. 140.
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jovades d’extensió, que apareix registrat a la porció de Nunyo Sans
entre el Rafal Almatmar (Llombards) i Almobnia (S’Almonia).27 A
l’Edat Mitjana agafa el nom actual i, després de distints traspassos
de propietat, al segle XIX era propietat dels marquesos de Barberà
i després dels comtes de Solterra, hereus dels primers, residents a
Barcelona. La tercera possessió era Son Danús de 1.336 quarterades.
Aquesta es va formar sobre l’Alqueria musulmana de Beni Laçat
de 30 jovades d’extensió, la segona més extensa de tota porció
mallorquina de Nunyo Sanç. A l’Edat Mitjana ja era propietat d’una
branca de la família Danús, els Danús de Benilassar que tindrien
casa pairal a Ciutat, vora el sindicat Forà, al carrer que s’anomenarà
de l’hostal de Santanyí, avui carrer de Santanyí. Al principi del segle
XVIII, aquesta família que pertanyia a l’estament ciutadà s’establirà a
una casa d’un carrer vora la cèntrica plaça del Mercat, avui carrer de
can Danús. A diferència d’altres antigues propietats musulmanes de
Santanyí,28 Benilassar no es va fragmentar i va pertànyer a la mateixa
família fins a finals del segle XIX. A 1805, per matrimoni de la seva
hereva Joana Martorell Danús, amb el noble català Francesc d’Asprer
i de Canal,29 va passar ser propietat d’aquesta darrera família. A finals
del segle XIX, amb la decadència de la noblesa terratinent rendista,
la possessió va ser venuda i fragmentada entre Son Danús Vell dels
Llobera, Son Danús Nou dels Fortuny i Son Danusset dels Guasp.30 La
quarta possessió amb extensió i que també restava sense establir, era
es Pujol de 407 quarterades. Aquesta possessió havia estat propietat
dels Comelles, família de mercaders de Ciutat, que havien entroncat
amb la vella noblesa mallorquina i tenien casa pairal a la parròquia
de Sant Jaume. A 1851 va morir, sense fills, Jaume Joan de Comelles
i Rossinyol de Sagranada, darrer descendent d’aquesta família Les
seves propietats van passar a la seva viuda Josepa Moragues Mata.
Aquesta es va tornar a casar amb Manuel Monedero Palou amb el
27 MUT/ROSSELLÓ BORDOY, pàg. 44.
28 Com per exemple, l’alqueria musulmana d’Albacorin, de les figues flors, de 8 jovades. Aquesta
alqueria, anomenada a l’Edat Mitjana Alqueria Poca (Albacorin>Albocora >Alpoca>Poca) era
també molt extensa, s’estenia del poble de Santanyí fins a sa Galera (Cas Concos); limitava a
l’oest amb Benilassar (Son Danús) i per l’est amb l’Alqueria Blanca. Ben prest es va fragmentar,
una part va ser adquirida per la família Ferrer de Porreres (Son Ferreret) i una altra per una
branca a la família Vidal (Son Vidal).
29 Francesc d’Asprer i de Canal, descendent dels comtes de Fogonella i fill del baró de
Barrueda, durant l’ocupació francesa de Catalunya, es va exiliar a Palma de Mallorca i es va
casar amb l’hereva de Son Danús. Després de la guerra, nomenat algutzir major de la Reial
Audiència de Palma de Mallorca, va fixar, definitivament, la seva residència a Mallorca i va
vendre totes les seves possessions a Catalunya.
30 VIDAL FERRANDO, pàg. 139.
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que va tenir 3 tres fills i quan va enviudar per segona vegada, a 1861,
va donar als fills les possessions que havia heretat del seu primer
matrimoni. Així es Pujol va passar a la família Monedero Moragues.
La resta de possessions del terme a 1859 ja s’havien experimentat
fragmentacions i/o s’hi havia realitzats, en menor o major quantitat,
establiments.31 L’antic Rafal Genars que segons els amidaments del
plànol podia haver tingut devers 1.000 quarterades d’extensió ja
estava dividit i en part parcel·lat o establert. Al mapa hi apareixen
el Rafal Genars de davant, el Rafal Genars de darrere, can Bonico
i Son Baró. Son Amer, d’unes 509 quarterades, que anava des del
mateix poble dels Llombards fins a la costa, pràcticament restava
intacta, només tenia petits establiments vora aquest poble. Aquesta
possessió es va originar al segle XVI quan Llorenç Amer, mercader de
Ciutat, amb casa pairal vora el convent de Sant Francesc, va comprar
una part de l’alqueria dels Llombards. Al segle XVIII, aquesta família
va emparentar amb el brigadier Bernardo Troncoso, Capità General
de Mallorca. Els Amer de Troncoso també entroncaren amb la vella
noblesa mallorquina i a 1859 Son Amer era propietat Magdalena
Despuig Amer de Troncoso. La possessió de Can Marines, vora
Calonge, havia pogut tenir segons el Plànol unes 500 quarterades.
D’aquesta s’havia segregat can Vallbona i tenia petits establiments
als seus voltants. Sa Punta, d’unes 460 quarterades, restava,
pràcticament, intacta i tenia alguns petits establiments. Son Morlà
d’unes 358 quarterades estava quasi en la seva meitat establerta. La
possessió s’havia originat sobre el rafal musulmà Alatmar (el Roig),
de 4 jovades. Anomenat Alqueria Roja a l’Edat Mitjana havia estat
adquirit per la família Morlà, ciutadans que tenien casa pairal a la
parròquia de Sant Jaume, de la qual adquirí el nou nom. Al segle XIX
era propietat dels Valls de Padrines, senyors de Felanitx. Sa Talaiola,
d’unes 203 quarterades, a 1859 estava establerta en part i havia estat
propietat de la família Danús.
5. De les dades demogràfiques poden extreure unes quantes
informacions i/o conclusions. La població del municipi a 1859 era de
5.451 habitants, amb una densitat de població de 35 h/km. Aquesta
població estava repartida entre 1.215 famílies, que suposaria una
mitjana familiar de 4,5 membres. La majoria, entorn el 80%, vivia als
distints nuclis de població: 936 cases al poble vers les 227 cases a fora
vila. La població agrupada residia als nuclis urbans de Santanyí, Ses
Salines, Es Llombards, Calonge i Alqueria Blanca. El sistema de les
31 Entenem com establiment, una porció de terra que pertanyia a una possessió, normalment
no de massa extensió, que és venuda a un tercer.
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rotes i els establiments de les possessions, a més de les legítimes, va
provocar un minifundisme dispers per tot el terme. El petit propietari
tenia la seva terra esquarterada en petits trossos, d’una quarterada o
d’uns quartons, a distints indrets del terme.32 Aquests petits pagesos
vivien al poble però durant les messes, solien romandre a les
barraques que havien construït a les seves petites propietats. A més,
vora aquestes barraques, construïdes amb sec amb pedres i cobertes
amb lloses, hi solia haver un petit corralet de figueres de moro amb
una petita barraqueta on s’engreixava cada any un porc. El citat
alqueria blanquer ho contava així: Mon pare i es conco Tomeu de
Can Marranxa... tenien rotes... S’hi feren una barraca... tenia una
cisterna i un escalfa-panxes....i el temps de sembrar hi quedaven. Jo
en una ocasió, hi vaig estar una setmana fent feina...i romaníem a
sa barraca. No ens rentàvem de tota sa setmana...ens hi dúiem 3 o
4 pans, arròs, fideus i moltes figues seques.33 Pràcticament, segons
el Plànol Geomètric, totes les cases devien estar habitades: 1.215
famílies per 1.163 cases. Hi havia més famílies que cases, cal dir però
que a les cases de les possessions hi vivia molta més gent que a una
llar.34 Segons informació oral35 a la possessió de sa Vall cada setmana
pastaven més de 60 pans de més de dos quilos i a Son Danús uns 12
pans. Cal dir que al Plànol hi ha registrat 37 molins de vent, utilitzats
per a moldre el blat, aliment essencial. La carn estava poc present a
la dieta. Un santanyiner que va fer d’amo a Son Danusset contava que
a una hora abans de fer claror... s’aixecaven..els missatges dormien
EVOLUCIÓ
SANTANYÍ
EVOLUCIÓPOBLACIÓ
POBLACIÓ
SANTANYÍ
Es pot Esobservar
gràfic
que
el fort
creixement
pot obersvar alel
gràgic
que el fort
creixement
demogràfic
es produir ademogràfic
partir de la segona es produí
meitat del s.XVIII i va durar tot el segle XIX.
a partir de la segona
meitat del s. XVIII i va durar tot el segle XIX.

6.32 Dels distints trossos de la meva família santanyiera, el més extens era anomenat, tots tenien

nom com les persones, sa Tanca Gran, doncs tenia 1’5 quarterada i mitja.
33 “PAGESOS”.
34 A les possessions hi viven els distints treballadors d’aquesta, a més dels amos, els parellers,
l’egüer, el pastor, el garriguer, els missatges, el porqueret,...
35 “PAGESOS”.
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a dins la palla... anaven a la cuina on berenaven tots plegats d’una
bona platada de sopes escaldades. El dinar i el sopar a la casa era de
cuinat tota la setmana.36
6.
6. Es desprèn de les xifres estadístiques que apareixen al Plànol
una forta pressió fiscal. La riquesa líquida imposable, és a dir, els
beneficis nets estimats sobre la terra i el ramat, era de 842.360 reals
amb una pressió fiscal de 16,6% sobre aquesta; la qual cosa feia que
al municipi de Santanyí es recaptessin 140.048 reals de contribució,
és a dir, 25,7 reals per persona.
ESTADÍSTICA
TERME
DE SANTANYÍ
18591859
ESTADÍSTICA
TERME
DE SANTANYI
Habitants

5.411 habitants

Densitat

35 h/km

Composició família

4’5 membres

Població concentrada pobles

80%

Població fora vila

20%

Renta per càpita

155,7 reals

1 habitant

2,5 quarterades de cereal cultivades

1 quarterada de vinya

12 habitants

Terra conreada

Terra sense conrear

68%

1 habitant

3,4 figueres

1 habitant

2,2 garrofers

1 habitant

2 ametllers

1 ovella

2,3 habitants

32%

FONT: Elaboració pròpia a partir del Plànol Geomètric.

1 equí

4,5 habitants

36 “PAGESOS”.
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1 bou

32 habitants

1 cabra

90 habitants

7. Al plànol hi ha anotats els següents topònims, els quals transcrit
1 molí
fariner
146 habitants topònim actual.
literalment,
acompanyats pel corresponent
FONT:Elaboració pròpia a partir del Plànol Geomètric

SA VALL
VALL
SA

37 Camp de sa Vinya, indret situar vora les cases de la possessió. A 1821 el senyor de sa Vall
establia que l’arrendatari havia de fer a l’any 60 jornals de pareller a la viña que vaix fer en dit
lloc i li prohibia entrar cap tipus de bestiar als tancats de vinya.
38 Camp d’en Gíger, tancat vora la llacuna dels Tamarells. Segons Cosme Aguiló, el topònim
faria referència a la ciutat del nord d’Àfrica de Gíger.
39 Cova de s’Aigua, al Plànol al situa vora l’actual zona dels Escars de la Colònia de Sant Jordi.
40 Llacuna salobre, el Plànol la situa a la zona de l’actual nucli urbà de la Colònia de Sant Jordi.
41 Sementer des Paller, zona vora les cases de la possessió. A 1807, es prohibia a l’arrendatari
vendre i treure de la possessió palla i s’obligava a deixar tota la palla, tant la nova com la vella,
als pallers que hi havia dins el tancat de l’Era.
42 Tancat de l«Estanyol Borronar, tancat situat entre Cala en Tugores i s’Estany de ses Gambes.
El topònim prové de la planta borró (Ammophila arenaria) que creix als arenals.
43 Tancat des Matar, zona proopera al Rafal des Porcs, el topònim faria referència al fet que
era un lloc poblat per mates llentiscleres.
235

II JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

POBLES
/ CASES DE
DECAMP
CAMP
POBLES/CASES

236

SANTANYÍ:
LLENGUA,
TERRES
I GENT
Es pot observar la possessió de sa Punta (V.V.), és a dir, la península
que es troba
entre Portopetre
i Cala Llonga,
amb alguns establiments i tancats. La secció VV té al Plànol 460 quarterades.
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«SOIRES MUSICALES».
UN REPERTORI MUSICAL INÈDIT
DE MALLORCA DEL SEGLE XIX
Romà Escalas i Llimona

1. Introducció
Cal Reiet va ser la darrera casa pairal dels Escalas de Santanyí,
vil·la que conreà aquesta nissaga de pagesos, músics, financers i
metges, i altres professions que exigien estudis especialitzats.1 Des
de la primera meitat del segle XIX tenim notícies del la residència
compartida de la família entre la ciutat de Palma i Santanyí, així
com de la notable activitat musical que sempre acompanyà i
distingí els seus membres, alguns dels quals esdevingueren músics
destacats. D’aquesta activitat artística, que sovint complementava
altres professions, en resta un testimoni material i sonor, recollit en
el repertori de la seva biblioteca musical, integrada principalment per
obres pianístiques i d’estil vocal. Obres que pertanyien al repertori
privat i familiar, però també a un repertori d’audicions anomenades
«Soires» o vetllades musicals, compartit amb el veïnat i la societat més
il·lustrada de l’època. Andrés Corzuelo en una col·laboració al diari
de l’Almudaina titulada «Una familia de artistas», ens recorda amb
nostàlgia, en 1917, les vetllades a casa dels Escalas: Matilde i Rosina,
«cantando y ejecutando en su casa piezas de concierto al piano».
Any rere any, fins a principis del segle XX, s’hi afegiren nous
volums, enquadernats amb el títol de «Soires Musicales», els quals
contenien quasi un miler d’obres que els músics de la família anaven
incorporant als programes d’aquestes «Vetllades Musicals», d’acord
amb l’evolució dels gustos, la necessitat d’aprenentatge i la capacitat
d’execució dels músics de la família. Sens cap dubte, aquest repertori
representa l’autèntica realitat musico-cultural de la Mallorca d’aquesta
època. sovint deformada per llegendes i tòpics pseudo-chopinians
que s’han consolidat com a versions oficials de la història. Una ullada
a aquestes fonts ens situa en una societat mallorquina que no te res
1 v. M. Teresa Escalas. Els de Cal Reiet i el seu temps, a I Jornades d’estudis locals de Santanyí.
Santanyí, 2015.
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a envejar a altres comunitats peninsulars, amb totes les connexions
amb moviments estètics europeus, gens afectades per un suposat
aïllament.
Mateu Escales i Vidal fundà la nissaga de Cal Reiet a principis del
segle XIX. Malauradament, no coneixem l’origen de la seva afició i
formació musical, que mantindrà la en paral·lel a la seva professió
d’administrador de l’Estat. El seu fill, en Jaume Escalas i Grau2 (18421909), casat amb Rosa Xamení donarà una excel·lent i competent
educació musical a tots els seus fills i filles. Fou el creador de la
biblioteca musical de Cal Reiet, conscient de conservar en condicions
el fons de l’activitat i tradició musical de la seva família. Així ha restat
com a referent històric dels gustos i pràctica musical de la societat
mallorquina a la segona meitat del segle XIX i principis del XX.

Jaume Escalas i Grau (1842-1909), casat amb Rosa Chamení.

2 En alguns documents oficials apareix com a Jaime Escalas y Garau.
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Sabem que en Jaume, en la seva joventut cantava de Tenor i
actuava en el Teatre Principal amb el famós baríton Uetam. Segons la
documentació conservada, fou un bon pianista i clarinetista. La bona
relació amb altres músics peninsulars de la seva època, contribuí sens
dubte a la orientació i educació musical dels seus descendents. El
llegat de la seva biblioteca musical, enquadernada en divuit volums
titulats «Soires Musicales», d’un format de 25 x 35 cm, marcats al
llom amb les seves inicials J.E. D’aquest volums se’n han conservat
nou, acompanyats d’altres enquadernacions i manuscrits relligats,
actualment conservats a la biblioteca musical de Romà Escalas,3 amb
algunes obres de Matilde, conservades a la de Maria T. Escalas.4
La col·lecció inclou un repertori molt divers, sempre d’alt nivell i
bon gust, en el que hi trobem edicions primerenques de Mozart,
Beethoven, Chopin i altres músics espanyols i mallorquins del XIX,
compartint lligall amb algunes obres de saló. També s’hi afegiren
obres procedents de les col·leccions individuals dels fills d’en Jaume,
especialment de na Catalina i na Matilde, i del seu gendre Antoni Pol.
El quadern IV, conté una còpia manuscrita única de la «Continuación
de las lecciones y piezas de Clarinete (1860)», de nivell tècnic elevat,
que va pertànyer a Jaume Escalas i Grau, testimoni únic de la seva
activitat com a clarinetista.
El contingut d’aquest fons musical conservat, representa el
testimonio històric i sonor d’una part molt important de l’activitat
musical mallorquina de l’època, procedent de la interpretació pràctica
en l’entorn homogeni d’una tradició familiar.
2. Descripció del fons musical
La presentació d’aquesta comunicació es basa en la descripció
i comentari d’obres d’aquest fons musical, il·lustrat amb l’audició
d’algunes de les peces més significatives.
A continuació presentem un índex d’autors, procedent dels volums
de les Soires Musicales de Jaume Escalas i Grau, amb les obres que es
troben als volums Nos: 2, 11. 13 (amb obres propietat de J. Escalas i
de Catalina Escalas), 14, 15, 16, 17 i 18. Hem afegit també, les obres
dels volum SEP (sense títol), d’un volum de J. Escalas, en el qual
hi figura l’abreviació Pbro. i les composicions i obres recollides en
lligalls separats de Matilde Escalas, les quals es varen incorporar al
fons de Cal Reiet després del seu traspàs l’any 1936.
3 Annex, p. 22 Fons ME 1 (R. Escalas).
4 Annex, p. 23. Fons ME 2 (M.T. Escalas).
241

II JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

Malgrat els volums extraviats, el nostre objectiu: la descripció
i anàlisi dels continguts i la seva relació amb la vida artística i
social de l’època, segueix disposant d’unes fonts d’informació
úniques i privilegiades. El fons catalogat es troba a l’annex de la
p. 13. A continuació en mostrem un extracte, segons els noms dels
compositors, enumerats en ordre alfabètic:
3. Índex de Compositors i obres segons les Tipologies dels
fons:
I SOIRES MUSICALES. Enquadernades en pell
L’índex complet es troba a l’Annex.
Extracte:
Bellini, Vicenzo (1801-1835)
I Puritani: Opera completa en 3 actos. Reducción piano. SEP
Norma: Sinfonia, piano. PBR
Beethoven. Ludvig van (1770-1827)
—Symphonien 6, 7, 8 y 9. Piano solo. S14
—Grand Septuor.piano a 2 mains S14
—Sonaten für Pianoforte. S15
—Allegretto de la Symphonie en La. Orgue o harmonium. S15
—Marche Funebre de l’Op. 26. Orgue o harmonium. S15
—Ruines d’Athenes. Orgue o harmonium. S15
—Grand Septuor. Piano a 4 mains (par C. Czerny). S16
—67 Melodies puor piano: LAbsence - L’absent - Adelaide - Adieu
de Molly - Adieux du Guerrier - A la bien aimée - A l’esperance - A
l’esperance - A l’amour au loin - A l’amour lontain - .... Vivre sans
amour - Voyage d’Urian. SEP
Boccherini, Luiggi. (1743-1805)
—Minueto en La, reducción para piano. S15
—Adagio de la sonate Pathetique. Orgue o harmonium. S15
Caballero, M. F. (1805-1906)
—El Lucero del Alba. Canto y piano (Zarzuela en 1 acto). S17
Campana, Fabio (1819-1882)
—Arietta. Canto y piano. S17
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Cañellas, J. Pbro.
Lo que diu una cansó PBR
Chopin, F. (1810-1849)
(Mallorca: 8 Novembre 1838 al 13 Febrer del 1839)
—25 Valses. S14
—Polonaises. S14
—Preludios. S14
—Ballades 1, II, III 6216. S14
—Scherzo. S14
—Fantaisie-Impromptu. S14
—Berceuse. S14
—Marche funebre. S14
—Cinc Mazurkas, Op. 6, Premier Livre. Piano. S16
—Quatre mazurcas, 1 a 4. S17
—Quatre mazurcas, 5 a 8. S17
—Deux valses, 1,2. S17
—Trois valses, 3 a 5, S17
—Trois polonaises, 1,2,3. S17
—Fantaisie Impromptu. S17
—La ci darem la mano. Op. 2. S18
—Fantasie sur des Airs polonais. Op. 13 S18
—Krakowiak. Op. 14 S18
—Grande Polonaise. Op. 22 S18
Volums enquadernats en pell (sense el títol Soires)
* Obres contabilitzades a la graella d’estadística. (Taules 1, 2 i 3)
1 *Bellini, Vicenzo
I Puritani Reducción piano. SEP
2 *Beethoven. L. van
Melodies puor piano: SEP. 67
3 * Donizetti
—La Favorita, Piano et Chant. SEP
4 * Lavignac. A.
Solfége des Solféges 1
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5 * Mozart, W.A.
Piano 18. SEP
Canto i Pianoforte. - Le Nozze di Figaro. SEP
6. J.E. PBRO. Volum sense numerar, mida semblant a les Soires
(Pbr.)
6.1. Album de Compositores mallorquines. Cançó popular, Veu
i p:
B. Torres: Cançó de batre, Cançó de trescolà. Pbro.
Noguera, A. La Balanguera
Fortell, M. Pbro. Aubada
Marqués, M. Fátima
Sabater, Maria. Patria
Torrens, A. Hoja para un album
Mestre, Rosa. La Serenata
Montanez, P. Gavota
Cañellas, J. Pbro. Lo que diu ina cansó
Torrens, A. Gavota
M B y Q. Angel del Cel!
Llorens, V. Cançó de breçol
Torres, B. La Sibila
6.2 Albeniz, Isaac*
Piano 1
6.3 Bellini*
piano Norma 1
6.4 Godefroid, F.**
Piano 2
6.5 Gounoud, Charles*
—Veu i Piano: 1
Piano 1
6.6 Menozzi, Giov.*
Alfabeto Musicale a 4 mani
6.7 Meyerbeer, G.*
Piano a 2 y 4 manos 1
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6.8 Nogués, Antonio*
Piano 1
6.9 Richards, B.*
Piano 1
6.10 Talexi, A.*
Piano 1
6.11 Tosti, F. Paolo*
veu i p. 1
IV QUADERNS MANUSCRITS.
Copista L. Plana? (1831-1864).
7. Quadern I. (Q1) Sinfonias, Valzes, Variaciones y diversas
piezas para piano. Luis Plana, Palma 1854 - Valladolid. Set. 1864
Autors:
Ketterer, E.
Lefevre, Clara
Donizetti
Richard, D.
Nicolai, O.
Hunten, F.
Wallerstein
Retterer, E.
Herz, Henry
Redova
Thalberg
Verdi
Valero, J.
Bosch, Elisa
Parets Pro., Sebastian
8. Quadern II. Piezas escogidas de diferentes operas para
piano
Rossini
Verdi, Giusepe
Donizetti
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Saldoni, Baltasar
Verdi
9. Quadern III. Piezas de canto de Lucia, Norma, Rigoletto,
Traviata, Hernani & reducidas á piano
Donizetti, G.
Verdi, G
Bellini, V.
10. Quadern IV. Continuación de las lecciones y piezas de
Clarinete
de Jaime Escalas y Grau (1860)
—Lecciones y Variaciones de clarinete: Verdi, Donizetti.

Quadern d’Exercicis per a clarinet de J. Escalas

4. Estudi dels continguts. Anàlisi estadístic segons compositors
i estils
Resum de les obres dels volums propietat de Jaume Escalas i
Grau: Soires Nos: 2, 11. 13 (amb Catalina Escalas), 14, 15,16,17 i 18,
i dels quaderns manuscrits
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Taula 1. Obres per a Piano sol:
Compositor

No. obres

Wieniawski, Joseph

1 (16)

Chopin, F.

71

Beethoven. L van

55

Czerny, Charles.

1 (40)

Mozart, W.

37

Mendelssohn Bartholdy, Felix

24

Weber

6

Schuman, R.

4

Gottschalk, L. M.

3

Listz, F.

3

Bellini, Vicenzo

2

Boccherini, L.

2

Ary de Bogota

1

Godefroid

2

Albéniz, I

1

Bertini, H.

1

Cossa, Pietro /Mancinelli, Luiggi

1

Cung’l

1

Fontanals, N

1

Goria, A.

1

Gunoud, Ch

1

Piano, Pbr.

1

Halevy, F.

1

Hauschild, C.

1

Haydn, J.

1

Hertz, H.

1

Hofman, Heinrich

1

Joseffy, Rafael

1

Jungmann, Albert

1

Ketterer, E.

1
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Loeschhorn, A.

1

Lopez Almagro, A.

1

Löw, Joseph

1

Marques, P. Miguel

1

Marti Puig, Enrique

1

Niedermeyer

1

Nogués, Antonio

1

Obradors, Juan

1

Pathe, C. Ed.

1

Ravina, Henri

1

Richards, B.

1

Rossini,

1

Rubinstein, A.

1

Rummel, J.

1

Schulhoff, J.

1

Suppe, Franz de

1

Talberg, S.

1

Torrents, Andres

1

Talexi, A.

1

Tosti, F. Paolo

1

Verdi, G.

1

Villar, José F

1

Walteufel, E.

1

Klein, Jules

1

Menozzi, Giovanni

1

Meyerbeer, G.

1

Total:

309
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Taula 2. Orgue o harmònium:
Boccherini, L.

1

Glück

1

Grétry

1

Mehul, Joseph

1

Rossini,

1

Wackenthaler, J.

1

Weber

1

Total:

7

Taula 3. Cant i piano:
Luzzi, Luigi

8

De la Cruz, A.

6

Gunoud, Ch.

4

Mercadante, S.

4

Donizetti, G.

3

Schubert, F.

3

Bruschetti, Attilio

2

Godefroid, F

2

Hernandez, Isidoro

2

G. Meyerbeer

2

Torres, B.

2

Alvarez, J. M.

1

Arditi, L.

1

Caballero, M. F.

1

Campana, Fabio

1

Blasco, J

1

Della-Vecchia, Francesco

1

Fabiani, Dario

1

Grimaldi, Francesco

1

Lavignac. A.

1
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Lillo

1

Massot, Guillermo

1

Massenet, G.

1

Marchal, Max

1

Mozart, W.

1

Parodi, Lorenzo

1

Pedrell, Felipe

1

Palloni, G.

1

Serrano, Patricio

1

Taboada y Mantilla, R.

1

Tosti, F. Paolo

1

Tosti, Francesco

1

Villafiorita, G.

1

Villar, José F.

1

Total:

70

Taula 4. album de Compositors Mallorquins:
En el Volum de J. E. Pbro.

Total: 11

B. Torres: Cançó de batre,
Cançó de trescolà. Pbro.

1

Noguera, A., La Balanguera

1

Fortell, M. Pbro. Aubada

1

Marqués, M., Fátima

1

Sabater, Maria, Patria

1

Torrens, A. Hoja para un album

1

Mestre, Rosa. La Serenata

1

Montanez, P., Gavota
Cañellas, J. Pbro. Lo que diu ina cansó

1

Torrens, A.,Gavota
M B y Q. Angel del Cel!

1

Llorens, V. Cançó de breçol

1

Torres, B. La Sibila

1
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5. Conclusions
Obres del gènere vocal i instrumental sol
Ja hem comentat que ens manquen vuit volums de les «Soires».
Com que es tracta de la sèrie dels primers volums, és lògic imaginar
que la col·lecció sencera, per motius d’ús pràctic i de repertori més
modern es repartí entre els diferents llocs de residència de la família,
d’acord amb les necessitats d’estudi o interpretació de les obres, per
exemple entre Palma i Santanyí. Aquest fet ve recolzat per la troballa
als anys 70, d’alguns volums a Cal Reiet. Tot i les mancances, afeginthi els volums enquadernats sense aquest títol, partim de la riquesa
d’un fons singular, constituït per:
309 obres per a piano sol —inclosos els exercicis tècnics— de
compositors principalment del segle XVIII i principis del XIX. Des
de Mozart, Beethoven, amb els estudis de Czerny, fins a les obres
de Chopin. Aquest darrer compositor, juntament amb Beethoven
representarien les preferències estètiques respecte al repertori del
Romanticisme. Amb menys quantitat apareixen obres de Weber,
Schuman, Gottschalk, Bellini i Listz, completant-se la selecció amb
40 obres de compositors de la segona meitat del segle XIX, algunes
demostratives d’una singular curiositat per el que es feia arreu
d’Europa, com podem veure a la Taula 1. Es a dir, ens movem des
de l’estil Clàssic vienès fins al lirisme romàntic, en un món homogeni
d’obres fonamentals, autèntics els pilars de la tradició musical
europea.
Altres obres publicades per a Orgue o Harmònium procedeixen
del repertori organístic de Jaume Escalas i Grau, del qual ens consta
la seva formació en aquests instruments i la seva actitud en defensa
dels patrimoni organístic dels grans instruments del mestre mallorquí
Jordi Bosch. El fons, integrat per set obres de compositors del segle
XIX, ens deixa clar el desconeixement general del repertori Barroc
(Bach, Haendel, etc.), el qual no serà transcrit i reconegut fins al
segle següent.
Al quadern IV, com hem comentat, hi trobem una còpia manuscrita
única de les «Les lecciones y piezas de Clarinete (1860)», de nivell
tècnic elevat, que va pertànyer a Jaime Escalas i Grau, amb exercicis
tècnics i variacions sobre aires d’òpera de l’època.
Amb les 70 obres per a veu i acompanyament de piano (Taula 3),
generalment per veus de soprano o tenor, és a dir intercanviables en
la majoria dels cassos, ens situem en un registre estètic més proper
a l’Òpera i la Sarsuela.
Mercadante, Donizetti, Schubert o Meyerbeer i Massenet, altres
obres ens transporten a un món més «divertit» i més frívol amb
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les àries i cançons de Luzzi, De la Cruz, Bruschetti, Godefroid,
Hernandez, Torres etc., al costat de compositors de sobrietat
reconeguda, com Gunoud, Aquestes obres ens il·lustren l’ambient
i repertori d’aquelles sessions més desenfadades i familiars, en les
quals els músics de la casa, pare i fills, interpretaven obres de piano
sol o acompanyaven cançons que omplien de bon humor i sentit
clàssic aquelles inoblidables Soires.
Anticipant-se a altres activitats de l’època, fins i tot en ciutats
culturalment més avançades, a Santanyí i a Palma podíem sentir
versions d’obres vocals d’origen popular, arranjades de forma «culta»
per compositors locals, seguidors dels criteris romàntics de l’època,
tot incorporant a les seves composicions les cançons populars,
enteses com a font patrimonial d’inspiració.
Des de la nostra perspectiva actual, cal remarcar la manca de
compositors romàntics tan coneguts com J. Brahms (1833-1897) o
R. Wagner (1813-1883), ambdós contemporanis de molts del autors
citats, però aliens als gustos i estètica d’aquests reculls. Recordem,
que el fenomen del «Wagnerisme» va ser contemporani de la
generació dels fills d’en Jaume i no arrelà a Mallorca fins a principis
del segle XX.
El nivell tècnic de les diferents obres ens descriu les etapes
d’aprenentatge dels membres de la família: des del Solfege des
Solfeges o els Estudis per a piano de Czerny. Fins a obres de Chopin
i Listz de la major exigència tècnica i interpretativa. En el gènere
vocal trobem l» incorporació de l’obra popular, amb composicions
Mallorquines (Taula 4), que recullen una versió del Cant de la Sibil·la,
La Balanguera i cançons de treball, fis a volums dedicats a les Àries
italianes i franceses del repertori operístic. L’exigència d’aquests
repertoris més concertístics ens demostra l’alt nivell artístic dels
dos Jaumes, probablement superat per Matilde i Catalina, que hi
dedicaren una afició de major intensitat.
Aquests volums musicals son el testimoni d’un aspecte dels gustos
musicals mallorquins al llarg de gaire bé un segle d’evolució musical.5
Repertoris que s’estenen, puntualment des d’obres del segle XVIII de
Haydn, fins als compositors que s’endinsen en la primera meitat del
segle XX, com Bruschetti (1858-1931), i amb l’important presència
de les obres de la filla d’en Jaume, na Matilde Escalas (1871-1936),
que s’anaren incorporant progressivament a aquest fons. Notable

5 El Repertori complet d’aquests volums es troba inventariat per ordre alfabètic de compositors
a l’Annex I de la p.12.
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compositora i pianista, hi aportà 54 obres pròpies,6 que seguint la
tradició i inspiració de la seva època, conreà estils ben diferents, des
del Fox Trot, el Vals, àries i cançons, fins a un Poema Simfònic.
Exemples musicals
T.

Mp3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

0.02
2.49
4.40
11.55
14.12
17.05
18.50

Mozart, Sonala 6.
Beethoven, Sonata Clar de Lluna
Chopin, Nocturn no. 3
Mendelsshon. Lieder ohne wörter
M. Escalas. Amore
M. Escalas. Vals Brumas
M. Escalas. Sur les Pyrinées. Poeme Symphonique

6. Cloenda i Agraïments
Aquesta extraordinària col·lecció d’obres musicals ens descriu les
modes, els estils i la tècnica interpretativa d’una època de la història
de Mallorca. Però el seu missatge expressa especialment el testimoni
d’un esperit que es propagà més enllà d’aquells anys, i del qual en
som els benaurats receptors i transmissors per a les generacions
futures.
Finalment, vull expressar el meu agraïment a les persones que
m’han cedit els volums musicals de la biblioteca i a tothom que ha
contribuït a aportar informació sobre el fons musical de Cal Reiet i
la seva procedència.

Volums de la biblioteca i etiqueta de J. E.
6 Veure Inventari a l’Annex. p. 23.
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ANNEX 1
Compositors de les obres
Soires Musicales de Jaume Escalas i Grau. Nos (S): 2, 11. 13
(Catalina Escalas), 14, 15, 16, 17 i 18 i volums d’obres sense aquest
Títol:
Alvarez, J. M.
—A mi madre. Canto y piano. S11
Albeniz, Isaac (1860-1909)
—Sérenade Espagnole Op,181. PBR
Anòmim
MS, Cant i piano.:
1. Eso no es asi (Tadeo) S17
2. Soy un pobre. (Cucufate) - S17
3. Yo soy la pitillera (Paca). S17
4. Yo soy un joven (Tadeo). S17
5. Yo no quiero (Paca). S17
6. Ya somos felices (duo). S17
Arditi, Luiggi (1822-1903)
—Sempre. Romanza voz y piano. S17
Ary de Bogota (18?-18?)
—Veloutine Ch. Fay, Valse brillante, piano. S16
Bellini, Vicenzo (1801-1835)
I Puritani: Opera completa en 3 actos. Reducciómn piano. SEP
Norma: Sinfonia, piano. PBR
Beethoven. Ludvig van (1770-1827)
—Symphonien 6, 7, 8 y 9. Piano solo. S14
—Grand Septuor.piano a 2 mains S14
—Sonaten für Pianoforte. S15
—Allegretto de la Symphonie en La. Orgue o harmonium. S15
—Marche Funebre de l’Op. 26. Orgue o harmonium. S15
—Ruines d’Athenes. Orgue o harmonium. S15
—Grand Septuor. Piano a 4 mains (par C. Czerny). S16
—67 Melodies puor piano: LAbsence - L’absent - Adelaide - Adieu
de Molly - Adieux du Guerrier - A la bien aimée - A l’esperance - A
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l’esperance - A l’amour au loin - A l’amour lontain - ....Vivre sans
amour - Voyage d’Urian. SEP
Boccherini, Luiggi. (1743-1805)
—Minueto en La, reducción para piano. S15
—Adagio de la sonate Pathetique. Orgue o harmonium. S15
Caballero, M. F. (1805-1906)
—El Lucero del Alba. Canto y piano (Zarzuela en 1 acto). S17
Campana, Fabio (1819-1882)
—Arietta. Canto y piano. S17
Cañellas, J. Pbro.
Lo que diu una cansó PBR
Chopin, F. (1810-1849)
(Mallorca: 8 Novembre 1838 al 13 Febrer del 1839)
—25 Valses. S14
—Polonaises. S14
—Preludios. S14
—Ballades 1, II, III 6216. S14
—Scherzo. S14
—Fantaisie-Impromptu. S14
—Berceuse. S14
—Marche funebre. S14
—Cinc Mazurkas, Op. 6, Primiere Livre. Piano. S16
—Quatre mazurcas, 1 a 4. S17
—Quatre mazurcas, 5 a 8. S17
—Deux valses, 1,2. S17
—Trois valses, 3 a 5, S17
—Trois polonaises, 1, 2, 3. S17
—Fantaisie Impromptu. S17
—La ci darem la mano. Op. 2. S18
—Fantasie sur des Airs polonais. Op. 13 S18
—Krakowiak. Op. 14 S18
—Grande Polonaise. Op. 22 S18
Cung’l
—Rêve sur l’Ocèan: La noche. Vals para piano. Madrid. S11
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Czerny, Charles. (1791-1857)
—Exercice Journalier. 40 etudes. S11
Bertini, H. (1798 –1876)
—Nuevos estudios. Libro 5, Letra E, velocidad m. izquierda. S11
Blasco, Justo (1850-1911)
—Ingratta. Canto (s) y piano. S11
Bruschetti, Attilio (1858-1931)
—Una Noche en España, para dos cuartetos y piano. S15
—La tertulia. Os amo, versos de Campoamor. Voz y piano. S15
De la Cruz, A.
—Pequeño album de canto: Recitativo e Romanza, Recitativo e
Racconto, Preghiera. S11
—Il poeta morente. Romanza per tenore. S11
—Tu sei bella. S. o Tenore y piano. S11
Della-Vecchia, Francesco
—Profumo. Canto y piano. S17
Donizetti, Gaetano (1797-1848)
—Deux melodies pour Chant: Elle n’existe plus. Canto y piano,
Jaime Escalas y Grau S2
—Ad una giovani madre, Canto y piano. S2
—La Favorita, Piano et Chant. JE. SEP
Escalas, Matilde (1871-1936)
Veure Anex, Fons Matilde Escalas
Fabiani, Dario (?)
—L’Ultimo Sacrificio, Preghiera Canto y piano. S16
Fontanals, N. (?)
—Anna Judic. Piano S17
Fortell, M. Pbro.
—Aubada PBR
Glück, Christof (1714-1887)
Orphée. Orgue ou harmonium. S15
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Godefroid, Felix (1818 -1897)
—Les souspirs, piano. Catalina Escalas S.13
—Gesu Nazareno. Canto y piano (Fr. It). S17
—Les Soupirs, piano. PBR
—Obras escogidas para piano: Resignacion PBR
Goria, A. (?)
—Faintasie Brillante sur des motifs de V. Bellini par piano. S16
Gounoud, Charles (1818-1893)
—Veu i Piano: Jesus de Nazareth. PBR
—Fausto: Fantasia Elegante para piano PBR
Gottschalk, L(ouis. M(oreau). (1829 -1869)
—L’Extase, Pense poétique pour le Piano. S16
—Printemps d’Amour, Mazurka de Concert. Piano-S16
—Sospiro, Valse poétique. Piano. S16.
Grétry, André (1741-1813)
—Richard-Coeur-de Lion. Orgue o harmonium. S15
Grimaldi, Francesco (?)
—Deh! Credi non é ver. Canto y piano. S17
Halevy, Jacques F. (1799-1862)
—Valse brillante sur le Juif Errant. Piano a 4 mains. S16
Hauschild, C. (Editor Beethoven)
—La Chanterelle. Piano. S14
Haydn, Joseph (1732-1809)
—Symphonie en Ut majeur, L’Ours. Piano. S15
Hernandez, Isidoro
—Viva Jerez!/ Nueva petenera. Canto y piano. S17
—Peteneras. Canto y piano. S17
Hertz, Henry (1803-1888)
—Concierto para piano Nº 6 (piano). S14
Hofman, Heinrich (1842-1902)
—Souvenirs de Russie (piano) S14
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Joseffy, Rafael (1852.1915)
—Caprice persique. Piano. S14
Jungmann, Albert (1824-1892
—Rêverie. Piano. S14
Ketterer, Eugene (1831 -1870)
—Gran Capricho Hungaro. Estudio para piano. S16
Klein, Jules
—Cerises Pompadour. Valse pour piano. (1871) S11
Lavignac. Albert (1846-1916)
Solfége des Solféges Volume 1 A. Matilde Escalas, SEP
Lillo (?)
—Romanza del maestro Lillo. Tenor y piano. MS. S11
Listz, Franz (1811-1886)
—Rhapsodias Húngaras.N º 2 y 12 para Piano. S16
—Valse de l’Opera Faust de Gounod, Piano. S16
Llorens, V. (Mallorca 18??)
Cançó de breçol, piano. PBR
Loeschhorn, Albert (1819-1905)
—Souvenir. Piano. S14
Lopez Almagro, Antonio (1839-1904)
—Canto de Amor. Piano y melodia recitada de M. Sánchez
Madrigal. S16
Löw, Joseph (1834-1886)
—Bagatelle. (piano). S14
Luzzi, Luigi (1828-1876)
—Cinque Melodie per canto (s). violoncello e pianoforte: A bice /
perque piango / Canzone di medora/ a te / Rimenbranza. S11
—Melodie per canto (s) e Piano Forte. La derelitta: S11
—Alle Stelle, romanza. Album musicale: S11
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Mancinelli, Luiggi (1848-1921)/ Cossa, Pietro
—Intermezzi Sinfonici per la Cleopatra (1877): Overtura para
piano. S15
Mariani, Angelo (1821-1873)
—Io son poeta e re. (Popolare) Canto y piano. S2
—Ad un fiume. Canto y piano. S2
—A meno che. Canto y piano. S2
—Care memomira de la Liguria / La povera operaia. Canto y
piano
Marques, Pere Miquel (1843-1918)
—4ª Polonesa de Concierto. para Piano. S16
Massot, Guillermo (1842-1900)
—Vaga Luna, nocturno. Canto (s) y piano. A mi distinguido amigo
D. Jaime Escalas / El autor. S11
Massenet, Jules. (1842-1912)
—La Colombina. Canto y piano. S17
Marchal, Max
—Crainte el Bonheur. Cavatine pour Soprano. S11
Marqués, M
Fátima. Cant. Piano. PBR
Marti Puig, Enrique (1840-ca.1900)
—El As de Oros, Polka para piano. S16
M B y Q. (??)
Angel del Cel! PBR
Mehul, Etienne N. (1763 -1817)
—Joseph. orgue ou harmonium, S15
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
—Six Romances pour le Piano. Op. 67. S16
Compositionen für Pianoforte solo:
—1. Phantasie Op. 28. S18
—2. Praeludien und Fuguen. Op. 35. S18
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—3. Variations serieuses. Op. 54. S18
—4. Andante con variazione. Op. 82. S18
—5. Variationen. Op. 83. S18.
—6. Etuden. Op. 104. S18
—7. Etude F moll. S18
—8. Scherzo H moll. S18
—9. Scherzo a Capriccio. S18
6 lieder op. 19 Lieder ohne Worte, Heft I
—Lieder ohne Worte, Heft II 6 lieder op. 30. S18
—Lieder ohne Worte, Heft III 6 lieder op. 38. S18
—Lieder ohne Worte, Heft IV 6 lieder op. 53. S18
—Lieder ohne Worte, Heft V 6 lieder op. 62. S18
—Lieder ohne Worte, Heft VI 6 lieder op. 67. S18
—Lieder ohne Worte, HeftVII 6 lieder op. 85. S18
—Lieder ohne Worte, Heft VIII, 6 lieder op. 102. S18
—Canzonetta (quartetto Op.12). S18
Menozzi, Giov.,
—Alfabeto Musicale a 4 mani. (1867) PBR
Mercadante, Severio (1795-1870)
—Salve Maria. Canto y piano F. Lucca. S2
—Il desirato ritorno. Canto y piano. S2
—L’asilo al Pellegrino. Canto y piano. S2
—Las siete palabras Canto y piano. S2
—Romero, Antonio, Madrid 804. S2
Mestre, Rosa (??)
La Serenata PBR
Meyerbeer, Giacomo (1791-1864)
—Guida la Navicella, Canto y piano. S2
—La Fille du Pecheur. Canto y piano. MS. S17
—Marchas de las antorchas, Piano a 2 y 4 manos. PBR
Montanez, P. (??)
Gavota, piano PBR
Mozart, Wolfgang A. (1756-1791)
—19. Sonates par piano. Catalina Escalas. S13
—17. Sonatas para piano (+ 18 Appendice) cdf SEP
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—Requiem. Versió per a piano. A. Pol. SEP
—Le Nozze di Figaro. Canto i Pianoforte. JE- SEP
Niedermeyer, Louis (1802-1861)
—Caprice le Lac. Piano reduction E. Prudent. A Catalina Escalas
de Salvador Bordoy. S16
Nogués, Antonio (1822-1872)
—Capricho de Género español. Piano. S17
—Capricho de Género Español, piano- PBR
Noguera, Antoni, (1860 - 1904)
—La Balanguera PBR
Obradors, Juan
—La Noche Buena. Danza Cubana para piano. S15
Parodi, Lorenzo
—Povero Fiore. Canto y piano. S17
Pathe, C. Ed.
—Idille. Piano. S14
Pedrell, Felip (1841-1922)
—Lágrimas. Canto y piano. S11
Palloni, Gaetano. (1831 – 1892)
—Storia Mesta. Canto y piano. S17
Ravina, Jean-Henri (1818 -1906)
—Nocturne pour piano. S16
Richards, B.
—Nocturno para piano PBR
Rossini, Gioachino, (1792-1868)
—Semiramis. Orgue o harmonium. S15
—Ouverture de Guillaume Tell. Pour piano a 4 mains. S16
Rubinstein, Anton (1829-1894)
—2 Melodies par le piano. S16
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Rummel, Joseph. Arranjador (1818-1880)
Echos des Operas: Robert le diable de Meyerbeer Piano reduction.
S16
Sabater, Maria
—Patria. Veu i piano. PBR
Schubert, Franz (1797-1828)
—La hija del pescador. Canto y piano. S2
—Pensamientos de amor. Canto y piano. S2
—La Serenata. Canto y piano (Es. It) S17
Schuman, Robert (1810 v1856)
—7 Klavierstücke Op. 126. S18
—7 fughetten. S18
—Winterszeit I y II. S18
—Silvesterlied. S18
Schulhoff, Joseph (1825-1898)
—Aires Bohémios. Capricho para piano. S16
Serrano, Patricio
—Ave Maria. Album Musical para canto y piano. S11
Suppe, Franz de (1819-1895)
—Bambina, Polka para Piano. Arreglo E. S17
Taboada y Mantilla, Rafael (1838-1914)
—Soy tan libre como tu, melodia cubana. Canto (s) y piano, S11
Talberg, Sigismond (1812-1871)
—Tema y Estudio Op. 45 piano. S14
Talexi, Adrien (1820-1881)
Obras escogidas para piano: Plegaria a la Madona PBR
Torrents, Andres
—Vals. S15
Tosti, Francesco. Paolo (1846-1916)
—Vespro. 2 Mezzo o Tenor y Piano. S17
—Polonesa 2ª, Piano. S16
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—Non m’ama piu. Tenor y piano. S16
—Lontan dalli occhi, veu i p. PBR
Torrens, A. (no es Ángel)
—Hoja para un album PBR
—Gavotta, piano
Torres, B. (Mallorquí)
—A San Bartomeu. Cor a 3 i piano. Ciclostil MS. Text: Margarida
Caymari, 1879. S14
—Cançó de batre, Cançó de trescolà PBR
—La Sibila PBR
Verdi, Giuseppe (1813-1901)
—Miserere d’Il Trovatore. Piano a 4 mains. S16
Villafiorita, G.
—L’Ultimo canto di Akmet. Canto y piano. S17
Villar, José F
(Plagi: Benito, Cosme José de (1829-1888)
1873
—Conchas y perlas, Romanza. Canto (s) y piano. S11
—La bella Madrileña. Polka brillante de salon. S11
Wackenthaler, Nicolas-Joseph (1840-1913)
—Adoration des Bergers. Orgue o harmonium, S15
Walteufel, Emile (1837-1915)
—Rose et Marguerites Vals para piano. S11
Weber, Carl M. von (1786-1826)
—Polonaises (piano): Derniére pensée / Invitation a la Valse /
Momento capriccioso / Polonaise I / Romdo brillant / Neuf valses
brillantes. Catalina Escalas. S13
—Freyshutz. orgue ou harmonium. S15
Wieniawski, Joseph (1835-1880)
—Valse de Concert. Piamo. S16
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J.E. PBRO. Volum sense numerar, mida semblant a les Soires
Album de Compositores mallorquines. Cantos populares
mallorquines Veu i p: PBR
B. Torres: Cançó de batre, Cançó de trescolà PBR
Noguera, A. La Balanguera PBR
Fortell, M. Pbro. Aubada PBR
Marqués, M. Fátima PBR
Sabater, Maria. Patria PBR
Torrens, A. Hoja para un album PBR
Mestre, Rosa. La Serenata PBR
Montanez, P. Gavota PBRc
Cañellas, J. Pbro. Lo que diu ina cansó PBR
Torrens, A. Gavota PBR
M B y Q. Angel del Cel! PBR
Llorens, V. Cançó de breçol PBR
Torres, B. La Sibila PBR
Albeniz, Isaac
—Sérenade Espagnole Op,181. PBR
Bellini
Norma: Sinfonia, piano. PBR
Godefroid, F.
Les Soupirs, piano
Obras escogidas para piano: Resignacion PBR
Gounoud, Charles
—Veu i Piano: Jesus de Nazareth. PBR
—Fausto: Fantasia Elegante para piano PBR
Menozzi, Giov.,
Alfabeto Musicale a 4 mani. PBR
Meyerbeer, G.
—Marchas de las antorchas, Piano a 2 y 4 manos. PBR
Nogués, Antonio
Capricho de Género Español, piano- PBR
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Richards, B.
—Nocturno para piano PBR
Talexi, A.
Obras escogidas para piano: Plegaria a la Madona PBR
Tosti, F. Paolo
Lontan dalli occhi, veu i p. PBR
4 Quaders manuscrits. Plana 1831-1864
I. Sinfonias, Valzes, Variaciones y diversas piezas para piano.
Luis Plana, Palma 1854 - Valladolid. Set. 1864
Autors:
Ketterer, E.
Lefevre, Clara
Donizetti
Richard, D.
Nicolai, O.
Hunten, F.
Wallerstein
Retterer, E.
Herz, Henry
Redova
Thalberg
Verdi
Valero, J.
Bosch, Elisa
Parets Pro., Sebastian
II. Piezas escogidas de diferentes operas para piano
Rossini
Verdi, Giusepe
Donizetti
Saldoni, Baltasar
Verdi
III. Piezas de canto de Lucia, Norma, Rigoletto, Traviata,
Hernani & reducidas á piano
Donizetti, G.
Verdi, G
Bellini, V.
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IV. Continuación de las lecciones y piezas de Clarinete
Jaime Escalas y Grau (1860)
—Lecciones y Variaciones de clarinete: Verdi, Donizetti, etc.
Fons musical d’obres de Matilde Escalas ME1 i ME2
Fons ME 2 (M.T. Escalas)
No.

Títol / Subt

Instrumentació
(veus, instruments....)

1.1

Adieu Nature - Vals Boston

Piano

1.2

- Vals Boston

Piano

2

Vals en si menor

Piano

3

Sur les Pyrinées- Poème Synphonique

Piano

4

Chrysanthèmes Chéris! ...
Valse Lente

Piano

5

Tristesse

Piano

6

Nostalgie d’Amour

Piano i instrument
de tessitura soprano
y clau de sol

7

Alborada (Aubade)

Piano

8

Alborada (Aubade)

Piano

9

Stanley - Vals

Piano

10

Stanley - Vals

Piano

10.2

Stanley - Vals

Piano

11

Un rêve- Vals Boston
: Oh mon bijou

Veu S, piano

12

Cançó: Per què t’he conegut?

Veu S, piano

13

Hora Baixa / Cançó

Veu S, piano

14

Notte d’amor/ Nuit d’amour/ Romanza

Veu S, T, piano

15

Lo brot de romaní

Veu S, piano

16

Amore / Romanza

Veu S, piano

17

Agosto / Romanza

Veu S, piano

18

La vida/ Himne a dues veus

Veu S, S piano

19

Pensiero

Veu S, piano
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20

Tempo perso! / Romanza

Veu S, piano

21

Nocturn /cançó

Veu S, piano

22

Desiderio / Romanza

Veu S, piano

23

Coeur brisé

Veu S, Piano

24

Per què t’he conegut?

Veu S, piano

25

Desiderio/ Romanza

Veu S, piano

26

Anyorança: Dins lo meu cor...

Veu S, piano

27

La Flor de Lliri:

Veu S, piano

28.1

A la Verge Maria/ Chor

Veu S, piano

28.2

Intermezzo de Armonium

Armonium

29.1

Canto Religioso

Veu S, piano

29.2

Himno a Jesús

Vei i Armonium

30

Romanza: M’han detto

31

Malia

Veu S, piano

32

Ojos Negros / Romanza Rusa: ’ojos negros...

Veu S, piano

33

Canto escolar / Himno: De nuestro canto
la vibración

Veu S, piano
A la veu sola indica
’coro’

34

A te ! / Romanza:
Sognai que un bel giorno...

Veu S. I piano

35

Vals en si menor

Piano

36

Sense títol

piano

37

Himno Escolar: Alegres coros al entonar

Veus S i mS, piano

38

Amor / Canço Mallorquina

veu i piano

39

Hora Baixa / Al atardecer

veu S piano
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Matilde Escalas, Romanza per a soprano i piano (1896)
Parole di Rosina i dibuix de Fèlix Escalas.

Fons ME 1 (R. Escalas)
1

Amore, Romanza...

Piano, Il.lustració de Felix Escalas

2

Brumas (Serenata española/ Valzer)

Piano, Illustració de Felix Escalas

3

Aubade (Alborada)

Piano. Dedicado a B. Becerra.

4

Stanley Vals

piano? Perdida. Figura en índice

5

Stanley, vals

piano. A mi discípula Joana Rosselló,

6

Stanley Vals

piano? Dedicatòria autògrafa

7

Desiderio, Romanza letra italiana.

Dedicado a B. Becerra. Perdida.
Figura en índice

8

Agosto Romanza

T i piano? Dedicado a B. Becerra.
Perdida. Figura en índice

9

Agosto, Romanza

T i piano.

10

Missa a 3

3 veus i instruments

11

Romanza

violi i piano,

12

Hora baixa

ac. piano. Becerra. Perdida.
Figura en índice

13

Aubade (Alborada)

para piano. Perdida.
Figura en índice

14

Flor de lliri

veu i piano? Dedicado a
B. Becerra. Perdida. Figura en índice

15

Hora baixa

veu i piano, copia

268

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

BARTOMEU TOMÀS FERRER,
UN SANTANYINER ALS FARS DE SA
DRAGONERA DURANT 22 ANYS
Miquela Danús Burguera
Marc Escalas Vidal

Introducció
Fa uns anys, un amic nostre, que no és de Santanyí ni hi viu, ens
demanà què se n’havia fet, de les ties faroneres. I aquesta pregunta
es va repetir diverses vegades. Però no tenia mai resposta perquè no
sabíem ni qui eren aquestes ties faroneres ni a qui podíem demanar
aquesta informació. Fins que un bon dia, per un detall que podria
parèixer insignificant, vàrem arribar a la conclusió que eren Catalina,
Maria i Joana Aina, Juanita, tres filles de Bartomeu Tomàs Ferrer,
d’ofici faroner, i la seva esposa Catalina Sastre Tomàs; unes ties que
moltes vegades feren companyia a la mare del nostre amic, a Palma,
entre els anys 60 i 70.
Fa uns dos anys ens varen demanar, des d’Andratx, si podíem
revisar un text relatiu a aquest faroner que s’havia de publicar a un
llibre sobre sa Dragonera. Fins en aquell moment només havíem fet
d’intermediaris, cedint unes fotografies i un poc d’informació, i no
disposàvem de temps suficient per consultar els arxius corresponents
i contrastar la informació que ens varen enviar.
Va ser la troballa casual, al cementeri de Santanyí, de la tomba
on descansa el faroner, la seva esposa, dos fills seus i les seves
dues esposes la que ens va motivar a continuar la recerca sobre la
vida i l’activitat professional de Bartomeu Tomàs Ferrer, qui durant
22 anys va viure, i podríem dir sobreviure, amb la seva família a
sa Dragonera. I sobretot hem de destacar que va ser la inscripció
amb les dates de defunció de Margalida i de Jerònima, dues filles
seves que varen morir, la primera a s’Arracó i la segona a Grenoble
(França), el que ens va commoure de bon de veres.1
En aquesta comunicació ens acostarem a les dades personals i
professionals d’aquest santanyiner i la seva família, els quals varen
1 La tomba està situada al carrer de Sant Pere, núm. 3. Al Registre de sepultures del cementeri
municipal de Santanyí, guardat a l’Ajuntament de Santanyí, consta que aquesta tomba la va
comprar Bartomeu Tomàs Ferrer el 24 de juny de 1931.
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viure entre la segona meitat del segle XIX i la primera meitat del
segle XX. Fins ara, hem pogut trobar, gràcies als arxius, més de 250
persones relacionades, en diferents graus de parentesc, amb aquesta
família i n’hem pogut datar el naixement i el bateig de més de 160.
Fonts, bibliografia i informacions orals
—Fonts
Quant a les dades personals, la recerca de Bartomeu Tomàs Ferrer
i la seva família està basada principalment en els llibres dels registres
sacramentals guardats a l’Arxiu Parroquial de Santanyí, a partir de
1871, i a l’Arxiu Diocesà de Mallorca, fins a 1870. Bàsicament hem
consultat els llibres de baptismes, en un període de més de 75 anys,
i hem revisat els registres d’un en un, el que podria suposar la
consulta de milers registres de bateig.2
La genealogia és una recerca apassionant, segura, però és també
molt lenta, ja que al marge esquerre dels registres sacramentals
consultats només hi figura el nom i el primer llinatge de la persona
i, per tant, no queda altre remei que llegir cada registre per conèixerne el segon llinatge, així com també els noms i llinatges dels padrins
paterns i dels padrins materns. D’aquesta manera, sabem si es tracta
d’una persona que ens interessa o no per a la nostra recerca.
S’ha consultat, en algunes ocasions, el Registre Civil de Santanyí,
el qual recull el registre de dades personals però únicament a partir
de 1871, que és quan es va crear aquest servei. I també hem consultat
el Registre Civil de Palma i el Registre Civil d’Andratx.3
Quant a les dades professionals, com a ferrer, s’ha consultat l’acta
de plens corresponent de l’Arxiu Municipal de Santanyí, en la qual
hi trobam informació sobre la realització de la porta de la capella
del cementeri. També hem cercat informació sobre les barreres
metàl·liques de la seu del Banc d’Espanya a Palma, en la fabricació
de les quals va participar. D’altra banda, l’Arxiu del far de Portopí
2 A l’Arxiu Diocesà de Mallorca (ADM) la informació consultada està microfilmada i es llegeix
en negatiu. Destacam els llibres de baptismes de Santanyí de 1825 a 1870 i els llibres de
baptismes de s’Arracó de 1902 a 1913. També hem consultat alguns llibres de matrimonis i de
defuncions de l’època estudiada.
A l’Arxiu Parroquial de Santanyí (APS) la informació es pot llegir directament dels llibres.
Destacam els llibres de baptismes de 1871 a 1902. Així mateix, hem pogut documentar algunes
dates de matrimonis gràcies a les anotacions escrites al marge de les partides de bateig. També
hem consultat alguns llibres de matrimonis i de defuncions d’adults i d’aubats de l’època
estudiada.
En aquesta època, tots els llibres de registre dels anys esmentats estan escrits en castellà. No
obstant això, hem optat per escriure els noms i llinatges en català.
3 Als Registres Civils esmentats s’han consultat les dates relatives a defuncions.
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ens ha cedit diversos documents i l’Arxiu del Ministerio de Fomento
de Madrid ens ha facilitat l’expedient professional que conté més
d’un centenar de documents. D’aquesta manera, tenim informació
fidedigna dels anys i de les destinacions del nostre faroner.
—Bibliografia
Pel que fa a la bibliografia destacarem dos llibres sobre sa
Dragonera i alguns articles de revistes que fan referència sobretot a
la vida als fars de sa Dragonera. Una vida, la dels faroners, basada en
el treball i l’aïllament exterior, perquè només estaven acompanyats
per la seva família i pels altres faroners i les seves famílies que també
vivien allà. Recordem que aquesta és una recerca sobre una família
santanyinera que va viure 22 anys a sa Dragonera, però no és un
estudi sobre l’arquitectura dels fars o els senyals marítims.4
—Informacions orals
També hem de fer referència a la informació oral recollida d’una
dotzena de persones, les quals prefereixen restar en l’anonimat, que
varen conèixer aquesta família santanyinera, en són parents llunyans
o n’han sentit a parlar. Pot ser, amb un poc més de temps, podrem
tenir accés a alguns dels papers que tenen a casa seva; uns papers
molt valuosos ja que són una informació complementària a la dels
arxius, tot i que els seus propietaris poden pensar el contrari.5

4 Dels llibres consultats, volem fer menció especial al llibre d’ALZINA OLIVER, Mateu. Els ulls de la
nit. Sa Dragonera 1820-2008. Palma: Edicions Documenta Balear, 2014, en el qual i pel que fa
referència a Bartomeu Tomàs Ferrer, p. 85-87, hem trobat una sèrie d’errades a les dades i a les
dates. Destacam també el llibre Parc natural de Sa Dragonera. Guia de passeig. Govern de les
Illes Balears i Consell de Mallorca, 2009.
De les revistes que hem revisat, volem remarcar N’Alí. La revista de la comarca de ponent, la
qual comença a editar-se el 1986, i que parla en diferents números de sa Dragonera. Destacam
especialment la revista París-Baleares. Orgue mensual de l’Association Amicale des Originaires
et descendents des Balèares residant en France, la qual es va començar a editar el 1954, i en què
a diversos articles firmats per Joan Verda, pseudònim de Joan Juan Porcell, es parla de Bartomeu
Tomàs Ferrer i de la seva família. Sobresurten els articles “Torrero ejemplar en el faro vell. Don
Bartolomé Tomás Ferrer de Santanyí”, al núm. 278 (1981); “El faro de Llebeig entristece. El
Sr. Tomás también se despide de la roca”, al núm. 285 (1983); i “Doña Catalina Tomás Sastre.
Homenajeada y nombrada abuela a sus 95 años”, al núm. 322 (1989).
5 Entre d’altres, hem pogut recollir tres petits poemes, dos en castellà i un en català, escrits per
Llorenç Cànaves Vidal, i que van dirigits a la que seria la seva esposa, Jerònima Tomàs Sastre,
filla del nostre faroner. Llorenç els va escriure quan treballava al cafè de Can Gasparoto, a la
plaça de Sant Pere d’Andratx.
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Dades personals
Anotarem a continuació les dades més significatives de la vida del
faroner Bartomeu Tomàs Ferrer, és a dir, el seu naixement i bateig,
el seu matrimoni i la seva defunció. Però farem el mateix respecte
a la seva esposa Catalina Sastre Tomàs perquè l’acompanyà en les
seves destinacions llunyanes en un moment en què la casa i el lloc
de treball eren el mateix, ja que els faroners no podien anar-se’n
gaire lluny del far sense autorització. I a més, si tenim en compte els
mitjans de transport tan lents d’aquell temps. També farem una petita
referència als seus fills.

Bartomeu Tomàs Ferrer i Catalina Sastre Tomàs. Fotografia: col·lecció particular.
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Revers de la fotografia anterior.

Bartomeu Tomàs Ferrer
Bartomeu Tomàs Ferrer va néixer a Santanyí el 20 de gener de
1860 i va morir també a Santanyí el 9 de desembre de 1943, als 83
anys. Era fill de Bartomeu Tomàs Ferrer i de Jerònima Ferrer Vidal,
d’ofici ferrers. Els seus padrins paterns eren Bartomeu Tomàs Coll, de
Llucmajor, i Joana Maria Ferrer Mesquida. Els seus padrins materns
eren Jaume Ferrer i Margalida Vidal. Va rebre el baptisme el mateix
dia 20, de mans del prevere i vicari Guillem Vidal. Els seus padrins
de fonts foren Lluís Tomàs Ferrer i Isabel Ferrer Vidal, conradors.
Ens consta que tenia set germans: Maria, Margalida, Jerònima,
Catalina, els bessons Jaume i Gabriel, i Andreu Lluís.
El 27 de febrer de 1887, i segons llicència del 12 de febrer de
1887, es casà a Santanyí amb Catalina Sastre Tomàs. El prevere
Bartomeu Sastre n’oficià la cerimònia. Bartomeu Tomàs Ferrer tenia
aleshores 27 anys.6

6 Si no s’indica el contrari, les persones citades en aquest apartat biogràfic són de Santanyí.
El prevere Bartomeu Sastre Calvó (1834-1902), oncle de Catalina Sastre Tomàs, va oficiar també
els batejos de la família Tomàs Sastre a l’església de Santanyí. Una breu biografia d’aquest
prevere es pot consultar al llibre de SUNYER I RAMON, Joan, Els clergues de Santanyí i la comarca
del segle XIII al segle XX. Municipis de Santanyí i Ses Salines. Ajuntament de Santanyí, 2007, p.
227-228.
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Partida de baptisme de Bartomeu Tomàs Ferrer. Arxiu Diocesà de Mallorca.

Catalina Sastre Tomàs
Catalina Sastre Tomàs va néixer a Santanyí el 29 de setembre de
1864 i va morir també a Santanyí el 24 d’octubre de 1932, als 68
anys. Era filla de Josep Sastre Calvó i Margalida Tomàs Ferrando. Els
seus padrins paterns eren Jaume Sastre Romaguera, de Llucmajor, i
Catalina Calvó Cladera. Els seus padrins materns eren Jaume Tomàs
Vidal i Miquela Ferrando Burguera. Va rebre el baptisme el 30
de setembre de 1864, de mans del prevere i vicari supernumerari
Bartomeu Sastre. Els seus padrins de fonts foren Jaume Tomàs Vidal
i Catalina Calvó Cladera, conradors.
Ens consta que tenia sis germans: Josep, Miquela, Margalida,
Joana Aina (va viure només nou dies), Joana Aina i Sebastià.
Quan es casà amb Bartomeu Tomàs Ferrer, Catalina Sastre Tomàs
tenia 22 anys.
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Casa del carrer Guàrdia Civil, 15-17, de Santanyí. Fotografia: Marc Escalas Vidal.

I a partir d’aquest moment comença la vida conjunta de Bartomeu
Tomàs Ferrer i Catalina Sastre Tomàs. Primer, visqueren a Santanyí i
llavors als altres indrets on destinaren el faroner, com per exemple sa
Dragonera, on hi estaren 22 anys. Finalment, varen tornar a Santanyí,
on descansen per sempre.

Panteó de la família Tomàs-Sastre al cementeri de Santanyí.
Fotografia: Marc Escalas Vidal.
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Fills de Bartomeu Tomàs Ferrer i de Catalina Sastre Tomàs
Ens consta que Bartomeu Tomàs Ferrer i Catalina Sastre Tomàs
varen tenir vuit fills: Jerònima (va viure només tres anys i mig),
Bartomeu, Margalida, Jerònima, Catalina, Maria, Joana Aina (Juanita)
i Josep.
Jerònima Tomàs Sastre, la primera filla, va néixer a Santanyí el
27 de novembre de 1887 i va morir també a Santanyí el 30 d’agost
de 1891. Posteriorment, el 1892, varen tenir una altra filla a qui varen
posar el mateix nom, com era costum en aquell temps.
Bartomeu Tomàs Sastre va néixer a Santanyí el 5 d’abril de 1889.
Es va casar a Santanyí el 15 de desembre de 1917 amb Antònia Vidal
Amengual, nascuda a Santanyí el 26 de gener de 1889. Varen anar
a fer feina a Grenoble una bona partida d’anys, fins que tornaren
i acabaren posant un negoci a cala Figuera. Bartomeu va morir a
Santanyí el 5 de juny de 1954 i Antònia va morir també a Santanyí el
5 d’abril de 1985. No varen tenir fills. Únicament queden a Santanyí
unes renebodes d’Antònia.
Margalida Tomàs Sastre va néixer a Santanyí el 24 de maig de
1890. El 6 de febrer de 1909 es va casar a s’Arracó amb Antoni Bauçà
Joan, nascut el 10 de març de 1886 a s’Arracó. El 8 de maig de 1912
va néixer el seu fill Joan també a s’Arracó. Margalida va morir en
aquest mateix poble l’11 de setembre de 1918.
Jerònima Tomàs Sastre va néixer a Santanyí el 10 de juliol
de 1892. Es va casar a s’Arracó el 30 d’abril de 1914 amb Llorenç
Cànaves Vidal, de 23 anys, nascut a Almatret (Lleida) i de pares
santanyiners. Varen tenir tres fills: Pere, Apol·lònia i Catalina. Pere
va tenir un fill anomenat Jean Paul. Catalina va néixer a Grenoble el
16 d’abril de 1917, no es va casar i va morir a Palma el 5 de maig de
2012. Jerònima va morir a Grenoble el 22 d’agost de 1928. Únicament
queden a Santanyí alguns parents.
Catalina Tomàs Sastre va néixer a Santanyí el 29 de gener de
1894. Es va casar a s’Arracó el 25 d’octubre de 1917 amb Joan
Alemany Palmer, nascut el 6 de setembre de 1888 a s’Arracó. Catalina
va morir a Palma el 24 de març de 1990 i Joan va morir també a
Palma el 10 de setembre de 1961. No varen tenir fills.
Maria Tomàs Sastre va néixer a Santanyí el 12 d’agost de 1896.
Es va casar a s’Arracó el 4 d’agost de 1917 amb Antoni Alemany
Castell, nascut el 10 de febrer de 1889 a s’Arracó. Varen tenir un fill,
Joan, casat amb Mirande, i dos néts, Jean Claude i Tony. Maria va
morir a Palma el 7 de juliol de 1975.
Joana Aina, Juanita, Tomàs Sastre va néixer a Santanyí el 27 de
setembre de 1900. Quan el seu pare es va jubilar, va tornar a viure
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uns anys a Santanyí i es va dedicar a cobrar l’anomenada “iguala”
dels metges. No es va casar. Va morir a Palma el 30 de gener de 1976.
Josep Tomàs Sastre va néixer a s’Arracó el 19 de gener de 1904.
Es va casar a Santanyí el 21 de juny de 1934 amb Catalina Suau
Llambies, nascuda a Santanyí el 10 d’abril de 1917. Varen anar a fer
feina a Grenoble una bona partida d’anys, on varen coincidir amb
altres germans, fins que varen tornar a Mallorca. A Palma tengueren
diversos negocis. Varen tenir un ninet anomenat Bartomeu, el qual
va néixer a Grenoble i va morir, també a Grenoble, el 23 de juny
de 1937, als catorze mesos de vida. Josep va morir a Santanyí el 26
de setembre de 1994 i Catalina va morir també a Santanyí el 28 de
desembre de 2002. Únicament queden a Santanyí tres nebots de
Catalina.

Arbre genealògic amb els familiars més propers de Bartomeu Tomàs Ferrer.
Realització: Marc Escalas Vidal.

I com es pot veure amb tot el que hem exposat anteriorment,
dels descendents directes d’aquesta família tan nombrosa, com n’hi
havia tantes altres en aquell temps, a Santanyí no queda pràcticament
ningú. Hem de tenir en compte que una filla es va morir als tres anys
i mig i una altra, als 28. Una altra filla era fadrina i una altra no va
tenir fills. Un dels dos fills tampoc no va tenir fills, i l’altre en va tenir
un però es va morir al poc temps de vida. Les altres dues filles varen
emigrar i els seus fills o bé eren fadrins o bé no varen tornar a l’illa
i tot sembla que varen vendre les propietats que tenien a Santanyí.
Queden, emperò, per sempre lligats a la història de Santanyí
els seus noms i llinatges, guardats als arxius corresponents, com a
testimoni inequívoc d’haver estat homes i dones que han nascut,
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viscut o mort a Santanyí. També queda la tomba familiar al nostre
cementeri, la qual dóna compte de la propietat i de l’heràldica dels
seus llinatges: Tomàs i Sastre.
Dades professionals
—Ferrer
Els membres de la família de Bartomeu Tomàs Ferrer eren ferrers
de professió i així consta al registre de naixement del nostre faroner.
El seu padrí patern, Bartomeu Tomàs Coll, procedia de Llucmajor
però es degué establir a Santanyí, on es va casar amb Joana Maria
Ferrer Mesquida. D’aquest matrimoni naixeria, entre d’altres fills,
Bartomeu Tomàs Ferrer, pare del nostre faroner. Pare i fill tenien el
mateix nom i els dos mateixos llinatges i, com que tenien també el
mateix ofici, fa que no es pugui concretar qui té l’autoria d’algunes
obres.

Portes de ferro i de pi de l’oratori del cementeri. Fotografia: Marc Escalas Vidal.
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A l’acta municipal de dia 7 d’octubre de 1892, de l’Ajuntament de
Santanyí, i referent a les obres de la capella del nostre cementeri,
consta la següent anotació:

Fragment de l’acta municipal. Fotografia: Marc Escalas Vidal.

Podríem dir que aquesta porta la podria haver fet tant el pare com
el fill, o també que és obra de tots dos.7
Una altra obra en què participà com a ferrer són les barreres
de l’actual edifici del Banc d’Espanya, a Palma, situades als carrers
de Sant Bartomeu i de Can Escursac. A alguna informació figura
que Bartomeu Tomàs Ferrer va treballar a una ferreria de Palma,
anomenada Can Verd, la qual suposadament es va encarregar de dur
a terme la construcció de les esmentades barreres. Entre d’altres coses
sabem que se sentia molt orgullós d’aquesta feina i que hi passava
per davant sempre que anava a Palma, segons testimoni de la seva
filla Catalina. No fa gaire temps, però, aquestes barreres s’han hagut
de modificar un poc per fer-les corredisses i així facilitar l’entrada i
sortida dels vehicles blindats que transporten l’efectiu del banc.8

7 Arxiu Municipal de Santanyí (AMS) 1108/1. Actes del Ple Municipal (1892-1894). Folis 24 v-30.
La referència a aquesta acta està recollida del llibret de BARCELÓ I VIDAL, Miquel. L’oratori del
cementeri (1894-1994). Ajuntament de Santanyí, 1996.
8 Al llibre Anuario-almanaque del comercio, de la industria, de la magistratura y de la
Administración. Madrid: Carlos Bailly-Bailliere, 1880, a la llista de “Herreros y Cerrajeros” de
Palma, p. 592, hi figura la següent referència: “Verd y Coll (Antonio), Unión, 8”.
En el llibre de Llabrés Ramis, Joan; Vallespir Soler, Jordi. Els nostres arts i oficis d’antany.
I, Ciutat de Mallorca, 1980, i a l’apartat relatiu a faroners, p. 131-143, hi ha una entrevista
als germans Catalina i Josep, fills del faroner, en què entre d’altres coses es parla d’aquestes
barreres.
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Reixes i barreres del Banc d’Espanya a Palma. Fotografia: Marc Escalas Vidal.

Els coneixements de l’ofici de ferrer li varen esser molt útils, a
Bartomeu Tomàs Ferrer, per fer algunes reparacions a la maquinària
dels fars on va estar.
—Faroner
Però Bartomeu Tomàs Ferrer volia ser faroner, pot ser atret
pel llarg litoral de Santanyí, el més llarg de Mallorca abans de la
segregació de ses Salines el 1925, pot ser per la proximitat del far del
cap Salines, el qual es va construir el 1863, només tres anys després
del seu naixement. Ser faroner implicava el desplaçament a diferents
indrets i, en algun d’ells, ben segur que estava acompanyat de la
seva esposa i dels seus fills. Un desplaçament que degué ser molt
complicat en aquell temps, fa més d’un segle, sobretot pel que fa als
transports. I no parlem dels 22 anys que va passar a sa Dragonera, la
qual cosa implicava mitjans de transport terrestres i marítims.9
Aquesta etapa professional podríem dir que comença l’any 1885,
amb la sol·licitud per a l’examen de torrer de fars, una vegada fets
els estudis teòrics i les pràctiques reglamentàries a Cabrera. El metge
Bernat Escales Vidal certificava que tenia bona salut i el batle Miquel
Oliver Vidal certificava que era persona de bona conducta.
9 Entre d’altres, es poden llegir els articles de B. Llaneres, pseudònim de Bernat Vidal i Tomàs,
al Santanyí. Quincenal de intereses locales, números 37, 38, 39 i 40, de 1959. També, al mateix
quinzenal, els articles de Jaime Juan Adrover als números 139, 140, 141, 145, 150, 154, de 1963,
i 158, de 1964. I finalment, al Pregó de la festa de Sant Jaume de 2016 de Santanyí, Sebastià
Barceló Sitjar comenta els mitjans de transport que hi havia des del segle XVIII fins a l’actualitat.
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Mapa dels fars de Balears. Ministerio de Obras Públicas, 1935.

Títol de faroner de Bartomeu Tomàs Ferrer. Ministerio de Fomento.
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El 6 de març de 1894 (havien passat 9 anys!), Bartomeu Tomàs
Ferrer era finalment nomenat torrer de fars de tercera classe, amb
un sou anual de 1.250 pessetes. És destinat a l’illa dels Porcs, també
anomenada d’en Pou, al nord de Formentera, i en pren possessió
el 15 de maig de 1894. L’1 de juliol de 1895 cessa a l’illa d’en Pou
gràcies a una permuta amb Eduardo Clorat Sorà i passa al far de Sant
Sebastià, a Girona.10

Far del cap Salines. Fotografia: Marc Escalas Vidal.

El 26 de juliol de 1895 pren possessió al far del cap de Sant
Sebastià. El 6 de setembre de 1895 fa una nova permuta amb
Bartomeu Adrover Antich per anar al far del cap Salines,11 al terme de
Santanyí, on hi està fins el 27 de desembre de 1901. I per una altra
permuta, va al far de na Pòpia a sa Dragonera.12

10 MORÉ AGUIRRE, David. El far de Sant Sebastià, 150 anys de vida (1857-2007). Ajuntament
de Palafrugell, Arxiu Municipal de Palafrugell, 2007. A la pàgina 150 hi ha un petit resum
biogràfic de Bartomeu Tomàs Ferrer.
11 Jaume Ferrando Barceló a l’article “Far del Cap de Ses Salines, 141 anys de llum” del programa
de Festes de Sant Jaume 2004 de l’Ajuntament de Santanyí, pàgina 31, cita a Bartomeu Tomàs
Ferrer com a faroner des del mes d’agost de 1901.
12 Fer permutes entre faroners era una pràctica habitual, per tal de millorar la seva destinació.
Ens consta, pel seu expedient professional, que Bartomeu Tomàs Ferrer va fer tres permutes.
Per certa informació, que no és possible contrastar, sabem que un faroner podia arribar a pagar
fins a 1.500 pessetes per aconseguir una permuta.
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Far de na Pòpia des de Sant Elm. Fotografia: Marc Escalas Vidal.

El 20 de gener de 1902 pren possessió a na Pòpia. El 8 de febrer
de 1903 és nomenat torrer de fars de segona, equivalent a oficial de
cinquena de l’administració, amb un sou anual de 1.500 pessetes. El
19 de gener de 1907, el seu sou ascendeix a 1.750 pessetes.
La matinada del 15 de novembre de 1910 s’apaga definitivament el
far de na Pòpia i a la nit s’encenen el dos fars nous de Tramuntana
i de Llebeig. El nostre faroner va anar al de Llebeig. El 15 de gener
de 1911 és nomenat torrer primer de fars amb un sou anual de 2.000
pessetes. El 17 de febrer de 1915 passa a torrer primera de fars, amb
antiguitat de 28 de gener i un sou de 2.500 pessetes. El 17 d’octubre
de 1919 és nomenat torrer segona de fars, equivalent a oficial segona
de l’administració, amb un sou de 4.000 pessetes. El 25 de setembre
de 1921 és nomenat torrer primer de fars, equivalent a oficial primera
de l’administració, amb un sou de 5.000 pessetes. El 4 de desembre
de 1923 acaba els seus serveis al far del cap de Llebeig.
No obstant això, sabem que en data 15 de febrer de 1904 va
demanar un trasllat al far de cala Figuera (Calvià) o al del cap Blanc,
el 13 de gener de 1908 va sol·licitar anar al far del cap Salines, el
10 de febrer de 1921 va demanar passar a suplències i el 23 d’agost
de 1922 demanà traslladar-se al far de la Creu de Sóller. Devia ser
molt dura la vida a sa Dragonera i amb els fills petits encara molt
més. Finalment, el 26 de març de 1923 li va arribar l’oportunitat de
canviar: gràcies al seu bon expedient i la seva edat, li varen concedir
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anar a un dels anomenats fars de descans.
El 20 de desembre de 1923 pren possessió al far del port d’Andratx,
considerat de descans. Hi està fins el 31 de gener de 1929, data en
què es jubila als 69 anys.13

Bartomeu Tomàs Ferrer, amb familiars i amics al far de Llebeig.
Fotografia: col·lecció particular.

Santanyí i sa Dragonera
Farem una breu referència als dos indrets on Bartomeu Tomàs
Sastre passà la major part de la seva vida.
—Santanyí
El Santanyí on va viure Bartomeu Tomàs Ferrer era molt diferent
del Santanyí d’ara, ni millor ni pitjor. I quan deim Santanyí no només
ens referim a la nostra vila en sí, sinó a tot el terme municipal. Però
sí que es conserva bastant igual el Santanyí diguem-li medieval
almanco pel que fa a l’estructura de carrers i places.
Ben segur que va passar moltes vegades per la Porta Murada o es
va passejar per la Plaça Major, on hi ha l’Ajuntament, les esglésies i la
rectoria. Devia anar a missa a les nostres esglésies del Roser i de Sant
Andreu i també devia passar per les quatre creus que anomenam
de terme. I ben segur que va anar més d’una vegada al santuari de
Consolació. També es degué passejar per les nostres costes. Com
qualsevol altre santanyiner del seu temps.

13 Per conèixer la història dels fars de Balears es pot consultar, entre d’altres, el llibre de
Pérez de Arévalo, Javier. Història dels fars de les Illes Balears. Historia de los faros de las Islas
Baleares. Lunwerg Editores, 2014.
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A Santanyí va néixer, va passar la seva infància i joventut. Va
poder conviure amb els seus pares, germans, oncles i padrins, fins
que es va fer faroner. També hi devia tenir els seus amics i veïnats.
Així mateix hi varen néixer set del seus vuit fills entre els anys 1887 i
1900. És a la partida de bateig de la seva filla Maria, el 1896, quan per
primera vegada hi figura com a torrer de fars. A Santanyí s’hi varen
casar el seus dos fills. No sabem exactament quan se’n va anar de
Santanyí, ni si se’n va anar a Ciutat o al primer far on va ser destinat.
Sí que sabem, però, en quin moment hi va tornar: va ser després de
la seva jubilació, i ja no se’n mouria mai més. Al nostre poble hi va
morir l’esposa del faroner, el faroner, els seus dos fills i les seves
respectives esposes.14
—Sa Dragonera
En aquesta illa Bartomeu Tomàs Ferrer hi passaria gairebé 22
anys de la seva vida, des del gener de 1902 al desembre de 1923,
primer al far de na Pòpia, el cim més alt de l’illa, amb 360 metres
d’altitud, i després al far de Llebeig. El far de na Pòpia va resultar poc
efectiu, ja que quan hi havia ennigulats o boires damunt del cim era
pràcticament ineficaç. D’aquí ve la construcció dels altres dos fars, un
a Tramuntana i un altre a Llebeig.

Bartomeu Tomàs Ferrer i Catalina Sastre Tomàs al port d’Andratx.
Fotografia: col·lecció particular.
14 Tot i que no anomena específicament el nom del carrer on va viure els darrers anys de la
seva vida i on va morir (carrer Guàrdia Civil, 15-17) es pot consultar Barceló i Vidal, Miquel. Els
nostres noms dels carrers. Ajuntament de Santanyí, 1989. I també Barceló Vidal, Miquel; Danús
Burguera, Miquela. Santanyí. Mallorca: Hora Nova, 2001. (Guia dels pobles de Mallorca, 26).
I pel que fa al segle XIX, Rosselló Vaquer, Ramon. Noticiari de Santanyí (Segles XIII-XIX). Santanyí:
Ajuntament de Santanyí, 2000, i Vidal Ferrando, Antoni. La població i la propietat de la terra en
el municipi de Santanyí (1868-1920). Moll, 1992.
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Sa Dragonera des de la Trapa. Fotografia: Marc Escalas Vidal.

A sa Dragonera coincidiria amb altres faroners i les seves famílies,
però amb poca gent més. Va ser una vida rutinària i sobretot
d’aïllament, molt lluny del seu Santanyí natal i dels altres familiars i
amics. Els faroners amb qui coincidí al far de na Pòpia foren Antoni
Soliveret Ensenyat, de 1902 a 1907; Miquel Sancho Gili, de 1907
a 1910; i Tomeu Garau, torrer suplent, el 1910. Al far de Llebeig
coincidí amb Ramon Castell Juan, de 1910 a 1922; Miquel Sancho Gili,
de 1910 a 1916; Miquel Simó Moner, de 1916 a 1919; Joan Monserrat
Fullana, de 1919 a 1921; Pedro Bonet Ferrer, de 1922 a 1926; i amb
els torrers suplents Ramon Roca, el 1911; Pere G. Amengual, el 1912;
Tomeu Garau, el 1919; Miquel Torrens, el 1921; Pere Juan Rosselló,
el 1922; i Jaume Covas Calafell, el 1923.15
A s’Arracó, el poble més proper a sa Dragonera, hi va néixer el
seu fill Josep i s’hi varen casar les seves filles Margalida, Jerònima,
Maria i Catalina. També s’hi va morir la seva filla Margalida.
Pel que hem pogut saber, a banda de la feina de faroner,
Bartomeu Tomàs Ferrer tenia temps per fer espardenyes per a tota
la família i culleres i altres estris de fusta de ginesta. També tocava
la guitarra i dedicava temps a la caça. La seva esposa Catalina era
una gran cuinera ja que sabia adaptar-se als productes disponibles
a sa Dragonera. Pensem que només anaven a s’Arracó a comprar
en comptades ocasions. Algunes de les filles feien bossetes de mà
de plata per guanyar uns doblers com a ajuda complementària a
l’economia familiar.
15 Informació extreta de les llistes de faroners publicades a la pàgina web Fars de Balears de
l’Autoritat Portuària de Balears.
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Segons certa informació, durant un temps al far de Llebeig hi va
haver fins a tretze nins jugant. Recordem que just el nostre faroner en
tenia set. Cada setmana passava un vaixell que feia la ruta MarsellaAlger, anada i tornada. Els nins, que sabien quins dies passava el
vaixell, es posaven a cridar i a fer gestos amb les mans quan el
veien. D’aquesta manera, el capità va acabar passant més a prop de
la costa, on returava el vaixell i saludava els nins tot fent sonar la
sirena. Al cap d’uns anys, Maria, al bar de Grenoble que regentava,
va sentir parlar uns marins. Pel que es contaven, va pensar que un
d’ells es podia tractar del capità d’aquell vaixell. I així va ser. Maria
li va dir que ella era una de les nines que saludaven el vaixell des
de sa Dragonera.
Sa Dragonera que va conèixer Bartomeu Tomàs Ferrer sí que és
molt semblant a la d’ara. Segurament hi ha influït la declaració, el
1995, de parc natural, cosa que ha permès mantenir-la com un dels
tresors naturals de la Mediterrània pel que fa a flora i a fauna.16
Conclusions
Bartomeu Tomàs Ferrer va ser un faroner santanyiner que se’n va
encarregar d’il·luminar les costes de les nostres illes, per salvaguardar
la bona marxa dels vaixells. N’hem volgut destacar especialment la
seva llarga estada a sa Dragonera. Una activitat, la de faroner, que va
exercir impecablement durant 39 anys.
En els darrers anys ha canviat molt l’activitat dels faroners:
pràcticament ja no es fa vida als fars, a causa sobretot de la seva
mecanització. Un mateix faroner pot atendre diversos fars a la vegada
i desplaçar-se d’un lloc a l’altre per una urgència o simplement per
una revisió.17
Per la nostra banda, hem de dir que aquesta investigació
encara està en procés. Pensam continuar amb la recerca perquè
consideram que és l’estudi biogràfic d’una persona prou interessant
i majoritàriament desconeguda a la seva terra. I ho farem amb el
mateix interès, entusiasme i delicadesa que si es tractàs d’un padrí o
repadrí nostre.
I per acabar, volem donar les gràcies a totes les persones que ens
han aportat informació, encara que només hagi estat per donar una
data concreta, el nom d’alguna persona o algun document gràfic que
16 Per a més informació, es pot consultar el llibre Parc natural de Sa Dragonera. Guia de
passeig [4].
17 El diari ARA Balears de 14 d’agost de 2016 inclou uns articles relatius a l’actualitat dels fars
amb el títol: “Els fars entren en el debat turístic”. Aquesta informació ens la facilità Maria Barceló
Crespí.
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pogués estar relacionat amb aquesta família santanyinera. També a
Maria Escalas Danús per la revisió i correcció del text. I per damunt
de tot, donam les gràcies a l’Arxiu Parroquial de Santanyí i a l’Arxiu
Diocesà de Mallorca per guardar aquests llibres sacramentals tan
fonamentals en el tipus de recerca que estam fent. Per tant, gràcies
a aquests arxius i al personal que els conserva i en facilita la seva
consulta.
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FLORA I FAUNA
A BLAI BONET
Montserrat Francesc Alcaraz Vich

Per a Joana Maria Flaquer qui, un dia,
em regalà un manadet de camamil·la.
Un advertiment preliminar: aquests mots només pretenen ser, o més
ben dit convidar a fer, una passejada per l’obra de Blai Bonet. Fan
cas omís a determinades recomanacions acadèmiques sobre el que
hauria de ser el comentari, més o manco rigorós, d’una obra literària.
Hem penjat a l’estaca el sarró de les metodologies. Teníem ganes de
perdre’ns, una vegada més, de la mà de’n Blai de Cas garriguer, per
aquests camins sense retorn a la recerca de la bellesa, que ell traçava
en el seu quefer poètic. Camins que perduren, que han de perdurar.
Els grecs pensaven que mitjançant la poesia les persones podíem ser
millors persones. Fins i tot Plató, quan condemna els poetes, és perquè
creu que no són suficientment útils per a la moral de la república.
És a dir, que no fan, encara, tot el que poden fer. A l’hora d’envestir
a la lectura, o relectura, de l’obra d’un poeta com Blai Bonet convé,
a parer nostre, tenir present Susan Sontag i el seu text Contra la
interpretació: allò important d’una obra d’art és fruir-ne. Dins l’obra
d’art, quan emergeix de la ment i de les mans del seu creador, no hi ha
interpretació. En afegir-li, nosaltres com a receptors, interpretacions
i, molt pitjor encara pontificacions; hem d’anar alerta a no fer malbé
la seva puresa, el seu nirvi. Tanmateix, és admirable el que aconseguí
Gaston Bachelard quan va voler examinar les poètiques de l’espai
com a espais feliços, espaces loungés, espais alabats. És en aquesta
anàlisi fenomenològica de la poesia que el pensador francès proposà
el concepte de topofília. Quina és l’orientació topofílica de l’obra de
Blai Bonet? Voldríem entorn aital interrogant, senzillament apuntar,
demarcar, aquesta modesta aportació a l’estudi del poeta santanyiner
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talment com fa uns anys indagàrem en l’obra del poeta campaner, en
molts de sentits deixeble seu, Damià Huguet.1
Pensam que en la poesia de Blai Bonet hi ha moltes finestres
obertes i encara n’hi ha més per obrir des de la solitària i intransferible
experiència de cada lector, quan, cadascú, decideixi encarar-s’hi.
Experimentar la dimensió d’un univers poètic produirà sempre goig
depenent de la predisposició i el bagatge amb que ens hi pogem
arrambar. La relació del poeta amb el seu medi, que el lliga però que
reelabora a partir de totes les modificacions incessants que la seva
sensibilitat i imaginació imposen, la relació del lector, de cada lector,
amb la poesia... vet aquí la qüestió. No oblidem que en cada ésser
humà, en cada vers, arriba al món algun esdeveniment que no havia
existit mai, quelcom d’inicial, únic i irrepetible. La relació Tu-Jo,
Jo-Allò, és l’aportació més original del pensament de Martin Buber,
pensador molt valorat per Blai. En els escrits de Buber: “l’anàlisi de
l’essència de la relació es mostra com a fonament de l’ésser, ja que
l’ésser com a acte emergeix precisament allí on el subjecte agent i el
subjecte pacient deixen un espai buit per poder-se trobar. Així doncs,
l’espai de la relació és previ a tot possible coneixement i aquest només
es manifesta a través del llenguatge.”2 El cert és que ens situam al
davant d’un poeta que, més enllà del concepte d’originalitat, fa una
aposta per la Vida, per la Bellesa en majúscules. I ho fa des del
lloc on li va tocar existir —“i la terra, que és de call vermell, fa la
resta”—. El poeta que, com deia ell, sempre parla del mateix “però
sense repetir-se mai”. És el Blai que se’n reia dels qui qualificava
“conservadors del no-res”, aquells qui, en frase de A. Malraux, eren
“homes que es colguen amb si mateixos”.
Les citacions de l’obra del poeta que farem per estalonar els
nostre argumentari no cal que siguin massa nombroses. Només són
un punt de partida. Posem esment en aquests mots del poeta en el
seu escrit autobiogràfic La Vida i els meus instants:

1 Agreixo al company Sebastià Vidal l’encoratjament per tornar participar a aquestes jornades
i el seu suport tècnic —que és, per a mi, com si diguéssim moral—. Referent al tema triat
esmentar que una proposta sobre la recurrència temàtica al medi físic en la poesia de Damià
Huguet la podeu llegir a: ALCARAZ, Montserrat: “Damià Huguet sincer amant del país”. Revista
Ressò de Campos. Damià Huguet en la memòria 1996-2006, (2006) p.15-16.
2 PEDEMONTE I FEU, Bonaventura. El subjecte convocat. Estudi transversal del pensament
de Buber, Rosenzweig, Lévinas, Marion i Ricoeur. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2007, p. 23.
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He dit, fa una estona, que l’escriptor autèntic, autòcton, el que grella de la
terra i té el brancam al cel, és una construcció que es va fent, talment la veu
de nin es va fent veu d’home jove.3

En aquest text, que va escriure quan el poble de Santanyí va
homenatjar-lo posant el nom de Blai Bonet a l’escola pública, trobam
una munió de referències al deute que té el poeta amb el seu entorn.
I hi trobam l’afirmació d’un poeta que es sent hereu de la natura i
que no dissocia la seva personalitat humana, ni la dels seus orígens,
del medi físic que l’envolta. El poeta conta quan de petit anava,
camina caminaràs, a visitar son pare que treballava a foravila fent
de garriguer i guardant ramants d’egues i cavalls a la possessió des
Rafal des Porcs:
Mentre anava, tot solet, a veure els cavalls, les eugues, mon pare, S’Almunia,
el penyal des Baus, aquest camí que em duia a veure el Pare em feia conèixer
les cases del camp, però també els seus noms, que eren noms de persones...,
les cases amb noms dimunutius de persones! Can Joaní, Can Pasqualí;
veure les plantes, les herbes, i descobrir que veure una planta era veure el
seu nom; passava, caminava, arran dels noms: la corretjola, la ravenissa, el
coscoll, l’aritja, la vidalba, el trèvol de ramallet, l’esparraguera de castellà,
la porrassa, l’albó, el coltell, la vinagrella, el fenàs, les prunes d’en vell, les
prunes de frare llarg, les prunes de garenyó. El camí que em menava de cap
al Pare estava ple de noms..., de paraules que tenien la verdor en la fulla i
en treien flor...4

Sobretot en la primera part del dietari Els ulls (1973) el poeta
evoca la figura del seu pare i els primers records d’infantesa en un
espai que no hem d’inscriure de manera simplista dins la categoria
de locus amoenus si no, més bé, en la identificació de les seves arrels
existencials en el que comporta, aquest fet, de subjecció a un destí
irrenunciable. És el que el poeta anomena la mirada natural que
parteix d’alguna zona de l’existència tràgicament còmplice de l’home
i afegeix: “amb perdó del meu Sartre de tota la vida”.5
No sé si semblarà exagerat però crec que en tota la poesia de
Blai Bonet hi ha una redescoberta de la mediterrània des d’una
irrenunciable disconformitat amb la negació de la llum. Com una
mena de retorn als presocràtics. És sabut que Nietzsche estava molt
falló amb l’abaixada de calçons de la cultura occidental. En com el
3 BONET, Blai: “La Vida i els meus instants”. A: BALTASAR, Basílio (ed.) Blai Bonet a l’ombra
de l’esperit. Palma: Direcció General de Cultura, 1989. p. 266.
4 BONET, Blai [iii] p. 267.
5 BONET, Blai: Els ulls. Diari primer. Pollença: El Gall editor, 2014 ( 2na ed.)., p. 59.
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que avui anomenam políticament correcte esdevenia canònic just en
l’albada de la civilització occidental. Estèticament Blai Bonet des de
ben jove és un trencador, no hi ha dubte, i ho continua essent tota
la vida. Perquè segueix fidel al seu instint, a la seva divisa: “El món
és aquí, és això”.
L’any 1964 Josep Maria Llompart decretava que Blai Bonet
havia inaugurat la poesia mallorquina de postguerra i s’arriscava,
profèticament, a afegir: “Es tracta d’una de les personalitats més
inquietants i profundes —i tal volta més complexes— que ha donat
la nostra literatura de tots els temps.”6
La novetat en el tractament del tema del paisatge que trobam,
des dels seus inicis, en la poesia blaibonetiana és fonamentalment
aquesta: passam d’una visió apol·línia, elegíaca, melangiosa...
que presideix la mirada dels poetes de l’Escola Mallorquina, a un
tractament audaç, estrident, dionisíac, de la natura. Tant a Quatre
poemes de Setmana Santa (1950) com en Entre el Coral i l’Espiga
(1952) despunta una novella poesia on la mar, el foravila, la koiné7
mediterrània, esdevenen passió, humanitat que s’entremesclen amb
l’ànima, la religiositat, el cos i la sensualitat descarada-declarada del
poeta. Aquesta relació amb el paisatge és també una relació maternal,
umbilical i perdurarà en tota l’obra. Quan el poeta pensa, escriu,
sobre la seva mare, és com si pensàs en la terra i quan pensa en la
terra, pensa en la seva mare. Crèiem que és un nucli temàtic que
intentarem resseguir, fer notar, encara que no de forma sistemàtica i
exhaustiva donades les nostres limitacions.
Agafem Al Llombards com a Casarsa el text que Bonet escriu pel
llibre La meva mediterrània de Toni Catany. El llibre apareix el 1990
però el text del poeta no està datat, només s’indica que està escrit
a Cala Figuera. L’escriptura esdevé aquí, en un llibre de fotografia
d’indrets mediterranis captats per la mirada del fotògraf llucmajorer,
tot un homenatge a la mare del poeta. Sens dubte estam al davant
d’un declaració d’amor molt representativa de la relació que estableix
el poeta amb el seu entorn. La mare és la figura en el paisatge. El
paisatge, el contorn, és indissociable del retrat matern. Com una
pantalla de fons on sobresurten els primers records d’infantesa
del poeta, les referències a la natura, al call de la terra on situa el
6 Llompart, Josep Maria: La literatura moderna a les Balears. Palma: Editorial Moll, 1964, p.
138.
7 Aquest concepte no l’esment per pedanteria, el m’ensenyà un amic meu, gran viatger pel
mediterrani, el professor Pau Mateu i Vives, de Muro. Bàsicament el podem traduir amb la
imatge d’Estellés o Huguet tan encertats quan comparen la nostra mar i els seus pobles a un
corralet.
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naixement, l’origen de la seva relació —que autoqualifica d’Edípica—
amb la seva mare, amb la seva terra. Insistim que aquest paisatgisme
subjectiu el podem considerar una continuïtat temàtica en tota
l’obra blaibonetiana. Ha estat Margalida Pons8 qui ha proposat
tres paradigmes interpretatius complementaris per comprendre
l’escriptura del santanyiner. El primer seria el model causal que
explica les obres en funció dels esdeveniments biogràfics i històrics
que viu el poeta. El segon és el que dona la possibilitat de fer un
seguiment temàtic com el que ens proposam, i el tercer que aniria
en funció de les adhesions i allunyaments que es produiran entre el
poeta i els seus lectors, és a dir la recepció de l’obra de Bonet en el
panorama literari.
Tornem al text al qual ens referíem:
Llavors, en arribar a ca nostra, la mare es perllongava en una esquifida
llenca de terra on tenia sembrades totes les mates d’olor de la cuina
mossàrab: una herbassanera, la moraduixera, la sàlvia, el llorer, tres solcs de
sofrit, una filera d’alls tendres, quatre tomatigueres, un redol de julivert, un
api, dues dotzenes de pebres verds, dues alberginieres, dos pebers coents, tot
l’hortet, que ha per nom el clos, enrevoltat de carxoferes de carxofa morada
i llarga que té la carn més fina que la carxofa arrodonida de València, un
arbre d’herba-lluïsa, una codonyera, un codonyer, la llimonera, la prunera
que fa prunes d’en vell, la prunera que fa prunes de frare llarg9

Es tracta d’una evocació de la primera infantesa del poeta en el
redol d’Es Llombards on tenien la casa —Ca ses Comes— els padrins
materns i de quan la seva mare, d’una trentena d’anys aleshores, feia
el camí amb en Blai i la seva germana a peu cap a Santanyí. El text
es clou amb aquesta contundent frase: Vivíem així: en un estil del
segle XIII a la part forana de Mallorca, on jo era un al·lot de l’alta
edat mitjana, i on la menjua i la mare n’eren l’escriptura.
La menjua: També els fruits de la terra i la voluntat de ferne escriptura, poesia, van associats a la mare. Mai he aconseguit
localitzar un text de Ramon Llull que em va citar el poeta en diverses
converses, un text en el qual Llull estableix un diàleg filosòficoteològic i els interlocutors són els pebres, carxofes, safarnaris, fruits
de la terra... Qui diu que el surrealisme l’inventaren els francesos? Cal
reivindicar el surrealisme meridional de’n Ramon lo foll, el Fantàstic
8 Pons, Margalida: “Amb paraules, fer tremolor”. Pròleg a Bonet, Blai. Poesia Completa,
Barcelona: 1984 edicions 2014, p. 27.
9 Bonet, Blai “Al Llombards com a Casarsa: Imatges per a la Mediterrània de Toni Catany”. A:
Catany, Toni. La meva mediterrània. Textos Blai Bonet, Albert Camus, Juan Gil Albert, Josep
Pla. Barcelona: Lumwerg, 1990. p. 43-44.
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de la barba florida, en Bunyuel, en Blai Bonet... qui definia en Llull,
l’obra del qual havia estudiat bé, com una espècie de Bob Dylan de
l’edat mitjana.
Un dels textos que més he gaudit, d’entre tantes bones estones
que he passat llegint els escrits de Blai Bonet, és Carta a uns homes
d’edat. L’onze d’octubre de 1988 es celebraven les Jornades socioculturals-recreatives de la Tercera Edat a la Comarca de Migjorn,
aleshores feia mig any que la mare del poeta havia mort. No sé si
degué ser Miquel Roig, el cronista i erudit local campaner, qui degué
tenir la pensada de convidar en Blai per fer de pregoner d’aquelles
Jornades. En forma d’opuscle —i amb deficiències de correcció—
s’editava per part de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports.10
Aquest text està dedicat a la seva mare i a una amiga d’ella; Madó
Margalida de Can Crestai. Segur que elles i el poeta havien compartit
moltes xerrades a la camilla del primer aiguavés del Carrer de Palma,
74. El poeta prenia nota, ell sempre va reivindicar que la principal
font del seu vocabulari i de la seva expressió poètica havia estat
l’oralitat de la seva mare, el parlar clar i llampant del poble. De fet
el text al qual ens referim és tota una joia pel que fa a diatopismes i
un emocionat tribut a la llengua materna. Referint-se a la gent gran
afirma que aquesta té la sort de poder dedicar-se plenament al que
hauria de ser més propi de la persona humana i al que hauria de
constituir la seva vocació més profunda:
Contemplar el món, admirar el món, sentir-se agraït, donar gràcies perquè el
món existeix i perquè nosaltres tenim els ulls per poder-lo veure de dia, poderlo veure de nit, poder-lo veure en temps de sembrar, i en temps d’esmotxar,
poder-ne veure els dies d’aigua i el dia en què el sol socarra el cul a les
llebres, poder veure l’anell de noces que és el món, l’univers que s’ha casat
amb nosaltres...

Aristòtil en la seva poètica estableix l’origen de la poesia en dues
causes naturals. Una seria la imitació, connatural a l’ésser humà des
de la més tendra edat, i l’altra el goig que produeix la imitació. De fet,
és tant significatiu aquest plaer que podem arribar a sentir-nos millor
contemplant una imatge que encarant-nos a la mateixa realitat. Això
està relacionat amb la transmissió de coneixement que es produeix
entre la imatge i el qui la interpreta. S’esdevé un aprenentatge, una
representació, que provocarà delit independentment de si el receptor
ha vist o coneix l’objecte representat. Ve a ser, el fet poètic, la recerca
10 El text va ser reeditat un any després a l’antologia ja citada Blai Bonet a l’ombra de l’esperit
per la Direcció General de Cultura.
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del que Marcuse anomenarà “la jurisdicció de la Veritat Suprema”
o la relació de la qual parla Buber. Marcuse és tal vegada qui més
ha fet entenent a Razón y Revolución el complexe sistema Hegelià.
En Hegel, qui en les seves Lliçons d’estètica, definirà la Bellesa com
la manifestació sensible de la Idea. Anant una passa més enllà de
Shelling, qui havia trobat en la intuïció artística la síntesi entre natura
i esperit, Hegel afirma que la bellesa artística és superior a la natural:
“Pués la belleza artística es la belleza generada y regenerada por el espíritu, y
la superioridad de lo bello artístico sobre la belleza de la naturaleza guarda
proporción con la superioridad del espíritu y sus producciones sobre la
naturaleza y sus fenómenos. En efecto, formalmente considerada, cualquier
ocurrencia, por desdichada que sea, que se le pase a un hombre por la cabeza
será superior a cualquier producto natural, pues en tal ocurrencia siempre
estarán presentes la espiritualidad y la libertad.”11

El contingut de l’art és sentiment, intuïció. Hegel es demana com
podem superar l’entrebanc primordial de reflexionar, jutjar i inserir
dins formes universals els corrents magmàtics de la lliure fantasia. Cal
distingir entre l’art servil, ornamental i superficial i, per altra banda,
l’art lliure tant en les seves finalitats com en els seus mitjans. L’Art
(sic) per a Blai Bonet, és, en rigor, un intent d’expressar i aproparse a allò diví des dels interessos profunds de l’ésser humà. I aquesta
és una proposta omnicomprensiva i transversal. Llegirem ara el final
del poema “Dotze hores després de tornar orfe”. Es tracte del primer
poema de Nova York (1991). Un títol sorprenent per un poemari
sorprenent. Pot ser el poeta volia cridar l’atenció de la relació d’allò
local amb allò universal. Ens remet al pròleg —sempre recomanable
per rellegir— de l’Evangeli segons un de tants (1967) on afirma que:
l’apel·lació dels esdeveniments del món a l’individu ha estat sempre, del
principi de la història ençà, la forma que Déu ha emprat per revelar-se a
l’home. Els esdeveniments del món escoltats, entesos i atesos, són la viva bíblia
profunda.

Des d’aquesta consciència, que desferma totes les traves
conjunturals, el poeta ha sortit a passejar hores després d’haver
enterrat la seva mare. Hi ha hagut pocs fills tan emmarats com en
Blai, tenguem-ho present.

11 HEGEL, G.W.F: Lecciones sobre Estética. Madrid: Akal, 1989, p. 8.
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“L’endemà del fet vivia així.
Sempre hi havia viscut, com si tota la vida
hagués estat i fos l’endemà del fet,
mentre se li feien avinents els mots d’un seu amic
Henry Miller,
coneguts, temps ha, d’ajagut a l’arena de Formentor:
’Deixat amb els seus propis recursos,
l’home torna sempre a començar
a la manera grega: una guarda de cabres o xots,
una barraca de fang, un quartó de llegums,
un redolet d’oliveres, una fonteta que raja i corre,
un flabiol’, i s’atrobà
un redol de mates llentrinsqueres,
altes com un talaiot,
que feien un petit amagatall bosquetà
on ficà el nas dantesc
i els seus ulls desorbitats en una cara d’ametl.ló”
La vida modesta, la recurrència a la koiné mediterrània de la qual
parlàvem al començament, tan camusiana, tan exaltada també en El
colós de Marusi, el llibre esperançador que va escriure Henry Miller
sobre el seu viatge a Grècia en uns anys en els quals Europa tocava
fons, un llibre que Blai Bonet deia rellegir cada estiu, com una mena
de teràpia... Es tracta d’uns elements, en el sentit fort d’elementalitat
i de radicalitat, que configuren l’afirmació d’una recerca de la bellesa
que està per sobre les contingències civilitzatòries i contextuals.
Va ser Damià Huguet qui en el seus Materials per a un retrat de
Blai Bonet comentava que, quan el visitava, més que de literatura,
les seves converses giraven entorn de la temporada dels espàrrecs
si era pel febrer, de les llampugues o dels esclata-sangs si era per la
plena d’octubre.12
Diu Novalis: La naturalesa ha de ser un art i l’art una segona
naturalesa. Pujar amunt per tonar posar, renovadament, descalços,
els peus a terra; aquesta és la consigna de la poesia. La Vida com
una obra d’Art, la Casa en obres, el llenguatge com a llar del ser,
tota la gens retòrica ofrena a la llengua de Blai Bonet. Hi ha una
coherència entre el que escriu i el que viu. Al reportatge 12 sentits13
quan li demanen que mostri tres objectes que li semblen especials,
12 HUGUET, Damià: “Materials per a un retrat de Blai Bonet”. A: Baltasar, Basílio (ed.) Blai
Bonet a l’ombra de l’esperit. Palma: Direcció General de Cultura, 1989, p. 62.
13 12 sentits. Poesia Catalana d’avui. CDR. Barcelona 1996.
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treu damunt la taula el flabiol del seu pare, la clau de la portassa,
una copinya i una insígnia comunista que li portà Biel Mesquida en
un viatge a la Rússia immediatament post-caiguda mur de Berlín.
El comunisme com a projecte polític havia estat un somni. Allò que
hagués pogut tenir de bo ja estava inventat perquè l’harmonia amb
la vida era davant els ulls de qui volgués viure “a la manera grega”.
El flabiol, la clau de ferro tenyida de rovell pel pas del temps: la
mitificació del marc cultural primigeni. La seva sensualitat, la seva
serenitat sempre a punt de desmesura quan es desfermi la passió, el
corral mediterrani, el jardí epicuri, la copinya del poema Company
d’habitació... És aquí on hi ha la pàtria de Blai Bonet. En Blai que
sempre em deia que un dels fets que més l’havia impressionat
de la lectura de Virgili era trobar que, en l’infern de l’Eneida, hi
abundaven els asfòdels, els mateixos que cada dia trobava en les
seves passejades prescriptives per mantenir el que ell irònicament
qualificava com la seva mala salut de ferro. Devers el 1986 en Blai va
estar ingressat a cures intensives a la clínica Mare Nostrum per una
forta crisi del seu sistema respiratori tan malmès per la tuberculosi
patida des de jovençà. El metge va ser molt clar: cada dia havia de
caminar, esforçar-se per sortir a estirar les cames i fer funcionar els
pulmons. Home d’hàbits sedentaris com era va començar a sortir, per
insistència de la seva mare, a fer una volteta partint per la portassa
de casa seva, a la part de darrera de la casa del carrer de Palma,
74. Aleshores estaven obrint el carrer S’era de’n Xoxa. En Blai en
els seus passejos sempre s’omplia les butxaques d’herbes, bocins
d’escorça, senzilles troballes orgàniques que esdevenien tresors. A
poc a poc els passejos es feien més llargs fins que va arribar a fer la
plus marca de devers mig kilòmetre, arribant al Molí de’n Petit. El seu
propietari,14 el va afinar agafant una fulla de palma d’un fasser que hi
havia assujanos i aquest fet es va anar repetint en dies successius. En
demanar-li el per què d’aquell costum el poeta li va dir que era per
demostrar-li a la mare que havia arribat tan lluny com li deia, perquè
la mare de Blai tenia situades aquestes palmeres enfilant amunt el
camí de s’era de’n Xoxa. Fins que la mare de Blai no va morir i es
traslladà a Cala Figuera es consolidà una conversadeta diària entre
l’amo del fasser que feinejava pel trast i en Blai que havia instaurat
la rutina de la caminada.
14 El pare de Gregori Suau. Aquest va ser molt d’anys amic i contertulià de Blai Bonet. Va ser
el mateix Gregori Suau qui em relatà amablement aquesta anècdota després d’haver-lo conegut
el dia que es realitzaren les Jornades. Passàrem una bona estona recordant en Blai gràcies a la
seva conversa animada i plena d’estimació pel poeta. La qual cosa li agraeixo.
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A El poder i la verdor trobam aquests coneguts versos:
La pàtria és la tenaç continuïtat de l’olor
que els ametlers regalen quan són ells amb la flor;
la pàtria és la veu d’us aucells que just volen
anar de vol i d’aucell a un redol concret,
tal i com l’aigua vol estar amb aigua,
tal i com el jove vol esumar i riure al país del jovent,
perquè la Vida no és una opinió...
(...)
En mi Grècia, expressada en Mallorques,
des de la preguntera original de la terra pregunta:
no t’és passat, qualque pic, veure una flor
de foravila, no saber-ne si ha per nom “copblau”, “comptell”,
“ravenissa”, “sardonaia”, “olivarda”, “aritja”, “vidauva”,
“amor de l’home”, que també ha per nom de “corre-corre”,
i, justament per mor de no saber-ne el nom,
aquella flor d’anònim roman per a Tu convertida
en la flor que sempre seguit et mana pensar-hi,
remugar-hi, remuga qui te remuga,
fins a rebordonir en Tu una flor heràldica?
Llegim el cant XIV de Teatre del gran verd i en triam un parell
de fragments:
(...) Amb vent de terra,
va descobrir que, en trencar el dia, el cel de l’aire era verd,
color d’ulls transparents en tanyades
d’un lledoner de dos anys que a les sis del matí
fa maig. “Tot excés és fill de la impietat”,
no ho va pensar. Tampoc no ho va reconèixer.
(...) De prop de cinquanta era la guarda. De raça
grisa, tots els porcs cerruts grufaven, negres
i repelencs, iguals que els mascles homes
que es fan i es desfan a vorera de mar,
on el Jordà desemboca.
(...) La Política, una estona, deixà els porcs a la pleta.
Acompanyà Joan de la Cosa a un lloc,
on “almanco no sentiràs
la pluja damunt el cap, quan plogui”.
298

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

No era gaire enfora, deu minuts de camí.
Un caminoi de cabres, atapeït d’esbatzerts,
de vidalbes enfilades als tancats de paret
seca, follada de verdor negrenca
i a la plena dels picarols de flor
del color de la cendra que reverdeix.
El carrerany menava a un cementiri groc,
acubat d’ullastrells i d’herbotes molt grises,
on ja no hi duien ningú a enterrar,
potser feia cent anys.
Aquí i enllà, tapades per l’herbam,
sordonaies, escanya-rossins, fonollasses,
s’hi veien les tombes, grosses i altes
com a cofres de marès color de palla
i verdenc d’humitat, que traspuava.
El corral dels morts era just arran de la mar...
Uns versos més amunt el poeta ha establert: “La mirada és l’imant
de les aparicions.”
Com s’esdevé aquesta capacitat bravament penetradora, aquest
do de trobar el sentit profund de la bellesa, en els petits detalls?
No hem d’oblidar que Paul Valéry definia la poesia com l’intent
de representar, mitjançant els recursos artístics del llenguatge,
aquelles coses que s’expressen confusament amb les llàgrimes, les
carícies, les besades, els sospirs, etc... En la seva expressió humana
la naturalesa de la poesia és la naturalesa suprema. Blai Bonet, com
molt encertadament fa notar Àngel Terrón, és el fill d’un pagès i això
el distingeix tant dels seus companys de generació poètica com dels
predecessors de l’anomenada Escola Mallorquina:
Emperó un fet distingeix a Blai Bonet dels seus antecessors i companys
de lleva. Ell és fill d’un pagès, és un home de fora vila, de la senzilla gent
camperola amb una profunda saviesa oral i amb amor a la terra. No pertany
Com Costa o M. A. Salvà als terratinents que tenen una visió idíl·lica de la
terra (...) Sols Rosselló-Pòrcel pertanyia a una família ciutadana que no fos
benestant, però Blai Bonet és el primer home de la pagesia que converteix en
poesia culta una llarga i profunda tradició. Aquest sí que és un trencament
profund que revitalitza amb modernitat la visió de la natura. Aquest fet unit
a la prodigiosa curiositat de Blai Bonet que abasta aspectes no estrictament
literaris, la biologia per exemple, ha produït la síntesi gojosa de la seva poesia.15
15 TERRÓN, Àngel: “L’estela de Blai Bonet”. A: BALTASAR, Basílio (ed.) Blai Bonet a l’ombra
de l’esperit. Palma: Direcció General de Cultura, 1989, p. 29.
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Cal distingir entre veure les coses, com un turista, o mirar les
coses, entrar dins elles. En aquest sentit té una certa significació, per
exemple, que el poema Lo pus bell catalanesc del món, pertanyent
al poemari El Jove (1987), sigui el qui segurament inspirà a Josep
Maria Llompart a escriure Camí florit publicat dins Jerusalem (1990).
Ambdós poemes són una llarga enumeració d’espècies vegetals en el
seus noms populars. Vint i dues n’arriba a esmentar el santanyiner
en els vint versos decasíl·labs que conformen el poema adjectivantles, personificant-les a vegades, aconseguint que el lector es traslladi
des de l’alzinar i oliverar al paisatge de la marina on la mar és esperit
escènic, fonda sal. I els darrers versos clouen aquest inventari de
prodigis que s’ofereixen al lector des de la mirada del poeta: “Ran de
rel com llengua romanial/ pateix flor el romaní de les caeres.”
El títol del poema ja és tot un eslògan. El poeta, exaltant la seva
consciència lingüística, es sent hereu dels grans cronistes de l’època
del màxim esplendor de la llengua però la seva curolla no és relatar,
com Ramon Muntaner, les gestes ni les conquestes militars de la casa
comtal catalana sinó, en els seu cas, la blavor del mar, la verdor dels
pins, la senzilla i tenaç perdurabilitat del liquen en les pedres: groc
com la moneda del temps que calla entre les caderneres.
Camí florit de Josep Maria Llompart és també un bell poema de setze
versos heptasíl·labs en el qual s’anomenen concatenadament trentasis varietats vegetals que engalanen les voreres dels camins. Això si
encara no han estat asfaltats ni massacrats per la tan incontenible
dèria terrorista-urbanicida que aquests darrers anys ha desfigurat, en
nom del progrés i la suposada qualitat de vida, les nostres contrades.
Pot ser sí que el de Llompart és el poema d’un poeta que ha estat
un «adolescent de casa bona». Si un llegeix els versos de Poemes de
Mondragó, el primer poemari de Llompart publicat el 1955, i ho fa
després de llegir els quatre poemes de Setmana Santa que daten del
1950, i sobretot Entre el coral i l’espiga que Bonet publicà el 1952, se
n’adona que hi ha diferència. La del poeta ciutadà que surt d’excursió
com sortia Joan Alcover per escriure la Serra i mira el paisatge i
que, tanmateix, en té un punt de vista més o manco distant, al costat
de la percepció del poeta que forma ell mateix part de la fesomia
tel·lúrica de l’entorn que poetitza. Això sense desmerèixer la qualitat
dels versos de Llompart que era, tanmateix, ben conscient de les
qualitats innates de Bonet com a poeta. Sens dubte, en els inicis de
la seva obra, en ambdós casos la influència lorquiana i de l’Alberti
de Marinero en tierra (1924) és forta però, en el cas de Blai Bonet,
aquesta es palesa arribant a aconseguir la irrupció d’imatges d’una
sensualitat que, per la seva força, suposaren un autèntic revulsiu
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en la poesia catalana.16 Mai deixaran de mantenir la seva força; Qui
pot romandre impassible davant el sonet Ets un sol, o les imatges
del poema Mar adolescent —”Nacre verd amb ulls de plata/ mar
saliner de setze anys”...? O el poema Mariner Absent?: “Per escales de
sospirs/ m’invadeix tota la sal./ Pensa-hi sempre,/ quan passis entre
el bellveure/ i l’alfabeguera del corral.”
Pens què la força dels versos de Blai Bonet s’origina en la forma
com s’empeltà ell mateix, sublimant-les, de les amors que no pogué
sentir correspostes, que no pogué gaudir carnalment. I en la seva
religiositat eròtica dos quarts del mateix. Déu, com el Jove, com
l’etern adolescent idealitzat, repercuteixen en tot el que l’envolta. Al
cap del fil són allà: en la mar de la Cala, en el call de la terra, en els
carrers de la nerudiana Oda del poble rural, en la pintura abstracta —
pintura sense figura municipal com deia en Blai—, en aquesta gran
coreografia de les nits estelades que eren els darrers cinc minuts de
lectura que en Blai, des del terrat de casa seva, realitzava cada nit
abans d’anar a dormir. I també és pot dir que tots els seus poemes
són poemes d’amor. En Blai era refractari a les classificacions
estilístiques, a etiquetar innecessariament les obres de creació. L’Art,
en lletres grosses, era el que calia defensar. La poesia brosta omplint
les nits en blanc. Un dels millors poemes d’amor, a parer meu, que
es poden llegir en llengua catalana, és “Company d’habitació” del
poemari “L’Evangeli segons un de tants” (1967) un llibre que està:
escrit totalment a Santanyí, durant tres estius, dins el corral de canostra, amb
els peus nus damunt les lloses, amb la pedra i l’escalfor del sol a la font dels
peus, que és com m’agrada escriure quan ve el bon temps: sentir tot el cos
lligat a l’atractiu de la terra.17

En el poema que esmentam podem seguir el procés que va des de
l’entotsolament18 del poeta, qui roman dins la cambra de la residència
d’estudiants, a l’arribada a trenc d’alba del company d’habitació
que ha sortit de festa i, en tornar, li porta una petxina, —un altre
element natural— perquè han anat a la platja de Castelldefels amb

16 La nova estètica literària dels anys cinquanta començà a Santanyí com ha dit en aquestes
jornades la professora Isabel Vidal i, en aquest esdeveniment, l’empenta ideològica de Bernat
Vidal tampoc s’ha de menystenir.
17 BONET, Blai [iii], p. 279.
18 En Blai s’atribuïa, si no la invenció d’aquesta paraula, la seva divulgació. Hi ha pocs poetes
que, en parlar d’ells, s’imposi la tendència a la familiaritat. En Blai, basta dir això, el llinatge
ja no cal, queda com a distant.
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unes amigues.19 I el poeta reb aquella ofrena com la prova irrefutable
que l’amor, per molt asimètric que pugi ser, mai és unilateral del tot.
L’amor que sempre espera carta en aquest estar seu en el món sigui
en el Carrer de Palma, 74, trescant pels afores de Santanyí havent
sortit per la portassa, o pels encontorns de la marina i escriure,
escriure... cercar la reciprocitat escrivint: Escric perquè no sóc feliç
en l’alegria/ reflexiva del món carregat de distàncies diu en el seu
autorretrat del poemari Comèdia.
Record el dia que vaig anar a acomiadar-me de Blai en el seu
apartamentet de Cala Figuera. Desembre del 97. M’havia telefonat
en Biel Huguet per donar-me la notícia de la mort sobtada de Blai i
vaig anar amb en Tomeu Bestard al mateix lloc on havíem fet tantes
conversades, tantes tardes i alguns matins de dissabte o diumenge.
En Blai havia decidit viure com a mínim cent anys. La Vida, la Vida
de la qual escriví que “ningú mai l’ha vista però existeix”, era la seva
dèria. En guaitar a la seva habitació, no sé per què, vaig pensar en
aquell poema de Machado que tant agradava a Blai, titulat a José
Maria Palacio. En aquest poema Machado demana al seu amic en
uns versos que adopten el to epistolar, des de la distància de Baeza,
demana diem, com ha arribat la primavera a Aragó que és allà on
té enterrada la seva esposa morta en plena joventut. En els darrers
versos li fa aquesta petició: Con los primeros lirios/ y las primeras
rosas de las huertas/ en una tarde azul, sube al Espino/ al alto Espino
donde està su tierra... En guaitar a l’habitació on estava Blai de cos
present em vaig impressionar molt, havia vist pocs morts encara i tot
just vaig mirar de rampellada en Blai allargat al llit, el temps suficient
per veure que, als seus peus, Miquel Pons havia col·locat un brot de
romaní.

19 Sobre la simbologia de les copinyes i el seu “testimoni net de la vida com a constitutiva de
formes” cal llegir les bellíssima dissertació de Bachelard a La poétique de l’espace.
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EL RETAULE DEL ROSER DE L’ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE SANT ANDREU
I ALTRES OBRES DE
MIQUEL VADELL I PASTOR A SANTANYÍ
Andreu Gabriel Veny i Miró1

1. Introducció
Sortosament a Mallorca tenim la riquesa d’un gran i abundós
patrimoni religiós que, malauradament, no cuidem com pertoca,
sovint per motius econòmics. En alguns casos, tal volta massa
freqüents, ni tan sols coneixem el que tenim. Un exemple d’aquest
patrimoni, desconegut o poc investigat, són els retaules que podem
trobar arreu de Mallorca. Aquestes obres, que donen a les esglésies
mallorquines un caràcter i una solemnitat important, apareixen massa
sovint en mal estat, el pas dels anys els ha afectat i, en una gran part,
es fa necesària una restauració. Malauradament el cost d’aquest tipus
de feina és massa elevat per a dur-la a terme.
Altre problema afegit, és que molts d’aquests retaules no estan
prou documentats, de fet no hi ha treballs fets sobre la majoria.
Podem encara comentar, que l’estat en què es troben molts dels
arxius parroquials és realment decadent, i els seus horaris força
complicats, tot plegat dificulta la recerca de les fonts primàries amb
les quals poder fonamentar un bon treball d’investigació.
Sortosament, l’obra que tractarem en aquesta comunicació, es
conserva més o menys bé pel fet que és del segle XX. Certament
poc estudiat, però del qual sí que podem trobar un catàleg de les
pintures. Aquesta comunicació pretén anar una mica més enllà, fent
una anàlisi profunda de l’obra, una revisió de la bibliografia existent,
així com de les fonts que es poden trobar. També, es clar, una lectura
de la iconografia que s’observa a l’obra i un aprofundiment dels
aspectes estilístics que utilitzen els artistes.

1 Graduat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona.
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2. Estat de la qüestió
Fent una revisió de les publicacions que podem trobar sobre el
retaule que ens ocupa, veiem que és molt escassa. Tampoc les fonts
documentals són gaire nombroses tot i que, a l’Arxiu del Bisbat de
Mallorca, podem trobar alguns documents que hi fan referència.
L’església parroquial de Sant Andreu apareix en diversos llibres i
en algun d’aquests s’esmenta el retaule del Roser. Malgrat això no
hi ha cap estudi realitzat partint de les fonts primàries com són els
documents existents. Trobem alguna informació sobre aquest retaule,
així com de les altres obres de Miquel Vadell i Pastor a l’església
parroquial de Sant Andreu de Santanyí, a dos llibres d’un mateix
autor:
—Andreu Ponç i Fullana Patrimoni artístic de la parròquia de
Santanyí. L’autor descriu la talla de la Mare de Déu del Roser que
ocupava el lloc central i presidia el retaule del Roser. La talla i el
retaule són d’en Miquel Vadell i Pastor.
—Andreu Ponç i Fullana, al catàleg La pintura religiosa a
Santanyí, segles XVII al XIX, parla de les pintures que es van utilitzar
al retaule i de les sobrants. L’historiador descobreix, a la pintura de
santa Gertrudis que forma part del conjunt per al retaule, una firma
de l’artista Francesc Mestre.
Trobem encara més informació:
—Al llibre de Joan Sunyer i Ramos, Els clergues de Santanyí i la
comarca, es descriu la benedicció del retaule del Roser realitzada el
15 de desembre de 1912 i atribueix a Miquel Vadell tota l’obra. A més
revela l’autoria vertadera de la imatge del Sagrat Cor, l’altre obra que
estudiem per ser també de Miquel Vadell.
No trobem més informació bibliogràfica sobre el retaule del Roser
i les altres obres de Miquel Vadell i Pastor per a l’església parroquial
de Sant Andreu de Santanyí. Igualment escassa és la informació
sobre aquest prolífic escultor i pintor, tant si busquem sobre la seva
biografia com de la seva obra que és abundant arreu de Mallorca,
encara que poc estudiada. Al Diccionario Biográfico de Manacor de
Joaquín Fuster Valls hi ha una petita nota biogràfica de l’escultor i
pintor, Miquel Vadell i Pastor així com un llistat incomplet de les
obres que va realitzar.
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3. Context
El temple parroquial de Sant Andreu de Santanyí fou començat
a finals del segle XVIII, està situat al costat dret de l’antiga església
gòtica anomenada del Roser. Tenim constància que l’any 1773, el
rector Nicolau i Pons, redacta un document en el qual explica que
és necessària la construcció d’una nova església amb més capacitat.2
Cal tenir en compte que l’església del Roser no era la més antiga,
al segle XIII trobem un document en què es fa referència a la
parròquia de Santanyí. Aquest escrit del 1242 no ens assegura que
l’església parroquial estàs construïda, certament pot referir-se a la
comunitat de clergues o als habitants del poble. Tampoc apareix la
tal església parroquial a la butlla del papa Innocenci IV. El primer
document que podem trobar en què es dóna prova del funcionament
de l’església parroquial de Santanyí data del 1265, és el moment en
el qual s’anomena a Ramon Alzina, rector de Santanyí. Dos anys més
tard també apareix la mateixa església parroquial a la butlla del papa
Nicolau III.3
Tornant al segle XVIII, el 1786 es posava la primera pedra de la
nova església parroquial de Santanyí. Les obres van realitzar-se sota
el mandat de tres rectors.4
L’església antiga quedà connectada a la nova església parroquial
de Sant Andreu a través d’un portal. Durant el rectorat de Mn. Rafel
Sitjar, seguint les recomanacions del bisbe Campins, es restaurà
la capella del Roser de l’església parroquial de Sant Andreu. Van
retirar la paret que tapiava l’absis, que funcionava de sagristia, i es
va col·locar el retaule que analitzarem en aquesta comunicació. Els
dirigents de l’obra foren Mn. Antoni Alcover, Mn. Rafel Sitjar i Mn.
Guillem Vadell.5

2 VIDAL I TOMÀS, B. La nueva iglesia de Santanyí y su tiempo: 1786-1811. Santanyí, 1962.
3 MAYOL ADROVER, C. i REUS PLANELLS, G. A. Les dues esglésies gòtiques de la vila de
Santanyí. Ajuntamnet de Santanyí (ed) a I Jornades d’estudis Locals de Santanyí. Santanyí:
Llengua, terres i gent. [en línea]. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2015, p. 125-148.
[17/08/2016] http://www.ajsantanyi.net/libre/www.ajsantanyi.net/jornades-locals.pdf
4 Ponç i Fullana, A. Temples i oratoris del terme de Santanyí. Santanyí: Ajuntament de Santanyí,
1974, p. 23-24.
5 Ídem.
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4. El procés de documentació
—Hi ha, a l’Arxiu del Bisbat de Mallorca, un conjunt de documents
que expliquen els fets succeïts amb les pintures que havien d’anar
col·locades al retaule del Roser.6 Són tres informes de tres preveres
diferents que exposen al bisbe el seu punt de vista sobre els
esdeveniments.
El 1886, durant el rectorat de Mn. Sebastià Cerdà i Càfaro, se li
encarreguen al pintor Francesc Mestre, vint-i-cinc pintures a l’oli que
han de ser pel Roser, quinze dels misteris del sant rosari, i deu de
diferents sants. La despesa d’aquest encàrrec havia d’anar a càrrec
de les almoines dels veïnats de Santanyí els quals, en les pintures,
tindrien representat el seu patró d’onomàstica. El cost d’aquest
encàrrec serà de mil reals de velló. Efectivament, durant aquest
rectorat es fan moltíssimes reformes a l’església parroquial de Sant
Andreu de Santanyí, així com la fàbrica o restauració dels retaules de
les capelles i la construcció de nombrosos objectes litúrgics.7
El 1887 trobem un canvi de conjuntura, el rector Cerdà Càfaro és
promocionat a l’església parroquial de Santa Eulàlia de Ciutat amb
gran disgust de la feligresia santanyinera. El mateix any s’anomena
ecònom, i posteriorment rector, a Mn. Mateu Llobera i Guasp.8
Al rector Llobera sembla que no li agradà el projecte pel Roser que
tenia disenyat el seu antecessor, amb el qual, a més, no tenia molt
bona relació; sembla cert que hi havia una incomprensió mútua i el
rector Llobera intentà desdir l’encàrrec amb pintor Mestre. L’artista
tenia aleshores deu de les teles molt avançades, encara que els
misteris del rosari estaven per començar.9 Mn. Guillem Vadell i Vidal,
que d’abans de 1877 era obrer i confrare del Roser, actuava de bosser
de l’Obreria, a ell corresponia pagar el cost de les despeses, tant
d’ornamentació com de les obres posteriors i construcció del retaule.10
En data de 14 d’octubre de 1887, escriu al bisbe, li explica el succeït i
li demana que disposi del que cregui més adient per a l’ornamentació
de la capella; a més, adjunta un informe de l’antic rector Sebastià
Cerdà que li surt a la defensa datat del 17 d’octubre de 1887. Encara

6 ADM, III/165/131.
7 SUNYER I RAMOS, J. Els clergues de Santanyí i la comarca. Santanyí: Ajuntament de Santanyí,
2007, p. 224-225.
8 SUNYER I RAMOS, J. Els clergues de Santanyí i la comarca. Santanyí: Ajuntament de Santanyí,
2007, p. 248.
9 ADM, III/165/131.
10 SUNYER I RAMOS, J. Els clergues de Santanyí i la comarca. Santanyí: Ajuntament de
Santanyí, 2007, p. 234. ADM, III/165/131.
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escriu un tercer informe el rector Llobera, datat del 24 d’octubre de
1887, on exposa que hi ha obres més urgents i importants a realitzar,
addueix que les pintures només eren decoratives i que comportarien
més despeses per a la seva col·locació. El rector Llobera vol desviar
els doblers destinats a les pintures cap a la fàbrica del retaule major i
sagrari.11 El bisbe respon el 27 d’octubre de 1887 dient que es paguin
les vint-i-cinc pintures. Així finalment es paguen les pintures dels
fons de l’obreria com ja estava pensat fer-ho.12
Enmig d’aquesta controvèrsia sorgeixen altres problemes personals
envers Mn. Mateu Llobera que acaba renunciant al càrrec de rector
“per causes que consten dins l’arxiu secret de la Cúria” i el 19
d’octubre de 1900 emigrà a Amèrica fins a la fi dels seus dies deixant
escandalitzat el poble de Santanyí.13 Per a suplir la vacant, el 7 de
novembre de 1900, el bisbe Campins anomena a Mn. Rafel Sitjar i
Picornell com a nou ecònom de Santanyí.14
Dia 3 de febrer de 1901, Mn. Antoni Maria Alcover, Vicari General,
es desplaçà a Santanyí a beneir l’oratori públic que Mn. Guillem
Vadell ha construït i ampliat a Son Vidal, aprofità l’avinentesa per
visitar el Roser de Santanyí. De la visita en surt la següent declaració:
“és un exemplar preciosíssim de l’arquitectura ogival primitiva. El
Bisbe la vol restaurar, i serà una cosa ben avinguda i no gens difícil.
La sagristia podrà estar entre dita església i l’escola pública actual.”15
Sembla que Mn. Sitjar, té intenció de continuar amb la restauració i
ornamentació del Roser. El 15 de maig de 1901 demanà a la Confraria
del Roser aplicar els fons per a la restauració de la petita església
gòtica. D’aquesta manera, la proposta del bisbe Campins començà a
prendre forma. Mn. Alcover té intenció d’anar-hi amb el Marquès de
Vivot per decidir com es farà aquesta restauració. D’aquesta manera,
el 1902, en plena reforma per a retornar al Roser la seva esplendor,
s’enderrocà la tàpia que separava l’absis de la resta del temple,
quedant així a la vista l’absis pla que esdevé pentagonal mitjançant
voltes raconeres. A l’absis hi trobem “tres obertures, un finestral
central semblant al que es troba obert al mur dels peus i dos més,
més estrets i acabats en arc apuntat, que se situen un dins cada volta
11 SUNYER I RAMOS, J. Els clergues de Santanyí
Santanyí, 2007, p. 249.ADM, III/165/131.
12 ADM, III/165/131.
13 SUNYER I RAMOS, J. Els clergues de Santanyí
Santanyí, 2007, p. 261.
14 SUNYER I RAMOS, J. Els clergues de Santanyí
Santanyí, 2007, p. 275.
15 ALCOVER, A.M. Obres completes I Palma: Editorial
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raconera".16 D’aquesta forma la capella recuperava l’estat primigeni
i pel qual fou concebut, això però, sabent que el darrer tram és
fruit d’una intervenció posterior al segle XVI. Aquestes obres foren
beneïdes el 7 d’octubre de 1901. Anys després es consagrà l’altar i
es construí el retaule que tractem (Fig. 1) i que avui roman al museu
(Fig. 2).

Figura 1. Retaule de la Mare de Déu del Roser en el seu emplaçament original.

Figura 2. Retaule de la Mare de Déu del Roser dipositat al Museu Parroquial.
16 MAYOL ADROVER, C, i REUS PLANELLS, G.A. Les dues esglésies gòtiques de la vila de
Santanyí. Ajuntamnet de Santanyí (ed) a I Jornades d’estudis Locals de Santanyí. Santanyí:
Llengua, terres i gent. [en línea]. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2015, p. 125-148.
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Sota l’obertura central de l’absis hi trobem un nínxol, on
actualment, apareix ubicat el sagrari expositor procedent del retaule
major. S’hi col·locà amb motiu de la reforma del rector Mn. Guillem
Parera, el qual, per dur-la a terme, desmuntà el retaule de la Mare
de Déu del Roser que ocupava aquest emplaçament amb anterioritat.
—En document de 16 de desembre de 1916, es fa menció de la
benedicció del retaule, i també de les pintures de sant Domingo i
santa Catalina de Sena. Dita benedicció es féu el dia 15 de desembre
de 1916 a la mateixa església parroquial de sant Andreu de Santanyí.
Presidí l’acte el rector Mn. Rafel Sitjar. El document també informa
de les persones que apadrinaren cada una de les obres.17 Pel que ja
sabem, quan l’arxiu menciona que tot és obra de Miquel Vadell, cal
entendre que es refereix a l’estructura i a la talla, no certament a les
pintures.
5. Descripció del retaule i les altres obres
El retaule del Roser de l’església parroquial de Santanyí, actualment
desmuntat i col·locat al Museu Parroquial, és dedicat a la Mare de
Déu del Roser. L’estructura, la decoració i la imatge de la Mare de
Déu del Roser són obra de l’escultor Miquel Vadell, mentre que les
pintures són del pintor Francesc Mestre.
Francesc Mestre i Font (1856-1892) pertany a una generació
tardana de la pintura eclèctica. Es formà amb el seu pare que també
era un pintor reconegut. Fou un artista de figura i composició, però
la seva obra és poca i no gaire coneguda pel fet que morí jove. La
seva obra més preuada és Matres acute filios instituentes funda
in balearibus (1881) es caracteritza per introduir connotacions
lumíniques importants, però sobretot perquè presenta una temàtica
poc treballada a l’illa (introdueix el tema històric dins un paisatge),
per aquest fet se l’ha comparat amb el famós Foner de l’escultor
Francesc Rosselló. Al segle XIX trobem que el retrat era la pintura
amb més interès i clientela a Mallorca, malgrat això, també la pintura
religiosa estava en un nivell alt, ambdues formes pictòriques tingueren
en l’època un procés semblant. Resulta probable que la similitud de
processos pictòrics vengués marcada pel fet que, els mateixos artistes
que es dedicaven a fer retrats, com és el cas de Mestre, rebien també
encàrrecs de l’Església. Tot i que Mestre era un pintor més preuat pels
paisatges també feia retrats, i a més, com ja hem dit, a la seva obra
més coneguda introduí, al paisatge, una escena històrica, això degué
semblar interessant i, probablement, influí en el fet que li fossin
17 ADM, III/165/172.
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encarregades les pintures del retaule del Roser.18
Miquel Vadell i Pastor (1882-1961) natural de Manacor, va obrir,
l’any 1906 un taller a Ciutat, concretament al carrer Monti-Sion
número 33-35, allà es dedicava principalment a l’escultura i pintura
de temàtica religiosa.19 Tot i no ser molt conegut té moltíssimes
obres arreu de Mallorca com són els retaules majors de la parroquial
de la Transfiguració d’Artà, dels Dolors de Manacor, de Santa Maria
de Sineu, i del convent de Sant Felip Neri de Porreres. També a les
capelles laterals de les esglésies esmentades hi ha obres seves, com
també a molts d’altres indrets de la geografia mallorquina. L’artista,
tot i ser poc reconegut, té un carrer dedicat
al seu poble natal, Manacor. Fou realment
prolífic.
El retaule que tractem, és d’estil neogòtic
en consonància amb l’estil de l’església que és
gòtica, fou beneït el 16 de desembre de 1916.20
Tot i ser construït per a estar al presbiteri de
la capella del Roser, amb l’aplicació del que va
entendre el rector Parera sobre les reformes
litúrgiques del Concili
Vaticà II es desmuntà.
En l’actualitat es troba al
museu parroquial on està
col·locat però sense muntar,
de forma desordenada.
El nínxol central no es
troba al museu, sinó a
les golfes de la mateixa
església parroquial (Fig.
Figura 3. Nínxol central 3). També trobem allà,
del retaule on hi anava
retirada, la creu llisa amb
situada la talla de la
decoracions foradades que Figura 4. Creu que
Mare de Déu del Roser.
anava col·locada damunt el
anava col·locada
Resta retirada a les
nínxol
i
que
coronava
el
damunt el nínxol i
golfes del temple
coronava el retaule.
retaule (Fig. 4).
parroquial.
18 FRONTERA, G. (DIR.) Gran Enciclopèdia La pintura i escultura a les balears. vol 3 p. 173.
Villalonga, P. La pintura mallorquina del siglo XIX desde el clacisismo al eclecticismo, UIB:
Palma de Mallorca, 1988, p.35. VILLALONGA, P. Pintura a Sa Nostra. Fundació Sa Nostra: Palma
de Mallorca, 1989, p. 18-19.
19 FUSTER VALLS, J. (Ed.) Diccionario biográfico de Manacor. Del siglo IV al XXI. Manacor,
2009, p. 530.
20 ADM, III/165/172.
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Es tracta d’un conjunt que segueix
l’esquema d’un cos de cinc carrers, un
àtic, i dues predel·les. Hi ha majoria
d’elements pictòrics, de fet, només
la imatge de la Mare de Déu és
esculturada. L’ornamentació consisteix
en motivacions florals a la predel·la
superior; semblants decoracions a la
part de l’àtic i al cap de dalt de
Figura 5. Escut del rosari que
les agulles que separen els carrers.
trobem entre les diferents
Aquestes darreres estan fetes en fusta
pintures a la predel·la.
daurada i parcialment policromada.
La policromia, de fet, apareix sols a llocs concrets: les agulles que
separen els diferents carrers, el sagrari, la imatge de la Mare de Déu
del Roser i a les pintures. Entre les diferents teles de la predel·la hi
ha uns petits escuts amb un Rosari representat (Fig. 5). En total sis
escuts que semblen posteriors i de més baixa qualitat. Clarament
es percep que estan enganxats amb tatxes. Les pintures són a l’oli
damunt tela.
Contemplem ara el sagrari, obra també Miquel Vadell (Fig. 6). Anava
col·locat en el centre de la composició ocupant l’espai central de la
predel·la. Actualment apareix al costat esquerre, davant el retaule,
al Museu Parroquial. El sagrari té planta rectangular i la coberta és
amb dues vessants. Les decoracions presenten diferents temàtiques:
florals, formes d’animals i geomètriques. Pel que fa als laterals, hi
trobem cassetons amb figures geomètriques
dintre (Fig. 7). Són decoracions policromades
i alternen els colors
daurats i vermells.
L’ornamentació de
la porta del sagrari
és un calze sobre
uns núvols amb una
hòstia de la qual
surten rajos. La
tècnica emprada és
el del baix relleu.
L’interior del sagrari
està folrat de tela
brodada
que
impedeix conèixer
Figura 7.
Lateral
del sagrari.
la decoració.
Figura 6. Sagrari.
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Pel que fa als suports o a les separacions, hi ha unes agulles
en forma de mitges columnes, molt primes i que tenen dos canals
policromats en blau. Les del carrer d’enmig flanquegen alhora els
dos carrers laterals i el sagrari així com el nínxol de la Mare de Déu.
Aquestes separacions acaben a l’àtic en forma d’agulles daurades
amb decoracions que sobresurten. En cap moment s’ajunten les
agulles dels distints carrers. A l’àtic, les pintures estan col·locades
dins una espècie de vases amb diferents formes: trebols de tres
fulles, altres de quatre sota un arc de mig punt. A la predel·la no
trobem aquestes separacions sinó que tan sols hi ha la fusta amb les
decoracions florals i els escuts entre i entre.
L’estat de conservació del retaule i
de les pintures, així com de l’escultura
de la Mare de Déu del Roser, és
bo pel fet que és una obra recent
històricament parlant. En referència a
les teles, si fem cas del document en
què el bisbe autoritza el seu pagament,
observem que s’anomenen vint-i-cinc,
de les quals, actualment, en falta una.
D’aquesta darrera es desconeix el seu
emplaçament ni estat. D’altra banda
tampoc podem assegurar que aquesta
pintura fou entregada.
Iconogràficament el retaule del
Roser mostra una important riquesa. El
presideix, com hem dit repetidament,
la imatge de la Nostra Dona del Roser.
L’escultura data entorn l’any 1902.
Representa de la Verge del Rosari
que porta amb ambdós braços el Bon
Jesús que amb les dues mans sosté
un rosari. És una talla de fusta de
140 cm policromada amb colors vius
que donava contrast al retaule daurat.
Figura 8. Talla de la
Estava situada a la fornícula central
Mare de Déu del Roser.
(Fig. 8).21
L’advocació de la Mare de Déu del Roser està molt lligada a la
predicació dels dominics i vinculada al culte de la Mare de Déu de la
21 PONÇ I FULLANA, A. Patrimoni artístic de la parròquia de Santanyí. Santanyí: Ajuntament
de Santanyí, 2005, p. 47.
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Misericòrdia. El rosari que porta a les mans (tot i que en aquest cas el
porta l’infant), és com una corona de roses, sistema per comptar les
avemaries molt utilitzat al segle XVI. Els dominics remetien l’origen
de la devoció al Roser al fet que, al segle XIII, la Mare de Déu es
va aparèixer a sant Domingo i li donà un rosari.22 A Mallorca arribà
aquesta devoció a través dels Dominics i les seves prèdiques; el rés
del rosari es va estendre ràpidament per tota l’illa. Les capelles que
es van construir sota l’advocació de la Mare de Déu del Roser solien
ser capelles destacades i s’anomenen encara ara, capelles fondes.
A Santanyí s’aprofità l’església gòtica que coneixem també com "El
Roser" per a fer-ne la capella dedicada a Nostra Dona de la Rosa, i
alhora, com és costum a Mallorca, destinada a capella de la reserva
del Santíssim Sagrament.23
Al segle XVI ja trobem, al poble de Santanyí, una clau de volta
a l’absis on hi ha representada aquesta mateixa devoció. També a
l’antiga església del Roser hi havia un altar lateral dedicat a aquesta.24
Al 1789, Berard i Solà qualifica de molt antics tant l’altar del Roser
com el de Sant Francesc de Borja. El del Roser el situa a la part
de l’evangeli i el descriu així: (...) Sigue luego la puerta segunda y
después la capilla de Nuestra Señora del Rosario, en imagen de bulto
muy pequeña en un camaril, fondo de pilares dorados. Lo demás es
de talla con adornos bien dorados y dos lienzos pintados.»25 Segons
Ponç i Fullana, un cop construïda la nova església, a l’altar major del
Roser es situà una imatge d’aquesta Mare de Déu. Era una imatge per
ser vestida i apareixia acompanyada de les dues pintures de Santa
Catalina de Sena i de Santa Rosa de Lima. A la part superior apareix
un llenç del misteri de la presentació de l’infant Jesús al temple.26
La imatge de vestir, que tenia dotze vestits, està, actualment, sota la
custòdia dels hereus de Mn. Guillem Vadell.27

22 CARRIÓ I VIVES, G. L’església de la Transfiguració del Senyor, Artà. Estudi historicoartístic.
Consell de Mallorca: Palma de Mallorca, 2002, p. 67.
23 CARRIÓ I VIVES, G. Notes per a lectura estilística i iconogràfica de la capella del Roser
de l’església parroquial de Porreres. Ajuntament de Porreres: Actes de les V Jornades d’Estudis
Locals. Porreres: Ajuntament de Porreres, 2015, p. 92.
24 PONÇ I FULLANA A, A. Temples i oratoris del terme de Santanyí. Santanyí: Ajuntament de
Santanyí, 1974, p. 9.
25 BERARD I SOLÀ, G. Viaje por las villas de Mallorca 1789. Ajuntament de Palma: Palma de
Mallorca, 1983, p. 162.
26 PONÇ I FULLANA, A. Temples i oratoris del terme de Santanyí. Santanyí: Ajuntament de
Santanyí, 1974, p. 42.
27 PONÇ I FULLANA, A. Patrimoni artístic de la parròquia de Santanyí. Santanyí: Ajuntament
de Santanyí, 2005, p. 47. PONÇ I FULLANA, A. Temples i oratoris del terme de Santanyí.
Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 1974, p. 42.
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Tornem de nou al retaule.
Sabem que, a la predel·la
superior, hi havia col·locades,
d’esquerra a dreta, les teles
següents: Dels misteris de
goig: La presentació de Jesús
al temple i el naixement; i
dels misteris dolorosos: La
coronació, i Jesucrist a la
creu. Enmig hi havia situat
el sagrari. A la predel·la
inferior, sabem quines teles
Figura 9. Pintures dels misteris de la
hi anaven però no com
predel·la inferior, i de tres pintures
sobrants del retaule.
estaven col·locades, ja que
Situades al Museu Parroquial.
no està muntada. Podem
intuir que devia estar com la trobem al museu parroquial (Fig. 9).
Hi trobaríem, d’esquerra a dreta: L’oració a l’hort de Getsemaní, La
flagel·lació, L’Anunciació i La Visitació.
Al cos principal hi trobem, quatre representacions pictòriques.
D’esquerra a dreta: sant Guillem, sant Domingo, santa Catalina de
Sena i sant Bernat de Claraval. Les quatre teles, acompanyaven
l’esmentada escultura de la Mare de Déu del Roser situada al centre.
Finalment, a l’àtic hi trobem set teles col·locades en dos nivells, el
nivell inferior amb quatre llenços, d’esquerra a dreta: L’Infant trobat
al temple, La resurrecció, L’Ascensió i La crucifixió; al segon nivell
hi ha tres teles, de les quals dues estan col·locades sobre les dues
d’enmig del nivell inferior i la tercera està a sobre el nínxol de la
Mare de Déu. D’esquerra a dreta: La vinguda de l’Esperit Sant, La
coronació de Maria i l’Assumpció de la Mare de Déu. Com podem
veure, es mesclen els diferents misteris perquè en trobem tant dels
dolorosos, dels gojosos i també
dels de glòria. Això dificulta
que el retaule pugui tenir una
funció didàctica. Pensem però,
que es van col·locar així perquè
es va adoptar un projecte que
no era l’original. Justament
per aquesta raó, suposem, van
mancar al retaule un grapat
de pintures, concretament cinc
que representaven els sants
Figura 10. Signatura de Francesc Mestre
següents: sant Onofre, santa
datada de 1887.
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Gertrudis, sant Antoni de Pàdua, sant Jeroni i sant Bartomeu apòstol.
Aquestes pintures no es van arribar a col·locar al retaule però encara
les conservem actualment, les tres primeres al museu parroquial,
mentre que les altres dues estan a la capella de Sant Sebastià de la
mateixa església parroquial de Sant Andreu.
Cada pintura de sant porta una inscripció amb el nom excepte
la de sant Domingo. En canvi, els misteris no porten cap inscripció.
Només una de les pintures porta signatura però és una de les que no
es van col·locar al retaule, la de santa Gertrudis. Aquesta signatura
apareix a la part inferior dreta i està feta
per incisió (Fig. 10). El nom que apareix
és el de Francesc Mestre. Al costat de la
signatura, hi ha una data que sembla que
posi 1857 però hem de resoldre que en
realitat posa “1887”. El pintor Mestre naixia
el 1856 per la qual cosa, és impossible que
realitzés la pintura un any després, a més
l’encàrrec es produeix entorn del 1886.28
Resulta complicat prendre les mesures
del conjunt del retaule pel fet que està
desmuntat en peces i per molt que les
sumessin no donarien la mesura exacta,
això a més del fet que no conservem la
segona predel·la. Les pintures dels sants
fan aproximadament 1’46 cm d’alçada i
65 cm d’amplària, mentre que les dels
misteris del rosari fan 60 cm d’alçada per
65 cm d’amplària.
Obra de Miquel Vadell i Pastor és també
la imatge del Cor de Jesús de 196 cm i
Figura 11. Talla del Sagrat
Cor de Jesús,
feta el 1902, apareix situada a la segona
obra de Miquel Vadell.
capella de la part de l’evangeli (Fig. 11).
Pons i Fullana l’atribueix als tallers d’Olot
29
o d’autoria anònima. Joan Sunyer i Ramos basant-se en el document
de la benedicció de la imatge descobreix la vertadera autoria,
ens trobem, com hem apuntat, amb l’escultor Vadell.30 Aquesta
imatge mostra els atributs iconogràfics típics d’aquesta advocació:
28 ADM, III/165/131.
29 PONÇ I FULLANA, A. Patrimoni artístic de la parròquia de Santanyí. Santanyí: Ajuntament
de Santanyí, 2005, p. 48.
30 ADM, III/165 Sunyer i Ramos, J. Els clergues de Santanyí i la comarca. Santanyí: Ajuntament
de Santanyí, 2007, p. 278.
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Representat com un jove amb barba, vestit amb túnica i mantells.
El cor inflamat al centre del pit i un braç enlaire és l’atribut més
característic. És una advocació tardana, concretament del segle XVIII
introduïda per l’orde dels Jesuïtes tot i que, cal no ignorar-ho, té
arrels més antigues. L’advocació té un sentit d’apologètic de l’Església
i pretén unir les diferents branques del cristianisme en l’amor de
Crist. Cal saber que el catolicisme romà del moment, ja buscava un
encontre i unitat entre tots els cristians.31
6. La iconografia32
Aquest apartat vol servir com a petita explicació sobre els sants
que apareixen representats, i també de les escenes dels misteris del
Sant Rosari. Alguns dels sants representats en les teles del retaule del
Roser no són típics d’aquest tipus de retaule. Malgrat això sabem que
Mn. Guillem Vadell, que fou obrer de la peça, encarregà les pintures
a Mestre, “esperando fundadamente las limosnas de otros tantos
vecinos que llevan el nombre de estos bienaventurados”.33
Les aurèoles de les pintures que
tractem són diferents, això però sense
trobar-hi cap raó doctrinal o litúrgica.
El pintor Mestre les fa de diferent
tipus indiscriminadament. Així trobem
diversos tipus d’aurèoles: Daurades, de
tres puntes a Jesucrist, de rajos, més o
menys plenes...
Al retaule, d’esquerra a dreta,
apareixen els sants amb aquestes
inscripcions:
“Guillermo duque de Aquitania”
(no es veu la "S" de sant, possiblement
està sota el marc del retaule): La llegenda
d’aquest sant fou introduïda i estesa pels
peregrins que anaven a Saint Gilles du
Gard i a Santiago de Compostela, però
naixia a l’abadia de Saint Guillaume du
Désert situada entre Montpeller i Lodève.
Figura 12. St. Guillem,
La iconografia d’aquest sant és variable.
duc d’Aquitània.
Algunes vegades està representat amb
31 REÁU, L. Iconografía del arte cristiano. Ediciones del Serbal: Barcelona, 2000, p. 470-471.
32 Tota la informació d’aquest apartat referent a l’explicació dels sants i als misteris del Sant
Rosari s’ha extret de REÁU (1997).
33 ADM, III/165/131.
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barba o sense, i amb vestidures de cavaller o d’ermità. A la pintura
de Francesc Mestre, sant Guillem d’Aquitanià apareix amb barba i
hàbit d’ermità. A més, a la part esquerra de la tela, a terra, hi ha
un elm que és un dels atributs que el caracteritzen. Tot i això no hi
ha representades ni la malla ni la llança que el caracteritzen com a
cavaller, tampoc el rosari o el bordó de peregrí propi de l’ermità. A
la pintura que analitzem, apareix amb una calavera. No hem trobat
bibliografia que expliqui aquest element
com a part de la iconografia característica
de sant Guillem d’Aquitanià (Fig. 12)
“S. Domingo”: També conegut amb el
seu nom complet com a sant Domingo de
Guzmán, va ser el fundador de l’orde dels
Dominics. Nasqué l’any 1170 a Calahorra
però gran part de la seva vida la va
passar a França i a Itàlia. El 1216 va rebre
l’autorització papal per a fundar l’orde dels
Germans Predicadors avui coneguda com
els Dominics. Morí l’any 1221 a Bolonya
on havia anat a presidir el capítol general
de l’orde que havia fundat. Sant Domingo
va vestit amb l’hàbit del seu orde: túnica
blanca i mantell
negre,
colors
que simbolitzen
Figura 13.
la
puresa
i
St. Domingo de Guzmán.
l’austeritat.
Al
cap porta la tonsura rodejada per una
corona de cabells. En aquest cas, el pintor
va optar per representar-lo sense barba. Té
com a propis diversos atributs característics
com són: El llibre, el lliri, l’estrella vermella
o el gos tacat. Amb tot veiem que Francesc
Mestre no posa cap d’aquests, el sant apareix
identificat únicament per l’hàbit (Fig. 13).
“Sta. Catalina de Sena virgen”: Neix a
Sena l’any 1347 aproximadament. Als set
anys féu els vots de castedat i als setze vestí
l’hàbit negre de les Terciàries amb oposició
familiar que preferien per ella el matrimoni.
Morí a Roma el 1380 després de portar
Figura 14. Sta. Catalina
de Sena.
una vida ascètica i curar molts malalts.
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Iconogràficament la reconeixem per les seves vestidures: Túnica
blanca i el mantell negre de les Dominiques. Sovint porta una creu o
la flor del lliri però a la pintura que analitzem no té cap altra atribut
que el de la roba (Fig. 14).
“S. Bernardo abad, doctor y fundador”:
va néixer el 1090 a Fontaine les Dijon, un cop
morí la seva mare entrà a l’abadia del Císter.
Va reformar l’orde dels Cistercencs i fundà
l’abadia de Claraval que governà fins que va
morir el 1153. Habitualment es representa
aquest sant amb la vestimenta d’abat mitrat,
però en aquest cas el pintor sols representa
el bàcul abacial. Hi ha d’altres atributs amb
què se’l reconeix: El ca blanc, el dimoni
encadenat, l’eixam d’abelles; no en trobem
cap d’aquests a la pintura de Francesc Mestre
(Fig. 15)
Ja hem dit que varen sobrar pintures que
no van anar al retaule, Les teles sobrants
estan actualment al museu o dins l’església
parroquial. Al museu trobem les següents,
col·locades d’esquerra a dreta, a la paret de
Figura 15. St. Bernat
davant del lloc on hi ha el retaule:
de Claraval.
“S.
Onofre
hermitaño”: Sant Onofre anacoreta era,
segons la llegenda, un rei persa que al segle
IV es va fer ermità a Tebaida. Sol aparèixer
representat com un ancià descarnat, cobert
de pèl de cap a peus, amb una barba llarga.
La pintura de Mestre representa sant Onofre
molt menys exagerat del que ens podem
trobar a les plasmacions habituals i que
incloïen representacions del sant com una
mena de salvatge o caminant a quatre potes,
Mestre fuig de tot això. A la tela que ens
ocupa porta una espècie de túnica o mantell
que el cobreix; també el pèl apareix més curt
del que era habitual, la barba només li arriba
al pit i no a les cames com se’l sol pintar en
bona part de la iconografia. Tampoc trobem
alguns dels seus atributs més comuns: El
corb que li duia la comunió, la corona tirada
Figura 16. St. Onofre.
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als seus peus, ni tampoc la calavera que simbolitza la penitència.
Absent també a la pintura de Mestre el calze rematat amb una hòstia.
La pintura de Francesc Mestre sols representa un ancià amb un bastó
de peregrí i, si sabem que és sant Onofre, és sols per la inscripció
situada a la part inferior de la pintura (Fig. 16)
“Sta. Gertrudis virgen”: Més coneguda
com a Gertrudis la Gran o la Magna.
Va néixer el 1256 i va ser abadessa del
Císter. Per això la representen amb el
bàcul, normalment girat cap endins, i un
cor inflamat que és el seu atribut místic.
Aquests són els elements que trobem a la
pintura de Mestre. També porta una corona
però no està representada com és típic a
la iconografia d’aquesta santa. Normalment
trobem dos àngels que li aguanten la
corona o dos querubins que la rodegen.
En aquest cas, aquest detall no hi és a la
pintura analitzada (Fig 17).
“S. Antonio de Pàdua confessor”:
Franciscà nascut a Lisboa el 1195 el nom
prové de la seva estada a Pàdua durant els dos
darrers anys de vida. Es dedicà a la predicació
i morí amb
Figura 17. Sta. Gertrudis
trenta-sis
la Gran.
anys el 1231.
Apareix representat amb l’hàbit de
l’ordre cenyit a la cintura amb un cíngol.
Dels seus diversos atributs en trobem
un grapat a la pintura que analitzem. En
primer lloc porta una creu de fusta que
a vegades es representa florida però no
en aquest cas. A una banda del sant hi ha
la tija de lliri amb la flor dins un gerro
que representa la puresa del sant. Amb
sa mà esquerra hi porta un llibre obert
amb el nin Jesús assegut a sobre i que fa
al·lusió a l’aparició que va tenir a la seva
habitació (Fig. 18).
A la capella de sant Sebastià hi ha
col·locades les altres dues pintures que
Figura 18. St. Antoni de Pàdua. van sobrar:
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“S. Jeronimo doctor y fundador”: Sant
Jeroni és un dels quatre grans doctors de
l’Església. Va néixer l’any 347 a Venècia i
fou un gran orador a més de parlar hebreu i
grec. A dinou anys va partir en peregrinació
cap a Terra Santa i uns anys més tard es
retirà al desert de Síria per portar una
vida d’anacoreta. El 382 tornà a Roma i es
convertí en col·laborador del papa Damàs.
Finalment morí a Betlem l’any 420. La
iconografia d’aquest sant no és fidel a la
història, ell mateix conta que va perdre un
ull però sempre se’l representa amb els dos.
Els atributs que el caracteritzen són varis i
Figura 19. St. Jeroni Doctor.
Francesc Mestre els plasmà quasi tots en
la seva pintura: La pedra amb què el sant
es colpejava el pit per a fer penitència; no apareixen la calavera ni el
colom amb què a vegades se’l caracteritza, però sí que té dos atributs
clau; per una banda la vestimenta de cardenal (capelo cardenalicio
i capa vermella) i per altra el lleó domesticat. La llegenda conta que
va amansir el lleó traient-li una espina que l’animal tenia clavada a la
peülla. Amb fidelitat a la història, el sant no hauria de portar cap dels
dos emblemes esmentats; de fet mai va ser cardenal, sinó secretari
al papa Damàs. Encara afegir que, en temps del sant el capelo no
era vermell, aquest color s’usà a partir del 1245 per representar
que, el qui el portava, era un estudiós o
erudit. Mestre optà per representar-lo amb
un manuscrit i una ploma. A la part esquerra
superior del quadre veiem unes trompetes
de les quals podem intuir que el pintor va
voler representar un cor celestial. No és un
atribut que acostumi a acompanyar aquest
sant però per algun motiu, Francesc Mestre
ho representa (Fig. 19).
“S. Bartolome apòstol”: L’apòstol
Bartomeu, segons la llegenda, va evangelitzar
Aràbia, Armènia i Mesopotàmia. Morir màrtir
quan li arrancaren la pell. Per això un dels
atributs més característics és el ganivet que
porta a les mans. Sovint se’l representa
portant la seva pròpia pell davall el braç
Figura 20.
St.
Bartomeu
Apòstol.
però el pintor d’aquesta tela no va afegir
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aquest element i el vesteix amb una túnica i mantell vermell, color
propi dels màrtirs. Encara en referència al martiri porta la palma a la
mà esquerra (Fig. 20).
A la predel·la i a l’àtic hi ha les pintures que representen els
Misteris del Rosari.
Misteris de Goig:
I. L’Anunciació: A la tela de
l’Anunciació es representa Maria i
l’àngel que li comunica que tindrà un
fill de Déu. L’àngel amb grans ales,
és tan gran com Maria, amb una mà
apunta al cel i amb l’altra fa un gest
d’explicació. Maria apareix agenollada
Figura 21. L’Anunciació.
sobre un reclinatori amb els ulls tancats
i les mans al pit en símbol d’acceptació si és la voluntat de Déu que
tingui el Fill. Mestre, en aquest cas, no dóna més espai a l’àngel que
a Maria com sol ser comú a la iconografia (Fig. 21).
II. Visitació de la Mare de Déu:
Aquesta escena, en principi, seria
tan sols de dos personatges però,
com ocorre sovint, el pintor afegeix
un tercer. No resultaria estrany que
apareguessin representats els dos
esposos, Josep el de Maria i Zacaries,
el de la seva cosina Elisabet. Mestre
representa solament Josep, espòs
Figura 22. Visitació de la Mare
de la Verge Maria. Està situat al seu
de Déu.
costat una mica per darrere ella i
porta un paquet de viatge a les mans. Les dues dones es donen la mà
i Elisabet abraça amb l’altra mà la seva cosina en un gest de felicitació
(Fig 22).
III. Naixement de Jesús: aquesta
escena mostra tres personatges.
Mestre representa la Mare de Déu,
sant Josep i l’infant Jesús. Maria està
embolcallant el nin mentre que sant
Josep resta amb els ulls tancats i les
mans al pit. La cara d’ella transmet
una certa fatiga. No apareixen altres
personatges ni animals ni tampoc hi
Figura 23. Naixement de Jesús.
ha decorat de fons (Fig. 23).
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Figura 24. Presentació de Jesús
al temple.

Figura 25. L’Infant perdut
i trobat al temple.

Figura 26. L’oració de Jesús a
l’hort de Getsemaní.

Figura 27. Flagel·lació del Senyor.

IV. Presentació de Jesús al temple:
Apareixen aquí els pares del nin Jesús
presentant-lo a l’ancià Simeó. El moment
que Francesc Mestre representa és
quan Maria, dreta, ha entregat el nin a
Simeó. L’ancià porta les vestidures de
sacerdot i una mitra. La Mare de Déu
porta una candela a les mans i sant
Josep, agenollat, ofereix dues tórtores
dins un cistell (Fig 24).
V. L’Infant perdut i trobat al
temple: Trobem aquí Jesús debatent
amb dos doctors. Jesús està representat
com un jove adolescent i ells amb
barbes llargues i amb llibres a les
mans. De fons hi ha el temple, lloc on
està "perdut" i és trobat pels seus pares
(Fig. 25).
Misteris de Dolor:
I. L’oració de Jesús a l’hort de
Getsemaní: Jesús està representat de
genolls com el descriu l’evangelista
Lluc. Està mirant a terra amb els
braços enlaire units. A partir del segle
XVI, es comença a afegir a l’escena
de l’oració, un calze. Mestre pinta
el calze però sense hòstia i tampoc
representa l’àngel que sol figurar en
aquesta escena. Al fons es veuen les
oliveres (Fig. 26).
II. Flagel·lació del Senyor: Apareix
Jesús rebent els assots, dret i recolzat
a la paret. Apareixen dos personatges
representats de mig cos. Jesús despull
amb la corona d’espines, i el botxí.
El segon va vestit amb robes de dos
colors, està d’espatlles portant el fuet
amb la mà dreta, enlairat sobre el cap,
prenent força per assotar Crist. No hi
ha altre personatge representat, per
tant, l’autor representa l’escena de la
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flagel·lació sense espectadors. Tampoc hi ha decorat de fons (Fig 27).
III. Coronació d’espines: Francesc Mestre representa Jesús
assegut o recolzat en una paret amb la
corona d’espines ja posada. Apareixen
tres personatges més, però no se sap
molt bé qui poden representar. Jesús
vesteix una túnica vermella i porta la
canya que com a escarni li han donat
com a ceptre reial. Un dels personatges
secundaris porta també una canya
o bastó. Els altres dos fan gestos de
burla cap a Crist que gira la cara cap a
Figura 28. Coronació d’espines.
l’espectador. (Fig 28).
IV. La creu al coll: El personatge principal és Crist amb una creu
grossa que porta amb esforç. Porta la corona d’espines que li fa
ferides el front i una túnica lila (no vermella com a l’anterior i com
és costum). Hi ha tres personatges
més: Darrere Jesús veiem un soldat;
el segon, del qual sols veiem el cap,
no porta el casc i pot representar
un dels lladres que havien de
crucificar el mateix dia; el tercer
és un jove que està d’esquenes i
porta un papir o rotllo escrit amb la
sentència de Ponç Pilat per posar-la
a la creu (Fig. 29).
Figura 29. La creu al coll.
V. La crucifixió i mort del
Senyor: Una vegada més, l’obra és
concisa i sense gaire iconografia. En aquesta pintura apareix Crist
a la creu en un primer pla que mostra sols la part superior del cos.
Apareix encara viu i amb els
claus als palmells de les mans.
A la part superior de la creu,
sobre el cap de Crist, hi ha una
banda amb la inscripció “JESUS
NAZAR” i podem intuir, encara
que no es veu per la corba de
la banda, la inscripció completa
“Jesus Nazareno”. L’anatomia del
Crist està marcada mostrant els
músculs en tensió i les costelles
Figura 30. La crucifixió i mort
del Senyor.
ressaltades (Fig. 30).
323

II JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

Misteris de Glòria:
I. Resurrecció del Senyor: Mestre
pinta el Fill de Déu planejant sobre la
tomba en la qual hi ha també un àngel.
Crist porta una tela vermella pròpia de la
iconografia de la Resurrecció, igualment
pròpia és la palma que simbolitza la
victòria. El pintor representa el Fill amb
la vestimenta vermella i el cos resplendent
i immaterial, no hi manca el detall de les
Figura 31.
llagues. (Fig. 31)
Resurrecció del Senyor.
II. L’Ascensió del Senyor: La pintura
mostra Crist de cos sencer, és la fórmula
més freqüent de representar l’Ascensió.
Per a diferenciar-lo de la Resurrecció cal
fixar-se des d’on parteix. En aquest cas
no hi ha el sarcòfag sinó que apareix
el cim d’una muntanya. La pintura de
Mestre no mostra amb claredat el punt
de partida de l’Ascensió, simplement
s’intueix per la presència de la Mare
Figura 32.
L’Ascensió del Senyor.
de Déu i els apòstols. Davall Crist, a la
part esquerra de la pintura hi ha un
personatge bastant clar i sembla que
dos més representats de forma difusa,
cap dels tres resulta identificable. (Fig
32).
III. La vinguda de l’Esperit Sant:
A la pintura es distingeixen clarament
tres dels apòstols mentre que la resta
són més difuminats, el llenç no ens
Figura 33.
permet saber si hi són tots representats
La vinguda de l’Esperit Sant.
(Fig 33).
IV. L’Assumpció de la Mare
de Déu: L’autor presenta aquí una
confusió iconogràfica que fa que
l’Assumpció perdi el seu caràcter
original per convertir-se, en realitat,
en una ascensió. La Mare de Déu no
és pujada per àngels, sinó que ho fa
tota sola. A la pintura podem observar
Figura 34.
L’Assumpció de la Mare de Déu. Maria Santíssima que ascendeix sola
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amb els braços estesos. Per seguir amb l’estil economitzador del
pintor tampoc hi ha espectadors. Vesteix robes dels típics colors blau
i blanc i porta la corona de les dotze estrelles (Fig 34).
V. La coronació de la Verge Maria: El pintor representa Maria
coronada per la Santíssima Trinitat
representada en dos personatges
amb cos humà, el Pare i el Fill, i el
colom que representa l’Esperit Sant.
En aquesta pintura, tant Crist com
la Mare de Déu són representats
amb la roba amb què se’ls ha
representats respectivament en la
resurrecció i l’Assumpció. El Pare
està representat com un ancià amb
Figura 35. La coronació
barba i la vestimenta similar als
de la Verge Maria.
altres (Fig 35).
7. Conclusions
Sobre el retaule en conjunt podem fer algunes consideracions. La
primera és que no podem saber si les vint-i-cinc pintures encarregades
a Mestre eren per a realitzar un retaule o, com ens indica el rector
Llobera, “eran simple ornamentación del todo innecesaria”. Cal tenir
present i recordar que ell tenia intenció de “dedicar los fondos de la
obrería a la construcción del retablo mayor y sagrario”.34 Quan diu
retaule major i sagrari que fa referència segurament al de l’església
del Roser, no al major de Sant Andreu que s’havia vestit durant els
anys 1810-1811. No tenim constància què hi hagués un disseny
per fer un retaule nou, però cal pensar que quan es vol fer un nou
retaule, la forma normal de procedir és concertar primer l’estructura,
i sols posteriorment encarregar talles i pintures. Així veiem que a
l’hora d’encarregar el nou retaule per al fons de l’absis, s’aprofiten
les pintures adients a la temàtica del Roser. Apareixen sant Domingo,
santa Catalina de Sena, i els quinze llenços petits dels Misteris, a més
dos sants afegits: sant Guillem i sant Bernat. Amb certesa podem
afirmar que el de sant Guillem s’hi va col·locar per Mn. Guillem
Vadell que tant de mals de caps hagué de suportar per mor d’aquest
retaule que, començat el 1886, no restaria acabat fins al 1913, en total
passaren vint-i-set anys.

34 ADM, III/165/131.
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Resulta molt estranya la col·locació dels misteris del Roser, estan
desordenats i es crea una doble predel·la. Això però, pot ser degut al
fet ja esmentat del canvi d’emplaçament, sigui de la decoració o del
mateix retaule.
Seria bo que els responsables de l’església parroquial de Sant
Andreu de Santanyí així com els del museu, es plantegessin tornar
a muntar aquest conjunt, sigui per al culte o per simple exposició.
Podem concloure que ni Mestre ni Vadell són artistes de gran
renom, amb tot, s’ha de reconèixer que el retaule és harmònic i
vistós. Pel que fa a Mestre amb les pintures de colors vistosos i pel
que fa a Vadell amb el daurat que sol caracteritzar la seva abundant
obra retaulística.
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EL PAISATGE DE SANTANYÍ I LA NOVA
POESIA DELS ANYS 501
(ELS INICIS: BERNAT VIDAL I BLAI BONET)
Isabel Vidal Munar

En un article publicat al quinzenal Santanyí l’any 1958, Miquel
Dolç parlava de la irrupció de les cales de Santanyí a la poesia dels
anys cinquanta, i del paper que hi jugà Bernat Vidal:
Si las calas de Santanyí entraron hace tiempo, tras la magia del pincel de
Francisco Bernareggi, en el campo del arte, sólo recientemente han invadido
desde su humilde y virginal hechizo, los dominios de la poesía. Bernat Vidal
i Tomàs, con su amor por todo auténtico amanecer literario, ha sido sin duda
el artífice y el moderador de esta corriente vital que ha dado al nombre de
Santanyí una nueva categoría poética. ¿Cuántos pueblos de Mallorca pueden
hoy ostentar una ejecutoria tan alucinante? Estas Calas han sido ya cantadas
por Celia Viñas, Blai Bonet, por Josep María Llompart, por Jaume Vidal
Alcover, por el mismo Bernat Vidal, por el que escribe estas líneas.2

Efectivament, el paisatge de Santanyí —i de manera particular
els indrets de Cala Figuera, Cala d’Or, Mondragó, el mateix poble,
i un lloc tan emblemàtic com Consolació, entre d’altres— va tenir
un protagonisme més o menys important a l’obra dels poetes abans
esmentats, a la qual encara hauríem d’afegir uns poemes esparsos
de Llorenç Vidal, Tomeu Fiol, Llorenç Moyà, i d’algun membre de
l’Escola Mallorquina
Aquest corrent paisatgístic, que s’inicia l’any 1947 amb Mot de
gràcies de Bernat Vidal, i arriba al punt àlgid amb Entre el coral
i l’espiga (1952) de Blai Bonet, neix i creix agafat de la mà d’una
nova estètica, que marcada pel desig de renovació i de trencament
amb els esquemes tardoromàntics, cercava un espai en el panorama
literari insular, monopolitzat per l’Escola Mallorquina, després de
la mort de Rosselló-Pòrcel. Impulsada per Manuel Sanchis Guarner,
1 Per motius d’espai, la comunicació es divideix en dues parts. La primera estudia els inicis del
corrent paisatgístic i de la nova poesia. La segona part es presentarà a les pròximes Jornades
d’Estudis Locals.
2 DOLÇ, Miguel: “Colaboración. De nuevo, Cala d’Or”, Santanyí, núm. 17 (16-VIII-1958), p. 4.
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Cèlia Viñas i el mateix Bernat Vidal es basava fonamentalment en el
transvasament dels models de la poesia castellana contemporània,
sobretot de la Generació del 27 amb Lorca al capdavant, a la catalana.
Joan Mas i Vives explica amb aquestes paraules el que va significar la
irrupció de la Generació del 27 en la poesia mallorquina:
El tema de la influència de la poesia castellana de l’anomenada Generació de
1927 en els poetes mallorquins dels anys 50 és important perquè afecta la
història de l’evolució de les idees estètiques a l’Illa en els primers anys de la
postguerra. És a dir, ens interessa sobretot en la mesura que permet d’estudiar
un moment literari marcat pel desig de renovació, de trencament, i en la
mesura que aquest trencament determinà d’alguna manera la poesia posterior
escrita a Mallorca.3

L’any 1951 l’antologia Els poetes insulars de postguerra donarà fe
de vida d’aquesta nova poesia, que trobarà els màxims representants
en l’anomenada Generació del 50: Blai Bonet, Llorenç Moyà, Jaume
Vidal Alcover i Josep M. Llompart.
Josep M. Llompart,4 Miquel Pons5 i sobretot Joan Mas i Vives6 han
estudiat la influència dels poetes de la Generació del 27 a la poesia
insular.
Mot de gràcies: el paisatge de Cala Figuera a la poesia, i l’inici
d’una nova estètica
Si l’any 1919 Francisco Bernareggi ja plasmava la mar de Cala
Figuera a “Placidez”, oli que inaugurà una llarga sèrie de pintures
de temàtica paisatgística santanyinera, no serà fins l’estiu de 1947
amb la publicació de Mot de gràcies7 de Bernat Vidal que apareixerà
a la poesia. I curiosament les composicions que l’integraven eren
una mostra d’agraïment als artistes que aquell any pintaren aquest
indret mariner. L’obra era innovadora per diferents motius: l’autor hi
establia un diàleg entre poesia i pintura; en el tractament del paisatge
s’allunyava dels cànons de l’Escola Mallorquina per apropar-se als
3 MAS I VIVES, Joan: “La ’Generació del 27’i els poetes mallorquins dels anys 50” dins Domini
fosc (Assaigs sobre poesia). Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 143.
L’any 1986 Joan Mas va pronunciar la conferència “L’Escola de Santanyí i els poetes mallorquins
dels anys 50” on tracta també aquest tema.
4 LLOMPART, Josep M.: “Federico a Mallorca”, dins Retòrica i poètica, II. Palma, Editorial Moll,
1982.
5 PONS, Miquel: “Federico García Lorca i Bernat Vidal i Tomàs”, Lluc, núm. 682 (novembredesembre, 1978), p. 19-21.
6 MAS I VIVES, Joan: “La ’Generació del 27’i els poetes mallorquins dels anys 50” dins Domini
fosc (Assaigs sobre poesia), op. cit. p. 143.
7 Edició feta pel pintor i aleshores llibreter Sebastià Busquets “Busser”.
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models de la poesia castellana
contemporània, sobretot a
Lorca; i per la flexibilitat formal.
Aquell mateix estiu Bernat Vidal
va publicar a La Almudaina
els poemes “Variacions sobre
un tema de García Lorca”8
i“Sonet tetramorf”,9 que respira
l’atmosfera de Cala Figuera.
Crec que Mot de gràcies i
aquestes dues composicions
acabades
d’esmentar
són
les primeres manifestacions,
l’embrió de la nova estètica.
I no és estrany, Bernat Vidal
des dels principis dels anys
trenta del segle passat coneixia
i admirava profundament els
poetes de la Generació del 27.10
Va ser el seu professor de
fisiologia al Col·legi Cervantes,
el Dr. Xavier Garau i Armet,11
qui el va posar en contacte amb l’obra de Juan Ramón Jiménez, Salinas
i sobretot amb la de l’autor del Romancero gitano. A la primera
postguerra, en començar l’any 1945 a publicar articles de temàtica

8 LLANERES, B[ernat]: “Variacions sobre un tema de García Lorca”, La Almudaina, (3-VIII1947), p. 8. [Bernat Vidal i Tomàs].
9 LLANERES, B[ernat]: “Final d’estiu. Sonet tetramorf”, La Almudaina, (28-IX-1947), p. 6.
[Bernat Vidal i Tomàs].
10 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Reencuentro con Pepita Jiménez”, La Almudaina, (29-V-1955),
p. 9. MIRALLES MONSERRAT, Joan: “Conversa amb Bernat Vidal i Tomàs”, Lluc, núm. 603
(juny,1971), p. 13.
11 El doctor Xavier Garau i Armet (Palma 1905-1976) era amic personal de Federico García
Lorca. Es van conèixer a la Residencia de Estudiantes de Madrid, on es va hostatjar mentre
estudiava la carrera de medicina (1922-1929). Una vegada llicenciat, el Dr. Garau va ser
professor del Col·legi Cervantes, on tingué d’alumne Bernat Vidal. Aquest molts d’anys després,
en un article publicat a Diario de Mallorca, recordava com havia conegut els poetes de la la
Generació del 27: “Después en classe de fisiologia, Don Javier Garau me prestó unos libros,
cuyos autores nunca había oído nombrar: Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez y Pedro
Salinas. El choque fue rudo y el impacto incurable. Creo que los libros de Don Javier Garau han
tenido cierta transcendència en mis aficiones, y también en la de mis amigos que se dejaron
influir por los nombres que fui agrupando en torno a aquellos tan queridos: Federico, Juan
Ramón y Salinas” ] VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Reencuentro con Pepita Jiménez”, Diario de
Mallorca (29-V-1955), p. 9.
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vària a La Almudaina,12 en dedicarà una sèrie a la poesia castellana
contemporània, i en escriure els primers poemes, s’emmirallà en
els models de la Generació del 27. Miquel Pons, que ha estudiat la
influència i la presència de Lorca a l’obra de Bernat Vidal escrigué:
“aprofità tota avinentesa per parlar dels autors del 27 i d’alguns del
98, quan aquests mestres estaven proscrits als llibres de batxillerat i
revàlida.”13
En aquests poemes de Bernat Vidal14 ja trobam les primeres
manifestacions de la nova estètica, concretament fixem-nos en
“aigües perla i liles” i “pau violeta”, dos matisos del morat que usarà
apassionadament Blai Bonet a Entre el coral i l’espiga:
Somniador mestre d’escola,
vostra fantasia vola,
de l’aridesa del pla,
a les riberes tranquil·les,
on les aigües perla i liles
dissolen barca i pinar.
Inquiet esprit de poeta
d’inimitable paleta,
el foc de la pinzellada
encès a la Cabaneta,
és dolçament temperada
per una pau violeta

12 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]:“El árbol en la poesía I”, La Almudaina, (9-IX-1945), s. p. “El
árbol en la poesía II”, La Almudaina, (20-IX-1945), s. p.; “Gabriela Mistral”, La Almudaina, (22XI-1945), s. p.; “Trigo del corazón de Celia Viñas”, La Almudaina, (17-XI-1946), p. 8; “El amor
en el Cancionero mallorquín I”, La Almudaina, (15-XII-1946), p. 7; “El amor en el Cancionero
mallorquín II”, La Almudaina, (12-I-1947), p. 7; “Vida de Antonio Machado y Manuel”, La
Almudaina, (26-II-1948), p. 4.; “Gerardo y Dámaso en la Academia”, La Almudaina, (29-II1948), p. 8.; “Vicente Aleixandre en la Academia”, La Almudaina, (31-VII-1949), p. 7.; “Bartolomé
Ferrà”, La Almudaina, (9-X-1949), p. 7; “Bartolomé Ferrà”, La Almudaina, (9-X-1949), p. 7;
“El conceptismo lirico de Rosselló-Pòrcel”, La Almudainaa, (12-II-1950), p. 6; “Leonor”, La
Almudaina, (5-III-1950), p. 5. L’article va ser escrit a partir dels textos que aparegueren a
Cuadernos Hispanoamericanos en ocasió del desè aniversari de la mort d’Antonio Machado;
“Todo más claro”, La Almudaina, (16-VII-1950), p. 5; “El rayo que no cesa”, La Almudaina, (15X-1950), p. 5; “Juan Alcover, huésped de claridades”, La Almudaina, (25-II-1951), p. 6; “...y de
Campoamor, qué?”, La Almudaina, (18-III-1951), p.7; “Pedro Salinas, muerto”, La Almudaina,
(9-XII-1951), p. 7.
13 PONS Miquel: “Federico García Lorca i Bernat Vidal i Tomàs”, Lluc, núm. 682 (novembredesembre, 1978), p. 19-21.
14 L’any 2002 es va recollir la seva poesia al llibre El viatger. Obra poètica, Palma, Consell de
Mallorca, 2002.
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O els versos dedicats a Tarrassó, dels quals trobarem ressonàncies
a L’hora verda de Jaume Vidal:
OH! OH! OH!
A la Cala en Tarrassó:
Stravinsky del pinzell,
Freud, mig trompa de color,
Oh!
Davant de la vostra Cala, gran Tarrassó,
la boca és una immensa O

El poeta més paradigmàtic, però, d’aquesta simbiosi del paisatge
de Santanyí amb la nova estètica és el Blai Bonet d’Entre el coral i
l’espiga (1952) —el títol del llibre ja és una clara referència al poble
pagès i mariner que era Santanyí aleshores. Un any més tard Cèlia
Viñas, arran d’unes vacances a Cala d’Or dedicarà a aquest indret
cosmopolita els 17 poemes que constitueixen “Cançons a la Cala”, la
primera secció de la segona part del seu primer llibre en català Del
foc i la cendra (1953), i posteriorment, Josep M. Llompart, 9 poemes
a Mondragó. La relació dels tres poetes amb el paisatge de Santanyí
és ben diferent. Blai Bonet va néixer i viure dins aquest entorn, “el
coral i l’espiga” formaren part de la seva vida des de sempre; en
canvi Cèlia Viñas i Llompart són poetes nascuts a Lleida i a Palma,
respectivament, i poetitzen uns espais ben concrets, on passen uns
dies, convidats per Josep Costa o Tomàs Cano. La situació personal
de tots tres també és molt distinta: Blai Bonet fa temps que no surt de
casa seva, malalt de tuberculosi; Cèlia Viñas vivia uns dies de lleure
i llibertat, aquell agost de 1952, i Llompart ubica la seva obra a la
tardor, als seus trenta anys. Tots tres tenen preferència pel paisatge,
tema estrella de l’Escola Mallorquina, però el poetitzen lluny dels
seus cànons: el despullen del sentit simbòlic que tenia, sobretot en
Costa, i el sotmeten a l’alquímia de les imatges, les metàfores i el
color, així com a altres recursos expressius orientats a intensificar la
percepció sensorial i subjectiva dels elements reals que el formen.15
Blai Bonet: del paisatge d’inspiració costalloberiana al paisatge
d’Entre el coral i l’espiga
El primer poema que escrigué Blai Bonet en català és el dedicat al
Pontàs. I no és gens estrany que, dins el context literari en què vivia al
seminari, triàs aquesta roca tan emblemàtica per als santanyiners per
15 Vegeu PONS, Damià:”De la sublimació idealista del paisatge al malson de la seua desfeta”.
Mètode 74 (La cala encantada), estiu 2012.
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cantar-la sota el signe del ”Pi de Formentor” de Costa. Excessivament
preocupat per la forma, ens presenta el penyal com un monstre
gegantí, un vell tità, o un heroi llegendari, amb la presència de sirenes
i nimfes. Era l’any 1942, el jove seminarista deixava endarrere la
llengua castellana dels seus primers poemes i s’endinsava en la poesia
catalana, seguint fonamentalment els models de l’Escola Mallorquina.
El novembre de 1946, Blai Bonet du a llegir els seus poemes a
Bernat Vidal. Estava a punt de complir els 20 anys i acabava de deixar
els estudis al Seminari Conciliar de Palma a causa de la tuberculosi
que patia. L’apotecari arran de la seva visita va escriure el 2 del mateix
mes:
Blai Bonet Rigo, jove seminarista, m’ha duit, perquè els llegís, un munt de
poesies originals. És admirable son domini de la tècnica del vers. Fa vertaders
prodigis de mètrica. La seva admiració pels clàssics llatins i per Costa i Llobera
estan ben de manifest en les composicions del poeta. La seva preocupació formal,
esclavitzadora, resta, per ventura, emoció a les nombroses poesies del seminarista
Bonet, al qui una llarga malaltia manté allunyat dels seus estudis oficials.16

En aquest conjunt de poemes escrits al seminari entre els anys
1942 i 1945, s’hi donen moltes de les característiques que Jaume
Vidal Alcover atribueix a l’Escola Mallorquina:17 una mètrica
tradicional, dominada i acurada; una temàtica presidida per la
contemplació del paisatge, del món exterior, i tractat sovint com a
reflex d’un sentiment, del món interior; una vena de popularisme;
una ortodòxia religiosa insubornable i la sola heterodòxia que
permetien aquells nostres poetes: l’amor a la pàtria i la llengua
catalana. Majoritàriament canten el paisatge de la Serra, la història
de Mallorca, i alguns són homenatge a Miquel Costa i Llobera, a Joan
Alcover, i també a Llorenç Riber.18
Després d’”El Pontàs”, Blai Bonet cerca sobretot inspiració a la
Serra,19 i serà a “Agonia sempiterna” que tornarà a cantar el paisatge
de Santanyí. El poeta descriu el panorama que albira des de dalt
16 Arxiu privat BVT. Notícia datada el 2 de novembre de 1946.
17 VIDAL ALCOVER, Jaume: “La poesia casolana de Maria Antònia Salvà”, dins Pere Anguera
i Magí Suñer (eds.) Doctor Jaume Vidal Alcover. Estudis de literatura catalana contemporània,
Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili, 1993, p. 287.
18 Alguns títols dels poemes que integren aquest conjunt són: “El Pontàs” (1942), “Valldemossa”
(1944), a “Mossèn Llorenç Riber”, a “Mossèn Costa i Llobera” (1944-45), “Al castell de Santueri”
(1944-45), “Al sublim poeta Miquel Costa i Llobera” (1944-45), “Mallorca” (1944-45), “Al Castell
de Santueri” (1944-45) “Al poeta mallorquí Joan Alcover” (1944-45), “Al sublim poeta Miquel
Costa i Llobera” (1944-45), “Ensomins de la Reconquesta” (1944-45), “Nocturn al Gorg Blau”
(1945), “Agonia Sempiterna” (1944-45).
19 El paisatge de Costa i Alcover era la muntanya; Maria Antònia Salvà poetitzarà el pla.
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del turó de Consolació: l’illa de Cabrera, es Puig Gros, Santanyí...
amb aspergis de violins, rínxols voletejant de nina, murs de safir i
esmaragda, camí d’or i de perles... i pinzellades de color.
Però deixem que siguin les paraules del mateix Blai Bonet que ens
recordin els inicis i l’evolució de la seva poesia. Es tracta d’una carta20
adreçada a Mossèn Antoni Pons, mestre i amic de Bernat Vidal, que
transcrivim pel seu interès:
Rdo Sr. D. Antonio Pons
Miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Muy señor mío: Enterado por D. Bernardo Vidal de su interés por mis
composiciones y en concreto, por “La Presonera”, ahí se la entrego, no
ciertamente por afán de publicidad (eso...nunca) sino como quién entrega
su ánfora de sentimientos a otro corazón, que seguramente martillea con el
mismo ritmo.
El día en que me sea posible (aun estoy convalesciente en Santanyí) le daré a
saborear “castanae molles et pressi copia lacti” de mis poesies.
Empezó a acariciarme muy pronto la virgen poesia; niño de doce años
empezé a tañer mis líricos misticismos de los que no sé el paradero; de tiempo
en tiempo voy encontrando retazos de versos románticos en castellano,
fulgorcillos chispeantes de una adolescencia que empieza a abrir su capullo,
florecen tras ellos unas odas místicas, con afanes de Sanjuanillo de la Cruz
que me obsesionó como majia irresistible, adolescente de catorze años...
...Y empezé con temblor de lamparilla, a desgranar la sencilla grandeza de
la lengua mallorquina en mi oda al “Pontás”, consolando ruinas del Castillo
de Santueri i gimiendo “sospirs de catiu”; imitando versos alcáicos latinos en
odas a Valldemosa y a D. Miguel Costa “símbol i geni de forma clàssica —
on té l’eurítmia saba legítima— dins les ones del mar de sirenes —hel·lènic
estre per record collires— y apostrofando Valldemossa —“Oh Arcàdia en
ritmes pròdiga”— ...ensartando sonetos, proseguí...desgranando vetas de
diferentes composiciones y amando, como un enamorado, a mi lengua patria,
fantaseando la he visto “Presonera” llorando los áureos lustros de Costa y
Verdaguer.
Nada más, solo quería corresponder a su interès que no merezco.
Que Dios bendiga sus Trabajos de investigación científica para gloria suya y
corona de nuestra patria.
Suyo afftmo en Xto y s.s. que le besa su mano
B. Bonet Rigo, seminarista.
Santanyí -29-XI-46

20 La carta es conserva al fons Antoni Pons, a la Biblioteca de Catalunya.
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Les terres eixutes del pla irrompen a la poesia: “Jacint i Nard”
(1947)
Aquella trobada del novembre de 1946 va significar un canvi
important en la vida del jove seminarista, personalment i literàriament.
No endebades Blai Bonet es va referir a Bernat Vidal diverses vegades
com “aquest Miquel Sigé de la meva vida”,21 i al primer poema que
li dedicà el tractava de “meitat d’ànima” i de “mà benèfica, benigna,
esplèndida”.22 Efectivament Bernat Vidal davant aquells poemes molt
tocats de l’Escola Mallorquina no només li va aconsellar la lectura
dels poetes contemporanis castellans, sobretot Lorca i Alberti, sense
oblidar Machado, sinó que també li va posar a l’abast la seva extensa
biblioteca, rica en autors de la literatura catalana i universal.23 D’altra
banda també el presentà als cercles literaris mallorquins,24 i es va
implicar en la recerca d’un tractament modern que pogués millorar
la seva malaltia.25 Alhora que el jove poeta descobria i assimilava
aquell nou univers poètic, Bernat Vidal l’instava a plasmar les
terres de l’eixut pla santanyiner, que fins aleshores li havien passat
desapercebudes. Aquest fet és ben explícit, en una carta de Bernat
Vidal adreçada a Maria Antònia Salvà, i a l’ègloga “Jacint i Nard”.

21 VILADOT PUIG, Guillermo: “Al habla con un gran poeta: Blai Bonet”, Ciudad —Lérida—
Vol. V Cuaderno IV y V, Lérida, 1953, p. 66. Blai Bonet l’any 1957 tornarà a insistir en aquesta
idea de Ramon Sigé a l’article “El ojo en rosa”, Diario de Mallorca, (6-VI-1957), p. 5, escrit arran
de la publicació de La vida en rosa de Bernat Vidal.
22 El poema es titula “A B. Vidal i Tomàs”. Bonet, Blai: Poesia completa, Barcelona, Edicions
1984, p. 1173-1174.
23 L’any 1948 li regalarà El pas de l'any de Joan Maragall. El llibre es conserva al Centre
de Poesia Contemporània Blai Bonet i porta la dedicatòria següent: “A n’en Blai, a la ’seva
muntanya màgica’de Caubet”. B.Vidal i Tomàs. Santanyí, 1r febrer 1948.
24 Bernat Vidal va presentar i va llegir els poemes de Blai Bonet a can Guillem Colom, el dia
29 d’abril de 1950. Quatre poemes de Setmana Santa s’edità a la Impremta Mossèn Alcover,
(Calatrava 68-Palma de Mallorca). Segons la factura a nom de Bernardo Vidal y Tomás, se’n van
publicar 125 exemplars, amb un cost de 985 ptes. [Arxiu BVT].
25 Primer en el seu ingrés al sanatori de Caubet, i posteriorment en el trasllat a Barcelona, sense
oblidar els medicaments moderns que li va proporcionar. Vegeu : Moll, Francesc de B[orja]:
Els altres quaranta anys. Mallorca, Editorial Moll, 1975, p. 164 i VIDAL MUNAR, Isabel: Bernat
Vidal i Tomàs i el quinzenal Santanyí, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat i de la
Universitat de les Illes Balears, 2016, p. 104-108.
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Blai Bonet, quan començà a escriure tampoc reparava en la bellesa dels
camps eixuts del seu poble: cantava el paisatge sucós de la muntanya verda,
omnipresent per tanta aquarel·la tricomia.26 I jo li vaig fer obrir els ulls, tal
com diu a l’ègloga Jacint i Nard que figura al seu darrer llibre, i li proposava
els exemples altíssims de Maria Antònia, al Pla de Mallorca, i Antonio
Machado dels camps de Castella... Quan en l’article que vos vaig enviar deia
que la plana de Llucmajor...27

Efectivament, el 5 de novembre de 1947, Blai Bonet acabava a
Caubet l’ègloga “Jacint i Nard” —inclosa posteriorment a Entre el coral
i l’espiga— i l’enviava a Bernat Vidal el qual en rebre-la a Santanyí
va escriure:
“Aquest poema bucòlic de Blai Bonet, me fou enviat des del sanatori de
Caubet, a on sojorna el nostre poeta. És de caràcter personal, puix Jacint i
Nard són el poeta i jo mateix. A instàncies meves començà a cantar la poesia
del nostre eixut pla; fa al·lusió també Blai Bonet a un capítol de la meva vida
sentimental”.28

Potser la crítica no ha posat prou esment en aquesta composició
que poetitza una conversa que segurament degueren mantenir
més d’una vegada els dos poetes: les terres eixutes del pla, com a
tema poètic. Blai Bonet se serveix d’aquesta composició clàssica, i
seguint Virgili, que en revitalitzà la tradició amb les seves Èglogues
o Bucòliques, en les quals incloïa elements autobiogràfics, tot fent
una màscara de personatges reals, s’hi emmascara a ell mateix i a
Bernat Vidal.
Jacint i Nard, una màscara de Blai i Bernat
Tots dos pastors, protagonistes de l’ègloga, tenen noms de plantes
perfumades; plantes, d’altra banda, que no es troben en estat silvestre
a les terres de Santanyí. El nom de Jacint, a més, ens remet a la
mitologia grega, va ser l’estimat del poeta Tàmaris i del deu d’Apol·lo.
Aquest últim el va matar accidentalment mentre jugaven i desolat va
fer que les seves gotes de sang es transformassin en flors. El nom
de Nard, contràriament, no apareix al món mitològic ni s’usa com
antropònim, però, sens dubte, el nard és un element recurrent a
la poesia de García Lorca.29 Al segon vers del Romancero gitano ja
26 Bernat Vidal es refereix als poemes que escrivia Blai Bonet al Seminari, els que li dugué a
llegir l’any 1946.
27 Esborrany d’una carta de Bernat Vidal a Maria Antònia Salvà sense datar. Per la referència
que es fa a la carta del 23, és la resposta a la carta de la poeta escrita el 23-10-1952. [Arxiu BVT].
28 Arxiu BVT.
29 Vegem-ne alguns exemples:“La luna vino a la fragua con su polizón de nardos” (“Romance
de la luna, luna”); “Ecuador entre el jazmín y el nardo” (“Dos muchachas”); “Y hay un olor a
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trobam referint-se a la lluna “con su
polizón de nardos”,30 i una mica més
endavant a “La casada infiel” apareixen
els jacints i els nards. L’elecció dels
noms no puc creure que sigui feta a
l’atzar. Probablement Blai amb aquest
nom —recordem també que Nardo és
un hipocorístic de Bernardo— feia un
homenatge al poeta granadí, i al seu
amic i mestre que li va possibilitar
conèixer la seva obra. A Entre el coral
i l’espiga tornarem a trobar el nard
en altres poemes, majoritàriament
de temàtica amorosa, (“Càntic”,
“Ègloga marina. Glauc i Amant”) i
Text manuscrit de “Jacint i Nard”. una referència ben diàfana, ara amb
la inicial del nom amb majúscula, a
Bernat Vidal, que tres anys enrere havia publicat Consolació, recull
de documents i notícies sobre el santuari de Santanyí.31
A l’ègloga, Nard, sota un garrover de braços amples, proposa a
Jacint “en digna competència inflar la flauta”, i l’insta a cantar la
plana d’ametlers, les terres eixutes de Santanyí, la seva terra. I així, a
partir d’elements vegetals es confronten dos paisatges, per una banda
el pla: amb ametlers, cugules i foscos figuerals, “per on si Nais no
talla nards amb l’ungla, té Ceres morenor més regalada”; i de l’altra
la muntanya, amb violetes salvatges, selves de tamarells, murtres i
pinasses, on fins ara, seguint l’Escola Mallorquina, el poeta havia
cercat la inspiració. Jacint, a l’ègloga, mostra el desig de cantar la
planura morada i d’aixecar son nom fins els astres, però no esmenta
el topònim Santanyí, sinó l’anyell albí sobre el llibre de sentències
de l’escut. I dins aquesta plana, ara dominada pel color blanc dels
ametlers florits i les ovelles, poetitza un episodi sentimental de Bernat
Vidal. Jacint consola Nard i li diu de sopar junts. Margalida Pons
relaciona el final de l’ègloga amb el món grec, amb la proposta de
sal y a sangre de hembra, en los nardos fabriles de la marina” (“Tres ciudades. Malagueña”); “Y
Mérida se corona de nardos casi despiertos” (“Martirio de Santa Olalla”); “Donde du su risa era
un nardo de sal y de intel·ligència” (“Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”).
30 Al “Romance de la casada infiel” apareixen els jacints i els nards junts: “En las últimas
esquinas toqués sus pechos dormidos, y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos” [...]
“ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino”.
31 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: Consolació, recull de documents i notícies sobre el santuari de
Santanyí. Palma de Mallorca, Llibres Mallorca, 1949.
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“tornar a començar a la manera grega”, que Blai Bonet32 llença des
dels primers versos de Nova York (1991), diu textualment: “però
aquesta proposta vivia, ja, dins el sarró de Jacint quan oferia a Nard
el “formatge gras” de les seves ovelles i els “raïms i blanques figues
coll de dama.”33
Un any després d’aquesta ègloga en certa manera programàtica,
Blai Bonet publicava el seu primer poema, “Pregària a la mare de Déu
de Consolació” que servia de pòrtic al llibre Consolació de Bernat
Vidal. A la composició es feia ben patent la lectura dels poetes del
27. Les imatges, “L’aire és rosa síndria amb pinyols de falzies”, el
cromatisme, sense oblidar una metàfora presa directament de Lorca
“la llum que juga a escacs dins les fulles d’acant del vell retaule”,34
anuncien la nova visió del paisatge i una nova estètica. A més, les
dues metàfores “xarxes feixugues” i “ramats de garbes” ja són preludi
del títol d’Entre el coral i l’espiga, una dualitat que l’any 1950 també
es reflecteix a uns versos de Quatre poemes de Setmana Santa:
Calma blanca. Dins l’era del sol s’hi baten
garbes de pa brillant amb claror de blaves cales.

Entre el coral i l’espiga: el paisatge de Santanyí i la nova poesia
La nova estètica que trobàvem en estat embrionari a Mot de
gràcies, i que havia donat fe de vida pública a L’Antologia de poetes
insulars de postguerra es consolidava a Entre el coral i l’espiga. En
publicar-se el llibre, Llompart destacava el caràcter innovador de
l’obra: “per aquells qui de la poesia mallorquina en tenen el concepte
que, fins ara, havia semblat ortodox —oficial, podríem dir—,
aquest llibre haurà estat una sorpresa. Moltes de les característiques
que, tradicionalment s’atribueixen als nostres poetes —contenció,
32 Antoni Vidal Ferrando, parlant de Blai Bonet, Grècia i Santanyí, a Amors i laberints, diu “Hi
va haver un temps en què em pronosticava:”Ja veuràs que això serà Atenes. Si tu i jo ens ho
proposam, ho aconseguirem. No et pensis que Atenes fos gaire més gran que Santanyí”. Mai no
hi vaig notar cap mena d’ironia. Simplement allò em feia gràcia, i em semblava ben propi d’una
ment tan fantasiosa i tan donada a la desmesura com la de Blai Bonet. Jo aleshores no recordava
que ell, a La mirada havia posat en boca de Bernat Vidal i Tomàs unes paraules semblants, amb
la intenció de ridiculitzar-lo. Concretament a La mirada, Vidal i Tomàs deia a Blas de Otero:
“Santanyí em fa pensar en l’atmosfera d’Atenes, tal com degué ser al segle de Pericles…”; i la
resposta de l’autor de Pido la paz y la palabra va ser un silenci cantàbric que “s’estellà, com
un cop de Fuenterrabía, contra don Bernat”. Antoni Vidal Ferrando: Amors i laberints. Muro,
Ensiola, 2010, p. 43.
33 PONS, Margalida: Poesia insular de postguerra: Quatre veus dels anys cinquanta, Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, p. 454-455.
34 “La luz juega el ajedrez alto de la celosia”, versos que tanquen el “Romance de la monja
gitana” de García Lorca.
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mesura, equilibri de fons i forma, perfecció del vers, etc.— hi perden
importància, es desdibuixen, gairebé desapareixen”, i conclou “Però si
tot això es sacrifica, és per donar pas a una cosa més important, l’única
important: la Poesia, aquesta font efusiva que no sempre vol resignarse a córrer canalitzada, per molt sumptuosa i rica que sigui la canal”35
I referint-se al paisatge afegirà: “Poesia delirant, dionisíaca, que
crema. Poesia que surt a flor de pell, arregussant-ho tot; vers,
eufonia, equilibri...descobrint-nos uns horitzons fins ara gairebé
closos per a nosaltres, donant-nos una versió personalíssima,
humanitzada, del paisatge de Santanyí. Un mar i uns camps vivents,
amb muscles, i sang, i ànima. Una naturalesa eixamorada pel propi
dolor del poeta [...] que és també
el dolor de la mar que no ha de
veure“. I Jaume Vidal Alcover, per la
seva banda, escriurà: “Aquest llibres
és el del poemes inoblidables, de
les imatges reveladores [...] on el
color campeja, invadint-ho tot. És
el llibres de la marcada influència
castellana, però ben païda.36
I referint-se al paisatge, l’any 1954
dirà: “En donde se despliega una
visión absolutamente nueva de
nuestro paisaje”.37
Efectivament al llibre, estructurat
en dues parts “al coral” (la mar i les
cales) i “a l’espiga” (l’eixuta terra i
el poble), el paisatge de Santanyí és
el protagonista, protagonisme que
comparteix amb l’amor, tot i que com diu Margalida Pons, el discurs
amorós sempre hi és velat.38 Blai Bonet sent i té al davant el paisatge
de les cales i les terres eixutes del pla, amb el mar, els camps de
conreus, el poble pagès amb els molins, les brodadores al carrer,
els carros estirats per animals, el cel blau i avar de pluges, i una
35 LLOMPART, J.: “Blai Bonet. Entre el coral i l’espiga”. Raixa. Miscel·lània de literatura catalana.
Mallorca, 1953, p. 23.
36 VIDAL ALCOVER, Jaume: “La La literatura a Mallorca després de la guerra”, dins Pere Anguera
i Magí Suñer (eds.) Doctor Jaume Vidal Alcover. Estudis de literatura catalana contemporània,
Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili, 1993, p. 163.
37 VIDAL ALCOVER. Jaime:“La literatura en Mallorca. El panorama actual: la Poesía. Diario de
Baleares (4-III-1954), p. 11.
38 PONS, Margalida: “La mossegada del color” dins Blai Bonet. El color. Palma, Consell de
Mallorca, 2007, p. 39-40.
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vegetació rica, tot i no ser exuberant; el poeta, però, no els copia, ni
els descriu: els canta, els somnia, els reinventa; en una paraula els
poetitza.
D’altra banda, allunyat dels cànons de l’Escola Mallorquina, el
paisatge perd la significació simbòlica, i s’hi fa ben present la lectura
de la Generació del 27, particularment de García Lorca i Alberti;
sense oblidar Machado i Maragall. Joan Mas i Vives que ha estudiat
la influència de Lorca als poetes mallorquins dels anys cinquanta, ha
proposat que Blai Bonet pren de García Lorca el tipus d’atribució i la
metàfora, i de Guillén el lèxic i la mètrica,39 sense oblidar la valoració
de la inspiració com a font poètica —amb la consegüent negació de la
poesia lògica—, i la utilització del concepte de “duende”.40 Margalida
Pons, per la seva banda, subratlla l’absorció tonal de l’estètica del
dolor41 de Lorca, i afegeix que la mirada que cerca reunificar el
transcendent i el casolà continua a Entre el Coral i l’Espiga.
El poeta, reclòs a casa seva a causa de la tuberculosi, fa temps que
no ha vist aquest paisatge que poetitza. Al primer poema “Soledat
oberta”, entre versos que parlen del carreró de la Gran Pena i d’alegria
i d’esperança, diu:
És curiós...però jo no tenc pena.
Es ver que ja fa temps que no he vist estrelles,
ni aquell mar tan senzill que va a la platja
plena de lliris blaus, callada i sola.

I encara a “Mar adolescent” podem llegim:
Pensar que mai no has de veure,
donzell ardent de pits blaus,
el plor morat de la vinya
ni el pes gloriós del blat

També Bernat Vidal al final del pròleg42 de l’obra incidirà en
aquest punt: “Dins la cambra actualitza els records dels capvespres
al camp i a la platja. Li tremola la veu d’enyorament i d’esperança,
i les forces incoercibles que dicten els moviments de la terra i de la
39 MAS I VIVES, Joan: “La ’Generació del 27’i els poetes mallorquins dels anys 50” dins Domini
fosc (Assaigs sobre poesia). Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 162163.
40 MAS I VIVES, Joan: “La ’Generació del 27’i els poetes mallorquins dels anys 50”, op. cit., p.
157-158.
41 PONS, Margalida: “La mossegada del color”, op. cit., p. 30.
42 VIDAL I TOMÀS, B[ernat]: “Visita abans...”. Pròleg a Entre el coral i l’espiga. Palma de
Mallorca, Editorial Moll, 1952.
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mar, es confonen amb les passions del poeta”. Camp i mar; enyorança
i esperança; forces de la terra i passions del poeta, aquests són els
elements i les tensions que conformen el llibre, que conflueixen en
un paisatge humanitzat que alena colors i passions. Potser en aquesta
dualitat rau bona part de l’ambigüitat, “aquella existència intermèdia”,
que en paraules de Margalida Pons, “s’ensenyoreix d’Entre el coral i
l’espiga des del primer poema”, i que Glauc expressarà amb aquestes
paraules a Amant:
Viure en el mar i enyorar tant la terra!
Besar el camp tot sentint calfreds de mar!
No sé per què entre els pins cant jo les xeixes...
Serà el meu amor que espiga Glauc?

Un paisatge humanitzat, al marge de la toponímia
La descripció i els topònims són referències objectives a
l’espai exterior, a l’àmbit geogràfic. Les imatges, les metàfores,
les sinestèsies i el color contràriament són la mirada, la percepció
personal del poeta d’aquests espai, és l’àmbit de la subjectivitat, de la
creativitat. A Entre el coral i l’espiga el recurs de la toponímia i de la
descripció és molt escàs. El mateix títol ja és metafòric, a diferència
de Poemes de Mondragó de Llompart o Cançons de la Cala de Viñas,
que amb el nom del lloc ens situen de manera inequívoca. Així “al
coral” només dos poemes són encapçalats per topònims: “La Cala”
(nom amb què és conegut pels santanyiners Cala Figuera); i “Mar
en calma” (Caló d’en Boira), dedicat a un dels dos calons en què es
bifurca la Cala. En aquesta composició apareix per única vegada el
topònim Santanyí, en forma adjectiva: “mar santanyinera”. D’altra
banda a “Glauc i Amant”, trobam els topònims gorg de s’Almonia i
Cala Llombards, dins un paisatge de penyals i penya-segats salvatges
amb reminiscència del món grec.
Quant a l’”espiga”, el poema “Primavera íntima”, que recrea la
pujada a Consolació de la família del poeta, concentra gairebé tots
els topònims que apareixen en aquesta part: Consolació, el Puig Gros
i les Coves de la Grava, acompanyats de la gent de la contrada: el
noi pastor, la nina muda... I a “Vagant sota el ponent” trobam Nard
de Consolació. Als títols domina la paraula primavera (“Primavera
alta”, “Íntima primavera”, “Primavera infantil”), que juntament amb
el substantiu camins, ens remet a la poesia de Machado. Aquí caldria
esmentar el poema “Ara Adéu...però no adéu”, dedicat al bisbe Verger
en el segon centenari de la partida cap a Nueva España, on apareixen
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espais tan emblemàtics del poble com la Porta Murada, el Roser, o
Consolació al moment del comiat.
Contràriament, el paisatge de Santanyí, filtrat per la mirada del
poeta, abandona les coordenades geogràfiques per transformar-se
en un paisatge humanitzat, sovint corporeïtzat, intensament sensual
i que alena colors, com ell mateix alena passions. Els seus elements,
sobretot la mar, i la variada flora, igual que les diferents parts del
dia, no només somnien, pateixen, canten, riuen, conversen, escolten,
dialoguen, senten, palpen, dibuixen, ploren, juguen amorosament,
sinó que també tenen cos i fins i tot edat, i a més sempre són joves:
“avui que el camp té el cos d’adolescent”; “somnia vora els pits de
l’horabaixa”, “mar saliner de setze any”, o “mar adolescent”, “amb
veu de fulles nines”, “la minyonia del mar”, per posar-ne alguns
exemples.
I, en aquesta procés d’estilització, sovint el poeta, i encara més
exactament la carn del poeta, es transformarà o es diluirà en algun
element de la natura: “demà seré la màrtir terra humida”, “la carn em
tornarà espiga”, “vull immolar la carn perquè m’espigui”, “la carn em
torna palmera”, “venc cenyit pels cilicis de l’amor a fer-me llum de
fulles sota el vent”,”llavors ja seré caera”... O també es transformarà
en un indret concret, com ocorre al poema “la Cala”, on el poeta
comença amb una petició:
“Obriu-me dins el mar, vells pescadors
que m’entri de verdor una alenada
que tingui llum de barques i pinar
i el sol em transparenti el joc de l’aigua”

i als versos finals és el seu mateix cos que s’ha transformat en
un dels dos calons de Cala Figuera, amb una clara referència a la
processó marítima de la marededéu del Carme.
“pel caló del meu cos, lent, hi desfila
un horabaixa mariner del Carme”.

Però també inversament, aquest mateix paisatge de la Cala, amb
els dos calons servirà per caracteritzar el rostre de l’amor amortallat
de “Gradual de l’amor impossible” amb una tècnica que recorda el
collage:
Aquell cos seu d’al·lusions d’espiga!
Tenia al rostre dos calons morats
amb una barca verda a faisó d’ull,
sota un coster de blat madur.
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Un paisatge que alena color43 i passió
La poesia d’Entre el coral i l’espiga, com anteriorment la de Quatre
poemes de Setmana Santa, és d’una riquesa cromàtica inaudita fins
aleshores a la poesia insular, i, sens dubte, el cromatisme constitueix
una característica important de la nova estètica. El color ho inunda tot
i penetra en el paisatge de les imatges, les metàfores i les sinestèsies
d’una manera tan atrevida i valenta, que enlluernarà els joves poetes
dels anys cinquanta. La paleta de Blai Bonet és molt rica, hi trobam
una variada gamma de colors: verd, blau, morat, amb els matisos
violeta, lila i malva, roig, rosa, gris, groc, negre i blanc, amb un clar
predomini del verd.
Abans de la Guerra civil els poetes de la Generació del 27 ja havien
fet una poesia, que tendia, d’una manera resolta, a transgredir tots els
cànons tradicionals en l’ús del color.44 El mateix Lorca a la conferència
“La imagen poética en Góngora” havia teoritzat sobre aquest punt: “El
poeta tiene que ser profesor de los cinco sentidos corporales, en este
orden: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Para poder ser dueño de las
más bellas imágenes tiene que abrir puertas de comunicación en todos
ellos y con mucha frecuencia ha de superponer sus sensaciones y aun
de disfrazar sus naturalezas”. Dins aquesta línea, la poesia d’Entre el
coral i l’espiga és, eminentment sensorial, i particularment cromàtica.
I aquest tret, sens dubte, és reflex de la lectura de la Generació del
27, sobretot de Lorca. D’altra banda, però, no podem oblidar el
pintor Francisco Bernareggi,45 l’extraordinària personalitat humana i
artística del qual va exercir una gran influència sobre Bernat Vidal i
posteriorment sobre Blai Bonet.46 Si bé és cert, que abans de fer-ne la
43 El color no se situa sota el signe d’una rígida concepció tècnica o científica. La primera
dificultat que s’experimenta per anomenar correctament els colors prové de la seva mateixa
indeterminació. La sistematizació del color a la present comunicació es fa a partir dels noms que
usa el poeta i les valoracions cromàtiques són considerades com a matèria literària i estilística;
per això s’inclou en el lèxic cromàtic el blanc i el negre.
44 DUMITRESCU, Domnitia: Sobre la terminología cromàtica en la poesía de la Generación del
27. Actas del Quinto Congreso Internacional de Hispanistas Vol. 1, 1977, págs. 345-354.
45 El pintor argentí havia arribat a Santanyí el 1919, precisament un any després de néixer
Bernat Vidal. De seguida va iniciar una intensa amistat amb el seu pare, l’apotecari Guillem
Vidal Escalas. D’ideologia republicana ambdós, Bernareggi visitarà amb molta freqüència la
rebotiga de la farmàcia i fomentarà la sensibilitat artística del petit Bernat: li ensenyarà a veure
la bellesa del paisatge santanyiner, li mostrarà làmines d’art i li explicarà records personals de la
seva relació amb els pintors del moment. Malgrat la diferència d’edat, naixerà una gran amistat
que perdurarà al llarg de tota la seva vida. El pintor sempre va anomenar Bernat Vidal “mi viejo
amigo Bernadet”. L’extraordinària personalitat artística i humana del mestre va exercir una gran
influència sobre Bernat Vidal i posteriorment sobre Blai Bonet.[1]Francisco Bernareggi l’any
1936 se’n tornà a l’Argentina, on va romandre fins el 1949.
46 Blai Bonet va dedicar al pintor el poema “Carta al pintor Bernareggi”, inclòs dins Entre el
coral i l’espiga.Vegeu l’article de Blai BONET: “Réquiem al hombre”, Santanyí, núm. 35 (25-IV344

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

coneixença personal, el poeta ja escrivia composicions intensament
cromàtics, com “Mar en calma”, igualment ho és el fet que Bernat
Vidal, a qui Bernareggi havia descobert el món de l’art i del paisatge
que l’envoltava, des que era un infant, ja li havia transmès la passió del
pintor per l’art i les cales de Santanyí. Testimoni d’això és el poema
que li dedicà quan encara era a l’Argentina, titulat “Bernareggi, cònsol
del Regne del Color”, on veu Cala Figuera vestida amb l’hàbit blau de
les franciscanes, malenconiosa i malalta d’enyorança del seu pintor,
i on veu, d’altra banda, l’enorme monument, invisible i real, com de
vidre, que ha edificat el seu bon record. Aquest guardat dins el cor
dels pescadors alegra la Cala. Després de conèixer-lo personalment
Blai Bonet escrigué la “Carta al pintor Francisco Bernareggi”, amb
clares influències de la poesia de Machado.
És suficient llegir els primers poemes de Blai Bonet, els anteriors
a 1946, per adonar-nos del canvi. Efectivament, en aquest conjunt el
cromatisme del paisatge és molt discret i s’aparta poc dels cànons
tradicionals; en contraposició hi apareix una major presència de
recursos auditius. El colors predominants són el blanc, el verd, i el
blau. El blanc, que gaudeix de la supremacia cromàtica en l’espectre
de Costa,47 qualifica, amb un clar simbolisme virginal, les flors,
particularment les roses, (blanc roser, blanques roses, flors blanques)
i també la imatge de la marededéu (verge blanquíssima, faç blanca),
sense oblidar la blanca arena, la blanca lluna, les nàiades blanques,
i un parell de diminutius (aletes blanques, ullets blancs). El poeta
també l’atribueix excepcionalment a alguns substantius abstractes
amb valor metafòric: blanques esperances, veus blanques i blancs
records, que ens remeten a idil·li blanc, o blanca visió de la poesia de
Costa i Llobera.
El verd, amb els derivats verdor i verdejar, majoritàriament qualifica
elements vegetals, dotats d’aquest pigmentació per la mateixa
naturalesa, per tal d’intensificar-la (heura verda, verd bosc ombrívol,
verd llorer, verda tanyada, verds tarongers, verda plana, verdejant ta
natura fresca, verda aigua blavissa), amb tot, cal recordar que l’univers
botànic d’aquests poemes no té la força ni el simbolisme amb què
irromp a Entre el coral i l’espiga. El blau és fonamentalment el color
del cel i de la mar (cel blau, horitzó blavís, blau esmaragdí, blaves ones,
mar blava i sirenes blaves), i també trobam ulls blaus, llums blaus.
1959), p. 1; VIDAL I TOMÀS, B[ernat]: “Blai Bonet, ahora”, Baleares,(4-VI-1953), p. 4. i La Vida i
els meus instants de Blai Bonet.
47 DOLÇ, Miquel: El color en la poesia de Miquel Costa i Llobera. Barcelona, IEC, 1953-1954,
p. 6
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A Entre el coral i l’espiga hi ha una eclosió de color que
embolcalla tota la poesia. Fins i tot el poeta dirà “Esbajoca el meu
color,/pescador” o “Els amants fins en la color s’assemblen”. Però per
copsar en la seva plenitud la importància del color, no només hem de
tenir en compte el nombre de substantius, adjectius i verbs cromàtics,
o els camps semàntics d’elements portadors d’un color determinat
que apareixen a l’obra, sinó també l’ús del color que s’hi fa, és a
dir, les funcions que té dins el poema. Al llibre hi trobam una doble
tensió, de la mateixa manera que ocorre a la poesia de la Generació
del 27:48 d’una banda, la tendència a atribuir qualitats sensorials
—sobretot el color— a realitats abstractes, a fi de concretar-les d’una
manera “sui-generis”, fet que produeix “una sorpresa fecunda”.
Es tracta de la percepció cromàtica de l’abstracte: vida verda, plor
morat, enterrament morat del capvespre, somni violeta, alens blaus,
verda ànsia, antiga pau verda, blanca pau de llana, vent groc de les
palmeres ... I de l’altra, tenim el paper transfigurador o desrealitzador
del color, és a dir, allò que és concret, sensorial, amb l’atribució
d’un color que no li correspon assoleix pràcticament una funció
abstractiva, creadora d’un nou univers, distint —a vegades oposat—
del real: xeixa blava, rames blaves, mar de flames blaves, braços d’or
i lila, mar lila, banyes dels braus verds de l’aigua, roig brau del dolor,
fira violeta de la tarda...
Blai Bonet, l’any 1968, en aplegar els seus quatre primers llibres
de poemes en un únic volum, el titulà El color.49 I, a més, el va
encapçalar amb “Els colors són les passions de la llum”, paraules
que atribueix a Goethe. Aquest, però, no havia escrit ben bé això,
sinó “Els colors són actes de la llum; actes i patiments”,50 al prefaci
de la seva obra Teoria dels colors (1810) on es va oposar a la visió
purament física i matemàtica d’aquests, proposant que el color depèn
també de la nostra percepció.51 Blai Bonet, per definir els colors, tria
una paraula més ambigua i abstracta, que les de l’escriptor alemany,
directament relacionada amb el món de les emocions, els sentiments
48 DUMITRESCU, Domnitia:Sobre la terminología cromàtica en la poesía de la Generación del
27. Actas del Quinto Congreso Internacional de Hispanistas Vol. 1, 1977, págs. 345-354.
49 Vegeu Margalida Pons, op. cit., p. 19-24. L’autora fa unes consideracions molt interessants
sobre el color a partir de Goethe i Léger, i les relaciona amb les referències teòriques al color
que fa Blai Bonet a la seva obra.
50 GOETHE, Johan Wolfang: Teoría de los colores. València, Consejo General de la Arquitectura
Técnica de España, 2008, p. 57.
51 D’acord amb aquesta teoria, el que veiem d’un objecte no depèn només de la matèria que
el constitueix, ni tan sols de la llum, com ho entengué Newton, sinó que depèn d’una tercera
variable que és la nostra percepció de l’objecte”, és a dir de la subjectivitat, del món de les
emocions i de la creativitat.
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i les inclinacions. A finals dels any seixanta, el poeta devia ser ben
conscient de la importància que tenia el color a les seves primeres
obres, i que “les passions de la llum” eren inseparables de les seves
pròpies passions, perquè concretament a Entre el coral i l’espiga
paisatge i amor, o paisatge i desig amorós, probablement siguin
inseparables. Així dins aquest paisatge, o amb aquest paisatge, el
poeta viu la plenitud de l’amor, l’amor impossible, l’amor fugitiu, la
gelosia, l’amor amortallat, el joc amorós...52 I el color lliga i relaciona
el paisatge, l’amor o el desig, i la veu del poeta, i potser sigui l’ús
que fa del color un dels trets més innovadors i en part l’origen de
l’ambigüitat que senyoreja tot el llibre. Vegem-ne un exemple de
“Gradual de l’amor impossible”:
Sols l’anima, vibrant de cascavells,
resta dins el meu pit, com una falç.
I quan les flautes de la mar s’aturen,
la sent cantar, segant dins el meu camp
tota la bauxa verda de brins tendres,
que vaig sembrar un dia vora el mar...
per tenir alens blaus, igual que tu,
perquè al teu pa no t’hi mancàs la sal

El verd, color lorquià i color blaibonetià, per excel·lència
Centrem-nos, concretament, en el verd, color lorquià per
excel·lència i probablement també el color blaibonetià per excel.
lència. El verd és el color més abundant a Entre el coral i l’espiga,
aquarel·la el paisatge de les cales: “tot dorm un somni verd” dirà
el poeta. El violeta, en canvi, lligat al ponent, tenyeix el capvespre
de l’”espiga”: “se va esvaint la fira violeta de la tarda”. El verd, hi
apareix com a substantiu i adjectiu, i també amb els derivats verdor,
verdesca, i el verb verdejar, però molt sovint l’aproximació al color
s’expressa de manera subjacent, per elements portadors d’aquest
pigment, sobretot per plantes intensament verdes. La flora del terme
de Santanyí és rica, tot i que no exuberant com pugui ser la de
muntanya, i Blai Bonet hi recorre tot sovint per poetitzar el paisatge
i per expressar les seves passions. Així plantes de vora mar com
pins, mates, savines, romanins o fonoll marí; conreus de secà com
faveres, xeixes, ametllers i garrovers; plantes ornamentals d’estiu
52 Margalida Pons considera que a Entre el coral i l’espiga, igual que a Quatre poemes de
Setmana Santa, discurs amorós hi és velat. I reprodueix unes paraules del mateix poeta, segons
les quals a l’esmentada obra hi havia una sèrie de poemes del que ell anomenava “amor
cosmogònic”, que segons la crítica seria una altra forma d’ocultació. Pons, Margalida: “La
mossegada del color” dins Blai Bonet. El color. Palma, Consell de Mallorca, 2007, p. 39-40.
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com bellveures i alfabegueres; plantes esveltament verticals com
canyamels i palmeres; són elements recurrents a l’obra, sense oblidar
els substantius brins, branques i fulles. Tot aquest conjunt, sens
dubte embolcalla de verd els poemes, bastint versos tan intensament
cromàtics i visionaris com: “mar verda rius verda vida” “El meu cor
és un bellveure d’aigües verdes”. O aquests versos magnífics:
Una guarda de bellveures
obre pas verd a una banda d’aigua,
mentre la rumba de l’aire és aplaudida
per les mans amb crepuscle de les parres.

El poeta, però, va més enllà de la natura, i el color, a través de la
seva mirada, transcendeix els elements vegetals i el mar per entrar
en uns àmbits acromàtics per naturalesa. I així atribueix el verd a un
seguit de substantius abstractes que giren a l’entorn de la comunicació
i la paraula, amb la intenció de concretar-los i donar-los una nova
dimensió, en aquest cas paisatgística: la parla (“pel meu bosquet
senzill de parla verda”), la paraula (“tenia quasi verda la paraula”), la
veu (“i la veu vegetal que esquia l’aire”, “la meva veu de mar”); els
crits (“jo amb l’ardenta aigua verdejant-me els crits”). D’altra banda,
el verd, connotat per unes plantes d’estiu tan intensament verdes com
les alfabegueres i els bellveures, a més del romaní, és el color del
desig sexual a “Mariner absent”:
Pensa en els meus muscles, teus,
entre els romanins del mar,
quan passis entre el bellveure
i l’alfabeguera del corral.

I també a “Càntic”, on l’esposa dirà: “Té claror verda de mar aquesta
conversa teva. Sembla que portis un bellveure dins el pit”. A més, el
verd i el morat del paisatge de Cala Figuera s’uniran en el rostre de
l’amor amortallat del poeta “tenia al rostre dos calons morats/ amb
una barca verda a faisó d’ull”. I a “Celest gelosia”, on l’autor posa als
llavis blavíssims del cel la seva queixa gelosa, irromp el violeta de
l’Amat “L’Amat que té la pell de violeta esperes tu. I ve amb el vol
pels marges”, i encara a “Camins de la tarda”, amb el ca del desig
cercant un fantasma tan viu que mata, el morat pigmentarà els versos
finals, profundament adolorits:
La processó dels bous acompanya
l’enterrament morat del cos del dia,
mentre en les sínies ploren temors d’aigua.
348

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

Un any més tard, a Cant espiritual aquests dos colors tornaran a
confluir en el poema “Els morats, els verds i els peus de l’Amat”, on
el primer aquarel·la el cos de l’Amic, “Ja el meu Amic l’esquena té
morada” o “Ja ve, i ve moradíssim, i se’n torna a cercar més color a
la muntanya”. Anys més tard el verd emergirà amb tota la seva força
i simbolisme als títols de dos poemaris de Blai Bonet: El poder i la
verdor (1981) i El teatre del gran verd (1983).
[La segona part d’aquesta comunicació i les conclusions, per
motius d’extensió, es publicaran a les actes de la pròxima edició de
les Jornades d’Estudis Locals].
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«ATMÓSFERA CELA»:
UN PROJECTE INÈDIT DE BLAI BONET
(1961-1973)
Ramón García Palacios*

«Com tots els éssers autèntics, C.J.C. era una flama de frescor que,
ardent, nova, apassionada, honesta, passionera, saltava de la seva
fricció amb els instants i els firers del dia i amb les hores i els
bastiments de la nit, aquella que algun cop és jove».
(Blai Bonet. Els ulls; La mirada. Pollença: El Gall Editor, 2014)

Resum
Blai Bonet i Camilo José Cela es conegueren en el transcurs de
l’any 1954. El primer encontre entre els dos autors va donar pas a
una relació epistolar que es perllongà fins a l’any 1986. Fruit d’aquest
contacte, el 25 d’agost de 1961, Blai Bonet va proposar al futur Nobel
un projecte que volia desenvolupar i que tenia a l’escriptor gallec i
part de la seva obra com a epicentre.
Introducció
L’any 2014 a les I Jornades d’Estudis Locals de Santanyí vaig
presentar una comunicació sobre les cartes enviades per Blai Bonet a
l’escriptor i editor català Xavier Benguerel i Llobet entre els anys 1958
i 1974.1 Concretament, en una de les cartes, amb data 11 de maig de
1974, Blai Bonet, en relació amb les possibilitats cinematogràfiques
d’El testament, l’obra de Benguerel traduïda al castellà per Bonet,
afirmava: «[...] Ara treballo en un guió sobre un film basat en quatre
obres de Camilo José Cela. (És que també acabo d’escriure un volum
bastant voluminós sobre l’atmosfera espanyola d’aquestes quatre
* Documentalista de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet
[arxiu@fundaciocasamuseu.cat].
1 Vegeu GARCÍA PALACIOS, Ramón. «Correspondència de Blai Bonet amb Xavier Benguerel i
Llobet: catorze cartes inèdites (1958-1974)». A: Primeres Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.
Santanyí: llengua, terres i gent. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2015. p. 345-370. Una versió
més extensa es va publicar a la revista Randa: GARCÍA PALACIOS, Ramón. «Cartes de Blai Bonet
a la família Benguerel (1958-1974)». Randa, 75. Miscel·lània Josep Miquel Vidal Hernández, 4,
(2015), p. 57-87.
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novel·les) [...]».2 El comentari de Bonet em va servir d’excusa per
investigar la connexió entre els dos autors i aprofundir en l’existència
desconeguda d’aquest «volum bastant voluminós».
Per tots és coneguda la importància de Mallorca en la vida i obra
del Nobel de Literatura. De fet, Cela va convertir l’illa en l’eix central
de la recuperació cultural i literària de l’Espanya de postguerra, i la
revista Papeles de Son Armadans en el nucli vertebrador d’aquesta
recuperació.3 Durant la seva estada a Mallorca, de 1954 a 1989, Cela va
contactar amb un nodrit grup d’intel·lectuals i escriptors mallorquins,
i va rebre la visita a la seva residència palmesana d’intel·lectuals,
tant de l’interior de la Península com de l’exili, així com també de
celebritats estrangeres. Entre els contactes mallorquins figuraren:
Jaume Vidal Alcover, Guillem Sureda Molina, Llorenç Villalonga,
Miquel Pons, Llorenç Moyà, Lluís Ripoll, Josep M. Llompart, etc.; i
un jove poeta de Santanyí, Blai Bonet, que s’havia donat a conèixer
en l’àmbit de la literatura catalana amb la publicació dels poemaris
Quatre poemes de Setmana Santa (1950), Entre el coral i l’espiga
(1952) i Cant espiritual (1953).
El primer contacte entre els dos escriptors es va produir l’any
1954. El 27 de febrer, Camilo José Cela juntament amb la seva esposa
Rosario Conde i Josep Maria Castellet, visitaren l’escriptor i apotecari
de Santanyí Bernat Vidal i Tomàs. L’escriptor gallec cercava una casa
al costat de la mar per poder-hi treballar tranquil·lament. Després
d’anar a Cala Figuera visitaren a Blai Bonet.4 L’autor d’El mar deixà
constància de l’encontre al seu primer dietari Els ulls: diari primer
publicat per l’Editorial Pòrtic l’any 1973:

2 GARCÍA PALACIOS, Ramón [1], p. 364.
3 Vegeu FERRET, Gabriel; GONZÁLEZ, Fernando. Cela en Mallorca. Mallorca: Consell Insular
de Mallorca, 1989; i ARNAU I SEGARRA, Pilar. Identitat, literatura i llengua. Actes de la secció
literària del XIX Col·loqui Germano-Català (Colònia 2003). Barcelona: Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 2006. També recomano el treball de SOTELO VÁZQUEZ, Adolfo. «Primeras
andanzas de los papeles mallorquines de Camilo José Cela». Cuadernos Hispanoamericanos, 688,
(2005), p. 70-86. Igualment, per contextualitzar l’edició catalana durant la censura franquista,
vegeu el llibre de GALLOFRÉ I VIRGILI, Maria Josepa. L’edició catalana i la censura franquista
(1939-1951). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991; així com el treball de
CORNELLÀ-DETRELL, Jordi. Literature as a Response to Cultural and Political Repression in
Franco’s Catalonia. Woodbridge, UK: Tamesis, 2011.
4 A l’Arxiu Bernat Vidal i Tomàs existeix una carta de Camilo José Cela a l’autor de La vida en
rosa. En aquesta carta, amb data 5 de març de 1954, Cela fa referència a l’encontre amb Blai
Bonet: «Dale un abrazo de mi parte —y muy fuerte— a Blai Bonet. ¡Qué emoción me produjo
verlo: modesto, honesto, entusiasta!».
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«(Cal aclarir que, justament aquell any [1954], jo havia fet el descobriment,
no de la literatura, però sí del món de les lletres i de les zones lletrades
dels individus. C. J. C. havia vingut amb na Charo i en Josep Maria Castellet.
Jo m’havia de morir de tuberculosi pulmonar, com el meu pare i els seus
germans, i feia classes particulars. En Cela duia una gorra negra semblant
ferm a la d’en Baroja i a la d’en Josep Pla. La mare i la meva germana ja
s’havien astorat amb la veu de brau celta d’en Camilo, que, com des del
Sinaí, digué ’señora, la felicito por haber sabido hacer un hijo tan cojonudo
como éste’, i l’astorament en va fer de petits quan en Cela començà de
contar històries d’Espanya: que si havia vist uns vells als lavabos de no sé
quin establiment d’Àvila, que feien un pecat com de grup agrupat; que la
seva tia na Pardo Bazán es treia la dentadura postissa per fer què sé jo quin
compliment a en Castelar, i que el ministre va trencar amb la gallega a causa
d’aquest problema de posar i treure)».5

El primer encontre entre els dos autors va donar pas a una
interessant relació epistolar que es va allargar fins a l’any 1986.
L’epistolari Camilo José Cela-Blai Bonet l’integren un total de
seixanta-tres cartes, de les quals quaranta-dues pertanyen a Blai
Bonet i vint-i-una a Camilo José Cela. Del total de cartes, quarantauna procedeixen de l’Arxiu Camilo José Cela, ubicat a la Fundación
Pública Galega Camilo José Cela a Iria Flavia, lloc de naixement
de l’escriptor gallec; i una carta procedeix de l’Arxiu Blai Bonet,
actualment dipositat al Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet a
Santanyí. Aquesta correspondència és especialment intensa entre els
anys 1954 i 1962, període que els dos autors intercanviaren quaranta
cartes (vint-i-sis de Blai Bonet i catorze de l’escriptor gallec).6
Blai Bonet, gràcies a la iniciativa d’un grup d’amics mallorquins
i catalans, es va traslladar a Catalunya l’any 1955 fins a l’any 1968,
per tractar-se una greu malaltia pulmonar, residint temporalment a
Barcelona, Riells del Montseny i Vilassar de Mar. Durant els anys
d’estada a terres catalanes, que compaginava amb breus visites al seu
Santanyí natal, l’escriptor mallorquí va intercanviar la majoria de cartes
amb Camilo José Cela. Fruit d’aquest contacte es van desenvolupar
sinergies creatives que donaren com a resultat projectes i iniciatives,
algunes inèdites i altres publicades, d’un gran valor literari i cultural.

5 BONET, Blai. Els ulls; La mirada. Pollença: El Gall Editor, 2014. p. 144-145.
6 L’11 de maig de 2016 es va commemorar el centenari del naixement de l’escriptor gallec. Entre
el conjunt d’actes celebrats, s’organitzà a Madrid per la Universidad Camilo José Cela, els dies
17, 18 i 19 de maig, el I Simposio Internacional Camilo José Cela (1916-2002): Cela, cien años
más. En aquest congrés vaig presentar la ponència «Epistolario Camilo José Cela-Blai Bonet
(1954-1986)», un estudi de les cartes creuades entre els dos autors.
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Sinergies creatives: col·laboracions i presència de Camilo José
Cela en l’obra de Blai Bonet
Blai Bonet va col·laborar a Papeles de Son Armadans un total de
denou ocasions, del mes d’octubre de 1956 fins al mes d’abril de 1968.
La primera aportació va ser «Carta a Carles Riba» i la darrera «Texto
casi periodístico sobre la situación del arte sin figura cotidiana».7 A
més, Camilo José Cela pretenia, dins Papeles, llançar una col·lecció
de poesia catalana contemporània amb el nom del poeta valencià
Joan Roís de Corella. La col·lecció s’havia d’inaugurar amb Comèdia
de Blai Bonet, obra que responia a la voluntat «[...] d’escriure un llibre
de poesia social sobre la convivència de Catalunya amb Espanya».8
Per diversos motius, la col·lecció Roís de Corella no va ser una realitat
i Comèdia, també per impediments amb la censura, no es va publicar
a Papeles. El poemari es va publicar l’any 1960 a l’Editorial Barcino
i el mateix any de la seva publicació va rebre el Premi de la Crítica,
confirmant que es tractava d’un dels títols més esperats de l’any.
Entre el 18 i el 25 de maig de 1959 es van celebrar a l’Hotel
Formentor les primeres Converses Poètiques de Formentor, un
encontre literari fruit de l’empenta de Camilo José Cela i de
Papeles. Aquestes converses serviren de pont per establir contactes,
l’intercanvi d’experiències i un diàleg fructífer entre els poetes de
l’època. Blai Bonet va participar en aquestes Converses, i les seves
impressions quedaren reflectides a l’opuscle autobiogràfic La vida i
els meus instants, que va escriure l’any 1987 quan l’Ajuntament de
Santanyí batià amb el seu nom l’Escola Pública de la vila:

7 A continuació, la relació de col·laboracions de Bonet a Papeles: «Carta a Carles Riba», núm. 7
(octubre de 1956), p. 53; «Versión castellana libre del poema ’Carta a Carles Riba’», núm. 7 (octubre
de 1956), p. 57; «Oda a Joan Miró», núm. 21 (desembre de 1957), p. 272; «Versión castellana
libre de la ’Oda a Joan Miró’», núm. 21 (desembre de 1957), p. 274; «Vicente Aleixandre», núm.
50 (maig de 1960), p. 311; «Versión castellana libre del poema ’Vicente Aleixandre’», núm. 50
(maig de 1960), p. 313; «Carta a Antoni Tápies», núm. 57 (desembre de 1960), p. 337; «La realitat»,
núm. 57 bis (desembre de 1960), p. 48; «Versión castellana del poema ’La realitat’», núm. 57 bis
(desembre de 1960), p. 52; «Retrat de Carles Riba», núm. 68 (novembre de 1961), p. 255; «La
novela ’Otra’de Joan Perucho», núm. 73 (abril de 1962), p. 109; «Josep Sebastián Pons era amigo
nuestro y murió», núm. 73 (abril de 1962), p. 111; «Todo el canto de Tomás Garcés», núm. 76
(juliol de 1962), p. 108; «Los semifuertes de Ricard Salvat», núm. 76 (juliol de 1962), p. 110;
«Gonçal Lloveras a favor del artificio», núm. 77 (agost de 1962), p. 222; «Aquest cementeri de
Subirachs significa…», núm. 78 (setembre de 1962), p. 275; «’L’últim replà’de Josep Mª Espinàs»,
núm. 78 (setembre de 1962), p. 329; «Un viaje profundo de Gaziel», núm. 79 (octubre de 1962),
p. 103; i «Texto casi periodístico sobre la situación del arte sin figura cotidiana», núm. 145 (abril
de 1968), p. 103.
8 PONS, Margalida. Poesia insular de postguerra: quatre veus dels anys cinquanta. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998. p. 465.
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«Mentre vivia a Vilassar de Mar, l’escriptor Camilo José Cela, que vivia a
Mallorca, on dirigia la revista Papeles de Son Armadans, em convidà a
formar part, com a participant, en els Col·loquis Internacionals de Literatura,
que s’havien de celebrar i es feren a l’hotel Formentor, de Mallorca. Hi
participaren escriptors de tot el món, i, com a representants de la Literatura
Catalana, hi anàvem Carles Riba, J.V. Foix i jo. Jo llavors tenia vint-i-set anys.
Aquests Col·loquis Internacionals, que varen durar vuit dies, seguits de vuit
dies més dedicats a la novel·la, ompliren en molts sentits la meva vida: com
a company d’habitació, em varen posar en J.V. Foix que, durant vuit dies, em
va fer viure molt amb les històries que em contava a la cambra de l’hotel.
També em varen omplir humanament, artísticament, l’amistat profunda que
vaig fer amb Blas de Otero, les xerrades profundes amb ell al Club Nàutic de
l’hotel; les divertides conversades amb Robert Graves, amb José L. Aranguren,
amb Goytisolo, etc.».9

L’admiració de Blai Bonet per Camilo José Cela també es va veure
reflectida en la publicació de diversos textos que tenien a l’escriptor
gallec com a leitmotiv.10 Concretament, voldria centrar-me en tres
d’aquests treballs. Per exemple, en primer lloc, a la revista Bages:
Revista de temas culturales y ciudadanos, publicació editada pels
antics universitaris de Manresa, al número 51-52 de maig-juny de
1957, Blai Bonet va publicar l’article «España: estilo y realidad», un
treball on l’escriptor mallorquí comparava a l’escriptor gallec amb
la figura de Sant Francesc d’Assís «[...] por su estilo, su humanidad,
por la misericordia pura que supone convertir la áspera realidad en
estilo, en fresco, disparador y fijo estilo».
El segon exemple fa referència a l’article «Camilo José Cela», treball
publicat a la secció Presente de Indicativo que el poeta de Santanyí
tenia a l’Editorial Destino, el 10 de novembre de 1962. En aquest text,
Bonet, un altre vegada s’aproximava a l’estil de Cela afirmant:

9 BONET, Blai. Dietaris. Pollença: El Gall Editor, 2014. p. 379.
10 Aquesta admiració no va ser un fet aïllat o residual. De fet, ens connecta amb l’interès que
va generar en alguns escriptors mallorquins la figura del futur Nobel de Literatura. El rastreig
de la premsa local ens proporciona múltiples exemples, en algunes ocasions d’escriptors en
les antípodes estilístiques i literàries de l’escriptor gallec. Per exemple, Llorenç Villalonga va
publicar al diari Baleares l’article «Camilo José Cela», on afirmava: «Hace pocos meses leí La
Colmena. Me habían dicho demasiadas cosas acerca de esta obra. Me pareció, y no pretendo
imponer a nadie mi criterio, una maravilla. Entre otras cosas es un monumento a la lengua
castellana. Nunca tal vez el español había alcanzado un grado tal de vivacidad y gracia […]».
Recordem també que l’escriptor palmesà va realitzar la ressenya, l’any 1955, de l’obra de Cela
La catira, i també va prologar, en l’any 1956, la versió catalana de La família de Pascual Duarte.
Així mateix, l’escriptor gallec va realitzar el «Prólogo parabólico» de l’obra de Villalonga Bearn
o La sala de las muñecas, publicada l’any 1956 a Atlante, i que fou motiu de discòrdia entre els
dos autors.
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«Y resulta que Cela es del otro mundo, de otro mundo, casi desconocido, que
digo, es Galicia, y que la línea de fuerza de este hombre es el ser gallego.
Aquí gallego es substantivo, no adjetivo. Antes, Rosalía, la Pardo Bazán, Valle
Inclán, etc., habían sacado a luz el mundo y el trasmundo de lo gallego, pero
en una andadura muy castellana, suntuaria [...].

Pero Cela, sin contar casi nunca cosas de Galicia, ese orballo
mental, diría probablemente Camilo, hace constantemente el gallego,
substantivo, en su estilo, una de las grandes creaciones españolas
desde Quevedo, pasando por Pérez de Ayala […]».
Finalment, el tercer exemple és el poema «Bar Espanya Cela»
que Blai Bonet va publicar al volum homenatge a l’escriptor gallec
i que organitzà l’any 1971 la revista literària Artesa, publicació
avantguardista i experimental editada a Burgos i dirigida per Antonio
L. Bouza entre els anys 1969 i 1977.11
El projecte inèdit: «Atmósfera Cela»
Com hem vist, les connexions Camilo José Cela-Blai Bonet són
ben significatives. Però tornem a l’inici de la comunicació i al «volum
bastant voluminós» que fèiem referència. A l’Arxiu Blai Bonet i a
l’Arxiu Camilo José Cela no he localitat el volum citat. Tampoc a la
Fundación Charo y Camilo José Cela de Palma. Per tant, de moment,
únicament podem reconstruir el projecte mitjançant les referències
que trobem a la correspondència creuada. El que sí hem localitzat
a l’Arxiu Blai Bonet és un manuscrit inèdit de vint-i-nou pàgines,
referides a la novel·la de Cela Mrs. Caldwell habla con su hijo i que
constitueixen l’única referència que tenim del contingut de l’obra.
La primera presència del projecte a la correspondència és de
25 d’agost de 1961. L’escriptor mallorquí pretenia realitzar una
sèrie de treballs, partint de l’obra Atmósfera Miró, un llibre de
fotografies o fotoscop que l’historiador de l’art i crític de l’art James
Johnson Sweeney, havia prologat l’any 1959 per l’Editorial RM, amb
fotografies de Joaquim Gomis i Serdañons.12 La finalitat del projecte
era realitzar una anàlisi en profunditat del context, de l’ambient, de
l’atmosfera de cinc personalitats literàries i artístiques del moment:
els escriptors Camilo José Cela i Josep Pla, i els artistes Joan Miró,
11 Artesa: cuadernos de poesía: homenaje a Cj Cela. Burgos: Monte Carmelo, 1971. p. 19-21.
12 Els fotoscops són recopilacions de fotografies sobre una mateixa temàtica ordenades de
manera seqüencial, i constitueixen la principal aportació del fotògraf Joaquim Gomis juntament
amb el promotor Joan Prats i Vallès. Entre els anys 1952 i 1971 es publicaren dotze fotoscops i
la seva aportació és fonamental per al coneixement de figures artístiques com Antoni Tàpies,
Antoni Gaudí o Joan Miró.
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Antoni Tàpies i Joan-Josep Tharrats:
«Otra obra que tengo en proyecto para este curso (uno habla del curso aún
como los estudiantes) es un libro que ha de responder a lo que podríamos
llamar ’Atmósfera Cela’. (Tú debes conocer un libro de fotografías Atmósfera
Miró). Pienso hacer después lo mismo con Miró, Tharrats, Tàpies y Pla. Tela
para rato. Los primeros seréis tú y Pla. El libro, que haré en catalán para
Cruzet, seguro que podrá traducirse al castellano inmediatamente. El tema
da mucho de sí porque hay muchas cosas que retratar, muchos inicios que
formular, muchas cosas que sugerir, etc. [...]».

El 28 d’agost de l’any 1961, Camilo José Cela va respondre a
l’escriptor mallorquí: «Me ilusiona tu proyecto sobre las ’Atmósferas’.
Ni qué decir tiene que tu libro sobre mi atmósfera se traducirá al
castellano inmediatamente; no sé por quién, pero sí sé que sucederá».
Coneguda la resposta de l’escriptor gallec, Bonet projectà l’inici de
la «atmosfera celiana» per a octubre del mateix any, i canvià la idea
inicial d’escriure el volum en català per realitzar-lo directament en
castellà.
L’elaboració de l’«Atmósfera Cela» implicà la prospecció biogràfica
de Bonet en l’escriptor gallec.13 De fet, en una carta enviada l’11 de
març de 1967, el poeta mallorquí va sol·licitar referències biogràfiques
sobre el possible parentiu de Cela amb l’únic torero gallec en prendre
l’alternativa, Alfonso Cela Vieito, conegut popularment com Celita:
«Trabajo en la obra sobre tu existencia. Y una pregunta: ésta: ¿El
matador de toros gallego Alfonso Cela ’Celita’, nacido en San Vicente
de Carracedo (Lugo) el 11 de julio de 1887, alternativa en La Coruña,
de manos de Bienvenida, muerto en Madrid, 26 febrero 1932, es
de vuestra familia? […]». Camilo Jose Cela va respondre amb molta
ironia el 27 d’abril: «No; Alfonso Cela, Celita, no era pariente nuestro.
Y lo siento porque, a una familia que dio mariscales gallegos,
corsarios cornualleses, beatos cristianos, cardenales italianos y
putas internacionales, le hubiera venido bien contar con un torero
adornando su árbol genealógico. Pero, ¡ya ves lo que son las cosas!,
no hubo suerte».
La proposta inicial de l’escriptor mallorquí era centrar-se en
l’ambient de tres obres de Camilo José Cela: La família de Pascual
Duarte (1942), Pabellón de reposo (1943) i Mrs. Caldwell habla con
13 A l’Arxiu Blai Bonet existeix una pàgina manuscrita amb el títol «Biografía Cela». En
aquesta página, numerada amb un dos, apareixen anotats de manera esquemàtica diversos
esdeveniments significatius en la biografia de l’escriptor gallec. Tal vegada, aquesta pàgina,
podria formar part d’un esquema més extens que servís de punt de partida per a un hipotètic
capítol biogràfic dins l’«Atmósfera Cela».
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si hijo (1953). Posteriorment també afegí l’anàlisi de María Sabina
(1963).14 L’objectiu, però, no era realitzar «un libro de crítica»; la
finalitat de Bonet era reconstruir una «atmósfera sobre los personajes
símbolo creados por Camilo José Cela», com es desprèn d’una
entrevista publicada al periòdic Hoja del lunes el 14 de setembre de
1970 i que constitueix una de les primeres manifestacions públiques
del projecte. Al número 1.181, a la secció «Mallorca: actualidad» es
va publicar l’entrevista «Once preguntas a Blai Bonet». A la primera
pregunta «¿Escribes siempre en catalán?», l’escriptor mallorquí va
respondre:
«Escribo en catalán siempre también. Tan bien como en castellano. Hace casi
un año que Trabajo en una obra —atmósfera sobre los personajes símbolo
creados por Camilo José Cela—. Una obra de ese carácter no se puede
escribir en catalán. En realidad tampoco debiera estar escrita en castellano,
sino en un infralenguaje creado a base del gallego y el inglés puesto que
Camilo es Cela Trulock, en su nombre y en su obra».

Seguint amb la reconstrucció cronològica de l’«Atmósfera Cela»,
el 26 de juny de 1969, el poeta mallorquí va escriure una missiva a
Cela, queixant-se per la impossibilitat de compaginar la seva obra
celiana amb els treballs pendents d’entrega a l’Editorial Alfaguara,
editorial creada per l’escriptor gallec en l’any 1964 i on col·laborava
l’escriptor mallorquí:
«[…] Y hablaremos de mi libro sobre ti, que quisiera poder acabar de una vez
en este verano. Hace un año que, por mor del trabajo contratado, no me he
podido dedicar a ello. Y me duele de veras. Palabra. Si durante tres, cuatro
meses, Alfaguara me permitiera dejar los otros trabajos, encargos, creo que
en octubre tendría listo el libro. Sobre [sic] quedaría con el espíritu tranquilo
después de haber podido ofrecerte ese homenaje que realmente te debo.
Ver esa carpeta a medio hinchar me hace sufrir, a veces un poco, a veces
bastante. Sobre todo desde que descubrí que Mrs. Caldwell habla con su
hijo era una de tus obras clave, y me puse a explorarla. ¿Crees tú, pisando
tierra firme, tierra de números, que Alfaguara me subvencionaría tres meses,
máximo cuatro, mil duros mensuales, para acabar eso? Contrato escrito, claro.
Tratándose de una cosa para ti, lo consideraríamos como derechos de autor
de una primera edición de un número de ejemplares que yo no tengo por qué
saber. En este caso concreto quedar amigo de la casa supliría la pequeñez de
la cantidad. Me acuerdo muy bien de cuando era chaval, y bien sé yo cómo
vivir con mil duros al mes, y que sobren mil pesetas […]».
14 A la Biblioteca Blai Bonet figuren alguns exemplars d’obres de Cela. A continuació es citen
alguns exemples: Pabellón de reposo (Destino, 1952), La catira (Noguer, 1955), La colmena
(Noguer, 1955), Del Miño al Bidasoa (Noguer, 1956), Mrs. Caldwell habla con su hijo (Destino,
1958), Cuatro figuras del 98 y otros retratos y ensayos españoles (Aedos, 1961), Obra completa
I (Destino, 1962), i María Sabina (Papeles de Son Armadans, 1967).
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El 30 de gener de 1970, Blai Bonet va enviar a Cela les primeres
pàgines del projecte per conèixer el punt de vista de l’escriptor
gallec:
«Querido Camilo: Como que estoy muy convaleciente de dos meses
pasados en cama, fruto en un pulmón [sic] después de una gripe con muchos
alacranes, te mando esas cuartillas iniciadas del libro-novela, o creación, que
hago sobre ti. Es para que me digas si es acertado el arranque. Yo no quiero
que sea un libro de crítica; para eso están las gentes con tesis doctorales.
Querría que me saliera una perfecta y ordenada, y muy profunda, atmósfera
Cela. Si me dices algo, lo continuaré, con la ayuda de vuestra Alfaguara. Yo
solo no puedo, aunque quiera, y quiero mucho».

Camilo José Cela va respondre el 3 de febrer de 1970 i les primeres
impressions foren realment satisfactòries:
«Tus páginas presentan un magnífico aspecto y creo que prometen un gran
libro. Me alegra por ambos: por ti y por mí. Si te parece, cuando lo tengas
terminado puedo darle un repaso al objeto de señalarte algunas últimas
precisiones en mínimos detalles que pudieran habérsete escapado. Alfaguara
empezará a enviarte las pesetas de que me hablabas, pero no durante cuatro
meses sino durante seis».

El 13 de juliol del mateix any, Bonet comunicà a Cela que es
trobava en la recta final del volum: «[…] voy a entrar, si tengo suerte,
en el último mes, mes y medio, de trabajo. Estoy casi satisfecho de lo
escrito. No te figuras cómo deseo te guste a ti. He hecho unas noventa
páginas sobre María Sabina, sobre la María Sabina ambiente, que
van a interesarte, creo». El mes de setembre, Bonet, finalitzà el capítol
dedicat a María Sabina i l’1 de desembre comunicà al matrimoni CelaConde la finalització del llibre. A més, com a culminació del volum,
a mode d’epíleg, Bonet pretenia escriure un guió cinematogràfic on
els personatges de les quatre obres contextualitzades interactuessin
conjuntament.15 Malgrat l’extensió del fragment de la carta crec que
és interessant reproduir-lo íntegrament, ja que ens proporciona una
idea molt aproximada de la dimensió global del projecte:

15 Ja he indicat la pretensió de realitzar un guió cinematogràfic sobre El testament de Xavier
Benguerel. De fet, la passió de Blai Bonet pel cinema és una constant en la seva obra. Aquesta
passió es va manifestar en l’admiració pel director italià Pier Paolo Pasolini. Sobre la relació
Bonet-Pasolini vegeu l’article de PLA, Xavier. «Blai Bonet, Pasolini e il romanzo lirico». A: CAROL,
Lídia (ed.). Dalla pagina allo schermo. Uno sguardo alla letteratura catalana contemporanea.
Verona: Cierre Edizioni, 2007. p. 81-89.
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«Queridos amigos: Un saludo cariñoso desde Santanyí, y la noticia buena,
para mí buenísima, de que he terminado vuestro libro. Si no hubiera estado
un mes algo malejo, nada importante, una bronquitis de nación, como quien
dice, lo hubiera terminado antes. También me alargué porque, a última hora,
encontré uno de los cabos sueltos, que buscaba, y que liga con la coherencia
del resto: aquellas dos docenas de líneas del verdugo de Batavia al frente
de Pabellón de reposo. Escribí un nuevo capítulo sobre esto, unas sesenta
páginas sobre esto. Así la visión queda lógica y fecunda. Terminé de pasar a
máquina todo el gran apartado de Mrs. Caldwell. Terminaré de mecanografiar
lo que falta: la visión de Pascual Duarte, la de María Sabina, es una atmósfera
muy coherente, como la tierra o así. Haré cuanto pueda para que sea mi
regalo de Navidad.
Os estaría agradecido, y os la devolveré con creces, si a Alfaguara no le fuera
una molestia poderme enviar un mes o dos de trabajo; de momento, uno,
así es más fácil. He puesto, por puro entusiasmo, muchos meses en esto,
y sencillamente estos días lo necesito. Camilo, Charo, por vuestra bondad:
gracias. Estad seguros de que el libro os devolverá eso y mucho más.
Para que eso tenga mejor garantía, he pensado (la idea la tengo desde hace
tiempo) escribir un guion cinematográfico a base de todos esos personajes
juntos, con el diálogo extraído directamente, literalmente, de tus novelas.
Mrs. Caldwell hablando con Pascual Duarte, etc., tiene la profundidad
perfectamente seria. En realidad, mi idea primera fue que ese guión de tu
obra completa fuera el capítulo que cierra el libro. Ahora que el libro está
hecho, tu obra excavada, un guion sobre el conjunto resulta relativamente
fácil. Incluso veo claro el director y los actores. El film puede ser de antología».

Dues setmanes després de rebre la carta, el 15 de desembre,
Cela va respondre al poeta mallorquí: «Me ha llenado de ilusión tu
noticia de que has terminado el libro y estoy deseando leerlo ya que
supongo que, como tuyo, será magnífico […]». Finalitzat el volum,
únicament quedava pendent el títol de l’obra. El 16 d’octubre de
1971, Blai Bonet va proposar dues possibles alternatives: Al aire,
Cela, le llame María o Camilo José Cela y Mrs. Caldwell en la piscina.
El 28 d’octubre de 1971, l’escriptor mallorquí va rebre resposta de
Rosario Conde, primera esposa de Cela, sobre els títols proposats:
«Ahora vamos a hablar del título de tu libro; es un poco difícil decidir pues
aunque parezca una tontería es muy importante acertar con un título: que sea
bonito, que atraiga a la gente (lectores), que pegue con la colección en que
va incluido (hablo un poco a ojo pues no sé si tu libro irá o no en colección).
Total: que tus títulos son muy bonitos pero demasiado literarios (esto no lo
digo en tono peyorativo sino todo lo contrario). Yo creo que lo mejor sería
que te vinieras un día por aquí con el texto debajo del brazo y a la vista
del tono que le diste, entre tú y los Cela, buscar un título bueno para todos
los efectos. Sería una pena que un libro que debe ser estupendo, ya que lo
has hecho tú y con todo cariño, cayera un poco en el vacío por no haber
acertado con el título. C. J. se va el día 5 a dar unas conferencias en Valencia
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y Barcelona pero volverá hacia el 14. Antes de venir llama por teléfono para
convenir día. Estamos deseando ver tu libro, ya te lo imaginarás».

A partir d’aquesta data, octubre de 1971, sembla que el projecte
va quedar en stanby. A més, en la dècada dels anys 70 del segle
passat, la correspondència entre Cela i Bonet es va dilatant amb el
pas del temps i acaba per convertir-se en puntual. Per tant, a partir
de les evidències existents, no podem reconstruir les motivacions
que conduïren a la no publicació del volum.
La darrera referència a l’«Atmósfera Cela» en la correspondència
és de 29 d’octubre de 1973. En la carta, enviada des de Santanyí,
Blai Bonet comunicà a Cela que enviaria al seu nebot, Pere Munar,
al domicili de Cela a Palma per entregar-li el volum definitiu de
l’«Atmósfera Cela».16 A més, també li exposava com mitjançant la
pel·lícula de Luis Buñuel La Vía Láctea, a qui precisament dedica el
volum, havia aconseguit la inspiració per dotar al guió cinematogràfic
que culminaria el projecte de la forma i estructura necessària:
«[…] Como podrás ver, he trabajado mucho sobre tu obra. Mi ahijado, que,
este año, estudia COU en Palma, te llevará esta especie de tomo de la Biblia,
que como verás, es un volumen I. No le he puesto título, porque Charo me
dijo en una carta que era mejor ponerle vosotros el nombre. Debí de enviarle
seguramente una serie de títulos que no eran de vuestro gusto. El texto de ese
volumen I escudriña mucho el fondo de los cuatro libros fundamentales que
presenta, y está hecho en vistas a que el texto sirva de pauta a las imágenes
del guion y del film de que te hablé. Camilo, he hecho infinidad de intentos
de ese guion, porque veía claro el fondo de la obra, pero no he dado con la
forma, con la imagen, hasta que, ¡por fin! he visto y leído La Vía Láctea de
Buñuel. Por eso le dedico el libro, que seguramente tendré que enmendar
con la ayuda de tu consejo o puntualizaciones. Con un poco de bondad,
tendrás que perdonar la mecanografía fatal, las e, las l… Es la máquina
ancianita; no yo, que voy a cumplir los 45, total, es la edad de empezar las
grandes obras. Me gustaría tener 60 para ver más profundo. Cuando Buñuel,
o Saura, lean ese volumen I, no creo se nieguen a realizar el film, que tiene
que ser, como en el texto ese, en forma de gran reportaje, de gran mural,
como los últimos grandes films de Orson Wells. Es la forma más actual y
eficaz. ¿No te parece?».

16 En el transcurs d’aquesta investigació vaig poder contactar amb Pere Munar, nebot de Blai
Bonet. El seu testimoni em va desmentir l’entrega de documentació o que conegués personalment
a Camilo José Cela. També he pogut contactar amb Fernando Corugedo, secretari de Papeles de
Son Armadans els darrers anys d’existència de la publicació, qui també desconeixia l’existència
d’aquesta «Atmósfera Cela».
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A partir d’octubre de 1973, la presència d’«Atmósfera Cela» en
la correspondència desapareix per complet. Com ja he indicat
anteriorment, a la Fundación Pública Galega Camilo José Cela i
a la Fundación Charo y Camilo José Cela no he localitzat aquest
volum I. A l’Arxiu Blai Bonet tampoc, però sí vint-i-nou pàgines
manuscrites inèdites sobre Mrs. Caldwell habla con su hijo. El text
es va localitzar a una carpeta amb apunts manuscrits sobre història
de l’art, i constitueix a dia d’avui, com ja hem advertit, l’única
referència conservada sobre el contingut del llibre i, per tant, l’única
documentació que ens permet reconstruir la dimensió i profunditat
del projecte.
Les pàgines manuscrites no es troben datades, però diversos
elements intertextuals ens permeten situar-lo cronològicament de
manera aproximada. En primer lloc, en el text apareixen citades dues
obres. La primera, Helo aquí que viene saltando por las montañas
de l’escriptor polonès Jerzy Andrzejewski,17 i la segona, Realismo
biológico: un nuevo Renacimiento humanístico en arquitectura de
l’arquitecte austríac Richard J. Neutra.18 Les dues obres es troben a
la Biblioteca Blai Bonet, i el segon exemplar, a més, presenta l’exlibris de 16 d’agost de 1967. Precisament, els ex-libris de la biblioteca
personal de l’autor mallorquí, ens proporcionen més elements per
intentar datar el manuscrit. Per exemple, al text també apareixen
citats altres autors fonamentals en el pensament de Bonet, com el
teòleg i filòsof francès Pierre Teilhard de Chardin19 o el teòleg catòlic
suís Hans Urs von Balthasar.20 Probablement, la lectura d’obres
d’aquests autors fou decisiva en l’elaboració de l’«Atmósfera Cela».
Per tant, podem concloure que el manuscrit trobat es va anar gestant
i elaborant al llarg de la dècada dels anys 60 del segle passat, més
concretament, a finals de la dècada.

17 ANDRZEJEWSKI, Jerzy. Helo aquí que viene saltando por las montañas. Alianza: Madrid,
1969.
18 NEUTRA, Richard J. Realismo biológico: un nuevo Renacimiento humanístico en arquitectura.
Nueva Visión: Buenos Aires, 1958.
19 A la Biblioteca Blai Bonet trobem les següents obres de Chardin: Nuevas cartas de viaje:
1939-1955 (Madrid: Taurus, 1960), Génesis de un pensamiento: cartas: 1914-1919 (Madrid:
Taurus, 1963), El fenómeno humano (Madrid: Taurus, 1965), La visión del pasado (Madrid:
Taurus, 1966), El medio divino: ensayo de vida interior (Madrid: Taurus, 1967), La activación
de la energía (Madrid: Taurus, 1967) i Cartas de Egipto (1905-1908) (Madrid: Taurus, 1967). Els
exemplars foren incorporats a la biblioteca personal entre l’any 1967 i febrer de 1968, segons
es desprèn dels ex-libris que he pogut consultar.
20 A la Biblioteca Blai Bonet trobem d’aquest autor: El cristiano y la angustia (Madrid:
Guadarrama, 1960) i El problema de Dios en el hombre actual (Madrid: Guadarrama, 1960). En
aquest cas, els ex-libris són de març de 1960 i de 1963 respectivament.
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Precisament, a finals dels anys 60, Blai Bonet va retornar
definitivament a Santanyí després de la seva estada a Catalunya. El
delicat estat de salut del poeta, convertí la seva residència al carrer de
Palma número 74 de Santanyí, en lloc de pelegrinatge d’escriptors,
artistes i amics. Al voltant de la seva taula braser, Bonet va rebre
regularment la visita de amics i companys literaris, va respondre
i llegir l’abundant correspondència que el connectava amb el
món exterior i es va endinsar en les lectures de la seva biblioteca
personal. A partir d’aquí, l’escriptor mallorquí va configurant una
visió molt profunda i personal del món, de la vida i de l’ésser humà,
en una mena d’«escriptura mural» o d’«escriptura polièdrica» de
diverses referències literàries i artístiques.21 Aquest tipus d’escriptura,
caracteritza els treballs de Bonet de la dècada dels anys setanta i
engloba fonamentalment la prosa publicada entre 1973 i 1992.22
El contingut del manuscrit correspon a les vint-i-dues primeres
pàgines de Mrs. Caldwell habla con su hijo, obra publicada per
Cela a l’Editorial Destino en juny de 1953, dins la col·lecció «Áncora
y Delfín», número 83. La cinquena novel·la de Cela va tenir una
segona edició l’any 1958 i una tercera en 1969. En aquesta obra, i
cito textualment a un dels grans coneixedors de l’obra de l’escriptor
gallec, el catedràtic de Filologia Hispànica de la Universitat de
Barcelona, el professor Adolfo Sotelo Vázquez, al pròleg publicat
amb motiu del 50 aniversari de l’edició de la novel·la: «Mrs. Caldwell
rememora a través de un haz de cartas, dirigidas a su único hijo,
21 El 8 d’abril de 2016 vaig participar en una jornada organitzada per la Universitat de les Illes
Balears, concretament pel grup d’investigació LiCET (Literatura Contemporània: Estudis Teòrics
i Comparatius) del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. En aquesta jornada,
amb el títol «Com un tigre en construcció. Blai Bonet: lectures i indagacions» es presentaren
un conjunt de treballs actuals que s’han realitzat i s’estan realitzant sobre Blai Bonet. Carles
Rebassa, qui prepara una obra decisiva sobre el poeta mallorquí [Mite i pols de Blai Bonet] va
afirmar en la seva ponència «Blai Bonet, un home sense biografia» que en el cas de l’autor d’El
mar hem de diferenciar entre «biografia» i «biologia», entenent aquesta darrera com la visió i
construcció del món i de l’ésser humà partint de les reflexions de les lectures i converses que
va mantenir al llarg de la seva existència. En aquesta ponència, Rebassa també es va referir a
l’«escriptura mural» que caracteritza l’obra de Bonet d’aquests anys. Margalida Pons, al pròleg
«Amb les paraules, fer tremolor» de la Poesia completa de Blai Bonet, afirmava, en referència
a unes làmines plasticopoètiques localitzades a l’Arxiu Blai Bonet que: «[…] Aquesta mena de
poesia, que pel suport físic en què es presenta i per la vocació publica podem anomenar ’mural’,
és una de les formes més idiosincràtiques de Blai Bonet». PONS, Margalida. «Amb les paraules,
fer tremolor». A: DOLS, Nicolau; SAMPOL, Gabriel de la S. T. (ed.). BONET, Blai. Poesia completa.
Barcelona: Edicions de 1984, 2014. p. 11.
22 Blai Bonet va publicar al llarg de la seva vida quatre dietaris: Els ulls: diari primer (Barcelona:
Pòrtic, 1973), La mirada: diari segon (Barcelona: Pòrtic, 1975), La motivació i el film (Barcelona:
Empúries, 1990) i Pere Pau (Barcelona: Columna, 1992). Recentment, el Gall Editor ha recuperat
aquests textos, juntament amb l’opuscle autobiogràfic La vida i els meus instants en dos volums:
BONET, Blai [4] i BONET, Blai [8].
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Eliacim, muerto en el mar Egeo en un naufragio durante la Segunda
Guerra Mundial, aspectos de su vida que a modo de círculos
concéntricos van desvelando una turbia y ardiente pasión incestuosa
[...]».23 Per tant, mitjançant l’experiment literari del manuscrit trobat,
Cela adverteix al començament de l’obra que Mrs. Caldwell va morir
al Real Hospital de Lunáticos de Londres, deixant els seus escrits a
l’escriptor gallec, a qui diu va conèixer com a jove vagabund durant
el viatge a Pastrana. Cela, decidí publicar-los i mitjançant la successió
de cartes adreçades al seu fill difunt, ens va descobrint a les pàgines
de la novel·la, la personalitat complexa i martiritzada de l’extravagant
dama anglesa.
Aquesta tècnica narrativa, innovadora i rupturista, permeté a Cela
crear una novel·la desconcertant per a bona part de la crítica del
moment. A grans trets, dos són els components essencials de l’obra:
la memòria, com a potència de l’ànima i que esdevé en referent clau
en tota la producció literària de l’escriptor gallec, i la confessió:
«[...] Confesión dolorosa, amarga, asfixiante y, a la vez, liberadora, dulce,
febril, delirante; siempre amasada desde la memoria, que se ofrece montada
a caballo de las imágenes, como si en el subsuelo de esta potencia del alma
anidase el símbolo y el mito, o las condesaciones repentinas en imágenes
de los fragmentos de significación, al margen de la centralidad de la razón,
que otra cosa no son las sucesivas cartas en las que la madre habla con su
hijo [...]».24

Blai Bonet, a les pàgines localitzades, analitza l’«Advertencia»
de les primeres pàgines i el capítol 1 «Yo bien sé por qué saltas,
mi pequeño Eliacim». En aquest manuscrit, Bonet «desconstrueix»
les primeres pàgines de la novel·la de Cela i dels seus personatges
servint-se de lectures tan diferents, com les citades obres de Teilhard
de Chardin, Urs von Balthasar, Richard J. Neutra o el metge Juan
Rof Carballo.25 Juntament amb aquestes referències, trobem també
ressonàncies d’altres elements que són molt característics en l’obra
del poeta mallorquí: les referències bíbliques (en aquest cas a l’Èxode
i al Gènesi), les reflexions procedents del món de l’art, i la sexualitat,
23 SOTELO VÁZQUEZ, Adolfo. «Mrs. Caldwell habla con su hijo o la penumbra de una soledad
ardiente de deseo». A: CELA, Camilo José. Mrs. Caldwell habla con su hijo. Barcelona: Destino,
2003. p. 29.
24 Ibidem, p. 21.
25 A la Biblioteca Blai Bonet trobem un exemplar que fa referència a Juan Rof Carballo. CID,
Felipe. Seis testimonios de la medicina ibérica: Jerónimo de Moregas, Agustín Pedro i Pons,
Pedro Laín Entralgo, Gregorio Marañon, Juan Rof Carballo, Roberto Nóvoa Santos. Barcelona:
Oikos-tau, 1967.
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component aquest, sempre molt present en les obres de l’autor
mallorquí.
El text ha de ser concebut com un primer esborrany o una versió
inicial de l’apartat o capítol dedicat a Mrs. Caldwell habla con su hijo.
Per tant, com a versió preliminar, incorpora una sèrie de dificultats
afegides de lectura. En moltes ocasions, al manuscrit original, Bonet
superposa una segona opció i fins i tot una tercera, a la primera
paraula o frase escrita. Sembla que el poeta de Santanyí dubtava
entre diverses opcions.
Les pàgines manuscrites es troben numerades. En total, trenta-una
pàgines format DIN A4, però realment són vint-i-nou. Les pàgines 12
i 14 no existeixen o no s’han conservat. En el cas de la pàgina 12,
l’11 només està escrita fins a la meitat, per tant sembla que Bonet
la va deixar parcialment en blanc per redactar-la més endavant, i en
el cas de la 14, per la coherència de les pàgines 13 i 15, sembla que
es va escriure, però no s’ha localitzat entre els papers de l’escriptor
mallorquí.
El text, farragós i complex, ple de matisos, referències i paràgrafs
aparentment inconnexos, comença amb una imatge il·lustrativa
molt metafòrica: Cela assegut d’esquena a una finestra, com l’artista
holandès Mondrian al seu taller de París amb l’únic objecte d’un
tulipà blanc, pintat per ell mateix, representa la imatge de l’escriptor
que ha fet el seu particular procés catàrtic. En paraules de Bonet:
«Camilo José Cela también bajó los ojos, los de ver, los de mirar, los
de cerrar los ojos para ver si es verdad... Para ver si la Vida llegada a
ya humana en él es verdad» i per tant, realitzat aquest camí, l’escriptor
pot explorar els nous espais de l’experiència vital: «Cuando un ser
se sienta de espaldas anchas a la ventana con pinos tras los cristales
[...], es señal de que un hombre ha emergido de la multitud de fondo
y se ha aparecido como lo que en cualquier momento puede ser: la
reflexión de la biología».
L’autor d’El mar, als seus escrits, diferència la «Vida» en majúscula
de la «vida» en minúscula. En aquest manuscrit sobre Mrs. Caldewll,
aquesta diferenciació és especialment significativa. En majúscula,
la «Vida» significa «la inscripció de l’ésser humà en una continuïtat
alhora biològica i històrica».26 En paraules de Bonet, aquesta «Vida»
en majúscula va sorgir una sola vegada a l’aigua, a les aigües que
apareixen en les primeres paraules de l’advertència de Cela: «su
adorado hijo Eliacim, [...] muerto en las procelosas aguas del Mar
26 PONS, Margalida (2014). «El misteri és el visible: Una poètica del fragment», pròleg a BONET,
Blai [4], p. 10.
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Egeo». En minúscula, la «vida» és «l’acte interpretatiu d’aquesta
continuïtat biològica, un acte individual condicionat pel dubte,
pel sentiment i per la pregunta»,27 o dit d’una altra manera: «[...]
diferentes, sucesivos, ensayos, existencias, progresos, regresiones,
idiotizaciones, de la Vida [...]» en majúscula.
D’aquesta manera, comença la immersió de l’escriptor gallec «[...]
en el tembladeral, en el delirio de la extremadura de la mujer que
tiene el varón muerto y la hembra, la propia, que se le va como el
tiempo que parece que se va, [...]». I a partir d’aquí, Cela «empezó
la pausada, métrica, rigurosa, musical, posiblemente necesaria
inmersión en el rito de la bajada al infierno [...]», entenent aquí ritu
com a sinònim d’estil.
Blai Bonet descompon l’obra de Cela atenent tant a aspectes
mètrics del text, de la forma de la novel·la, com del contingut dels
personatges. Referent al primer dels aspectes, vegem un exemple,
les primeres frases de Mrs. Caldwell: les primeres dues frases de
l’advertència tenen divuit paraules cadascuna: «Conocí a Mrs. Caldwell
en Pastrana, durante el viaje que hice por la Alcarria, hace ya algún
tiempo» i «Mrs. Caldwell estaba despegando con todo cuidado los
baldosines de la alcoba donde murió la princesa de Éboli». La tercera
frase té vint-i-tres vocables: «después los envolvía en papel de seda,
uno por uno, y los guardaba en la maleta, una maleta de vientre
vario y meticuloso». El poeta de Santanyí, justifica així la decisió del
número de paraules per part de l’escriptor gallec:
«Pero, si la vista se detiene y mira, descubre en el acto, en el acto de la
mirada, que el material informativo de la primera frase está dividido en
tres respiraciones, separadas y convertidas en plasticidad por medio de tres
comas, y que, mientras la frase número 2 se monta en un frenesí todo de un
tirón que se queda sin aliento, el tercer tiempo del párrafo vuelve a la sombra
métrica de la frase número 1, su información signada por los tres alientos de
las tres comas. Después de la tercera coma, el elemento informativo la maleta
es repetido con ironía, bastante coña, y queda colgando como unas hilachas
de no sé qué fleco de época, que destiñó y tuvo que pasar a la reserva sólo
espiritual de Occidente…».

La descripció dels personatges, l’estudi psicològic, comprèn bona
part del contingut del manuscrit. Per exemple, a la pàgina 15, Bonet
descriu a Mrs. Caldwell com: «[...] la madre insistente, tenaz, voraz,
en el oficio ancestral de troquelar el hijo, inicialmente masculino, a
su imagen, no de madre que es una situación posterior y accidental,
27 Ibidem.
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sino de hombre de sexo femenino. Mrs. Caldwell es literalmente
el vampiro psicológico, que [...] sorbe la contextura, inicialmente
masculina, en el cuerpo de Eliacim [...]». Per tant, Mrs. Caldwell
representa «[...] la vieja errabunda, el infierno de la estricta Naturaleza
siempre en celo, siempre sin celar, o celada con largas intermitencias
[...]». En contraposició, el seu fill difunt Eliacim: «Es joven, vagabundo,
más concretamente, un nómada como las gentes de la Biblia, como
los pastores trashumantes de Castilla, como los gallegos; de vocación:
emigrantes, como algunas especies de pájaros [...]». Descrits els
personatges antagònics, Bonet introdueix un concepte clau: «lo
femenino» com a sinònim biològic de la «Naturaleza estricta»:
«[...] Lo femenino, lo errabundo, es una de las profundidades técnicas de la
máquina de vivir, que es la Naturaleza. Lo femenino, tanto en la hembra
como en el varón, es el instinto, lo que se enciende y, encendido, arde a
oscuras; lo femenino, tanto en la hembra como en el varón, es la inspiración
que, como sea, se echa a vivir, se echa a la vida, pero no a lo métrico de
la vida, sino al éxtasis de la exasperación, de-sesperación vitales, vivir sin
esperar ya más razones. Lo femenino y lo erótico son una misma fuerza de
la materia viva, y esto hasta tal clarividencia de lo oscuro, en lo oscuro vivo
y orgánico, en lo femenino en el varón que es precisamente lo femenino del
varón lo que marca ese camino bello y misterioso, que conduce un muchacho
hacia la mujer [...]».

I per aquesta raó, Mrs. Caldwell:
«[...] la vieja errabunda, británica, isleña…, rodeada de agua por todas partes,
esas aguas, amor mío, manda decir al joven vagabundo, [...] que tiene una
dulce y evadida mirada, muy semejante a la de su adorado hijo Eliacim
Arrow Caldwell, tierno como la hoja del culantrillo; tierno como lo femenino,
como la Naturaleza estricta, que es siempre destructora mortal, esclavizadora,
englutidora, si no está ahornada por la conciencia, cuya manifestación
personal y civil, social, planetaria, es la esperanza, la superación de la
parálisis formal de la espera».

El manuscrit de Mrs. Caldwell representa un clar exemple de
l’escriptura que hem anomenat mural o polièdrica. De fet és un text
on és barregen les memòries personals, les cavil·lacions novel·lades
i sobretot les reflexions espirituals.28 Es tracta, per tant, d’un tipus
d’escriptura molt connectada amb l’obra en prosa que inicià l’escriptor
mallorquí l’any 1973 amb la publicació del seu primer dietari Els
ulls. La presència directa dels referents és ben evident: Theilhard
28 Recomano la lectura de l’article d’ALBERTÍ, Josep. «Blai Bonet, un poeta digerit». Reduccions:
revista de poesia, 14, (1981), p. 43-64.
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de Chardin, Urs von Balthasar, Richard Neutra, Rof Carballo, Álvaro
Cunqueiro, Ascanio Condivi, Rilke, Julian Huxley, Lucio Fontana,
Èxode, Gènesis, etc. A partir d’aquí, Bonet ens construeix un collage
ideològic on combina: «biología», «camino», «Naturaleza estricta», «lo
femenino», la dicotomia entre «Vida» en majúscula versus «vida» en
minúscula i entre «Hombre» en majúscula i «hombre» en minúscula,
etc. Margalida Pons afirma, referint-se als dietaris de Bonet i que
podem aplicar perfectament al manuscrit de Mrs. Caldwell, que
aquests textos representen un exemple perfecte on l’autor de
Santanyí combina reflexió i aventura relativitzant.29
Consideracions finals
L’obra publicada per Blai Bonet és ben coneguda per tots. De fet,
recentment s’estan recuperant els seus escrits, en molts dels casos
ja descatalogats, i sortint noves versions dels seus textos publicats.30
Però la seva mentalitat polièdrica va generar moltes idees que es
projectaren, però que per diversos motius no arribaren a publicar-se
o es diluïren amb el pas del temps. La correspondència conservada
ens permet rastrejar i reconstruir aquests processos creatius, i es
converteix així, en l’única finestra oberta, quan l’inèdit original no
existeix, per donar-los la visibilitat que es mereixen.
Com he dit, les pinzellades d’aquests processos creatius inèdits
en Blai Bonet són nombroses. Per exemple, ja hem mencionat la
proposta de guió cinematogràfic que li plantejà a Xavier Benguerel i
Llobet sobre la seva novel·la El testament. Però, la correspondència
amb Camilo José Cela també ens revela una efervescència creativa en
aquest sentit. Molts d’aquests projectes es publicaren, però d’altres no.
Per exemple, Bonet plantejà a l’escriptor gallec escriure un text sobre
l’artista català Jordi Bonet per Papeles, previ a «Texto casi periodístico
sobre la situación actual del arte sin forma cotidiana (Carta a Camilo
José Cela)» que es publicà el mes d’abril de 1968 (número 145).
Aquest text, sembla que es va començar a escriure, però no arribà

29 Per Margalida Pons: «[...] la reflexió, és protegida per una sèrie de mecanismes o estratègies de
poetització; l’aventura és, com afirma N. Catelli referint-se a la teoria crítica de Batjin, ’un gènere
naïf, una celebració de l’instant d’exaltació de la unitat bàsica entre l’home i la naturalesa’, i és
aquest caràcter instintiu allò que fa que serveixi de reclam». PONS, Margalida. «La casa en obres:
Blai Bonet i l’escriptura del jo». Llengua & Literatura, 6, (1994-95), p. 133-172, p. 158.
30 Per exemple, l’any 2011 Club Editor va reeditar la novel·la El mar amb un epíleg de Xavier
Pla i l’any 2014, el Gall Editor ha reeditat els seus quatre dietaris amb l’opuscle autobiogràfic
La vida i els meus instants. També podem afegir la Poesia completa a cura de Nicolau Dols i
Gabriel de S. T. Sampol (Barcelona: Edicions de 1984, 2014) i el nou text de Judes i la primavera
que ha recuperat Nicolau Dols (Barcelona: Club Editor, 2016).
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a publicar-se a Papeles. També coneixem, a proposta del Nobel de
Literatura, la preparació d’un poema sobre l’artista malagueny Pablo
Picasso per a l’especial del mes d’abril de 1960 (número 49). En
aquest cas, el volum es publicà però sense la col·laboració de Bonet.
El motiu va ser l’oblit per part del poeta mallorquí.
De tots els exemples, probablement el més paradigmàtic és
l’«Atmósfera Cela» que he presentat en aquesta comunicació. El
projecte es va anar gestant durant més de dotze anys (entre agost
de 1961 i octubre de 1973). A partir de la correspondència, tenim
testimoni de que el volum es va realitzar, i fins i tot, el projecte
comptava amb el vistiplau de Cela; però finalment no es va publicar.
Els motius de la no publicació, a dia d’avui, encara són desconeguts.
El «volum bastant voluminós» de l’«Atmósfera Cela» és un
exemple de l’admiració que Bonet sentia per Cela, i també una
mostra de la seva inquietud intel·lectual. El text complet així com
el guió cinematogràfic final, desgraciadament no s’han localitzat,
però algunes pàgines manuscrites inèdites sobre Mrs. Caldwell ens
permeten fer-nos una idea aproximada de la dimensió del projecte.
Però, per continuar amb la reconstrucció de l’«atmosfera celiana», serà
necessari persistir en la tasca d’arqueologia epistolar. Tal vegada, a
algun arxiu coetani o epistolari transversal podrem localitzar un
exemplar del text, que ens permetrà avançar en el coneixement de
l’atmosfera de les quatre obres de Cela, i reconstruir les motivacions
finals que conduïren a la no edició del volum.
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LES PLAGUETES MANUSCRITES
DE BLAI BONET
I LES REFERÈNCIES SANTANYINERES
Pau Vadell i Vallbona1

1. Les plaguetes, de què parlam?
Recentment hem pogut estudiar, gràcies a les beca d’investigació
de la Fundació Cases Museu, les seixanta-vuit plaguetes manuscrites
de Blai Bonet. Són un document de primera mà, del dia a dia de
l’autor santanyiner, on hi ha una diversitat i riquesa de material
extraordinari. Actualment ja estan inventariades i a disposició dels
estudiosos al Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet de Santanyí.
En aquestes plaguetes es troba tot tipus de material divers:
esborranys d’articles periodístics, descripcions de persones, de
pobles, textos que acompanyen catàlegs d’art, poemes, capítols
de novel·la, diaris, etc. Una amalgama de materials molt diversa i
dispersa, desordenada, que ens apropa a una forma de vida i una
manera de veure el món.
A la correspondència de Blai Bonet amb el pintor Domènec Fita2
dóna compte de l’existència d’aquest material: “Sigui com sigui, tinc
el text manuscrit a un dels cent blocs, que hi ha amuntegats al meu
petit quarto, on treballo i dormo i on tinc els llibres, les revistes, és
un quarto menut, que sembla un magatzem de paper...”
La comunicació present vol ser una descripció o síntesi general
del material literari descobert en aquestes plaguetes, acompanyat
d’una mirada més acurada dels materials que parlen de Santanyí i la
seva gent. No només dels textos implícits, sinó també dels textuals,
de les anotacions de telèfons al marge o dels fulls diversos que s’hi
troben entre les pàgines.

1 Pau Vadell i Vallbona. Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet. bonet@fundaciocasamuseu.cat
2 Carta facilitada per Ramon García Palacios extreta de l’AHG.
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Algunes de les plaguetes de Blai Bonet custodiades al CPCBB.

2. Descripció física del material
El fons del CPCBB ha pogut arreplegar seixanta-vuit plaguetes
—lluny del centenar que Blai Bonet diu tenir, exageració habitual en
l’autor—, la gran majoria de mides “quartilla” de 21’50 x 15’50 cm a
excepció de dues mida A4 de 21 x 29 cm.; totes elles enquadernades
amb espiral i de diferents marques, colors i propagandes, excepte
una més gruixada de tapa dura i enquadernació cosida.
La seva datació travessa quatre dècades. La més antiga l’hem
atribuïda a l’any 1961 i la més moderna a l’any 1996. Si distribuïm
les seixanta-vuit plaguetes per dècades, trobam més o menys una
constant. Dotze d’elles són dels anys seixanta, denou dels anys
setanta, setze dels anys vuitanta i devuit dels anys noranta —i tres
d’elles que no hem pogut encara situar cronològicament—.
En la descripció formal per la catalogació hem extret les dades
físiques, títol genèric i, fragment a fragment, hem intentat identificar
el text encarant-lo amb les obres publicades de l’autor, l’extensió,
l’idioma, el gènere, el paratext i les observacions pertinents.
2. Continguts i temàtiques
L’originalitat d’aquest material recau en què és una eina de feina
que no tenia cap pretensió de ser un text acabat i publicable. A més
de trobar molt material encara inèdit, primeres versions i esborranys,
trobam múltiples elements curiosos o addicionals que acompanyen
els escrits com són dibuixos, números de telèfon —es podria
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reconstruir una agenda telefònica prou completa de Santanyí i dels
artistes i escriptors de Mallorca i Barcelona—, anotacions al marge,
llistats de compra, o diners, cabells, plantes, etc.
Els continguts de les plaguetes, a l’engròs, es poden classificar de
la següent manera:

Entre els materials trobats dins les plaguetes, hi ha cabells, diners i branques de
diferents plantes que segurament recollia a les seves passejades per Cala Figuera.

2.1. Articles periodístics
Es troben articles principalment en castellà i, cap al final, en
català. Encara resta per fer el recull d’articles de l’autor. Sabem
que va escriure a molts mitjans i revistes. La majoria dels articles
s’identifiquen, a la part superior del full, amb un nom de secció a
columna periòdica com “Presente de indicativo” que Blai Bonet va
encetar a la revista Destino, o “Mallorquins 73” al diari Última Hora.
També hi trobam entre els articles un gran interès per la
Conferència episcopal i síntesis d’obres d’alguns teòlegs, entre
ells, Pierre Teilhard de Chardin, Hans Urs Von Balthasar o Rudolf
Bultmann.
Un altre tema obsessiu que va sorgint en els articles és el referent
a la política estatal —Guerra Civil, Adolfo Suárez, Fernando Morán,
Rojas Marcos, etc.— i de política mundial —Vietnam, Watergate,
OTAN, nuclears, etc.—.
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2.2. Textos d’artistes i pintors
Els textos més abundants potser, són els dedicats a pintors.
Majoritàriament es tracta d’esborranys de textos de catàlegs de
pintura o escultura. La llista és llarga i apareixen a més d’una llibreta:
Miquel Barceló, Toni Catany, Tomeu Estelrich, Tomeu Pons, Joan
Miró, Jaume Mir, Biel March, Juli Ramis, Jordi Bonet, Pablo Picasso,
Antoni Tàpies, Lluís Castaldo, Antoni Cumella, Rafel Amengual,
Jesús Camargo, Tòfol Sastre, Miquel Llabrés, J. L. González Tudanca,
entre molts altres. Si bé alguns han estat publicats, d’altres no els
hem localitzat. També hi ha curiositats com el projecte “Albons” que
treballava conjuntament amb el pintor pollencí Biel March, i resta
inacabat, amb poemes a diferents plaguetes i alguns en mans del
pintor.
2.3. Escriptors i la seva obra
En els textos per a autors o sobre autors, la nòmina de personalitats
no és menor. Trobam entre les plaguetes nombrosos textos alabant o
comentant l’obra d’algun autor —recordem els articles de la columna
“Mallorquins 73”—, o bé pròlegs i epílegs per llibres d’altres. Entre
els noms més presents trobam Miquel Bezares, Arnau Pons, Guillem
Soler, Pier Paolo Pasolini, Antoni Vidal, Antoni Serra, Bernat Nadal,
Damià Jaume o Damià Huguet.
2.4.- Textos literaris
Pensam que Blai Bonet utilitzava aquestes plaguetes per redactar
un primer esborrany dels textos o simplement per prendre notes
d’idees o imatges. Hem trobat poemes o fragments d’obres editades
com els Diaris, Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria, però poc més.
Cap referència a la seva novel·la més coneguda El mar o Haceldama,
per exemple, però sí llargs capítols principalment de dues obres
inèdites i inacabades: Ramon i El Futur. Ramon és la novel·la que
Blai escrivia els darrers anys de la seva vida —no té res a veure amb
Ramon Llull com ens pot fer pensar— i El Futur, el que havia de ser
el cinquè volum de diaris de l’autor.3
Així mateix es troben textos que no hem pogut classificar dins
cap d’aquestes obres, però que sumades podrien ser perfectament
3 El poeta Carles Rebassa està a punt d’acabar una biografia de l’autor. En una llarga entrevista
parcialment inèdita que va fer a Blai Bonet, aquest parla dels projectes en curs —l’entrevista és
de l’agost de 1997, pocs mesos abans de morir— i cita aquests dos projectes que són, segons
l’autor, a punt d’enllestir. Per veure part de l’entrevista, consultau BONET, Blai – REBASSA,
Carles (2010): Blai Bonet: “«No sé com ho diria, si callava», entrevista de Carles Rebassa.” dins
pàg.113-130.
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part d’una de les obres abans esmentades. En destaquen els capítols
i fragments amb títols com “Judes”, “El psiquatre”, “Daniel”, etc. S’hi
troben molts de punts de contacte, frases exactes o descripcions
similars a les obres publicades.
3. Problemàtiques de l’estudi
A l’hora d’estudiar el material que contenen les plaguetes ens
hem trobat amb les limitacions pel que fa a disponibilitat de l’obra
de Blai Bonet. Manquen edicions revisades i amb un estudi seriós,
així com edicions digitalitzades que permetin la recerca de fragments
ràpidament. No és dir per dir: localitzar i encarar un fragment de
les plaguetes amb l’obra editada és una tasca de risc. De vegades es
tracta només de frases o sensacions dins el text. D’altres estem davant
el mateix fragment, però és molt difícil trobar el punt d’ancoratge
entre els dos, ja que sempre, a l’hora d’editar els textos, Blai Bonet
canviava els noms, les localitzacions i l’edat dels personatges.
A tot això s’afegeix la desorganització sistemàtica del material.
En una conversa recent amb l’escriptor i periodista Antoni Serra
—durant els anys setanta fou editor de Turmeda— ens comentava
que la correcció de les galerades de Si jo fos fuster i tu et diguessis
Maria (1972) va consistir, principalment, a desordenar els fulls de
tal manera que el text acabava essent un collage intel·ligible, només
ordenable al cap després de llegir tota l’obra.

Detall caòtic d’una de les pàgines de les plaguetes, amb molts elements característics.
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4. Santanyí entre pàgines
El poble de Santanyí surt citat en nombroses ocasions. Potser la
més interessant és un text descriptiu de Santanyí de cinc pàgines.
El títol: “Tot sovint ho he dit, sense repetir-ho mai: un poble és el
poble. L’escriptor Josep Carles Llop em va demanar que endiumenjàs
un retrat de Santanyí...”.4
També podem destacar una primera versió d’un poema molt
conegut de l’obra del santanyiner: “Escola Graduada”.
Segueixen molts articles de diferent envergadura, majoritàriament
es tracta clarament d’articles periodístics, però molts no els hem pogut
rastrejar: “Crónica de Santanyí. Madò Vellana: un teólogo en la calle”
[plagueta 9, fragment 32], de política local a “jeep de l’Ajuntament de
cap al jutjat de Manacor “[plagueta 12 fragment 1], Fals (reportatge
de Santanyí) [plagueta 12, fragment 51], o sobre temes més candents
com “Els caiguts no són els “Caidos”5 [Plagueta 20, fragment 7].

4 Possiblement es tracta d’un aticle que Blai Bonet va escriure a petició de José Carlos Llop a la
revista “Palau Reial” núm. 7 (gener 1987).
5 «“Els caiguts no són els “Caidos”
Jo, en la meva vida descriptor, he encunyat una collada d’expressions que, amb el temps i
palla d’ordi, com solen dir, han arribat a ser propietat de tothom. Se tracta de frases curtes
com és ara “un poble és El Poble”, “un home és l’Home”. Amb aquestes quatre mots de lletra
vull que Santanyí, un poble, es El POBLE, en el sentit que d’una collada de setmanes ençà, hi
fan passar les mateixes coses que a la resta de pobles espanyols i de pobles que, sense ser
espanyols continentals, són pobles propietat de l’Estat Espanyol com ara les Balears, que no són
la península ni el continent, però són propietat del govern peninsular.
El que vull dir amb tot això, és que, a Santanyí, fa cosa de gaires dies, n’ha passat una de grossa.
No sé si és grossa. Si jo escric “grossa” és Belava congreso P.P (?)
L’home és la paraula que passa, el lloc és el paraula escrita, el lloc és la paraula que quebra,
que a mi me pareix grossa. Hem fet passar això: que la gent nova que ha entrat a comandar ha
arreconat per sempre l’extrema dreta, el movimiento, les JONS. I, a Santanyí han arrabassat de
la paret de l’església la gran llosa de pedra viva on hi havia una llista llargueta amb els nom i els
dos llinatges dels soldadets santanyiners que varen morir al front perquè qualcú dels contraris
els havia pegat un tro. No havien donat la vida per Déu ni per la pàtria. Els havien pegat un
tro. I, a baix dels seus noms i llinatges, que eren [?], Vidal, Barceló, amb unes lletres com a
molt grosses deia: PRESENTE. Damunt els noms i llinatges hi havia, alta, la creu alta també de
pedra viva.
Aquí qualcú em preguntarà què hi ha de “gros” en aquesta feta. Doncs, si a Santanyí, n’ha passat
una, de grossa, es que han arrabassat els noms, els llinatges i el PRESENTE però han deixat la
creu més dreta que un fus al lloc on estava, la creu segueix estant “firmes” al mateix lloc.
Això, que han deixat al mateix lloc on varen la varen posar l’any 1940 y no serà mai “la creu
dels Caiguts” tampoc serà mai “Sa Creu d’es Caiguts”. Això, si no ho treuen segurà essent per
sempre “Sa Creu d’es CAIDOS”...
Amb tot això vull dir que els que comanden ja saben que fan, ja... Si qualcú no s’hi posa de
valent, “Sa Creu d’es CAIDOS” de Santanyí, no ens la treurem, no tossint. Diuen i dic.
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ESCOLA GRADUADA6

ESCOLA GRADUADA7

Era una sala quadrada
i tenia cinc finestres,
una muntanya pelada,
que era violeta als capvespres.

La sala era ben quadrada
que tenia tres/una finestra,
i una muntanya pelada,
que era violeta als capvespres.

Darrere d’un mestret vell,
Jesús estava enclavat,
José Antonio ampliat,
Franco amb un faixí vermell.

Darrera d’un mestret vell,
Jesús estava enclavat,
José Antonio retratat,
Franco amb un faixí vermell.

La tarda era com un ciri.
Tocava Història d’Espanya.
Hi havia un gran cementiri:
la creu, els morts, un que guanya.

La tarda era com un ciri era la tarda
El divendres a la tarda
Tocava Història d’Espanya:
Tot eren morts
semblava un gran cementiri
el nom, la creu, la donarda el qui guanya.

Darrere els vidres volava
la bandera de tergal:
volava, volava, estava
a l’aire i fermada a un pal.

Damunt una vidriera,
el sol fugia; el camp no.
Feia fred. La Sabatera
cantava al cap de cantó:

Darrera els vidres volava
la bandera nacional:
volava, volava, estava
molt alta a l’aire i fermada a un pal...
Damunt la vidriera,
el sol fugia; el camp no.
Feia fred. La Sabatera
cantava al seu corraló:

“Sa moixa m’ha fet moixons
vestits de seminaristes,
quan han obert els ullons
han estat tots comunistes”.

“Sa moixa m’ha fet moixons
tots vestits de falangistes,
quan han obert els ullons
han estat tots comunistes”.

5. Breus conclusions o plantejaments futurs
Les seixanta-vuit plaguetes que corresponen al fons de l’arxiu
CPCBB són un material dispers, i caòtic. Materials de feina de l’autor,
amb primeres versions, esborranys d’articles periodístics, artístics o
textos literaris. Si més no ens permet entendre la metodologia de
l’autor a l’hora d’escriure i el seu dia a dia quotidià. També en podem
demostrar la gran presència de referències al poble de Santanyí i a la
seva gent; amb records, ficció o història.
Ara falta creuar la informació d’aquestes plaguetes amb altres
materials com cartes personals, textos editats que tenen primera
versió en les plaguetes, etc., per tal de donar dimensió a aquestes
6 Versió publicada a la PC pàg. 359.
7 Versió plagueta 59 frag. 9 pàg. 35.
377

II JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

hipòtesis encara en una inicial d’estudi analític.
També ens mostra quin tipus de correccions i treball realitzava
l’autor damunt el text inicial. D’aquí podrem treure a la llum versions
desconegudes de poemes i fragments eliminats de diferents proses.
En un futur immediat caldrà anar recercant més material dispers
i anar completant els buits i mancances que encara té l’arxiu del
CPCBB.
Bibliografia citada
Arxiu Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet (CPCBB).
BONET, Blai; REBASSA, Carles. “Blai Bonet: «No sé com ho diria,
si callava», entrevista de Carles Rebassa.” dins Reduccions núm. 7.
Barcelona, 2010. Pàg.113 – 130.
BONET, Blai. Poesia completa, Barcelona, Ed. 1984, 2015. Pàgs
1.376.
Palau Reial núm. 7 (gener 1987). Consell Insular de Mallorca.
Informacions de Ramon García Palacios, Antoni Serra.

378

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

EMPREMTES CONTRABANDISTES
AL MUNICIPI DE SANTANYÍ1
Tomàs Mut Ferragut

Preàmbul i justificació
La qüestió del contraban a Mallorca esdevé un assumpte tan
ampli i envitricollat que pot ser envestit i tractat des de múltiples i
diverses vessants. Pel que a mi respecta, he centrat la meva atenció
vers la part pràctica d’aquest mercadeig il·legal. La informació que
he recollit prové dels testimonis orals que prengueren part d’aquest
negoci i que no han tingut cap mena de reticència en voler compartir
antecedents. La majoria d’ells formaren part de la darrera baula de
la cadena contrabandista. Gairebé tot el bagatge assolit ha estat
transmès per algun dels obrers que participaren directament d’aquest
negoci. Per tant, la meva contribució té com a objectiu tractar alguns
dels aspectes més quotidians del comerç clandestí que es dugué a
terme al llarg del segle XX a la nostra geografia. Emperò, pel que ens
pertoca ara, cal centrar la nostra atenció en el municipi santanyiner.
És per això que aquesta localització se’m fa molt avinent per poder
desenvolupar aquesta comunicació. No de bades per a molts,
Santanyí es convertí en el bressol del contraban mallorquí. I aquesta
distinció, que assenyala Santanyí com un lloc emblemàtic on arrelà
i es desenvolupà amb molta intensitat aquesta activitat, ve avalada
per raonaments orals i per altres arguments que també apunten en
la mateixa direcció. Pel que fa a les proves orals puc aportar-ne
algunes:
—“Per saber si aquella nit els homes eren a la vorera a feinejar,
bastava anar als cafès del poble. Quan hi havia tasca, tots els cafès
quedaven buits”.2
1 Aquesta contribució és un compendi que solament es centra al terme santanyiner i que forma
part de la tasca de camp que vaig iniciar a les acaballes de l’any 2012. Els resultats globals
d’aquest treball, si tot va bé, veuran la llum l’any vinent (2017) en una publicació que portarà
per títol: “Al·lots, avui hi ha festa!”, dins la qual, a més del que trobareu aquí exposat, hi haurà
les demés contribucions observades al llarg d’aquest periple en els altres municipis escorcollats.
2 Diversos testimonis orals compartiren aquesta curiositat. Per recel i cautela, alguns d’ells
s’estimaren seguir restant en l’anonimat, raó que, en aquest cas, ha motivat la confidencialitat
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—-”Com qui es poble s’hi vivia d’això, perquè, si no era traginant,
era venent, o guardant, i si no, potser tenien a algú de sa família
embarcat. D’una manera o d’una altra, gairebé tothom hi participava.”3
En el mateix sentit, un altre informant, a la seva tarja de visita, em
contà una anècdota curiosa en què podem observar com l’anterior
correspondència fou un fet tan simptomàtic i evident que arribà a
ultrapassar els territoris illencs, i va fer que aquesta creença arrelàs,
fins i tot, en territoris peninsulars:
— “A mi m’enviaren a fer el servei militar a sa Península. Quan em
demanaven: y tú, ¿de dónde eres?, jo els responia: de Santanyí, ells, em
feien sempre la mateixa befa dient: de Santanyí, contrabandista!!!”.4
Pel que fa a raons de caire més objectiu, en primer lloc aportaré
l’anotació localitzada a l’expedient 80/595 que s’obrí per l’aprehensió

de la resta. Cristòfol-Miquel Sbert, també recull l’avinentesa en una de les seves obres: “Per
guanyar-se un bon jornal, molts homes anaven a esperar l’arribada de les barques. Quan els
cafès de la plaça, freqüentats aleshores exclusivament per homes, a la nit estaven buits era
evident que tots eren a traginar o descarregar tabac. Podia haver-hi cent cinquanta homes fent
feina. Aquestes sortides nocturnes massives eren capaces d’arruïnar qualsevol acte públic al
poble, des de la comunió general del dia de Pasqua o el sermó dels missioners fins al ball al
teatre o la revetlla de Sant Jaume, que no s’animaven fins que al final compareixien els joves”.
SBERT BARCELÓ, Cristòfol-Miquel. El caciquisme i el seu temps. Santanyí (1868-1936): El
contraban. Edicions Documenta Balear. Juliol 2007. (pàg. 38)
3 Testimoni oral compartit per Miquel Vila Petit, traginer santanyiner.
4 Testimoni oral compartit per un traginer de Santanyí que vol restar en l’anonimat.
5 Vull agrair al nét d’uns dels tripulants que patiren la confiscació l’adreçament d’aquest
expedient, la qual cosa, m’ha permès ratificar els antecedents compartits. Per voluntat expressa,
es va estimar més restar en l’anonimat. De la mateixa manera i, per prudència i cautela, esborrà
els noms dels tripulants que patiren la detenció i empresonament provisional en aquesta
aprehensió. La paperassa que em va lliurar correspon a les notificacions personals que enviaren
al seu padrí.
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que patí la llanxa contrabandista Amphitryoniades el dia 10 de març
de 1959 quan, navegant a una milla de distància de Punta Nati, el
submarí D-3 de l’Armada espanyola la capturà, curulla de mercaderies
prohibides. Doncs bé, aquest document permet assabentar-nos que,
dels 9 tripulants que conformaven la tripulació, 5 eren santanyiners.6
Per si de cas, també són ben avinents les anotacions bibliogràfiques
que vaig localitzar a les obres de dos il·lustres santanyiners, que
també ens ho fan saber dins llurs publicacions. D’una banda, existeix
el relat pragmàtic inclòs a l’obra de Cristòfol-Miquel Sbert7 i, per altra
banda, dins la novel·la d’Antoni Vidal Ferrando8 hi ha el relat fictici
que no deixa de ser, tal i com ell m’indicà, un fidel mirall inspirat
en la realitat coneguda i advertida pel propi autor. Així doncs,
acabam d’anotar suara un bon nombre d’arguments que avalen la
relació d’aquesta vila amb el tema que ens ocupa, alhora que, també,
s’avenen perfectament per fornir el títol que encapçala aquesta
comunicació. D’aquest encapçalament que, tal i com podreu advertir
més endavant, pretén mostrar alguna de les interessants troballes
localitzades durant la tasca de camp efectuada en el municipi
santanyiner, us vull avançar que tenen com a protagonistes uns
quants amagatalls on s’arreceraven els productes objecte d’aquest
mercadeig clandestí. I pel que fa als secrets de contraban visitats
dins aquesta comarca del sud-est de l’illa, puc anotar que el seu
nombre excedeix amb escreix els localitzats a la resta de municipis
escorcollats, cosa que ajuda, també, a refermar la teoria que tot just
acabam d’exposar.
Per tal de justificar el títol d’aquesta comunicació, passaré ara a
assenyalar cap on encaminaré la meva aportació. Segurament una
de les més evidents i innegables empremtes que ens deixà l’activitat
6 Ajuden a envigorir aquesta esmena, anotacions bibliogràfiques com ara la següent: “Santanyí
era poble de bons mariners, però mal remunerats. La majoria d’homes que anaven embarcats en
vaixells de contraban gibraltarenys provenien d’aquest poble. Eren en número molt superiors
al d’eivissencs, ciutadans o andritxols. Això explica segurament la fama de contrabandista que
va arribar a tenir Santanyí”.
SBERT BARCELÓ, Cristòfol-Miquel. El caciquisme i el seu temps. Santanyí (1868-1936): El
contraban. Edicions Documenta Balear. Juliol 2007. (pàg. 41)
7 “Gairebé tot el poble participava en el contraban: […] El qui no anava embarcat, venia tabac,
el comprava o guardava algun paquet de qualque veïnat”.
SBERT BARCELÓ, Cristòfol-Miquel. El caciquisme i el seu temps. Santanyí (1868-1936): El
contraban. Edicions Documenta Balear. Juliol 2007. (pàg. 37)
8 “Aquells primers intents, en quasi tres dècades, havien esdevingut un paroxisme general, que,
des de la vila, que n’era la mare, s’havia anat expandint, com un brodat insaciable, arreu dels
municipis de Mallorca”.
VIDAL FERRANDO, Antoni. Les llunes i les calàpets. Editorial Moll, Col·lecció Tomir nº 22,
Mallorca 1994. (pàg. 70)
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contrabandista, foren els recers furtius i celats que s’empraren per
a ocultar la mercaderia. Aquestes característiques els permeteren
que, dins l’argot contrabandista, acabàs imposant-se la denominació
de secret. Doncs bé, aquests preuats elements es converteixen en
la prova més fefaent que ens corrobora i ens adverteix de l’intensa
activitat nocturna que es dugué a terme als llocs on trobam aquesta
evident petjada, atribuïble solament al negoci del contraban. A més
dels diversos trets constructius observats i dels variats mètodes de
camuflatge emprats, els inversemblants emplaçaments on s’arribaren
a construir algun d’aquests amagatalls denoten l’atreviment, l’audàcia
i el coratge que, més enllà de constatar el nostre passat contrabandista,
m’ha permès advertir i racionalitzar millor com era el demble d’algun
d’aquests bregats i sacrificats obrers del contraban santanyiner.
Gràcies a la recollida d’informació oral i a la posterior tasca de
recerca i estudi portada a terme, he tingut accés a poder retrobar
algunes d’aquestes interessants empremtes. I no solament pel que
fa als vestigis materials o físics localitzats, sinó també pel que té
a veure amb altres aspectes inherents a la realització d’aquesta
escomesa clandestina, com ara puguin ser les experiències personals
patides anant de tabac.9 Aquesta avinentesa ha propiciat, al llarg del
temps, un ampli anecdotari vivencial que també ha estat compartit
per alguns dels testimonis entrevistats i que, a més, em servirà per a
complementar la meva contribució.
Finalment, cal ser just i fer avinent l’ajut rebut per part de tots
aquells que no han tingut cap objecció a compartir amb mi part
del llegat que forjaren durant els seus anys de joventut. Així que
agraesc enormement els temps compartit i el relat cedit als següents
personatges: Domingo Vidal Vidal (Es Llombards, 1944), Guillem
Pons Ferrer Pereta i Trapasser (Santanyí, 1931), Guillem Vicens Vidal
(Santanyí, 1939) i Miquel Vila Barceló Petit (Santanyí, 1956).10
9 Existeixen, dins l’argot propi dels qui anaven a fer la feina bruta de posar a terra els productes
clandestins, altres expressions que venen a exemplificar aquesta escomesa. Depenent del lloc
en qüestió, em foren referides aquestes altres: anar a ses penyes, anar a sa vorera o feinejar.
10 Cal advertir que només he citat els personatges que no tingueren cap mena de reticència
a ser reconeguts. En aquest reconeixement hi manquen tres personatges més que preferiren
seguir restant en l’anonimat. A banda d’aquestes fonts primàries, aprofitaré l’avinentesa per
agrair també l’ajut dispensat per: Joana Vicens Lladó, Miquel Roig Ferrando, Joan Rigo Rigo de
cas General i Antoni Vidal Ferrando. Tots ells, bé actuant de mediadors, o bé, per altres motius,
m’han permès accedir a la realitat contrabandista del municipi i, en conseqüència, m’han allisat el camí per poder elaborar aquesta aportació. No em vull oblidar tampoc dels meus eterns
companys de fatigues: Fran Ramon, Miquel Rigo i Toni Josep Sosa que m’han fet costat i han
esdevingut peces cabdals durant la realització de la feina de camp que acompanya hi ha inspirat
aquesta contribució.
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Empremtes físiques
Com bé he dit anteriorment, aquestes petjades es basen en la
descoberta d’uns quants secrets de contraban que, degut sobretot
al seu emplaçament i a la troballa localitzada al seu interior, han
estimulat i propiciat aquesta aportació. Per entrar amb olivetes,
diré que gairebé tot el litoral santanyiner s’emprà per a dur a terme
la principal i més cabdal transacció contrabandista: posar a terra
la mercaderia. Una ribera tan extensa se’ns mostra amb diferents
i variades realitats físiques que, conseqüentment, dificulten o
alleugereixen aquesta escomesa. Exemplificaré l’anterior anotació
amb la cita dels llocs de desembarcament en què un dels traginers
entrevistats em digué que havia anat a fer feina: sa Barca Trencada,
Caló d’en Burgit, Caló d’en Perdiu, Caló de ses Faves, es Sivinar,
Sol-i-mina, s’Estret des Temps, Torre d’en Beu, sa Bagasseta, sa
Torre Nova, Cala Santanyí, es Regatell des Saig, Caló des Macs,
Cala Llombards, s’Esterrosall, Caló d’en Ferrà, Racó de sa Comuna i
s’Almunia. Em matisà que aquest generós llistat tenia a veure amb la
companyia que el tenia llogat, i que n’hi havia d’altres que operaven
en altres indrets del litoral. Fins i tot, de vegades eren contractats
per anar a traginar en altres municipis. Però bé, si param atenció en
el que ens concerneix a nosaltres, d’aquest ampli inventari podem
advertir la diversitat física abans esmentada que engloba paratges
dòcils, com ara els recers de les cales i els calons referits, fesomia
que contrasta amb la fragositat de les penyes d’altres indrets com
les properes a es Racó de sa Comuna o a sa Bagasseta. Això ens ha
de valer per parar esment a una premissa prèvia que ens adverteix
de que qualsevol paratge, per molt esquiu, engallat o dificultós
que sigui, fou susceptible de ser emprat per dur a terme l’acció
clandestina. Encara que la realitat física del redol ens porti a pensar,
de manera lògica o racional, la inviabilitat d’envestir l’escomesa.
I això ha estat ratificat durant la realització de la tasca de camp.
N’és un bon exemple l’amagatall que féu servir l’amo en Guillem
Trapasser i Pereta a la dècada dels anys 50-60. Gràcies a la rellevant
i alhora engrescadora confidència que ens assabentava de l’existència
i l’ús, com a recer contrabandista, d’un discret coval enlairat a uns
10-15 m. d’alçada al vertical penyalar de sa Punta des Niu de s’Àguila.
Vull destacar el qualificatiu de discret perquè, tot i tenir ben localitzat
l’indret en qüestió, el dia de la primera exploració realitzada des de
terra, no aconseguírem ubicar el coval, tot suposant que una notòria
esllavissada era la causa que ens portà a pensar que l’enfony havia
passat per ull. Fou setmanes més tard quan, gràcies a la providencial
i venturosa intervenció de Miquel Roig, veí del nostre informant i
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que actuà d’intermediari, ens acompanyà amb el seu llaüt “Lluna”
per tal que l’amo en Guillem ens mostràs in situ la realitat física que
ens havia descrit al seu relat. Primerament, calia resoldre la incertesa
generada a la Punta des Niu de s’Àguila. Sense dubtar-ho un moment,
ens assenyalà el forat, dins el qual, juntament amb els seus germans,

s’encarregà d’amagar-hi molt de gènere durant una bona temporada.
Es tracta més bé d’una escletxa horitzontal bastant irrellevant,
gairebé imperceptible, que sembla més una petita cicatriu al bell mig
d’aquesta imponent i allisada timba que conforma l’espadat que tanca
pel costat de llevant la fascinant raconada de s’Estret des Temps. És
un element que no crida gaire l’atenció i, gairebé, passa inadvertit.
Aquesta entusiasta confirmació ens feia reprendre amb més vitalitat i
empenta la corresponent recerca de camp. I aquesta tasca tornava a
ser molt engrescadora degut als antecedents compartits:
“No em sap gens de greu dir-te on és es secret perquè jo no hi aniré pus mai.
A dins es secret encara hi deu haver sa corriola amb què pujàvem es sacs i
es puntals que fèiem servir per amagar es gènere”.

Però a més d’aquests valuosos ormejos, que ens servirien per
avalar el relat de l’amo en Guillem, la qüestió que ens garanteix i
referma la idea que qualsevol indret era susceptible de ser emprat per
a fins contrabandistes, té a veure amb l’exposició que ens permeté
saber com se les enginyaren per emprar aquest imperceptible coval,
i convertir-lo en el seu cau particular on arreceraven la mercaderia
clandestina:
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“És una cova natural, que només és un forat axuixí que està a vint metres
d’alt i no hi poden anar per enlloc. Jo hi pujava a braó a aquest forat. —I com
hi pujàveu? Jo t’ho explicaré. Escoltem bé perquè n’he fet molts d’invents, i
tots m’han servit per a sobreviure. Com que es primer pic i es segon que jo
hi vaig anar, hi vaig pujar a la mala i, per pujar-hi a la mala, s’han d’atrevir
i han de tenir braons. Hi anava de baix amb una asta. —Què és una asta?
Es pardal, que no saps què és una asta? Era una asta de fitora, uns bastons
rodons que dúiem dins sa barca que feien devers dotze pams cada un i
n’enxufàvem tres d’aquests bastons, i a sa darrera asta hi anava sa corda
que estava fermada a un ganxo, de manera que movíem s’invent fins que
es ganxo quedava encaixat a qualque forat. Estirava fort abans d’enfilar-me
i pujava a braó. Posàvem una corriola amb una anella a n’es puntal, i es
que hi havia a baix pujava es sacs per sa corriola, i en ésser a s’endret de sa
boca, jo agafava es sacs i els amagava dedins. Quan hi vaig haver pujat tres
o quatre vegades, hi vaig fer una escala de bastó. Vaig prendre mides des
escalons i, d’escaló a escaló, havia de fer vint-i-vuit. Hi posava es bastons, que
eren d’ullastre, aixuixins de llargs i aixuixins de gruixats, i vaig fer s’escala
amb dues cordes i es bastons d’ullastre fermats de través. Llavors embolicava
sa corda i amb un boliquet axuixí dúiem sa corda guardada dins sa barca.
—Idò, l’amo en Guillem, si aconseguesc enfilar-m’hi i trob ses eines, us les
duré. —I com t’hi enfilaràs? —No passeu pena, ja me les enginyaré, si no hi
puc pujar, hi davallaré. Ves alerta perquè jo, després d’haver-hi pujat unes
quantes vegades, vaig pensar que es ganxo podria patinar. I em recorda bé,
quan vaig davallar, que vaig dir a n’es meus dos germans, o no hi tornaré a
pujar pus mai o, en tornar-hi pujar, estaré ben segur de que es ganxo no me
patinarà. Idò escolta’m bé, a n’es portal de sa cova, fa com una osca, i allà hi
vaig clavar un bocí de ferro. Fotre, quan es ganxo s’enganxava allà no podia
fugir mai. Llavors, ja hi pujava ben tranquil, perquè sabia que es ganxo no
em partiria d’allà”.

Davant aquesta rellevant declaració, que esperonava enormement
la tasca de recerca i amb el consentiment de l’amo en Guillem,
organitzàrem una segona eixida. Aquesta vegada, tenint ben ubicat
el nostre objectiu, ens hi acostàrem ben preparats i decidits a
remembrar, uns quants anys després, les peripècies que ens havia
narrat el nostre protagonista. Decidírem accedir al coval i escalar fins
a ell. Un cop aconseguit l’objectiu d’arribar fins a la cova, pertocava
comprovar les referències descrites amb tanta clarividència pel
responsable d’aquelles empremtes. M’estranyà moltíssim no localitzar
a la boca d’entrada del coval aquell travesser de ferro que l’amo en
Guillem hi havia col·locat, amb la intenció de deixar encastat amb
més seguretat el ganxo que subjectava la corda. Tampoc hi hagué
la corriola ni els travessers de fusta. El que sí hi localitzàrem fou un
objecte corbat de ferro i una falca de fusta, la qual cosa, tot i no
haver retrobat les desitjades empremtes que hi havíem anat a cercar,
ens confirmava l’ús que se’n va fer d’aquest coval per al negoci del
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contraban. Segurament, la inexorable petjada ocasionada pel pas dels
anys ha provocat un petit esbaldrec que ha fet desaparèixer part de la
boca d’accés d’aquest cau i, amb ell, va partir l’interessant llegat que
anàrem a recuperar. En l’actualitat, aquest antic recer contrabandista
ha estat reconquerit per un estol de coloms que l’han convertit en
el seu aixopluc particular. El terra és ple de les seves deixalles.
Després de la recerca calia dur a terme el pacte signat amb l’amo
en Guillem. Així que anàrem a mostrar els resultats de l’exploració
al seu responsable. Aquell reencontre féu remembrar antics episodis
de la joventut d’aquest senzill i afable home. Aquest retrobament, tot
i no haver satisfet plenament les enormes expectatives suscitades,
ha de servir per dignificar i engrandir la tasca d’aquests coratjosos i
valents personatges. Una tasca fins aleshores inadvertida i emmudida
per aquella altra part de la història que ha tractat i ha enaltit la
biografia d’altres personatges més rellevants del nostre passat.
Emperò, aquests petits episodis particulars formen part, també, d’una
altra història, potser més íntima i anònima, que serveix per a mostrar
l’enginy, la imaginació i l’audàcia d’aquests altres personatges que,
a la seva manera, forjaren unes biografies molt menys conegudes i
rellevants que, a parer meu, valen la pena compartir.
L’eixida amb el llaüt “Lluna” de Miquel Roig em serví també per
anar a ubicar un altre coval marí que fou emprat per a finalitats
contrabandistes. A més dels antecedents que l’amo en Guillem
em contà d’aquest altre indret, tenia les referències que em relatà
un llombarder. Emperò, ambdues descripcions, tot i tenir moltes
semblances, presentaven també alguns matisos discordants que volia
resoldre. El primer d’ells era poder ubicar exactament el lloc en
qüestió, i discernir si els topònims citats feien referència a la mateixa
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cova. D’una banda, en Domingo Vidal, el llombarder que m’anotà les
primeres referències sobre aquesta cova, m’explicà el següent:
“Quan surts de Cala Llombards, et topes amb una primera cova. És sa cova
des Fum. Voltes sa punta de ponent que tanca sa cala i ve una zona plena
de pedres caigudes que es diu s’Enterrossall. Més amunt hi ha sa Punta de
s’Aubardar. Aquí comença un penyal alt que va cap a s’Almunia. Abans
d’aqueixa punta apareix una cova que mira cap a llevant. És sa cova del
Dimoni. Dins aquesta cova n’hi ha un altre de secret. A sa part de dalt fa
un paladar i, en aquest paladar, hi feren es secret. Per poder-hi pujar millor,
ficaven una escala de ganxo. Només s’hi pot anar per la mar i, cada cop
que omplien i buidaven es secret, hi havien d’anar amb barca. En aquesta
cova mon pare em va contar que hi va haver una vegada que n’hi quedaren
tres dins sa cova un parell de dies. Havien descarregat gènere i es va posar
molt mal temps, havien fet un transbord i en es segon transbord, sa barca
no hi va poder entrar. Decidiren esperar a veure si es temporal minvaria,
però passaven es dies i no millorava gaire. A n’es final, es tercer dia, ningú
s’atrevia a anar-hi, mon pare que era molt bon mariner va provar d’entrar-hi
i els va poder treure tots tres”.

Per altra banda, disposava també del relat que em contà l’amo
en Guillem. Ell també em parlà d’una cova marina propera a Cala
Llombards, dins la qual hi picaren un secret de contraban. L’explicació
que descrivia l’emplaçament d’aquest amagatall coincidia amb la de
Domingo Vidal; emperò, no succeïa el mateix amb el topònim. L’amo
en Guillem em parlà de la Cova des Patró Felip:
“Tot d’una has passat es Cap de sa Paret, hi ha una cova fonda que sa barca
hi entra. A dins sa cova, que li diuen des Patró Felip, hi ha un secret, perquè
es qui el va fer va ser es Patró Felip quan era jove. Es Patró Felip ja era mort
i qui empleava es secret era en Rafel Baiot amb en Julià Vidal des Llombards.
Es primer pic que jo hi vaig pujar, que es Patró Felip hi havia començat es
secret, hi vaig trobar es càvec, s’aixada i dues senalles. I ses dues senalles
eren plenes de busques de colom que feien es niu dins sa senalla. Això està
passat sa cova des Fum, un poc més enllà de s’Esterrossall. És una cova fonda
que té una represa a s’enfront. Allà damunt hi ha es secret”.

Disposava, doncs, de dos relats molt semblants que solament
es desavenien en el topònim. En una anterior visita que férem a la
zona, el tram marí descrit entre s’Esterrossall i es caló d’en Ferrer
presenta diverses cavitats marines que s’ajusten a les descripcions
que m’havien relatat els meus dos informants. Com bé he dit abans,
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aprofitant l’eixida amb el llaüt de Miquel Roig, ens dirigírem cap a
Cala Llombards, deixàrem enrere s’Esterrossall i seguirem avançant
cap a ponent, per tal que l’amo en Guillem ens indicàs quina era la
cova on el Patró Felip va començar a picar el secret. Quan ens hi
apropàvem, no va fer falta que ens digués quina era. Tot just ens
endinsàrem dins ella, el posat murri i polissó que adoptà l’expressió
de l’amo en Guillem ens confirmava el que estàvem cercant.
Efectivament, una àmplia i fonda cova marina, al fons de la qual es

podia discernir un relleix rocós, ratificava els antecedents compartits,
alhora que, també, em permetia intuir que els dos topònims citats
segurament fan referència a la mateixa cova.11 Però bé, calia ara
trobar el secret que, teòricament, havia d’estar damunt aquesta
represa i que, definitivament, ens acabaria confirmant o desmentint
els antecedents. I això ho anàrem a desxifrar uns quants mesos
enrere. Val a dir que aquell dia la tasca de camp fou doblement
profitosa. D’una banda, poguérem ratificar les referències orals que
tenien a veure amb el secret que el Patró Felip picà dins la cova
marina que ens indicà l’amo en Guillem; i, per altra banda, l’atzar es
posà del nostre costat i ens proporcionà una inesperada i interessant
troballa a l’interior d’un coval molt proper a l’anterior. Anem primer
a descriure i a mostrar com va ser el retrobament amb el secret del
Patró Felip.

11 No m’ha estat possible encara resoldre aquesta hipòtesi. La desconeixença del territori abastat,
juntament amb la discordança d’alguns dels aclariments que m’anotaren i l’impossibilitat de no
haver pogut retornar al lloc dels fets, em fan mantenir certs dubtes sobre aquesta asseveració.
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El secret des Patró Felip
Amb les fites més definides accedírem novament a la cova. Tal
com es desprèn del relat transmès, dins aquesta immensa balma
marina s’aprecia un relleix enlairat, al qual nosaltres accedírem

també escalant. Abans d’assolir aquest replà, observàrem un curiós
forat ubicat a la part baixa d’aquesta plataforma encimbellada.
Finalment, aquest forat resultà ser el cul de l’amagatall que anàvem
a cercar. Es veu que, en picar el secret, aprofundiren tant que
aprimaren en excés aquest replà. L’erosió provocada pel pas del
temps ha fet la resta, i ha deixat al descobert aquest orifici del qual
n’acabam de descriure l’origen. Aquest retrobament ens ha permès
descobrir l’amagatall que fa molts anys començà a picar el Patró
Felip; ha servit, també, per validar els antecedents compartits i per
a testimoniar altre cop la dita aquella que ens diu que “la fam fa fer
miracles”. L’audàcia, l’atreviment i la imaginació que s’intueixen amb
aquesta troballa són uns ingredients que envigoreixen i fan molt
meritòries les petjades obrades pels nostres avantpassats.

389

II JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

Una troballa inesperada
Pel que té a veure amb aquesta troballa, he de dir, tal i com
es desprèn de l’anterior encapçalament, que fou una descoberta
totalment casual i atzarosa. No disposàvem de cap mena de referència
que ens indicàs de la seva existència; emperò, els ormejos localitzats
a l’interior d’un discret coval, enlairat uns quants metres de la mar i

situat molt a prop de la cova on hi ha el secret des Patró Felip, ens
permeten advertir i racionalitzar millor algun dels trets característics,
tant del negoci contrabandista com dels homes que s’hi dedicaren.
Un dificultós accés ens permeté assolir la boca d’entrada d’aquest
dissimulat i gairebé imperceptible enfony. La sorpresa fou majúscula
en descobrir al fons els aparells que ens confirmaren l’ús que es va
fer d’aquest coval. Uns travessers de fusta i una corriola fermada
a la punta d’un d’aquests puntals eren la prova més fefaent que
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ens confirmà la tècnica descrita per l’amo en Guillem per a poder
resguardar la mercaderia de contraban a caus enlairats i de dificultós
accés i, com molt bé acabàvem de constatar, fou la manera d’obrar
que empraren els usuaris d’aquest forat. L’anhelat desig de retrobar
aquestes empremtes que no poguérem recuperar a la Punta des Niu de
s’Àguila es veié suficientment recompensat amb aquesta inesperada
troballa. Dissortadament, ja ho he fet constar amb anterioritat,
d’aquest nou recer contrabandista no he pogut descobrir, tot i haverho intentat tenaçment, qualque testimoni que pogués resoldre alguns
dels interrogants que suscità aquesta atzarosa descoberta. Entre
d’altres qüestions, finalment, no he pogut saber qui foren els seus
usufructuaris, com se les enginyaren per assolir el coval, com sorgí
la idea d’emprar-lo per al negoci, per què feien servir l’espècie de
norai, picat a la roca maresa, que es troba emplaçat prop de la boca
d’entrada... Aquestes i d’altres incògnites segueixen, a hores d’ara,
sense resposta. Potser que novament hagi fet tard, o potser que, per
ventura, aquesta contribució ens permeti ajudar a resoldre’n algunes.

Pel que fa a les empremtes físiques, segurament, acabam de
mostrar les tres més interessants i rellevants de totes quan hem
retrobat i visitat. Un litoral tan vast i variat de ben segur que,
molt probablement, guarda oculta alguna altra d’aquestes curioses
empremtes. A dia d’avui, he aportat en aquesta contribució les que
nosaltres coneixem; val a dir, però, que no descartam que n’hi pugui
haver més. Però, a més d’aquestes, aprofitaré l’avinentesa per afegirne unes quantes més que, tot i no ser tan espectaculars, inaccessibles
o dificultoses, presenten també altres particularitats que ben bé valen
la pena citar i incloure dins aquest aplec. Començaré per aquesta:
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Un secret dins un altre secret
A certs indrets, arrelà una mena de precepte que establia que,
quan un secret havia estat descobert, es convertia en un lloc estèril
i improductiu per als interessos contrabandistes. És així que alguns
deixondits contrabandistes, fent servir la conjuntura, ordiren l’enginy
que es fonamenta en construir un secret a l’interior d’un altre secret.
Molt assenyadament, la persona que m’instruí sobre l’ús d’aquesta
particular manera de procedir em feia el següent advertiment:
“Quan un secret era agafat, deixava de ser útil perquè tothom el coneixia.
Això va fer que alguns pensassin: si aprofitam es secret que han trobat per
fer-ne un altre dedins, ningú anirà a pensar que el tornarem a fer servir. Així
va ser que, amb alguns forats que ja havien estat agafats, es tornaren utilitzar
temps més tard, i picaren un altre secret dedins. Com que ja havien estat
destapats, pensaren que ningú tornaria anar a cercar res per allà”.12

12 Testimoni oral compartit per Domingo Vidal, traginer al litoral de Ses Salines.
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La millor manera de poder observar aquesta confessió era
anant a comprovar-ho personalment. Així que us convido a fer la
corresponent verificació que he adjuntat a l’apèndix fotogràfic. Com
a dada curiosa, també em notificaren que, a Cabrera, es practicà
aquesta tècnica fins a tres vegades seguides en un mateix secret.
• Cova de sa Llanxa
“Devers es Màrmols, hi ha sa cova de sa Llanxa, que també hi
guardàvem gènere. És una cova molt fonda que també hi pots entrar
amb sa barca. Ben endins hi ha una represa, si hi puges a damunt
veuràs que fa un replà com aquest corral d’ample. Hi pots anar peu
pla i, a mitjan lloc, fa com un bassal. Per anar-hi carregat i passar es
gènere a darrere un racó que fa sa cova, havies d’anar per dins es
bassal que deu tenir dos pams d’aigua. Per por de no caure-hi a dins
quan anaves carregat, hi posava una espelma encesa, però aquella
espelma de defora no la veien i feia sa claror damunt es bassal. Es
darrer pic que hi vaig anar, s’espelma encara hi era”.
Evidentment, han passat molts anys d’aquella darrera vegada en
què l’amo en Guillem anà a la cova i, tant la fesomia interior com
les possibles empremtes que hi deixà, han sofert modificacions
considerables degut a les característiques físiques del lloc. Aquest
enfony té la particularitat de mostrar-se com un esquifit forat a tall
d’aigua. Una embarcació que disposi d’algun pal o masteler per a
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sostenir algun velam no hi pot entrar. Un cop situats a l’interior,
una galeria marina ens permet continuar avançant cap endins i
assolir l’indret on s’intueix que hi devia haver el replà que tenia
el bassal descrit per l’amo en Guillem. El pas dels anys, juntament
amb la bravura amb què els temporals marins han assotat aquesta
cavitat aquàtica, segurament que han bescanviat considerablement
la fesomia d’aquest paratge soterrat. Un notori esbaldrec a la zona
on devia estar el bassal dificulta l’accés per poder assolir el fons
d’aquest magnífic i majestuós coval marí, i ens impedeix retrobar-hi
les empremtes descrites. Tot i això, el testimoni de l’amo en Guillem
ens ha de valer per a saber que aquest recòndit i discret indret fou
emprat anys enrere per arrecerar-hi productes de contraban.
• Barraca de curucull13
Val la pena incloure en aquesta mena de catàleg el genuí i formós
secret que fou bastit a l’interior d’una barraca de curucull. El seu
excel·lent estat de conservació, juntament amb altres particularitats,
ens permeten advertir alguns dels trets que caracteritzen i, alhora,
evidencien la construcció i l’ús d’aquests recers furtius. D’una banda,
podem observar l’enginy disposat per tal de dissimular l’accés al
seu interior. Aquesta manera de fer és recurrent en altres amagatalls
emplaçats a llocs on hi ha la presència d’alguna mena de construcció
obrada amb l’ús de la tècnica de pedra en sec (murs, parets,
barraques, marjades, camins, clapers...). És destacable, també, el
tall perfecte obrat a les parets que conformen l’accés a l’interior de
l’amagatall. Aquesta mena de passadís, que s’observa perfectament en
aquest secret, permeté als seus constructors aprofundir cap avall per
anar a cercar la capa terrosa que es trobava situada uns metres més
endins. Una vegada localitzada aquesta zona més tova i més bona
de llavorar, es començava a baumar.14 Per tal de descriure aquesta
tècnica esdevenen molt escaients les pragmàtiques anotacions que
compartí amb mi un reputat secreter15 de s’Arenal:

13 Agraesc moltíssim a Joan Rigo de Cas General que ens mostrés aquesta interessantíssima i
valuosa petjada que ha permès poder-la incloure en aquest aplec.
14 La tècnica de baumar fou emprada d’antuvi pels trencadors de marès i consistia en
anar eixamplant l’obertura practicada al terra a mesura que s’aprofundia cap endins donant
una notòria inclinació a les parets que acabarien conformant l’habitacle. D’aquesta manera
s’aconseguia poder dar més volum, i per tant, més capacitat al resguard furtiu.
15 En l’argot contrabandista, el secreter era la persona que s’encarregava de construir els
secrets. En el nostre cas, el personatge en qüestió, conta amb un ampli bagatge constructiu i el
seu relat, ha esdevingut peça cabdal durant el procés de recerca que he portat a terme.
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“Procuràvem fer es secrets allà on vèiem marès, perquè era molt més bo de
picar, i cercàvem un lloc on la mar no hi pogués arribar. Fèiem un forat petit,
que fos suficient per poder entrar es bultos que hi havíem d’amagar, i després
començàvem a baumar. Si has vist mai una font, es forat de dalt és més petit
i, a mesura que s’enfonya dins sa terra, es va eixamplant. Idò un secret ve a
ser una espècie de font”.

Aquesta anterior descripció és fàcilment perceptible en l’amagatall
que es construí sota aquesta barraca de curucull. A més d’això,
podem apreciar també un altre de les particularitats obrades als caus
més pregons com aquest: la col·locació d’uns escalons per tal de
poder-hi accedir i, sobretot, per facilitar la sortida del seu interior.
En el cas que ens ocupa, es poden observar les osques practicades
al voltant de les parets que conformen el tub que donà accés al
receptacle final on s’estotjava la mercaderia.
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Empremtes orals
En el món del contraban, sovintegen les contarelles antigues.
D’aquest redol, n’he escoltades unes quantes i n’he escollit algunes
que, a mode de cloenda, m’agradaria compartir. Les primeres ens
valdran per a llevar una mica de ferro a l’assumpte del contraban
i per a mostrar la part més lúdica i dolça d’aquesta activitat. Són
relats curts que no fan mal a ningú, que han estat transmesos
oralment i, segurament, molts d’ells han estat radiats al voltant del
tasser de qualsevol cafè del poble. No és d’estranyar, doncs, que en
circumstàncies com aquestes a voltes sembli exagerada l’anècdota
contada. Tot i això, a mi no em sembla adient anar a encalçar les
set cames al moix, perquè segurament, si alguna ànima inquisidora
amb set d’obtenir proves concloents ho volgués escrutar, potser ens
acabàs manllevant un preciós i anecdòtic record del nostre passat
que no fa cap altra cosa que enaltir i mantenir viva l’aurèola mítica i
misteriosa que envolta alguna de les correries nocturnes que patiren
molts dels treballadors que formaren part d’aquest negoci. Així que
m’he estimat més contar-vos-les tal i com me les referiren a mi,
sense cap altra intenció ni pretensió que la de perpetuar i difondre
aquestes historietes populars que s’han anat transmetent de boca i
que formen part de l’anecdotari contrabandista d’aquesta contrada.
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• Ses espardenyes16
“Es primer viatge anava dins un secret; llavors, tornàvem a sa
vorera a pujar-ne un altre, i es darrer ja venia cap a la vila. Quan jo
vaig agafar ets homes i vaig passar a ser es director, et diré, érem un
grup que tots ens teníem molta confiança uns amb sos altres, però
hi havia d’haver qualcú que havia de comandar. A on deixam això?
Ha de ser es qui comanda qui ho ha de dir. A on ho amagam? Putes,
si no hi ha qualcú que mani... I aquell vespre, jo venia carregat com
ets altres i, en haver passat ses vinyes que van a n’es Sivinar de
s’Estret des Temps cap a la vila, vaig partir davant es grup per anar
a cercar ses botadores que hi ha per allà. N’hi havia tres o quatre de
botadores. I després, passàvem per sa Talaiola i per Cal Reiet per
arribar a la vila. Si havia plogut tota sa nit, per travessar sa Talaiola
qualque pic hi deixàvem ses espardenyes a dins qualque xaragall.
Quan escoltàvem: “mem, aturau-vos, aturau-vos, aturau-vos! Al
punt, qualcú responia: “ja han perdut ses espardenyes!” I tothom es
rebentava de riure. Llavors havíem d’aturar i cercar ses espardenyes
mirant ses potades que havíem fet: aquí hi ha una potada, mem, aquí
n’he trobada una!”.
• Sa companyia de sa Barcella17
De tots és sabut que les organitzacions secretes que es dedicaven
al negoci del contraban es coneixien amb el nom de companyies. Així
que, atrets pels suculents guanys que algunes d’elles s’embutxacaven,
n’hi hagué molts que s’hi enlluernaren i decidiren muntar la seva
pròpia companyia. El cas és que en es poble n’hi va haver set o vuit
que es decidiren a montar-ne una. Mira tu si era poca cosa aquella
companyia que una vegada, després d’haver comanat es gènere a
una altra de més grossa, quan arribà l’hora de repartir els guanys
obtinguts amb la primera operació, no sabien com ho havien de fer:
—I ara, com ho feim a això? —va dir un. S’ho rumiaren una mica, i al
punt un altre envestí dient: —vés i du una barcella de faves. I aquell
va anar a cercar-la. Trabucaren sa barcella plena de faves a damunt
sa taula i començaren a fer la repartició equitativa dels guanys, fent
ús d’un sistema, que tot i ser molt senzill i rudimentari, no deixa de
ser plenament eficaç: —dues faves per tu, dues per jo, dues faves per
tu, dues per jo..., i d’aqueixa manera, es repartiren els beneficis de
sa barcada. I és per això, que aquesta societat prengué el nom de sa
companyia de sa Barcella.
16 Me la contà l’amo en Guillem Trapasser i Pereta.
17 Me la contà en Domingo Vidal.
397

II JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

• Enganxat pel dit18
“A Na Fontanella hi posaven un puntal recolzat dins un forat que
feien a dalt dins sa penya i amb una bístia estiraven es sacs per
amunt. A dins sa barca n’hi havia un que fermava es sacs i després
remenava sa corda, era sa senya perquè els de dalt li donassin s’ordre
a s’animal perquè començàs a estirar. Aquell animal, que tenien
aregat per a l’ocasió, en escoltar s’axús, començava a caminar i es
bultos arribaven a dalt sense haver de fer massa esforços. Un pic a
dalt, n’hi havia uns altres que s’encarregaven de desfermar es sacs i
es repetia l’operació, fins que la barca quedava buida. Em contaren
que una vegada, es que estava dins sa barca quan fermava es sacs,
sense voler va moure sa corda, es de dalt es va pensar que era sa
senya convinguda per partir i ordenà a s’animal que començàs a
caminar. Quan s’animal partí, va pegar estirada i li va quedar un
dit enganxat. Sa sorpresa se l’endugueren els de dalt quan anaren a
desfermar es sacs i veren pujar amb sa corda a aquell que era dins
sa barca fermant es gènere”.
• En Nadal Prim i en Miquel Prim19
A Santanyí hi havia dos germans que eren guàrdies civils, un
numia Miquel i s’altre numia Nadal. De tots és ben sabut, que
molts d’aquests agents repressors feien els ulls grossos amb es
quantrabàndol; emperò, el que va ocórrer a aquests dos, no necessità
cap mena de judici, perquè els aglapiren in fraganti. El cas és que
per devers es caló des Màrmols, hi va haver un desembarcament de
farina. Aquell vespre, a més de la colla d’homes que normalment
hi feinejaven, s’hi afegiren aquells dos que s’havien d’encarregar
de vigilar la contrada. Havien deixat els guarniments reglamentaris,
corretjam i fusell, arrecerats a dins una mata. Es posaren a la feina
amb força entusiasme, duien tanta embranzida que l’uniforme els
havia quedat ben arrebossat. Anaven tapats de farina de dalt a baix,
cosa que posava en dubte la seva vertadera escomesa per a la qual
estaven llogats. Però si això no els hi bastà, dissortadament per a ells,
tingueren una visita inesperada. D’imprevist, es presentà per allà un
dels seus superiors que, suposadament no devia estar untat. Quan
el veren que se’ls acostava, un d’ells no va tenir altre ocurrència que
quadrar-se davant el comandant, i li amollà: “—A sus órdenes mi
Comandante, se presenta el Guardia Civil segunda Miguel tal, tal, que
presenta la dimisión inmediata”. I ben mirat, els havien enxampat ben
18 Me la contaren l’amo en Guillem Trapasser i Pereta, en Domingo Vidal i en Guillem Vicens.
19 Me la contà en Domingo Vidal.
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emblanquinats i amb el cos del delicte a les mans. En circumstàncies
com aquestes, poca cosa es pot al·legar en defensa pròpia.
• Devers s’aujub d’en Parra20
Aquest aljub, que ha patit la febre engolidora de territori que
ha bescanviat la fesomia de molts indrets de la nostra geografia, es
trobava devora l’antic camí des Torrers. —Quan jo era nin, em digué
el meu informant, —tenc es record d’haver jugat a damunt aquest
aujub mentre mon pare i mu mare, collien metles dins es sementer”.
Idò, devers l’aljub d’en Parra, hi venia un cotxe negre, era un Seat
1500 d’aquell temps. A dins hi anaven dos homes; el que feia de
xofer, quan era per aquí es vestia de soldat, i l’altre que anava al
darrere, es posava un jac de General, d’aquells que duien: “bastón
sobre bastón y mando sobre mando”. “Sempre vaig sentir contar a
mon pare que, de tant en tant, amb aquells dos sempre es repetia
el mateix ritual: s’acostaven per allà amb aquell cotxot i quan eren a
s’endret de mon pare, els tenia preparats quatre bultos que aquells
dos s’encarregaven d’amagar dins es cotxo. No es xerraren mai. Tenc
per mi que mon pare els treia es gènere de dins aquest secret que
t’he mostrat de sa barraca. Això si que no m’ho va dir mai. I quan
havien de partir, es de darrere es posava en es puesto d’es general,
assegut damunt un bulto, perquè aquell cotxo venia fora asientos, i
s’altre es posava en es volant. Estenien es banderí oficial a damunt
es capó, i no els aturava ningú fins que arribaven a Palma. Pel que
jo sé, aquell, era un cotxo oficial. Mon pare només sabia que tal dia
i a tal hora serien per allà, que els havia de donar tants de bultos, i
que aquells, simplement, els havien d’agafar. No es digueren mai ni
ase ni bèstia. Un cop acabada l’escomesa, cadascú a casa seva i aquí
no ha passat res.”
• Una tripulació que es marejava21
Diuen que les llanxes contrabandistes, durant el dia, no els
quedava més remei que haver de capejar els temporals enmig de la
mar. Després, a la nit, miraven d’arrecerar-se en algun redós costaner
que els alleugerís de les envestides del mal temps. Un d’aquests
refugis, sovint emprats pel qui anaven de contraban, era l’Olla de
Cabrera. Em digueren que, un vespre, s’hi arribaren a reunir allà dins
fins a set embarcacions.
Ara que hem xerrat de temporals i de mal temps, em digué el
20 Me la contà en Joan Rigo de Cas General.
21 Me la contà en Domingo Vidal.
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meu informant: —te’n diré una que vaig sentir contar a un patró de
Santanyí. Varen córrer un temporal molt gros i es mariners estaven
cagats, m’advertí. En aquesta ocasió, tota la tripulació de la barca,
llevat del patró, es pensaven cert i segur que no se’n sortirien, i que
la barca s’acabaria enfonsant. Les ones els passaven per damunt i la
mar els engronsava com mai ho havia fet. Tots es mariners estaven
acollonats i només se’ls escoltava dir: mos negarem i mos morirem,
mos negarem i mos morirem... Es patró, cansat d’escoltar tants
gemecs, els va manar treure una caixa del whisky que transportaven.
Eren botelles de Black & White que, en aquell temps, duien un tap
ben igual que les botelles de gasosa. Els ordenà beure’s una botella
de whisky per hom. I ja va estar, amb el gat que agafaren, tots
cobraren coratge i deixaren de plorinyar. Llavors foren ells els qui es
volien menjar la mar.
Totes aquestes empremtes, tant les físiques com les orals, que
hem pogut retrobar gràcies als valuosos testimonis entrevistats i a la
tossuda tasca de recerca portada a terme, pretenen ser els testimonis
que avalen i demostren el tarannà d’aquests santanyiners. Cada
cop més, l’embadaliment i la fascinació vers la manera d’obrar i de
ser d’aquests valerosos i admirats personatges ha anat augmentant
exponencialment a mesura que el meu procés de recerca avançava.
Per tant, aquesta contribució cobeja ser una mena d’homenatge
a aquests bregats i coratjosos santanyiners que, d’alguna manera,
humanitzaren alguns dels entorns més salvatges i esquívols d’aquesta
fascinant ribera.
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EL CD SANTANYÍ,
UN EQUIP PER A UN POBLE
Cristòfol-M. Sbert Barceló

A principi del segle XX, coincidint amb la continuada emigració del
camp cap als nuclis més urbans i l’establiment del descans dominical
(11-9-1904)1 es popularitzen tres espectacles que faran canviar el
concepte d’entreteniments: el cinema, el futbol i el ciclisme.
El club ciclista
El Club Ciclista fou fundat abans, El 13 d’agost de 1934, amb 35
afiliats per a dedicar-se exclusivament a l’esport ciclista, organitzar
carreres, excursions i festivals ciclistes i protegir els seus socis corredors
amb tots els medis que estiguin al seu abast. La seva última finalitat
més que practicar l’esport, que també, era organitzar balls i sessions de
cinema a can Barriò que d’altra manera no haurien estat autoritzades.
Per si de cas el punt 2 especificava que queda terminantment prohibit
tractar assumptes polítics i religiosos. Va precedir en popularitat al
futbol, s’organitzaven curses amb corredors forans que acabaven amb
l’entrega d’una faixa al guanyador i a vegades ball. Hi havia al menys
tres tallers de bicicletes. Els anys 30 i 40 alguns joves que havien
d’anar a Palma regularment, ho feien en bicicleta.
El futbol
Tot i que el futbol modern va néixer el segle XIX a Anglaterra,
ja 200 anys abans de Crist en trobam antecedents a Xina en un joc
noment tsu chu. Els japonesos el segle VII també practicaven el
kemari, un joc similar. El primer esbós de reglament futbolístic data
de 1846. El Sheffield Football Club, el més antic del món es fundà
el 1855 i la FIFA, integrada per Bèlgica, Espanya, França, Holanda,
Suècia i Suïssa, l’organisme que cada quatre anys des de 1930
organitza el Mundial, va néixer el 1904.

1 Fins aleshores s’havia de demanar permís a l’amo per poder anar a missa els dies de precepte.
Per altra banda, els jornalers tampoc estaven acostumats a perdre un jornal.
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Abans de 1936
A Santanyí el anys vint algun jovenet dugué de Palma una camiseta
de futbolista, segurament de l’Alfons XIII Foootball Club fundat
el 1916 que esdevingué el RCD Mallorca, que feu furor entre els
joves de l’època. Els anys trenta ja existia el Club Esportiu Santanyí,
sense federar. Jugaven, al camp d’es Pou, prop de s’escorxador,
al costat de la via del tren. Per tal de no haver de travessar la
via els espectadors hi anaven tot dret des del molí del carrer de
la Baronia Clerical passant per la vivenda dels empleats del tren.
D’aquella època es recorden els jugadors Sebastià Monserrat Feo,
i Bernat Bonet Torrelles que fugiren en una barcada en esclatar la
guerra civil, Francesc Vidal Garrit, Castellón que se’n anà a Alacant
on treballà de calefactor de barques, Juancito, empleat de l’estació del
tren, Tòfol Covetes; Ribas, porrerenc que venia a festejar la cantant
aficionada Petit Sevillita; dos carrabiners: Santamaria i Martínez;
Sebastià Adrover Forner i Jaume Adrover Forner, que jugà en el
Mallorca; Juanito García, fill de guàrdia civil, Tomeu Tatau i Tòfol
Vidal Garrit. El president era mestre Mateu Mas Manacorí, i el club
era al cafè de can Bernat de sa Plaça. Els futbolistes es preparaven
ells mateixos sense entrenador. A manca de caseta es vestien dins un
corral de figueres de moro.
Des de 1942. El camp d’en Nigorra
Quan un grup d’entusiastes va intentar, molt més tard que altres
pobles, formalitzar la seva inscripció el juny de 1936 en el Govern
civil, aquest no va contestar a la petició fins el 24 de març de 1942.
El primer president fou Joan Vicens Frutos. Jugaven a un terreny de
can Cosmet (de Campos), que el tenien d’amitgers a can Colauet. El
camp estava a la sortida del poble cap a Cala Figuera a la dreta davant
can Garrit, un centenar de metres endins. Havien habilitat en aquesta
casa un rudimentari vestuari amb una regadora acoblada a un dipòsit
de cent litres que omplien els mateixos jugadors per una escala de
gat. No hi havia juvenils i als 16 anys ja passaven a l’equip adult. El
seu uniforme ja el constituïen camiseta blanca amb retxes verticals
vermelles, pantalons curts blaus i calces roges.
En certa ocasió el famós porter del Barcelona Ramallets,2 el de les
palomitas felines sense guants que sortia en el no-do, quan encara
era un desconegut que feia el servei militar a Palma, i abans de ser
2 RAMALLETS I SIMÓN, Antoni (Barcelona, 1924-2013), porter magnífic. Amb el F.C. Barcelona
va guanyar sis vegades la Lliga i quatre vegades la Copa. Va ser 35 vegades internacional i un
dels millors porters del món al campionat del Brasil.
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fitxat pel Mallorca, hi jugà un amistós com a membre de l’equip de la
base naval. Jaume Adrover des forn li marcà un gol.
La seva primera temporada en Tercera regional es va proclamar
campió de grup de igual que la següent 43-44, però quan va anar
millor va ser la temporada 44-45 en què es proclama campió absolut
de Tercera regional, gràcies al batalló de soldats. Amb aquests reforços
militars, l’equip prengué molta força, anaven victòria darrera victòria.
Així ho contava Mallorca deportiva: El CD Santanyí campió
absolut de III Regional. En la fase final del torneig de III regional
disputat entre els Sallistes de Inca y el CD Santanyi quedà proclamat
campió el segon, equip tot joventut i entusiasme que batallà fins que
el triomf fou seu... Es digna de elogiar la tasca que des de fa tres
temporades exerceix el guardameta de l’equip Eduard Busquets. La
nit del diumenge se celebrà un ball en honor dels jugadors. La nostra
enhorabona especialment al president Rafael Amengual (Toniet).
També segons Mallorca deportiva L’entrenador senyor Adrover diu
que han acabat el campionat sense haver perdut cap partit. En tres
anys que fa que és constituït el Santanyi no ha sofert ni una sola
expulsió.
Els bons anys dels soldats
A Santanyí durant la IIGM entre 1939 i 1945 hi va haver un
destacament de soldats per a “defensar aquesta plaça”. El seu número
oscil·lava entre uns quants centenars i un milenar. El primer batalló del
Regiment d’infanteria núm. 47 tenia el quarter general a l’Escola Vella,
la seva residència a l’Escola Graduada, la cuina al carrer del Centre i
menjaven a la plaça de la Porta Murada. La plana major dormia a sa
Plaça a la vella casa que fa cantó amb el carrer Simonet. Se’n anaren
el maig de 1945 després de romandre prop de quatre anys al poble.
A part d’animar-lo, especialment el passeig, i jugar a futbol, també
organitzaren alguna representació teatral, com La casa de Quirós, de
Carlos Arniches.3 Els futbolistes eren molt apreciats especialment pels
aficionats, tothom les convidava a sopar de matances.
Formaven l’equip Jaume Vidal Pariret, Miquel Roig des forn, Jaume
Grimalt Notxe, Jaume Adrover, Forner o Juanito García. El Santanyí
es va veure reforçat amb jugadors del batalló com Arocas i Arnau
(valencians), Busquets, Moles o Carratalà (també de València). Aquests
dos darrers estaven d’assistents, una feina que tothom cobejava, amb
el metge del batalló Bernat Vidal Llaneres, el qual per motivar-los les
prometia un duro a cada un per cada gol que marquès. Jaume Vidal
3 SANTANYÍ, Cuando el batallón estaba aquí, (Bernat Llaneres, B. Vidal i Tomàs, 18-1-1958).
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Salas que feia el servei a Marina, en duia dos més amb el tren, Buyé
(català) i Muñoz, que eren companys de milícia.
El tancament del camp
Les temporades següents, sense soldats, l’equip baixà ostensiblement. Les dificultats augmentaren, el públic desanimat no acudia,
no hi havia doblers ni rebien ajuts. El 1947 a causa del deute contret
i no pagat el club fou donat de baixa en la Federació i estigueren dos
anys sense equip. Havien estat presidents successivament Mateu Mas,
Rafel Amengual i Joan Ferrer, el sastre Paller.
El 18 de març de 1949 Perico Pomar es lamentava En el centre
d’Acció Catòlica4 aviat començaran els campionats de ping pong, les
bregues de galls van perdent interès. Els jugadors locals Grimalt, Roca,
Cànaves i Perelló juguen amb el Campos, Roig amb el Constància,
Adrover en el Mallorca i tots ells destaquen. És una vertadera llàstima
que tenint aquí elements suficients i de vàlua reconeguda, no tinguem
equip de futbol.5
A Campos les donaven tres duros per cada partit i els pagaven
el taxi de n’Andreu Viudès que en costava vuit. Jaume Vidal Periret,
emigrà a Veneçuela.
Futbol pel carrer
Fins la popularització del futbol als pares no les agradava deixarhi jugar els infants per por dels accidents que les podien ocórrer,
però llavors, amb camp o sense, tot Santanyí era un camp de futbol,
qualsevol placeta, carreró o pati eren bons per improvisar-hi un
partit. Encara el 1948 la Porta murada es podia convertir en una
superba porteria que tenia la seva oponent a ca sa muda. L’increment
del trànsit els obligà a traslladar-se a la placeta des tren. Però, on es
podia jugar més a pler era al pati de l’escola graduada, encara sense
tancar, o al pati de la rectoria, si el rector l’obria.
Altres indrets sense asfaltar podien servir per un torneig de
baldufes i els pilons de les escales de l’església per practicar de pas
el salt del poltre. Tampoc quedaven a ca seva les nines inquietes,
onsevulla tenien bon botar, amb corda o sobre un quadre marcat
amb signes i paraules que sols elles coneixien. Altres divertiments
4 L’objectiu de l’AC, fundada el 1922 per l’Església Catòlica, era estendre la fe catòlica i solucionar
els problemes socials que a partir de la Revolució Industrial eren de cada dia dia més urgents.
Així es mesclaven objectius temporals i profans amb fins espirituals i eclesiàstics.
5 La Almudaina, 18-3-1949.
Totes les cròniques locals aparegudes en l’Almudaina i Diario de Mallorca són de Perico Pomar
Forteza, que firma Pepe Efe, són en castellà. D’altra manera no podia ser.
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dels joves futbolistes dels anys quaranta eren anar al cafè, jugar a
set i mig, anar a esperar el tren el diumenge horabaixa i aprofitar
les maniobres de tornar encarrilar-lo per a la tornada per pujar-hi i
fer la volta, també les agradava escoltar algun boogie boogie al piano
de Perico Pomar, organitzar alguna funció de teatre o algun sopar
fred: aportant dues pessetes cada un podien arribar a una ensaïmada,
coques de verdura o botifarrons i pa. El vi el posava el fill de l’amo
del cafè, en Pere Gelat.
Els Àguiles
L’any 1948, acabada la passejada de la mare de Déu de Lluc per
tot Mallorca, un grupet de joves, amb el rector campaner Joan Vidal
Ollers, anaren en peregrinació a la trobada nacional a Santiago de
Compostel·la. En el tren Saragossa-Madrid varen conèixer el jove
vicari Miquel Ramon que havia estat destinat al poble. Fou el principi
de la bona relació del prevere amb els joves. Decidiren d’adherir-se
a la idea del Consell diocesà d’organitzar un torneig futbolístic entre
els equips dels àguiles de cada poble.
I així ben avançat el 1949 tornarem tenir futbol, després de dos
anys aturats. Un grup de joves d’Acció Catòlica capitanejats per Joan
Roca fundaren el CD Àguiles, ja que no podien emprar el seu vertader
nom a causa del deute pendent. Va ser una època difícil ja que el
problema econòmic l’havien de resoldre els propis jugadors, pagants’ho tot, fins els desplaçament en camió de càrrega. No hi havia
doblers i tothom se’n feia enfora per no haver de desembutxacar
contínuament. Tots feien de tot, massatgista, entrenador o el que
s’entrevingués.
Els tornejos dels Àguiles,6 programats per un comitè, duraven dos
anys. S’organitzava el campionat primer entre els pobles més a prop
(com Santanyí, Alqueria Blanca, Son Macià, Felanitx, Llombards o Cas
Concos) procurant que els desplaçaments fossin curts, es classificava
el primer de cada equip, i per eliminatòries s’arribava a la final.
L’equip de l’Àguiles l’integraven: Joan Roca Barato que n’era el
capità i l’entrenador; Miquel Escalas Metge; Miquel Roig, Canonge;
Tomàs Verd, Llorenç Amengual Polla; Antoni Salom, Mosson, Baltasar
Bonet, Tomàs Miquel, Mateu Cànaves Pedreres; Llorenç Perelló,
Batallón, Antoni Rigo Cova o Jaume Adrover. Aquest equip totalment
local tornà entusiasmar el poble.
6 Per les festes patronals de Sant Jaume de 1950 es programà un partit a sa Talaiola entre equips
d’Àguiles d’A.C. i en es Llombards, per les de Sant Domingo, entre els de ses Salines i els des
Llombards.
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Un dia que un grup d’àguiles locals anaren a Palma a veure una
final, passejant-se pel carrer de sant Feliu mentre esperaven la sortida
del tren, varen veure Ramallets amb una al·lota. Qualcú pronuncià
el seu nom i l’al·ludit que ho sentí pensant que era una crítica, les
envestí, i al que va glapir, Miquel Metge, li pegà dues bescollades.
El Camp de Sa Talaiola
Degut a què el camp on s’hi jugava havia estat comprat pel metge
Nigorra per convertir-lo en un hort, el senyor de can Ferrereta les
deixà jugar a sa Talaiola un terreny magre i malplà, un poc més
envant, a l’esquerra i més prop del camí. Amb Baltasar Vidal Mòger,
estudiant d’aparellador, marcaren el camp. Hi havia unes roques que
es varen haver de treure. Antoni Salom, que jugava amb el Mallorca
de Segona divisió, hi dugué uns viatges de terra. Ell mateix amb una
bístia i un carretó de batre llis va anivellar el terreny. Els dos jornals
costaren sis duros.
Tenien la taquilla a l’entrada devora el camí però els al·lots per no
haver de pagar entraven per la part de darrera. Aleshores ja gaudien
d’una comoditat, el safareig de l’hort d’en Nigorra, però a l’hivern
sempre hi havia un ribell a sa rectoria pels visitants, els locals el
tenien a caseva.7
CD Àguiles Santanyí, 3 - CD Campos, 1
A “Sa Talaiola” el CD Àguiles jugà el seu quart partit i com en
els anteriors en sortí victoriós de molt i davant un equip de vàlua.
Cánaves marcà dos gols i Perelló, un. La nostra més cordial felicitació
a aquest nou equip. Destacaren Roca, efectiu i científic i els valors
Roig i Amengual.8
El capità Joan Roca s’acomiadà per incorporar-se a la Marina el
1950.
Aquests al·lots començaven a fer feina en aquesta època. Tres
d’ells treballaven a l’ajuntament: Mateu Cànaves en el departament
d’agropecuària, amb l’amo en Miquel Damianet, controlaven les
declaracions de sembra, recollida i distribució de la quota assignada
per entregar a altres poblacions; Perico Pomar, amb l’amo en Joan
7 L’equip dels aspirants d’Acció Catòlica l’integraven: Baltasar Bonet, Mateu Cànaves, Joan Roca
Barato, Pere Munar, Cosme Bet, Antoni Covas, el músic; Tomeu Magre, Miquel Vidal Meler, Toni
Amengual Fesol, pilot de vaixell, Pere Adrover Gelat i Perico Pomar.
8 La Almudaina, 24 d’agost de 1949.
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Piña, s’encarregava de les cartilles de racionament; Miquel Escalas
Metge, amb l’amo en Jaume Colau es dedicaven a trobar solució a tot
el relacionat amb els serveis generals. Era un treball mal remunerat
—600 pessetes mensuals— i de cobrament incert. L’ajuntament
aleshores passava penúries.
En el primer campionat l’Àguiles aconseguí el segon lloc. I així
a causa dels bons resultats la temporada següent es tornà federar
i recuperà el seu nom, C.D. Santanyí. Rafel Amengual tornà ser el
president. Va participar en el campionat regional on aquella temporada
només havia una categoria i acabà subcampió. El club estava al pis de
l’edifici de la Falange, a la placeta de l’Escola (Constitució).
El 4 de novembre de 1951 es jugà el darrer partit a sa Talaiola que
guanyaren per 8-0 contra el Montuïri, el CD Santanyí se referma en
el primer lloc de la classificació del Campionat regional de Tercera
categoria que serà difícil que li arravatin.9
El Camp des Pou
Santanyí no es va poder permetre el luxe de tenir un camp decent
fins que els diners començaren a arribar al poble via contraban.
La majoria no podien permettre’s les inversions a fons perdut, que
altre cosa no eren aquelles bestretes. I és que sa perdiu no arribava
en es mitjà. Llavors passaren a tornar jugar en el terreny prop de
s’escorxador, inaugurat el 25 de novembre de 1951.
És un terreny de joc magnífic gràcies a la generositat de D. Pedro Vicens Vila
(Roig) és el camp que es mereixia el nostre club ja que aquesta temporada ha
realitzat una campanya magnífica sense conèixer en els cinc partits jugats el
mal gust de la derrota. Fou presidit per les primeres autoritats amb el batle D.
Andreu Bonet, el President del Comitè de competició Sr. Maura i el secretari
de la Federació balear Sr. Ginard. El senyor ecònom D. Juan Vidal beneí
el nou quadrilàter i l’apadrinaren els nins Miguel Vicens Danús i Miquela
Vicens Pons. Acte seguit la societat columbòfila local efectuà una amollada
nombrosa de coloms mentre la banda municipal interpretava una de les
millors peces. Els capitans d’ambdós equips després de les salutacions de ritual
foren obsequiats amb preciosos rams de flors per les nines Coloma Servera i
Rosita Adrover. El mateix nin feu la treta d’honor. S’inaugurà un marcador
estupend obsequi de la ferreteria d’Agustí Vicens.
El partit, en el qual Adrover marcà el primer gol, acabà amb el resultat de
Santanyi 3, Santiago 1 en el campionat de III regional. Finalitzada la lluita
Roca rebé de mans del batle el trofeu donat per Teixits Pomar. Formaven
l’equip local, Vidal, A. Ferrer, Roig V., Escalas, Grimalt I, Roig J., Jaume,
Miquel, Adrover (que havia refusat ofertes de clubs més opulents)10 Roca i
9 La Almudaina, 7 de novembre de 1951.
10 La Almudaina, 7-11-1951.
407

II JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

Sitges. Acabat el partit en el local social del CD Santanyi la Presidència fou
obsequiada amb un esplèndid “lunch” pronunciant eloqüents i encoratjadores
paraules als jugadors, el Sr. alcalde, el vicari Sr. Miquel Ramon11 i el Sr.
Maura del Comitè.12

Aquí ja gaudien, com era obligat, de casetes de vestuari separades i
túnel, ja havia desaparegut la corda que els separava dels espectadors,
i aixecat un mur de cantons perquè aquests, que ja tenien seients de
marès, no hi poguessin botar. S’instal·laren unes tribunes a la part
de la via i es tancà el camp amb una paret. L’any següent també
s’inaugurà la cantina. A canvi de cedir-la a en Macià Llebres, aquest
es comprometia a algunes servituds, com haver de fer la roba neta i
traginar l’aigua de les dutxes, ho feia a poals per la via del tren, des
de s’Escorxador. Tenia en exposició una varietat d’entrepans i galetes
d’Inca fetes a casa, però eren males de vendre. Com que una part
del públic seguia el partit des de la carretera o sobre la via del tren
s’aixecà una paret que ho impedia.13 Encara es recorda que jugant en
el camp d’herba del Mallorca un dels jugadors locals va perdre una
cadeneta. En el descans finalment entre els dos equips l’arribaren a
trobar.
Les històriques jornades contra el Sant Carles
La temporada 1951-1952 el CD Santanyí en III regional aconseguí
el primer lloc del grup després de cinc partits entre pobles, i hagué de
jugar la final amb el Sant Carles, campió palmesà. El primer partit es
jugà a Santanyí i guanyarem els locals per (3-0); en el segon, disputat
a Palma, guanyaren els ciutadans per (4-1). Es designà el camp de
l’Espanya de Llucmajor com a camp neutral. L’afició s’havia mogut.
Ja es tenia preparada una eufòrica rebuda amb música i molta gent
a l’estació. El tren, el viatge en el qual s’havia organitzat exprés per
l’ocasió i que anava ple d’animadors feu una aturada extraordinària
al mig de la via des de la qual i camp a través es desplaçaren al
camp. Aleshores no hi havia pròrrogues ni penals i s’haveren de jugar
tres partits, els dos primers amb les seves corresponents pròrrogues
acabaren en empat. Finament el Sant Carles guanyà per (3-1).14 Aquest
tenia un davanter centre molt bo, Bombita i l’àrbitre es deia Ripoll. Però
s’aconseguí l’ascens a Primer regional, que era el que l’afició volia.
11 S’en va anar del poble en acceptar el càrrec de Prefecte de disciplina del seminari menor el
24-7-1953.
12 La Almudaina, 29-11-1951.
13 DM, 10-1-1954.
14 SANTANYÍ, 26-4-1958, Historia del Santanyí per Miquel Escalas Metge.
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Decembre 1952-juliol del 1953, mig any amb el camp tancat
La següent temporada 1952-5315 tornava presidir Rafel Amengual16
i el local social el tenien a can Bennàssar. Participà en el Campionat
de Balears de Primera Categoria.17
Anaven molt bé, però l’onze no s’avenia i la direcció no era eficient
i començaren a perdre. El 28 de desembre del 52 jugant amb el
Binissalem el seu central Perales, que havia jugat amb el Mallorca,
començà a pegar-se alguna coça amb Miquel Roig d’es forn i acabaren
bufetejant-se. Hi hagué invasió de camp, multes i desqualificació de
jugadors. No es va acabar la temporada, es tancà el camp.
Perico es lamentava: ...no tenim un sol esport amb el qual delitarnos i entusiasmar-nos el diumenge. Es reorganitzarà el club que tant
hem enyorat?18 Un aficionat ens ha donat aquest consell: Sembrar
el camp per poder pagar les multes pendents de la Federació amb
l’anyada.19
El Santanyí no va tornar jugar fins el dia de sant Jaume del 1953
que s’enfrontà al Porreres al qual guanyà per 6-0 quedant-se el trofeu
de l’ajuntament.20
Carles Serra Ausó
Juny del 1953. Finalment s’ha trobat una solució pel nostre futbol,
el CD Santanyí ha estat autoritzat de bell nou per la Federació per
poder prendre part en les competicions però com que sense disciplina
no es va enlloc, aquesta hauria d’imperar entre els jugadores el
mateix que l’harmonia, ni tampoc hauria de faltar per part de la
directiva l’activitat i la organització.21 Es confia que si Carles Serra,
que té ganes de fer feina, arriba a la presidència serà dràstic, tallarà
per lo sano.22
La següent temporada, 1953-54 el president fou Carles Serra Ausó,
mestre d’obres domiciliat al carrer del Sol, casat a Santanyí. Va tenir
una bona intervenció. Aconseguí gairebé dos-cents socis i formà una
15 El quadre de jugadors el formaven: A. Vidal, Bonet, Covas, J. Vidal, Ferrer, Grimalt II i I,
Amengual, Roig, Miquel, Jaume, B.Vidal, Roca, Monserrat, Sitges, i C. Adrover. Jaume Vidal era
l’entrenador i el capità de l’equip, Jaume Adrover.
16 El sots-president era Blai Servera; el secretari, Pedro Pomar; el tresorer mossén Miquel
Ramón.
17 Només hi participaven 12 equips: Montuïri, Pollensa, Porreras, Felanitx, Espanya, Constància,
Llosetense, la Salle, Hostalets, R. Mallorca, Binissalem i Santanyí.
18 DM (Fusió de La Almudaina i Correo de Mallorca), 9-6-1953.
19 DM, 21-6-1953.
20 DM, 2-8-1953.
21 DM, 24-7-1953.
22 DM, 14-8-1953.
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nova junta directiva.23 Va anar bé una temporada, va quedar tercer en
I Regional, però la manca de doblers aviat es va notar. Rifaren una
moto, que ningú no guanyà ni ningú mai va veure. S’havia arribat a
l’extrem que lluitant contra el Llosetense amb desgana, el públic ja
cansat de la seva mala actuació havia premiat amb una llarga ovació
el triomf dels visitants.24
Jugadors d’aquella temporada: Porters: Vidal, Cabrer i Orfila.
Defenses: Barceló, Camps, Verd i Ferrer. Mitjos: Roig, Bosquet25 i
Gómez. Davanters: Roca, Rubén, Alemany, Adrover i Rodríguez,
Oliver, Miquel i Nadal, En el campionat de Primera regional
aconsegueixen el tercer lloc de la classificació amb el Poblense i el
Binissalem quan el que esperaven era aconseguir el primer. Així ho
veia Carles Serra: Hem aconseguit el tercer lloc de la classificació.
Però incomprensiblement se’ls escapà el títol a causa de una baixada
de moral que durà devers un mes26 i la tàctica de jugar a fons just el
darrers quinze minuts els acabà anant malament. Tenim un dèficit
de 10.000 pessetes, sols tancar el campo ens ha costat 30.000 pessetes.27
Poc després un temporal fort esbucà totalment la tàpia de la part del
sol del camp, una altra despesa més a sumar.28
La ventura acompanya
Ja sabem que al nostre equip se li ha adjudicat un punt a més del
que va obtenir de l’empat amb el Montuïri en Es Pou en el partit de
la primera volta per alineació indeguda dels jugadors visitants. I és
molt probable que també li concedeixin els dos punts del partit amb
l’Espanya de Llucmajor pel mateixos motius. Per tant el CD Santanyí,
després de sonat triomf del diumenge passat en el seu camp contra
el UD Porreres (5-0) queda amb moltes probabilitats de d’aconseguir
fer-se seu el primer lloc de la classificació del IV grup.29
A Tercera divisió
L’agost del 1954 la noticia que el Santanyi jugaria a tercera divisió
fou indescriptible, la directiva amb el lema A Tercera divisió no s’ha
de fer el ridícul volia formar un potent equip contractant jugadors
23 Rafel Amengual era el sotspresident, el secretari Tomeu Cànaves i el tresorer, mossèn Guillem
Bennàssar, Dameto de Campos.
24 DM, 4-4-1954.
25 Bosquet, interior, era de Saragossa, jugador de Segona divisió.
26 DM, 4-4-1954.
27 DM La temporada del Santañy vista pel seu Presidente, 5-5-1954.
28 DM, 12-9-1954.
29 DM, 12-6-1954.
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que havien figurat en categoria nacional i en primera regional. S’obrí
una subscripció i es feren activitats per recaptar doblers pro fitxatge
de nous jugadors com Torrens i Garau, del Mallorca o els germans
Obrador, de Manacor; Aguiló i Amengual de l’Espanya, Arbona
i Miralles del Montuïri, Pitocho un bon jugador de ses Salines, (es
tractava d’Andreu Roig Portell, el qual fent el soldat morí en explotarli una bomba de mà, el maig del 1958), i d’entrenador Mesquida,
defensa del Mallorca.30 I comença el campionat de Tercera divisió.
Encara no havia arribat l’electricitat d’Alcúdia (1958) i s’havien
d’aprofitar les hores de sol per jugar. Per poder-se entrenar a les
quatre, els jugadors que venien des de llocs distants havien de venir
en taxi i perdre mig jornal dues vegades per setmana, la qual cosa
encaria molt les despeses del club. Per això s’havia procurat fitxar-los
de les mateixes zones.
El club esportiu Santanyí debuta avui a Tercera divisió davant
el CD Manacor en el seu terreny. Roig i Roca són dels pocs jugadors
locals que li queden al Santanyí i aquest cobra com a fitxatge simbòlic
una llauna de copinyes i una copeta de palo.31, 32 A Tercera divisió es
multipliquen les despeses, ja van a jugar a Mao i a Eivissa. Qui manté
el club és Pedro Vicens Roig, el qual ni és part de la junta.
El dia de la ira
Feia un mes el CD Santanyí havia debutat en categoria nacional,
davant el Manacor, era un moment transcendental per a l’equip. El 24
d’octubre de 1954, el dia següent de la fira, a les 4,15 se celebrava el
Dia del Club. Així ho veia Perico Pomar:
Aprofitant la visita del Mallorca, el nostre equip celebra el Dia del
Club, (dia que pujaven el preu de l’entrada) més endavant serà el de
l’afició, aquest serà el dia dels innocents.33
Es volia aprofitar l’expectació per la vinguda del Mallorca, en el
qual hi jugaven dos santanyiners Tomàs Verd (que havia jugat amb
el Constància i l’Eivissa, de defensa) i Antoni Salom Mosson (porter)
per fer una bona taquilla: fins els socis havien de bestreure. El públic
sabia que el Santanyí no podia guanyar el Mallorca, però amb el
futbol mai se sap. I el Mallorca, per la seva banda, també havia de
guanyar si no volia continuar jugant amb equips de poble.
El camp era ple. L’enrenou fou sonat i els periòdics en feren ampli
30 DM, 8-8-1954.
31 DM, 12-9-1854.
32 El Santanyí l’integren Vidal, Suñer, Amengual, Ferrer, Garau, Roig, Obrador I i II, Roca,
Torrens, Miralles Niu, Arbona, Adrover, Miquel, Oliver, Rado, Pitocho i Chilet, un soldat valencià.
33 DM, 24-10-1954.
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ressò:
S’equivoca la crítica quan diu: Jugaren un moment amb dos balons un dels
quals fou introduït en la porteria del Santanyí, dant l’àrbitre sr. Martorell
per vàlid el gol. El que és cert és que un espectador situat a l’altura del centre
del camp a la part del públic, que retenia un baló que moments abans havia
anat a la tribuna, llançà la pilota mentre s’estava efectuant una jugada molt
prop del lloc que ocupaven, dos jugadors del Mallorca s’apoderaren del baló,
avançaren tranquil·lament fins a la porteria local, xutaren i marcaren un
gol, mentre l’àrbitre es trobava en el lloc on tenia lloc el partit de reglament.
Por tant ni va veure aquella jugada “particular” ni donà el gol per bo.
En el moment en què llançava un corner, quan el baló era en l’aire, el jugador
del Mallorca, Morro, es tirà a terra i l’àrbitre pità en el precís instant en què
el jugador Miralles rematava netament la pilota a les malles; el xiulet sonà
dècimes de segon abans de rematar. L’àrbitre es dirigí a Morro prova clara
de què pensava que el jugador havia estat objecte d’una agressió, que no
havia existit. No som més que uns aficionats al futbol, no som seguidors ni del
Mallorca ni del Santanyí.34

I Perico Pomar deia: el defensa mallorquinista Sabater durant
la segona part del partit intencionadament cometé un “penalty”
com un portaavions, a més el partit durà més de cinc minuts dels
reglamentaris. I etc. etc. I com que pens que no és possible posarnos d’acord per les distintes situacions geogràfiques, aquí don por
acabada la història.35
El Mallorca, després d’anul.lar-se un gol al Santanyí, guanyà de 2
a 1.
Mentrestant el públic que havia vist com la seva momentània
esperança de triomf s’havia esvaït per mor de l’àrbitre perdé la
contenció i les bones maneres, començà a dir-li noms i a envair el
camp. La guàrdia civil sistemàticament s’aprestà a defensar el causant
de tanta desventura. Els ànims estaven calents i el raciocini absent.
Com que esperaven que els guàrdies civils anirien en favor de l’equip
local i la cosa no anava per aquest camí, començaren els improperis
i a sortir a rotllo el subconscient. Qualcú els va dir: “Només vos
veneu a sa vorera” volent dir als contrabandistes. Un jove, com molts
d’altres, va insultar l’àrbitre, però el tinent de la guàrdia civil ho va
sentir i exigí a un guàrdia que li demanàs el nom. El denunciat irat
respongué: “Denuncia també aquest jugador (referint-se a Salas)
perquè ha cridat a l’àrbitre que ja passava l’hora d’acabar”. El tinent
fora de sí li pegà una galtada. La gent ja cridava “Venuts” als guàrdies
34 Nota de la Redacció que conta les rectificacions d’uns espectadors que anaren a la redacció a
explicar el que ells havien vist i que diferia de la crònica publicada en el DM del dia 27-10-1954.
35 DM, Perico Pomar, Cartas al director, 28-10-1954.
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civils. A una al·lota que estava amb un grup de valentes dones
enceses que s’havien descarregat la seva indignació contra l’àrbitre se
li prengué el nom el mateix que a altres quatre joves que ja sobre la
via del tren encara cridaven mentre contemplaven el bordell general.
Els guàrdies civils engegaven els espectadors a la mala. Enmig del
trull a un jove li pegaren un mal cop a un braç, es va córrer la brama
que havia estat un guàrdia amb el fusell.
Observaren que l’àrbitre, Costa de Manacor, fugia a l’escapada
amb el taxi que l’havia dut cap es Llombards per no passar pel mig de
la gentada. Quatre jovenets, amb un Hub mobile de lloguer, de l’any
1930, d’Antoni Vidal Sales, sense pensar-s’ho massa, emprengueren
una flamant carrera contra rellotge cap a sa Ràpita via Campos tractant
de sortir-li a l’encontre. S’aturaren just abans d’un revolt de la carretera
dels Banys de sant Joan. S’amagaren passada la desviació mentre el
conductor se situava al mig de la via fent com si tractàs de solucionar
una pana. En arribar l’altre cotxe s’aturà i el jovenet sonà el clàxon
que era la senyal convinguda. De la paret del costat desferen nou o
deu pedres de la clau i les posaren al mig de la carretera. El taxi de
l’àrbitre reprengué la marxa tan aviat que en voltar quedà encamellat
sobre el pedram. Tot seguit els jovenets eixiren de darrera la paret.
L’àrbitre en veure’ls contraatacà amb la cadena que duia sempre al
braç per defensar-se... Però, això si, tingueren una finesa envers del
taxista, l’ajudaren a descavalcar l’automòbil i pogueren anar-se’n.
Santanyí no desmereixia de la majoria dels altres pobles. Els
àrbitres, per comoditat i en previsió, anaven en taxi per poder anarse’n en voler. A Felanitx l’havien envestit amb una clau de rodet,
només perquè no les havia agradat l’arbitratge.
Mentrestant els guàrdies feien massivament el públic fora, amb
molts de crits la gent corria per fugir del trull, alguna al·lota es tragué
les sabates amb taló per poder accelerar per la vorera de la via, altres
fugien pel caminet ran de la via cap als lledoners i la resta omplia
la carretera. Es dirigien majorment cap a sa Plaça. En arribar al cap
d’amunt de l’estretor del carrer Sebastià Vila, un home de geni, a qui
el futbol no li anava ni venia, empatitzant amb els paisans agafà un
jove guàrdia civil per la camisa i li arrancà el corretjam (o simplement
botiren els botons?) En arribar a la Plaça les sortí a l’encontre el tinent
de batle Sebastià Verger Coix, i els envià tots a ca seva. A l’hora del
passeig el guàrdia civil Riera que havia estat en el centre de l’huracà,
en lloc de ser més discret i prudent i voltar pels carrerons de darrera,
s’atreví bicicleta en mà a passar per davant l’església a l’hora del
passeig. I la mala sort, es topà amb la germana de l’accidentat la qual
amb tota la seva fúria covada li va pegar dues galtades davant tothom.
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Sentiment de poble
El tinent de la Guàrdia Civil aconseguí atemorir el batle amb la
gravetat de l’incident però Jaume Bonet Ferrereta i Sebastià Verger,
entre d’altres, pensaven que s’havia d’aturar la torrentada abans
que fos massa tard. El sentiment de poble, de comunitat, es va fer
manifest. Mentre la Guàrdia Civil cercava caps de turc per atribuir-los
els delictes, l’ajuntament i gent amb influències intentaven alliberarlos. El batle per la seva banda havia advertit a l’al·lota que havia estat
identificada que si tenia el coret d’una bona santanyinera no havia de
dir res de ningú. Ella li contestà amb la mateixa línia patriotera que
no el tenia de figuera de moro.
Els quatre joves i la jove que havien estat identificats juntament amb
Carles Serra, el president, foren citats a comparèixer a l’ajuntament
a prestar declaració. Puntualment arribaren uns militars amb una
màquina d’escriure i un per un els convocats passaren al quartet
entrant a l’esquerra, on no hi havia cap representant de la guàrdia
civil però sí el batlle. Allà el qüestionari donava peu a la resposta
alliberadora: No és veritat que vosaltres qui insultaveu era l’àrbitre?
Sí, senyor.
L’endemà tornaren i els feren anar al lloc dels fets a repetir els
improperis. Els avisaren així mateix que podien cercar un advocat per
defensar-se però Damià Barceló, que ja ho era, els va aconsellar que
abans de exposar-se a un militar ell mateix podria encarregar-se de la
defensa, gratuïtament.
Foren absolts, però els guàrdies civil no quedaren satisfets amb
el veredicte i volgueren presentar denúncia en el jutjat local. El
representant insistia en la gravetat dels fets i en l’ultratge que s’havia
inferit al cos de la Guàrdia Civil. Li contestaren que on ja un estament
superior havia jutjat ells no havien de contradir-ho. Tots a la una
com a Fuentovejuna. El següent partit la Federació Balear de Futbol
designà un delegat per assistir al partit en Es Pou. Per què no el va
enviar el diumenge passat?36
Mal vent
La inversió en jugadors no funcionava. L’apatia i el desinterès
d’alguns era patent. Els tocs d’atenció es succeïen a la premsa: El
nostre camp no es diu Son Pou, li han de treure sa son, no sols al
camp sinó a l’equip.37
Abans en tornar el Santanyí dels partits a fora, les demanaven,
36 DM, 31-10-1954.
37 DM, 14-11-1954.
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quin resultat heu obtingut avui? Ara ja demanen directament, de
quants heu perdut?38
El Santanyí comparteix un dubtós honor, té tres jugadors que són
els primers en la seva categoria: Miralles va al davant dels golejadors
i Vidal i Suñer, S.A. es reparteixen l’honor de ser els màxims golejats.39
No falta l’animositat en el camp: qui pega primer pega dues vegades
(Jofre del Manacor). I qui pega últim, ... els suspenen per quatre partits
(Vidal, del Santanyí).40
L’equip fitxa una cara nova, l’interior Garcia, un al·lot de joc alegre
i de filigrana procedent del CD Ronda, del Grup Preferent de Primera
regional andalusa, que ens va contestar sobre el resultat amb el
Binissalem, Qué rezurtado? Pué que vamo a ganà. Má claro, por tré
a doz. Va encertar, però al revés.41 Tres mesos després Garcia se’n va
al Plus Ultra i aquí era suplent.42 El públic no acudia i hi havia pocs
doblers.
Fa cinc mesos que els seguidors no veuen guanyar cap partit i això
no pot continuar. La manera de jugar del Santanyí no agrada als
entesos.43 El Santanyi no ha guanyat cap dels partits a la ligueta de
permanència, en part degut a les nombroses lesions ja que Adrover,
Miralles, Obrador I i Rado han hagut de ser enguixats i per manca
de jugadors es va haver d’alinear el porter titular, Vidal. Pel que fa
als jugadors de la temporada alguns han posat voluntat mentre que
altres han estat apàtics.44
Però finalment va aconseguir mantenir-se en III Divisió.
Miquel Verger Verger
La temporada 1953-54 el nou president, va fer reformes, va
ampliar els vestuaris i dotà el camp d’una nova orientació geogràfica.
Primer estava situat perpendicularment a la via, però el públic es
caramullava al voltant de la porteria més a prop, per això es remarcà
el camp quedant paral·lel a la via. L’equip va aconseguir una meritòria
classificació en les dues fases, l’integraven Chilet, Nadal, Camps,
Pitocho, Barceló, Verd, Oliver, Roig, Alcover, Balaguer i Roca.
Però com que el president encara no tenia doblers propis, els socis
no eren suficients, la taquilla no retia i els jugadors, a Tercera divisió,
38
39
40
41
42
43
44

DM, 28-11-1954.
DM, 24-10-1954.
DM, 7-11-1954.
DM, 7-11-1954.
DM, 28-1-1955.
DM, 20-2-1955.
DM, 24-5-1955.
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cobraven, la cosa tornà anar malament. Comença la temporada
amb el Santanyi figurant com a colista en la taula de classificació
del campionat de Tercera divisió45 per el dia del Balears es feu una
col·lecta per poder oferir-los una prima si guanyaven.46
El gener del 56 comença la fase de permanència en Tercera, hi
havia un deute amb la Federació, deien, de 15.000 pessetes. Però
el setembre comença la lliga en Tercera divisió47 amb el valencià
Pepillo, davanter centre, que era un dels màxims golejadors de
Tercera regional. Era un jugador de raça, rematava, feia gols, lluitava
molt. S’animà l’afició i milloraren els resultats, però l’equip no pot
desplaçar-se complet a Menorca, ara que pitava no podem treure’n el
màxim profit.48 49
El febrer del 57 quan Pepillo, llicenciat del servei militar, es
reclamat per l’Alcoyano (després fitxà per l’Orihuela, un equip de
Segona divisió) l’equip se’n ressent.
L’ocàs
El març del 1957 Andreu Amengual president provisional, amb
un grup d’aficionats volen intentar que l’equip arribi al final de la
competició. Es parla de renovació de l’equip a base de jugadors locals,
d’implantar un ample ventall de quotes socials.50 Pocs dies després
encara s’arriba a l’extrem que l’equip arbitral no vol començar el partit
contra el Binissalem si no li bestreuen el desplaçament i l’arbitratge i
la taquilla ni és suficient. El públic, encara que escàs, rep el Santanyí
amb un fort aplaudiment d’ànim. Sobre una subscripció per poder
anar a jugar a sa Pobla.
El moment més baix arribà la jornada del diumenge del Ram, 14
d’abril del 57. L’equip de III divisió va perdre en es Pou un positiu
davant l’Alaró, els juvenils que jugaven de teloners també foren
derrotats pels d’Alaró. I, per acabar, l’equip del Frente de Juventudes,51
fou aixafat per disset a dos. I noltros que confiavem en la pedrera.52
Plantilla del 57: Porters Vidal, Cabrer, Orfila; defenses: Barceló,
Camps, Verd i Ferrer; mitjos: Roig, Bosquet (interior de Saragossa
45 DM, 21-10-1955.
46 DM, 24-11-1955.
47 DM, 6-9-1956.
48 DM, 22-12-1956.
49 Aleshores l’equip l’integraven un bon planter: Chilet (que passà al Felanitx), Nadal, Camps,
Pitocho, Barceló, Verd, Oliver, Roig, Adrover, Balaguer i Roca.
50 DM, 23-3-1957.
51 El 1954 el Frente de Juventudes havia reorganitzat el fútbol juvenil i prenien part en el
campionat juvenil.
52 DM, 21-4-1957.
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que posteriorment jugà en un equip de Segona divisió) i Gómez;
davanters Roca, Ruben, Alemany, Adrover i Rodriguez.
La situació del club és greu. L’estiu del 57 són molt poques les
possibilitats de veure futbol la propera temporada, ni nacional, ni
regional.53 El club es troba en números vermells. Passaran onze anys
abans que reapareixi el CD Santanyi.
Però el poble no es quedà orfe d’entreteniments. Es feren partits
de futbol entre gremis, organitzats per la Delegació provincial de
sindicats, com el de picapedrers i mariners, que s’intercanviaren
una teula i un gambí, i continuaren els dels Àguiles. També hi havia
torneigs de ping-pong i d’escacs, en es Llombards es constituí un
club ciclista, que organitzà una carrera per aficionats, consistent en
anar i tornar cinc vegades des d’es Llombards a Santanyí. També
alguna altra cursa a la hípica de Son Danús, quaranta voltes. I una
curiosa competició de treballs del camp organitzada pel Frente de
Juventudes, molt dins la línia xinesa, concursos de fer síquies, de
llaurar, de cavar i tallar llenya, guanyats els darrers respectivament
per Gabriel Adrover i per Rafel Cànaves.54
Fi de la primera part
Conclusions
1 Les millors temporades del Santanyí coincideixen amb les que hi
juguen bons jugadors forans però tot i així no sempre l’equip rendeix
com s’espera.
2 La recurrent pretensió de situar l’equip en una categoria superior
a la que li correspon econòmicament resulta sempre inviable, per
cara.
3 L’únic sector econòmic d’on aleshores podia sortir un patrocinador
per a l’equip era el contraban.
4 L’Acció Catòlica va fer molt costat al futbol durant la postguerra,
també va fer proselitisme a través seu.
5 El sentiment paternalista de cercar influències per evitar l’aplicació
de penes contra els paisans, era molt arrelat.
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Informacions orals: Jeroni Llambias Perelló, Mateu Cànaves
53 DM, 11-8-1957.
54 DM, 13-3-1955.
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Barceló, Jaume Ferrer Valverde, Andreu Bonet Rado, Margalida Lladó
Servera, Miquel Picornell Ferrer, Antoni Vidal Burguera i Margalida
Prohens Batlle. I en darrer lloc però no menys important, gràcies a
Fina Bosch hem pogut accedir a les cròniques locals del seu marit,
Perico Pomar.
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PROJECTE ESPAI TERRA, IES SANTANYÍ
LA IMPLEMENTACIÓ DE LA PERMACULTURA
EN L’EDUCACIÓ FORMAL
Julio Cantos Gázquez1
Berenice de Lorenzo Rosselló2

Introducció
El mes de setembre de 2013 s’inicia un projecte experiencial
a l’IES Santanyí, el qual té com a objectius l’ecoalfabetització de
la comunitat educativa i la millora ambiental del centre seguint la
Permacultura.
La Permacultura és una metodologia per al disseny d’entorns
humans sostenibles. Va ser creada al 1978 per Bill Mollison i
David Holmgren, a Australia i una de les seves eines principals
és l’ordenació del territori: segons l’ús que se’n faci d’ell (estalvi
d’energia o proximitat) i aplicant l’eco-eficiència, se distribueixen
las activitats en 6 zones i sectors: la zona 0 o estructures centrals, la
zona 1 on es desenvolupen activitats pròximes a l’anterior com horts
d’ús intensiu quotidià, la zona 2 d’horts comercials, aviram, la zona
3 de fruitals, cultius extensius (com cereals), animals domèstics en
pasturatge, la zona 4 de cultius forestals i la zona 5 que fa referència
a la natura silvestre sense intervenir, santuaris o zones silvestres
restaurades amb criteris de conservació.
Tenim dos models per aprendre, un és l’ecologia, els seus cicles: si
sabem com se passa d’un erm a un bosc podem tenir el nostre bosc
comestible. L’altre model és la cultura tradicional, no només pel que
fa a l’agricultura sinó també els sistemes constructius, edificacions,
aprofitament de l’aigua de pluja...
La UNESCO inclou la Permacultura com a eina útil per a l’Educació
per al Desenvolupament Sostenible (EDS)3 i defensa la seva inclusió
en el currículum de les diferents assignatures que conformen
l’educació formal.
L’exemple de l’IES Santanyí
Va ser a partir de de l’any 2011, després de les Jornades d’Eduació
per la Vida (Pollença) que va començar a gestar-se el que seria el
Projecte Espai Terra a l’IES Santanyí.
Una de les primeres activitats que se varen organitzar va ser
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aprendre a fer llatra amb el mestre artesà, de 92 anys, Sebastià
Burguera. Durant tres mesos va ensenyar els alumnes de 2n d’ESO
del Taller d’Artesania, a fer corda, punts de llibre i senalles amb
espart. La seva presència els va ensenyar també l’admiració i el
respecte cap a la saviesa de la nostra gent gran, així com ens va
sorprendre la riquesa del seu llenguatge, paraules i expressions
lligades a oficis i feines d’un temps.
Des de l’associació Permamed (Permacultura Mediterrània), la
primera passa va ser organitzar un taller amb el professorat que de
manera voluntària se va oferir, per tal d’aprendre els principis bàsics
de la Permacultura, establir una metodologia i acordar com incloure
els temes mediambientals dins les programacions de les assignatures.
El projecte va arrencar definitivament quan l’Ajuntament va cedir a
l’institut l’ús d’un terreny confrontant (d’uns 700 m2) que se trobava
abandonat i que era fins al moment un abocador de fems.

1- Perspectiva aèria de l’IES Santanyí. Planificació.

Ja teníem tots els ingredients necessaris: l’institut, els professors
i els alumnes, el terreny, només faltava tenir en compte el poble,
l’entorn més proper, la nostra realitat perquè recordant les paraules
d’en Gabriel Janer Manila: Si la cultura és una reflexió sobre la vida,
haurem de comprendre que l’escola estimuli aquesta reflexió a partir
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dels elements que extreu de l’entorn; perquè és mitjançant aquests
elements que establim les primeres relacions amb l’espai, aprenem
d’estimar una terra, alhora que possibilitam l’aparició de vincles
d’afecte amb aquell espai i ens sentim lligats a la peripècia dels
homes que l’habiten, a les tradicions, als vells costums, a la voluntat
de futur d’aquests homes.4
El nostre entorn és el poble, és la residència de gent gran, és la
depuradora, el cementiri, Cala Figuera, Cala Marmol, Consolació, Can
Jordi... i sobretot, el parc Natural de Mondragó!
Permacultura en acció
La feina d’en Julio Cantos a l’IES Santanyí s’inclou en el programa
de centres ecoambientals de la Conselleria de Medi Ambient i la
Conselleria d’Educació de la CAIB, que contempla l’assessorament
de voluntaris no docents. D’aquesta manera les activitats que duim
a terme sempre compten a més, amb la presència del professor
del grup-classe corresponent. Amb la filosofia del pensament
global i l’acció local procuram incloure els tallers en convocatòries
internacionals de la FAO, l’ONU, la UNESCO...
Explicarem diferents exemples de les activitats que duim a terme
seguint la zonació de la Permacultura (de més properes a més
llunyanes en l’espai).
ZONA 0
• Vermicompost: l’institut compta amb un cicle de Formació
Professional Bàsica de Cuina i Restauració. Com al poble no hi
ha recollida de matèria orgànica, explicam als alumnes els
avantatges de separar-la dels fems, el que pot servir d’aliment a
gallines i porcs, el farem servir per enriquir la terra del nostre
hort; aprenen a fer una compostera que situaran a la seva
terrassa i a com accelerar el procés de descomposició amb els
cucs. Feim la reflexió sobre el caràcter cíclic de la Natura, on no
té cabuda el rebuig. El taller acaba amb la resposta a una
enquesta sobre l’activitat.
• Cultiu biointensiu de plantes condimentaries en cuina. A la
mateixa terrassa i sobre palets reutilitzats, col·locam aquests
sacs de cultiu per poder tenir a mà i fresques, les plantes
que més sovint s’utilitzen a la cuina i que la majoria d’alumnes
no coneix: julivert, farigoles, orenga, fonoll, coriandre... i també
flors comestibles (Caputxina)! Abans de plantar-les feim un joc
de fitxes per a descobrir les seves propietats.
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2- Sacs de cultiu a la terrassa del cicle de Formació Professional Bàsica
de Cuina i Restauració.

• 2014 any intenacional de l’hortcultura familiar, FAO. Jardins
verticals: no és necessari tenir terreny per poder produir els teus
aliments. Al Taller d’artesania de 2n d’ESO, amb material
reutilitzat (unes botelles de plàstic), fabricam cossiols autoregants
per posar lletugues i calèndules que aniran penjades a la paret
de la terrassa.
ZONA 1
• Millora ambiental del pati: escocells. Actualment, unes reixes
metàl·liques cobreixen els escocells dels arbres del pati. Ara
que els arbres han crescut, aquest acer ofega el tronc i acumula
fems. Com transformar un problema en una solució? És un
dels principis de la Permacultura: des del taller preprofessional,
els alumnes les han retirat i després de calcular i dibuixar el
model, les substitueixen amb taulons de palet reutilitzat, el que
permet afegir terra i plantar lavanda, romaní, camamilla...
cedides pel viver públic de Menut (Escorca). D’aquest manera
l’arbre pot créixer i el pati té un altre aspecte i més perfumat!
És xerojardineria, necessita un mínim manteniment i poca
aigua.
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3- Escocells i Girardí al pati de l’IES Santanyí, curs 16-17.

• Millora ambiental del pati: horts adaptats. Com a la societat,
tenim al centre alumnes amb diferents capacitats físiques i
mentals... se feia necessari fer un hort adaptat, accessible a
tots... va néixer el “Girardí”; un hort a l’altura d’algú assegut
en cadira de rodes, capaç de girar amb una lleu empenta de la
mà impedida, capaç de satisfer els sentits amb els colors, els
aromes i el tacte. Dues bobines de cable una base feta amb una
taula de bar i un coixinet de motor de cotxe facilitaren
l’estructura que en contra de totes les previsions pessimistes,
segueix al bell mig del pati oferint menjar a persones, insectes
i ocells.
• Millora ambiental del pati: menjadors per a pardals (passer
domesticus), una espècie en regressió. Quan s’acaba el pati i
regne el silenci perquè els alumnes són a classe, les gavines
fan acte de presència i amb la seva voluptuositat desplacen
els petits pardals que cerquen les restes del pa que ha deixat
qualcú. Una petita construcció en fusta feta pels alumnes del
taller preprofessional, penjada del tronc d’un poll educa els
alumnes a no llençar el pa al terra, si de cas, depositar-lo al seu
interior on els petits ocells tenen repòs i poden alimentar-se
però on les gavines no tenen accés.
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ZONA 2
• Reutilizació d’espais públics abandonats: quan se va decidir
que era necessari que l’institut comptés amb una aula externa,
on aprendre de la Natura i on cultivar el nostre menjar,
cercàvem una parcel·la propera al centre. L’espai que vàrem
trobar, de titularitat municipal, va ser el més adequat perquè va
suposar recuperar una zona emprada com a abocador de fems,
de sòl compactat per les rodes dels autocars i els cotxes que hi
aparcaven i amb una biodiversitat amenaçada per les esquitxades
amb herbicida. La tasca de recuperar-lo, d’adequar-lo per a
l’aprenentatge, ha sigut una feina educativa en sí mateixa que
els alumnes, pares i professors estan duent a terme.

4- Vista aèria de la parcel·la del Projecte Espai Terra.

• 2015 any internacional dels sòls. Restauració de sòls fèrtils. Hort
lasanya. Per accelerar la recuperació d’un sòl compactat i
no fèrtil vàrem aplicar una tècnica anomenada hort lasanya
que consisteix en posar diferents capes de material orgànic:
cartró com a base per minimitzar el creixement d’herbes
espontànies, una capa de fems, seguida d’una altra de palla vella,
una altra d’herba verda sense llavors i tornar a començar, fems,
palla, herba... així es fa un compostatge extensiu i de superfície
imitant el compost que de manera natural se fa al bosc. Regam
aquesta lasanya per mantenir-la humida i afavorir la
descomposició aeròbica dels diferents materials. Durant aquest
període podem cultivar plantes tolerants a la matèria orgànica
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fresca; és el que vàrem fer amb el grup de Ciències Experimentals
de 3r d’ESO, vàrem plantar tomatigueres Cherry. Altres plantes
adequades serien les patates i carabasses.
• Hivernacle amb material reutilitzat. Saber orientar-se, aprendre
a aprofitar el Sol. La paret del magatzem on guardam les eines
que està orientada a Sud, ens ha servit per recolzar l’estructura
del nostre hivernacle fet amb material reutilitzat: fustes i
botelles. Va ser important comptar amb aquesta paret, d’altra
manera hagués estat molt complicat aixecar una estructura tan
feble capaç de resistir les ventades que de tant en tant bufen
al nostre municipi. Una feina dels alumnes de 3r i 4t Tecnologia
que han hagut de calcular i dibuixar el model per a després
construir-lo i veure els errors i els encerts del que havien
planificat.

5- Hivernacle de materials reutilitzats a l’Espai Terra, curs 15-16.

• Horts per als grups de 1r d’ESO. A cada grup de 1r d’ESO li
correspon un petita parcel·la d’uns 25 m2, organitzada mitjançant
palets reutilitzats que ordenen l’espai per a facilitar la feina de
20 alumnes a l’hora. La finalitat de l’hort no és produir per a
la venda sinó experimentar i poder aprendre del cicle vital de
les plantes. Viure i patir les inclemències del temps, alegrar-se
si plou quan toca o preocupar-se per les gelades quan els
brotets surten de la llavor. Preparar la terra, llaurar-la,
adobar- la, retirar les plantes espontànies, regar, recollir els fruits...
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6- Aula a cel obert a l’Espai Terra, alumnes de 1r d’ESO, curs 15-16.

• 2016 any internacional dels llegums. Sembra i consum de
llegums. Varietats locals. Una de les solucions per acabar
amb la fam al món súperpoblat és reduir el consum de carn i
obtenir les proteïnes gràcies a la combinació de llegums i
cereals. Així ho han après els alumnes de 1r d’ESO per
recomanació de la FAO. Hem estudiats les propietats dels
llegums: poden aportar proteïnes, no necessiten gaire aigua,
serveixen d’aliment per al pagès i per a forratge, se conserven
durant molt de temps, tenen molts nutrients i fibra, hi ha
gran quantitat de varietats adaptades als diferents climes...
profe! Són perfectes! Les sembram, les cuidam, les recollim,
les cuinam i tastam: crues, cuites, torrades, seques...
Aconseguim les llavors dels llegums propis de Mallorca de
l’associació de Varietats Locals de Porreres.

7- Vista general dels horts de 1r d’ESO a l’Espai Terra.
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• Energies renovables. Cuinant amb el Sol. L’associació
Permamed ens cedeix la cuina solar de forma parabòlica. És
un instrument que ens permet reflexionar amb els alumnes de
1r d’ESO sobre la procedència de l’energia que utilitzam a
casa, d’on ve i quina petjada ecològica deixa. Cuinam
castanyes, moniatos, ous ferrats, truites, infusions, cafès...

8- Cuinant amb el Sol, curs 15-16.

ZONA 3
• Llengües clàssiques i medi ambient: Classificació botànica de
les plantes. La riquesa del llenguatge popular fa que moltes
plantes s’anomenin de forma diferent segons l’illa o fins i tot
el poble on s’està. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO de Cultura
Clàssica aprenen que el nom botànic de les plantes, el seu
nom científic, serveix per identificar les plantes aquí i allà i
a tal fi s’utilitza de manera universal el llatí: figuera (Ficus
carica), codonyer (Cydonia Oblonga), ametler (Prunus
dulcis)...
• Agrojardineria didàctica. L’hort pizza. Amb els alumnes de 3r
d’ESO vàrem estudiar la geometria d’un hexàgon dibuixat
al terra. Amb una corda que feia de radi vàrem dibuixar la
circumferència i ens va servir també per dividir-la en sis parts
iguals (la circumferència és sis vegades el seu radi). A mode
de pizza, quatre sectors se varen sembrar de cereals per fer la
pasta, un altre amb tomatigueres i orenga per la salsa
i condiments. Al darrer sector vàrem representar el formatge
simbòlicament amb una planta de flor blanca l’Alyssum.
• Conveni de sembra de Varietats locals. Un dels nous camins
que hem encetat amb el Projecte Espai Terra és el de convertir
el centre educatiu en custodi de la biodiversitat agrícola de
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les Illes Balears; per això des de 2016 som socis de l’associació
de Varietats Locals i els exemplars que sembram a la parcel·la
són de llavors antigues de la zona. En un futur, ens agradaria
també tenir el nostre banc de llavors i explicar als alumnes la
importància de conservar les llavors d’un any per l’altre
per fomentar la biodiversitat i impedir que les grans empreses
les patentin.
ZONA 4
• Tancament comestible i de conservació. En un principi, la
parcel·la cedida per l’Ajuntment no estava tancada el que
permetia que cotxes, motos, cavalls, etc. trepitgessin el sòl
que intentàvem recuperar. Amb la participació de pares,
professors i alumnes vàrem col·locar tutors metàl·lics
reutilitzats dels arbres del pati per suportar la reixa. A dins
vàrem sembrar plantes comestibles silvestres de Mallorca,
sobretot per a ocells però altres també per a humans:
arboceres, aranyoners, cirerers de pastor, murtrera, romaní,
savines, ginebrons, mates... Per donar forma a aquest
tancament i fins que les plantes no tenguin major presència,
aprofitàrem les pedres abocades a les pistes de tenis per,
després de dues sessions “d’agrofitnes” amb els alumnes de
2n d’ESO i el seu professor d’Educació Física, construir un
jardí de rocall fet amb lavandes, alocs i estepes, això sí,
seguint els principis de l’ergonomia i fent molta atenció a la
higiene postural. Aquest jardí servirà, en un futur, per a la
destil·lació d’olis essencials de l’assignatura de Química.

9- Jardí de rocall al tancament de l’Espai Terra. Activitat familiar curs 16-17.
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• Verger Forestal (bosc comestible). Un verger forestal és un jardí
que imita l’estructura, dinàmica i funcions d’un bosc natural
però està compost per diferents espècies útils per als humans:
arbres fruiters, hortalisses assilvestrades, plantes medicinals i
condimentaries. Se varen triar diferents fruiters antics de
Mallorca. Després d’una gran sequera i d’haver-los regat amb
aigua dels aqüífers salinitzats hem pogut comprovar les espècies
més resistents i les que no han sobreviscut a condicions tan
adverses.
ZONA 5
• Recuperam la Peladissa? Estam envoltats d’ametlers abandonats
que expliquen d’on venim i cap a on anam... Sovint, a classe
feim dinàmiques per cohesionar el grup... us imaginau millor
dinàmica de grup que la de deixar que 15 adolescents se posin
d’acord per desplegar una vela, recollir les ametles i tornar a
plegar la vela? Idò és el que vàrem fer. Mentre pelàvem
les ametles explicàrem als alumnes com antigament els veïnats
s’ajudaven per fer aquestes tasques i aquestes reunions eren
l’excusa per cantar i ballar i alhora festejar: profe! què vol dir
festejar?, mentre se refrescaven menjant un meló ben dolç.

10- Dinàmica de grup... tomant ametles. Alumnes de 1r d’ESO, curs 16-17.

• Coneixement del nostre entorn i neteja de microplàstics a les
nostres costes. Els departaments d’Educació Fïsica, Geologia i
Dibuix organitzàrem una sortida que a partir d’ara se farà
anualment: anar caminant des de Cala S’Almunia fins al far de
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Ses Salines passant per Cala Marmol. El recorregut és d’una
ºbellesa indescriptible, ens serveix per fer senderisme, per
admirar les capes de roques que han anant donant forma a
la nostra costa i aprofitàrem la platja per fer un stopmotion amb
elements naturals que se troben a l’arena... La gran lliçó però va
ser recollir els microplàstics i petits trossos de fems que per la
seva mida són difícils de recollir i entren a la cadena tròfica
perquè els peixos els confonen amb menjar.
• Projecte d’aprenentatge-servei. Reforestació al Parc Natural de
Mondragó. Els departaments de Música i Dibuix, amb els
alumnes de Teatre i Dansa, Música i Eduació Plàstica i Visual de
4t d’ESO, treballàrem durant un mes sobre la història de
Mondragó: com va estar amenaçat per la seva urbanització i
com les protestes de la gent varen obligar el Govern a comprar
els terrenys i a protegir-los, era 1989... Gràcies a l’arxiu del
GOB-Santanyí (Toni Mestre), vàrem reconstruir els fets
mitjançant els titulars i les fotografies de les notícies dels
diferents diaris de l’època. Ens preparàrem així per participar
en el projecte de reforestació que els tècnics del parc ens
oferiren... Però no anàvem simplement a plantar arbres. La
professora de música, na Francesca Suau, va participar
activament a les protestes i d’aquells records va sorgir la cançó
amb lletra dels poemes de Joan Coves i Aina Bonet. El lema de
les protestes va ser “Mondragó, ara o mai” i nosaltres vàrem
afegir “Mondragó, ara o mai, sempre” perquè simbolitza
l’agraïment que sentim cap a aquelles persones que defensaren
el parc i també el nostre compromís de cuidar del Parc
per a les futures generacions. Allà, a la platja de Sa Font de
N’Alis una coreografia servirà per al vídeo que els alumnes
de Tecnologia muntaran i que tendrà com a banda sonora la
cançó d’Entreveus,“Mareta de Mondragó” gravada pels
mateixos alumnes.
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11- Mondragó, ara o mai, sempre. Alumnes de 4t d’ESO, curs 16-17.

•

2017 any del turisme sostenible. Projecte d’aprenentatgeservei. Voluntariat a La Trapa. Els alumnes de 1r de Batxiller
varen conviure a la finca La Trapa del GOB. Varen conèixer la
seva història i com va salvar-se de l’especulació urbanitzadora.
Durant dos dies realitzaren feines de voluntariat: reconstrucció
de paret seca amb en Miquel, mestre marger jubilat, sembra
de cereals, neteja dels horts, restauració de portes i finestres
i assecat de posidònia per a les obres de rehabilitació seguint
els principis de la bioconstrucció. Dormiren en tendes de
campanya i cuinaren el seu menjar... un bon foc ens serví per
passar la vetlada lluny de la civilització i les noves tecnologies...
tots hi volen tornar!

12- La Trapa, Serra de Tramuntana. Alumnes 1r de batxiller, curs 16-17.
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Conclusions
L’educació per a la vida que abans se rebia i passava de padrins
i pares a fills s’està perdent. La cadena s’ha trencat en la majoria
dels alumnes que tenim a l’institut: són fills d’immigrants d’altres
comunitats, d’altres països, desconeixedors dels costums mallorquins,
del parlar, de la climatologia, del paisatge... si no és a l’escola, no ho
coneixeran i no ho podran estimar. La cultura estava irremeiablement
lligada a la terra i és amb aquesta finalitat que el Projecte Espai Terra
va començar a pensar-se.
D’altra banda, la situació actual de superpoblació, contaminació a
les grans ciutats, deforestació, canvi climàtic, manca d’aigua potable...
fa que com recomana la UNESCO, l’educació per al desenvolupament
sostenible (EDS) sigui del tot necessària i s’integri en els currículums
de les diferents assignatures.
Durant aquests tres anys del Projecte Espai Terra hem aconseguit
la implicació de la directiva, part del professorat i de l’AMIPA, així
com el suport del Consell Escolar i de l’Ajuntament. A més, durant
el present curs 16-17 a 1r d’ESO se dediquen al projecte dues hores
lectives puntuables per a les assignatures de Biologia-Geografia i
Educació Plàstica i Visual.
La metodologia que aquestes activitats requereixen apunten a
una nova organització de l’ensenyament obligatori, replantejant els
horaris i la coordinació entre els diferents departaments, implicant
els alumnes en dinàmiques més participatives i involucrant-los en la
vida real i la presa de decisions que afecten el seu futur.
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LA BRISA (O EMBAT) I EL TERRAL
AL MUNICIPI DE SANTANYÍ
Maria Antònia Jiménez¹
Joan Gaspar Aguiló i Joan Cuxart¹

Resum
La brisa marina o embat és un fenomen meteorològic molt
freqüent a Mallorca durant les hores centrals del dia dels mesos
càlids (d’abril a octubre) degut a la diferència de temperatura entre
l’aigua del mar i la superfície de la terra. La brisa és un vent que es
genera a la costa i típicament va de mar cap a terra propagant-se
cap al centre de l’Illa, especialment a través del centre de les tres
grans conques (Palma, Alcúdia i Campos). Per altra banda, durant la
nit (especialment durant els mesos d’hivern) s’observa un patró de
temperatures oposat (l’aigua del mar està més calenta que la terra) i
s’afavoreix la formació del terral, un vent de terra cap a mar, oposat
a la brisa. Donat el terreny complex de Mallorca, aquests fenòmens
costaners interaccionen fortament amb els vents locals que es formen
als pendents de les muntanyes, moltes vegades augmentant o afeblint
la intensitat de la brisa o el terral.
L’objectiu d’aquest treball és descriure com són la brisa i el terral
generats a la costa del municipi de Santanyí. Per això, s’analitzaran les
sortides d’un model atmosfèric a alta resolució així com les mesures
atmosfèriques (vent i temperatura) d’una estació meteorològica del
municipi. Els resultats mostren com la topografia del municipi de
Santanyí condiciona fortament la intensitat i la duració d’ambdós
fenòmens, atès que interaccionen fortament amb els vents generats
als pendents de les muntanyes del sud de la Serra de Llevant. La
intensitat del vent i la temperatura presenten una gran variabilitat
entre els diferents nuclis del municipi. Els resultats també mostren
com la brisa i el terral a Santanyí tenen unes escales espacials i
temporals diferenciades respecte a altres municipis costaners del sud
de Mallorca.

1 Grup de Meteorologia, Departament de Física, Universitat de les Illes Balears.
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1. Introducció
L’entorn topogràfic de les Illes Balears és el responsable dels
vents predominants, tal com descriu J.M. Jansà (1951, 1961, entre
d’altres). Les Illes són vistes per ell com una cubeta fonda envoltada
de muntanyes altes i pràcticament continues excepte en unes poques
bretxes que generen les vies de penetració (Figura 1). Per exemple,
cal citar els vents forts de components nord (Tramuntana) que es
generen al Golf de Lleó degut a una canalització del vent entre el
Pirineus i els Alps. Així mateix, la vall del riu Ebre també és capaç de
canalitzar el vent, generant un vent de direcció NW a les Illes. Altres
vents que també són canalitzats per l’estret de Gibraltar, el Golf de
Gènova o per l’illa de Sicília també generen vents de SW, NE i E,
respectivament.
(a)

(b)

Figura 1. (a) Esquema de les vies de penetració del vent a la Mediterrània
occidental (JANSÀ, 1961) per poder explicar l’origen dels vents més freqüents
a les Illes Balears. (b) Origen topogràfic dels vents més freqüents que arriben
a les Illes Balears.

Depenent de la situació atmosfèrica present, s’afavoreix una
canalització respecte de les altres possibles (d’acord amb el patró de la
Figura 1) que condicionarà la direcció del vent a Mallorca i depenent
del seu origen la intensitat del vent variarà. Durant les situacions
atmosfèriques en que aquests vents són febles (aproximadament la
meitat dels dies de l’any), es donen les condicions òptimes per a la
formació de vents d’origen local. Particularment, a l’illa de Mallorca
hi trobam els següents:
La brisa marina o embat. És un fenomen costaner observat arreu
del món que genera un vent que va de mar cap a terra (CROSMAN
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i HOREL, 2010). Es produeix degut a l’escalfament diferenciat entre
l’aigua de la mar i la superfície de la terra durant el dia que genera
una diferència de temperatura. Generalment el màxim de vent
associat a la brisa marina està per davall dels 800m sobre el terra i
té una intensitat d’uns 5m/s (BECHTOLD et al., 1991), depenent del
lloc i de les condicions atmosfèriques presents. El màxim de vent es
produeix durant les hores centrals del dia (ARRITT, 1993).
El terral. Durant la nit, el cicle de brisa marina s’inverteix degut a
que el terra està més fred que l’aigua de la mar, generant un vent que
va de terra cap a mar prop de la zona costanera. El màxim de vent
és per davall dels 100m i menys intens que el generat en condicions
de brisa (CUXART et al., 2007).
Vents de pendent. Un altre fenomen molt característic que té lloc
als pendents de les muntanyes són els vents anabàtics i catabàtics
que es formen durant el dia i la nit, respectivament. L’aire en contacte
amb el pendent està més calent/fred que la resta durant el dia/nit i
aquesta diferència de temperatura és la responsable d’aquests vents.
En aquests casos, el màxim de vent és per davall dels 20-50m sobre el
terreny amb intensitats d’1-5m/s, depenent del grau d’inclinació del
pendent (WHITEMAN, 2000). A les valls també es formen el que es
coneix com a vents de vall, altament lligats amb els vents de pendent.
Durant el dia aquests vents van vall amunt i durant la nit vall avall.
En el cas de l’illa de Mallorca, la brisa marina o embat és present
a les tres conques principals (Palma, Alcúdia i Campos) durant les
hores centrals del dia dels mesos càlids, tal com es mostra a JANSÀ
i JAUME (1946) o més recentment a RAMIS i ROMERO (1995) i a
CUXART et al. (2014). El terral és present durant pràcticament tots els
dies amb vents generals febles i cels serens tot i que és més intens
durant els mesos d’hivern, quan la nit és més llarga i aquests vents
tenen més temps per desenvolupar-se. Aquests vents costaners a
Mallorca són els responsables de la gran densitat de molins (fariners
i per bombejar aigua) presents sobretot al centre de les tres conques
de Mallorca. A les Serres de Tramuntana i de Llevant, també es donen
les condicions favorables per a la formació de la brisa i el terral tot
i que hi ha pocs estudis que descriuen aquests règims en aquestes
serralades. En el cas de la brisa a la Serra de Llevant, cal mencionar
els estudis d’ALOMAR i GRIMALT (2004) i GÓMEZ-PUJOL (2014) a
on es mostren les escales temporals de la brisa. Els resultats numèrics
de CUXART et al. (2014) apunten que les muntanyes d’ambdues
Serres no permeten que la brisa es propagui terra endins com és en
el cas de les tres conques de Mallorca, tal com varen descriure JANSÀ
i JAUME (1946).
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Donada la complexitat de la topografia de Mallorca, aquests vents
costaners (embat/terral) interaccionen fortament amb els vents de
pendent de les muntanyes (anabàtics/catabàtics). D’aquesta manera
durant el dia es troben acoblats la brisa amb els vents anabàtics
(JIMÉNEZ et al., 2016) i durant la nit el terral amb els vents catabàtics
(MARTÍNEZ i CUXART, 2009). Aquest acoblament depèn de l’escala
espacial que es consideri. A nivell de conca (Palma, Alcúdia i Campos,
veure Figura 2a) durant el dia els vents anabàtics afavoreixen la
penetració de la brisa marina cap a terra endins mentre que a la nit
es produeix una convergència de vents catabàtics al centre de les
conques que afavoreix el terral. En el cas del municipi de Santanyí,
les muntanyes de la Serra de Llevant (especialment el Puig de Sant
Salvador o Consolació, veure Figura 2b) interaccionen fortament amb
la brisa i l’embat generats a la costa. A menor escala, el gran nombre
de petits torrents que hi ha al terme també modulen la intensitat i la
direcció d’aquests vents locals.
En aquest treball es mostraran quines són les característiques
principals de la brisa i el terral al terme municipal de Santanyí
mitjançant les sortides d’un model atmosfèric i l’anàlisi de les
mesures d’una estació de la xarxa meteoclimàtic (veure localització
a la Figura 2b).
(a)

(b)

Figura 2. (a) Mapa topogràfic Mallorca i el corresponent (b) zoom a la costa
sud-est. Els quadrats negres indiquen la localització de les estacions de la xarxa
d’AEMET (Ses Salines, Campos i Porreres estan indicades amb les lletres S, C i
P, respectivament). Els punts negres indiquen els llocs del terme municipal de
Santanyí estudiats en aquest treball (Santanyí, a on es troba l’estació de mesures i
Es Llombards i Calonge representats per LL i CA, respectivament).
El Puig de Consolació (CO) i el Puig de Sant Salvador (Felanitx, SS)
també estan indicats amb un triangle de color blau.
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2. La brisa marina i el terral a Mallorca. Exemples de casos
d’estudi numèrics
Per tal d’estudiar més a fons com són aquests vents locals a
Mallorca i en particular al municipi de Santanyí s’han realitzat dues
simulacions amb un model atmosfèric a alta resolució de dos casos
diferents. S’ha triat el cas del 23 de febrer de 2012 com a exemple
de vents terral + catabàtic i el cas del 5 de juny de 2010 per estudiar
els vents associats a l’embat + anabàtics. Aquestes simulacions
atmosfèriques s’han fet emprant el model MesoNH (LAFORE et al.,
1998) considerant dos dominis encaixats. El major és a 5km x 5km
de resolució espacial i cobreix les Illes Balears i el menor és a 1km x
1km i és centrat a l’illa de Mallorca (CUXART et al., 2007).
El vent (direcció i intensitat) a 10m d’altura sobre el terreny
obtingut a partir d’aquestes simulacions es mostra a la Figura 3.
Es pot veure que durant la nit (Figura 3a) els vents catabàtics són
presents als pendents de les muntanyes i convergeixen cap al centre
de les tres conques per sortir cap a la mar. A la mateixa vegada es
pot observar com els vents catabàtics són presents amb major o
menor intensitat als pendents de les muntanyes intensificant el terral
generat a la costa. Als pendents orientats cap a la mar a les Serres
de Llevant i Tramuntana també es produeix aquest efecte combinat
terral + catabàtics.
(a)

(b)

Figura 3. Topografia de Mallorca (en línies negres) juntament amb el camp de vent
(vectors indiquen la direcció i els colors la seva intensitat) a 10m sobre el terreny
obtinguts a partir de dues simulacions atmosfèriques. (a) Cas de vents nocturns
(terral + catabàtics) corresponents al 23 de febrer de 2012 a les 0200 UTC i (b)
cas de vents diürns (embat + anabàtics) del 5 de juny de 2010 a les 1300 UTC.
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De la mateixa manera es pot veure que la intensitat dels vents
diürns en condicions de brisa (al voltant de 7m/s) és major que
la dels nocturns (5m/s), tal com es mostra a la Figura 3. Aquests
resultats estan d’acord amb les observacions de vent tal com es
mostra a CUXART et al. (2007 i 2014). Tot i que aquí només es
mostra un exemple de cada tipus de vent local present a Mallorca, cal
dir que aquest patró es manté la major part dels dies de l’any quan
el vent general és feble i els cels són serens.
A la Figura 4 es mostra el mateix mapa que la figura anterior però
amb un zoom a la zona sud de Mallorca per poder veure millor el
que passa al terme municipal de Santanyí. Es veu com les muntanyes
de la Serra de Llevant condicionen fortament la intensitat i direcció
de la brisa i el terral, generant petites diferències en la intensitat i
direcció del vent en cada cas depenent de la distància a la costa i
al grau d’inclinació dels pendents. Tot i que la direcció del vent és
molt semblant en els diferents nuclis de població del municipi de
Santanyí, la intensitat del vent sí que és més variable. En el cas del
terral, els vents més forts es troben a la zona costanera més al sud del
municipi (Es Llombards i Cala Llombards) i prop dels pendents de
les muntanyes de la Serra de Llevant (S’Alqueria, Calonge). Per altra
banda, en condicions de brisa els màxims de vent es troben cap als
nuclis de l’interior i prop dels pendents de les muntanyes.
(a)

(b)

Figura 4. Direcció (vectors) i intensitat del vent (en colors) a 10m sobre el terra
per (a) un cas de brisa (5 de juny de 2010 a les 1200 UTC) i (b) per un cas de
terral (24 de febrer de 2012 a les 0000 UTC).
En línies negre es mostra la topografia de la zona.

Per tal de comprovar si els resultats obtinguts pels models
meteorològics s’adeqüen al comportament real, cal comparar-los
amb les observacions disponibles (JIMÉNEZ et al., 2008). A la Figura
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5 es mostra un exemple de validació emprant observacions de 2
estacions automàtiques del sud de Mallorca (Campos, Ses Salines) de
la xarxa d’AEMET pel cas de la brisa, encara que s’obtenen resultats
semblants pel cas del terral. La Figura 5 mostra com el model és
capaç de reproduir les evolucions del vent en ambdues localitzacions
indicant que els patrons de vent que es mostren a les figures 3 i 4
són realistes. En el cas de la conca de Campos, es veu com el vent és
de component sud i intens durant el dia (direcció de la brisa) mentre
que és més feble i de component nord-est durant la nit (direcció del
terral).
(a)

(b)

Figura 5. Sèries temporals de (a) la intensitat del vent i (b) direcció obtingudes
a partir de la simulació atmosfèrica (línies gruixades) i observades
(xarxa d’estacions AEMET, línies primes) a Campos (en color vermell) i
a Ses Salines (en color verd) pel cas de brisa del 5 de juny de 2010.

3. Anàlisi de la intensitat i direcció del vent observats a una
estació meteorològica de Santanyí
Donat que al terme municipal de Santanyí no hi ha cap estació oficial
(de la xarxa AEMET), en aquest apartat s’han analitzat les mesures
d’una estació meteorològica de Santanyí (ESIBA0700000107650A)
que pertany a la xarxa meteoclimàtic (http://www.meteoclimatic.net).
Aquesta és una xarxa d’estacions meteorològiques no professionals
en temps real i serveix perquè els observadors aficionats puguin
mostrar i compartir les seves dades meteorològiques.
La estació automàtica de Santanyí de la xarxa d’estacions
meteoclimàtic està situada dins el casc urbà del municipi de Santanyí.
Es tracta d’una estació Davis Vantage Pro situada al terrat d’una
casa de prou altura perquè la resta d’edificis no li facin ombra. Cal
mencionar que té un segell de qualitat destacada que indica la alta
fiabilitat de les mesures atmosfèriques que s’enregistren. Amb aquesta
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estació és possible obtenir valors de vent, temperatura, precipitació i
humitat que s’emmagatzemen cada 10s. El període de dades analitzat
en aquest treball va de desembre del 2010 a juliol del 2016.
La direcció del vent mesurada s’ha classificat en 8 categories (el
valor del parèntesi indica el valor central de cada categoria i que té
una amplada de 45º): N (0º or 360º), NE (45º), E (90º), SE (135º),
S (180º), SW (225º), W (270º) i NW (315º). A la Figura 6 es mostra
la rosa de vents anual i per a cada estació i s’empra per indicar el
percentatge de dies del període analitzat on el vent té cadascuna
d’aquestes 8 direccions.
Pel que fa al període d’estudi (2010-2016), 16% del registres
presenten vents amb calma (vent feble inferior a 1m/s) mentre que
6% dels casos el vent és fort (superior a 10m/s). Cal mencionar que
les calmes són més freqüents a les nits d’estiu a on típicament la
situació sinòptica és anticiclònica mentre que els vents més forts són
als dies d’hivern, fortament influenciats amb vents d’escala sinòptica
com els descrits a la Figura 1.
La rosa del vents obtinguda mostra clarament la predominança
del vent de component Est durant l’estiu (especialment durant el
dia) i d’Oest durant l’hivern (especialment durant la nit). A Santanyí
aquestes direccions corresponen a la brisa i al terral, respectivament.
Pel que fa a la primavera i a la tardor, aquests règims no són tan
habituals ja que es tracten d’un mesos de transició entre les nits
llargues de l’hivern (que s’afavoreix el terral) i els dies llargs i amb
fort escalfament del terra (condicions més òptimes per a la formació
de la brisa).
(a)

b)

Figura 6. (a) Rosa de vent anual (període desembre 2010 fins a juliol 2016) i
per a cada estació. El mateix a (b) però considerant només les hores de 13-15h
durant els mesos d’estiu i de 2-4h durant els mesos d’hivern.
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En el cas dels mesos d’estiu, es veu que un 58% dels dies
presenten vents de component Est i Sud-Est. Aquesta és la direcció
de la brisa a Santanyí però aquests dies també inclouen casos en que
el vent general (no local com la brisa) té aquestes direccions. Per tal
de descartar aquests casos, hem considerat les dades de vent l’estació
de la xarxa d’AEMET de l’Aeroport de Palma. Si es calcula la rosa
dels vents tal com s’ha fet a la Figura 6 per Santanyí, s’obté que a
l’estiu només un 4% de dies els vents tenen component Est i Sud-Est
degut al vent general (la brisa a l’Aeroport té component Sud-Oest).
Aleshores, si es lleven aquest 4% de casos de vent general de l’Est i
Sud-Est a la rosa del vents obtinguda per Santanyí resulta que un 54%
del dies de l’estiu presenten brisa.
Pel cas de l’hivern, s’obté que durant el 41% de les nits els vents
tenen component Oest. Però si no es consideren els vents de l’Oest
que poden tenir un origen sinòptic (fent l’analogia amb la rosa de
vents de l’Aeroport a on el 12% de les nits de l’hivern els vents són
d’Oest i no es corresponen al terral) resulta que només el 29% de les
nits de l’hivern presenten terrals (vents originats localment).
Per poder determinar la variabilitat temporal dels dies de brisa
i terral, és a dir, a quina època de l’any i a quina hora són més
freqüents cada un d’aquests vents, a la Figura 7 s’han analitzat amb
més detall els vents de component est (rang de vents del NE al SE) i
oest (rang de vents del NO cap a SO), corresponents a les direccions
de la brisa i el terral, respectivament, al terme municipal de Santanyí.
Es veu com un 50% dels dies dels mesos càlids (abril-maig fins
setembre) durant les hores centrals del dia els vents tenen component
Est i la majoria corresponen a casos de brisa. Aquest percentatge que
s’obté per Santanyí és semblant a altres localitzacions de Mallorca i
als estudis de JANSÀ i JAUME (1946). El cicle diürn de la brisa (quan
comença i quan acaba) també és semblant a altres llocs de Mallorca,
tal com mostren els estudis numèrics fets per CUXART et al. (2014)
o per l’anàlisi de les observacions de Cala Millor (GÓMEZ-PUJOL,
2014) o a Portocolom (ALOMAR i GRIMALT, 2004).
Per altra banda, els vents de component Oest (corresponent a
la direcció del terral en el terme municipal de Santanyí) són més
habituals a l’hivern i durant la nit. Així que aproximadament un
25% de les nits de l’hivern presenten aquest règim de vents de
terral (considerant que el 12% de casos a on el vent és de l’Oest a
la nit corresponen a vents de major escala, no terrals, d’acord amb
la rosa de vents de l’Aeroport de Palma). Durant la resta de nits (de
l’hivern i en general en qualsevol estació de l’any) els vents en calma
(intensitat del vent inferior a 1m/s) són molt freqüents.
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(a)

(b)

Figura 7. Percentatge de casos en que el vent (a) té la direcció de la brisa (NE-SE)
i (b) té la direcció del terral (NW-SW) per als 12 mesos de l’any i per cada hora.

Pel que fa als vents que tenen altres direccions (vents de Nord
i Sud, per exemple), aquests són habituals qualsevol mes de l’any.
Aquesta categoria recull vents forts d’escala sinòptica com els descrits
a la Figura 1 (per exemple, el vent intens de tramuntana té lloc sovint
durant els mesos d’hivern).
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4. Característiques de la brisa marina i el terral al terme
municipal de Santanyí
Els resultats mostrats a l’apartat anterior obtinguts a partir de
l’anàlisi de les observacions estan d’acord amb els casos d’estudi
descrits anteriorment realitzats a partir de simulacions atmosfèriques.
Aleshores, en aquest apartat s’empraran els resultats del model
atmosfèric pels casos de brisa i terral descrits anteriorment i poder
analitzar la variabilitat d’aquests vents als diferents nuclis del
municipi de Santanyí. A la Figura 8 es mostra l’evolució temporal del
vent i de la temperatura a 3 llocs del terme de Santanyí obtinguts
amb el model atmosfèric: Es Llombards, Santanyí i Calonge.
S’han triat aquests 3 nuclis com a representatius de la variabilitat
topogràfica del municipi. Calonge és al nucli a on els pendents són
els més forts de tot el municipi (Castell d’es Santueri). En sentit
contrari, a Es Llombards els pendents són més suaus, quedant
Santanyí en un terme mig entre les condicions de planura i pendent.
Aquestes diferències en la topografia de cada nucli de població fan
que els vents de pendent originats localment (anabàtics durant el dia
i catabàtics durant la nit) afectin de manera diferenciada a la brisa i el
terral generats degut a la diferència tèrmica mar-terra (de major escala,
coneguda com a mesosescala). Aleshores la brisa i el terra tenen
característiques lleugerament diferents a cada un d’aquests tres nuclis.
Pels tres nuclis considerats, la brisa és un vent de direcció Est-SudEst però les diferències poden arribar a ser de 45º. La topografia de
cada lloc és la responsable fent que la brisa a Es Llombards tengui
una direcció mitjana de 150º (SE) mentre que a Santanyí és més cap
al sud (direcció al voltant dels 180º). A pesar d’això, la intensitat de
la brisa és semblant als tres llocs a més de començar i acabar de
manera gairebé simultània. Les temperatures durant el dia també són
semblants als tres punts.
El que és més destacable durant la nit és que les diferències de
temperatura poden arribar als 7ºC. El fet de que a Es Llombards
el terreny sigui pràcticament pla fa que el terra es pugui refredar
molt més que, per exemple, a Calonge a on els vents de pendent
(catabàtics) generen turbulència i conseqüentment processos de
mescla prop del terra que tendeixen a escalfar l’aire a nivells baixos.
D’aquesta manera, als pendents de les muntanyes les temperatures
no són tan fredes com a les planures ja que la turbulència generada
pels vents de pendent redueix el refredament radiatiu durant la nit.
Per altra banda, les intensitats de vent durant la nit poden diferir en
2m/s entre les tres localitzacions considerades. Els vent més intensos
durant la nit es troben a Calonge degut a l’efecte combinat dels vents
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de pendent i el terral que es forma a la costa. A Es Llombards, on
el terreny és més pla, els vents de pendent són molt més febles i, a
la pràctica, dominen les condicions de calma, afavorint-se els forts
refredaments durant la nit.
(a)

(b)

Figura 8. Evolució temporal de la intensitat del vent, la direcció i la temperatura
per un cas de (a) brisa i (b) terral a diferents nuclis del municipi de Santanyí
obtinguts per simulació atmosfèrica.

5. Conclusions
L’anàlisi combinada de les sortides d’una simulació atmosfèrica i de
les mesures d’una estació meteorològica a Santanyí (xarxa d’estacions
meteoclimàtic) ha servit per poder descriure les escales temporals i
espacials de la brisa i del terral al terme municipal de Santanyí.
Amb el model atmosfèric s’ha mostrat que la brisa i el terral
estan fortament influenciats per la topografia de la zona. La brisa és
aproximadament igualment d’intensa als diferents nuclis analitzats
mentre que la direcció depèn del lloc (poden haver-hi diferències de
45º). Això indica que el mecanisme que genera la brisa (diferència
de temperatura terra-mar) és semblant en els diferents nuclis del
terme. Durant la nit, els llocs situats més prop dels pendents de
les muntanyes (com Calonge) refreden uns 7ºC menys que els
de les zones més planes (com a Es Llombards) on les condicions
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d’estabilitat són més favorables degut a que el terreny és pla i no es
generen vents de pendent que tendeixen a barrejar l’aire prop del
terra i eviten refredaments tan forts (condicions prop de la calma).
Les dades observacionals de la estació de la xarxa d’estacions
meteoclimàtic de Santanyí mostren que tant la brisa com el terral són
habituals durant els dies d’estiu (un 50% dels dies) i les nits d’hivern
(un 30% de les nits), respectivament. Aquest percentatge pels casos
de brisa és semblant al que s’obté a altres llocs costaners de la Serra
de Llevant (com per exemple a Cala Millor, GÓMEZ-PUJOL 2014, o a
Portocolom, ALOMAR i GRIMALT, 2004) indicant que el procés físic
principal que genera tant la brisa com el terral és la diferència de
temperatura terra-mar.
Cal dir que el terme municipal de Santanyí és topogràficament molt
complex amb muntanyes, pendents i zones planes, com s’han descrit
en aquest treball. Cal mencionar que la costa és també molt complexa
ja que, a més de ser molt irregular, hi ha un gran nombre de petits
torrents i barrancs que moltes de les vegades generen petites cales
(Cala Llombards o Cala Santanyí per posar un exemple). Com s’ha
descrit en la introducció, en aquests torrents també es formen vents
de vall i de pendent que tenen un règim oposat de dia i de nit i que
intensifiquen la brisa i el terral generats per mecanismes de major
escala (diferència de temperatura terra-mar). Per poder entendre tots
aquests mecanismes caldria un estudi molt més detallat amb mesures
atmosfèriques en aquestes zones. Els models meteorològics, que
típicament empren resolucions espacials de l’ordre dels centenars
de metres, no són suficients per capturar la variabilitat del terreny
en aquests torrents que pot arribar a ser de l’ordre de desenes de
metres.
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TERRES I ACTIVITAT AGRÀRIA
DELS VOLTANTS DE CALONGE
Maria Adrover Fiol
Jaume Vadell Adrover

1. Introducció
El paisatge calongí és el de terres vermelloses sembrades
d’ametllers i garrovers i delimitades per parets de pedra seca, que
miren cap a la mar i amb el Castell de Santueri a la seva esquena. El
terreny està molt parcel·lat i dividit entre molts de propietaris que,
tot i la pobresa de les terres, vivien majoritàriament de l’agricultura
fins a la segona meitat del segle passat. Actualment algunes parcel·les
s’han deixat de conrear però encara són molts els que mantenen el
camp ben cuidat.
En aquest treball es descriuen les principals tipologies de terra i
s’analitzen els factors determinant de l’activitat agrària de la zona.
2. Localització
Les terres de Calonge es localitzen a l’extrem més oriental del
terme municipal de Santanyí, limitant amb el municipi de Felanitx pel
nord i per l’est i amb la mar pel sud-est, tot i que la costa actualment
és més coneguda amb el nom Cala D’Or. Cap a l’oest no existeix
cap frontera definida que separi les terres de Calonge amb les de
S’Alqueria Blanca, ja que administrativament formen part del mateix
municipi. Si bé, per aquest treball s’ha considerat l’àrea d’estudi fins
més o menys el torrent de Sa Conca. En qualsevol cas, la tipologia
de les terres i l’activitat agrària que es comenta en referència a les
terres de Calonge es pot fer extensiva a la major part del municipi
de Santanyí.
3. Climatologia
El clima és el típic mediterrani, amb una època seca que va de
maig a setembre. Les precipitacions més abundants es donen a la
tardor, entre els mesos de setembre i octubre, i en tot l’any plou una
mitjana de 442 mm. Les temperatures són suaus i van d’una mitjana
de 10ºC a l’hivern fins a uns 25ºC de mitjana a l’estiu. El risc de
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gelades es concentra en els mesos d’hivern, entre desembre i març,
però aquestes no solen ser gaire importants. Aquest clima condiciona
la vegetació i el tipus de cultius, que han d’adaptar el seu cicle vital
a l’època de major disponibilitat d’aigua, que va des d’octubre fins a
abril (Figura 1).

4. Geologia
Excepte el vessant oest del Puig de Sa Talaia, al nord de Calonge,
que està constituït per dolomies del triàsic superior, i un petit redol
prop de les cases del Camp den Ventura constituït per calcàries
mioclàstiques, margues i calcàries de l’Eocè, la major part de les terres
de Calonge s’han format sobre calcàries oolítiques, estromatolítiques i
arrecifals i calcarenites del Miocè superior (IDEIB < http://ideib.caib.
es/visualitzador>). Es tracta, per tant, de roques dures d’origen marí
formades majoritàriament per carbonat de calci. A nivell superficial
aquestes roques poden estar alterades per processos de dissolució
i adquirir formes planeres (lloses) o presentar múltiples forats. A
una major fondària s’hi poden trobar cavitats o coves amb presència
d’estalactites i estalagmites.
L’abundància de roques i pedres en superfície es posa de manifest
en la gran quantitat de parets i clapers que, a més, aporten informació
molt valuosa sobre la litologia, la geomorfologia i la distribució de la
terra (Vadell i Adrover, 2015).
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5. Relleu
El relleu és majoritàriament pla però amb un lleuger coster
cap a la mar d’un 2% de mitjana que fa que s’hi donin processos
d’erosió i acumulació de materials. Aquesta plana o marina es veu
interrompuda per alguns torrents perpendiculars a la costa i que, en
alguns indrets, presenten desnivells importants.
6. Tipus de sòls principals
El tipus de roca i el relleu, juntament amb el clima, la vegetació i,
en especial, el temps, determinen la formació d’una tipologia de sòl
o un altre (Porta et al., 1987).
Els voltants de Calonge es caracteritzen majoritàriament per terres
vermelloses i, generalment, d’escassa fondària. Dins aquestes terres,
conegudes popularment amb el nom de call vermell, en podem
diferenciar quatre grups principals segons les seves característiques i
els seus factors formadors. Els hem classificat seguint la nomenclatura
de la FAO (IUSS Working Group WRB, 2015).
6.1. Luvisòls
Dins aquesta categoria s’inclouen els sòls de més de 25 cm
de fondària que presenten un horitzó àrgic, que és una capa
subsuperficial d’acumulació d’argila. La seva formació és lenta i
en aquesta hi intervenen processos químics com la dissolució i el
rentat dels carbonats de calci, gràcies a l’acció de l’aigua i el diòxid
de carboni de les arrels. És per això que aquests sòls solen estar
descarbonatats, tot i que també és possible que hagin sofert una
recarbonatació com a conseqüència de l’acció antròpica, ja sigui
mitjançant les labors agrícoles, que rompen fragments de roca
calcària, o per aportació de terres més carbonatades.
A la taula 1 es mostren algunes característiques físico-químiques
d’un exemple representatiu de Luvisòl mostrejat a Sa Vinya Vella
(ETRS89 31S; 517987E, 4360657N). Aquest sòl, de textura francoargilo-llimosa, està totalment descarbonatat, aquest fet fa que,
proporcionalment, tengui una major riquesa en altres elements
minerals. A més, també destaca pel seu alt contingut en manganès i
zinc, relacionat amb un major contingut en minerals d’argila (Adrover
et al., 2007). Tot això fa que sigui una tipologia de sòl amb molta
fertilitat natural, que és molt apreciada per part dels pagesos. La
principal limitació que, en general, tenen aquestes terres és la poca
fondària i, en conseqüència, la baixa disponibilitat hídrica durant
l’època seca. Si bé, en anys humits tenen una bona productivitat, tant
de cultius com de vegetació natural.
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Taula 1. Característiques físico-químiques del sòl.
Paràmetre

Luvisòl

Calcisòl

Fluvisòl

Fluvisòl

(0-20 cm)

(0-20)

(0-40 cm)

(100-120 cm)

Arenes (g/kg)

78

161

315

219

Llims (g/kg)

614

395

432

481

Argiles (g/kg)

308

444

253

300

COT (g/kg)

16,1

13,2

11,9

11,3

CCE (g/kg)

0

251

402

420

pH

8,1

8,1

8,2

8,6

P total

472

620

360

370

CIC (cmol/kg)

18.7

26.2

12.2

16.0

K (g/kg)

16,6

16,7

8,4

9,6

Ca (g/kg)

9

109

150

144

Mg (g/kg)

5,8

8,8

64,5

49,9

Na (g/kg)

0,52

0,57

0,54

0,73

Fe (g/kg)

38,3

33,4

18,1

20,8

Cd (mg/kg)

0,46

0,72

0,06

0,35

Cr (mg/kg)

71,4

61,9

53,6

46,0

Cu (mg/kg)

27,3

21,1

11,,7

13,7

Mn (mg/kg)

851

402

399

466

Ni (mg/kg)

38,6

31,2

25,5

23,9

Pb (mg/kg)

24,9

15,9

8,4

11,0

Zn (mg/kg)

87,3

64,2

44,3

55,0

COT: carboni orgànic total; CEE: carbonat de calci equivalent; CIC: capacitat
d’intercavi catiònic.

6.2. Calcisòls
Són sòls que presenten un horitzó càlcic o petrocàlcic, és a dir,
algun tipus d’acumulació de carbonats de calci secundaris. Aquestes
acumulacions poden tenir una gruixa considerable (Fotografia 1) i
la seva consistència pot ser fluixa (horitzó càlcic) o dura (horitzó
petrocàlcic). Les acumulacions de carbonats de calci de consistència
fluixa, conegudes popularment com a sauló, s’utilitzaven antigament
per a la reparació de paviments de patis, camins, etc. A més, tenen
la propietat de retenir la humitat i permetre el pas de les arrels,
Departament de Biologia. Universitat de les Illes Balears. 07122 Palma
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de manera que els cultius tenen una major disponibilitat d’aigua
(Duniway et al., 2010). En canvi, quan les acumulacions tenen
consistència dura el pas de les arrels es veu limitat.

Les característiques del Calcisòl que es mostren a la taula 1
corresponen a un perfil realitzat a Can Baltasar (ETRS89 31S;
517814E, 4360294N)que es caracteritza per presentar un horitzó
càlcic de gruixa considerable (d’aproximadament 150 cm). La capa
de sòl superficial a aquest horitzó, d’uns 40 cm de gruix, té una
textura franca i una capacitat d’intercanvi catiònic de 26.2 cmols/
kg, el que indica una bona fertilitat (Saña, 1996). El seu contingut
mineral és comparable amb el Luvisòl descrit a Sa Vinya Vella, però,
amb una major contingut en carbonats. El límit entre la capa de terra
vermella superior i l’horitzó càlcic és abrupte, el que pot indicar que
s’ha desfondat. A més, s’observen gavetes i clots de fins a 80 cm de
fondària. Això vol dir que en el passat s’ha augmentat artificialment
el volum de sòl a costa de l’horitzó càlcic, el que és possible a
causa de la poca consistència d’aquest material. Ara bé, la mescla
del material càlcic amb el sòl superficial no és una pràctica molt
recomanable, ja que augmenta el percentatge en carbonats del sòl i,
en conseqüència, disminueix la proporció d’altres elements químics
(Adrover et al., 2013).
En general es pot considerar que els Calcisòls tenen una fertilitat
mitjana - alta i són bones per als conreus de cereals de gra resistents
com l’ordi o la civada.
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6.3. Leptosòls
Per definció els Leptosòls són sòls amb una fondària igual o
inferior a 25 cm o que presenten més d’un 80% d’elements gruixats
(graves i pedres). Els Leptosòls de Calonge formen part del primer
grup i s’han format damunt roca calcària que, en alguns indrets, aflora
en superfície. L’escassa fondària i, especialment, els afloraments
rocosos, dificulten el seu conreu amb maquinària agrícola, perquè al
llaurar-lo es fan malbé les arades, fet que queda palès en el topònim
de na Trencaferros (Aguiló, 2007). A més, tenen poca capacitat de
retenció d’aigua. Les seves propietats químiques són similars a les
dels Luvisòls, de manera que serien terres fèrtils si tenguessin una
fondària suficient. Alguns propietaris han intentat augmentar el
volum del sòl mitjançant aportacions de terra d’altres indrets, el que
ha causat una recarbonatació de la terra i, en conseqüència, una
pèrdua de la fertilitat química. Part d’aquestes terres estan cobertes
per garriga o en situació d’abandó, però també s’utilitzen per al
conreu d’ametlles i garrovers en combinació amb pastures per al
ramat, principalment oví. En podem trobar a zones en pendent que,
encara que aquesta sigui suau, es veuen sotmeses a l’erosió i és la
tipologia característica a les marines de la vorera de mar.
6.4. Fluvisòls
Es caracteritzen per estar formats per capes de diferents materials
aportats per acció de l’aigua durant les torrentades. Aquestes terres
només es troben en el jaç dels torrents i s’han format de manera
discontínua. S’hi poden trobar sòls de diferents èpoques enterrats
per capes de graves més grosses o més petites arrossegades per
l’aigua. L’exemple que es presenta a la taula 1 correspon al perfil
d’un sòl descrit en el torrent de Sa Conca (ETRS89 31S; 516779E,
4360298N). Es distingeixen dues capes de sòl pròpiament dit,
separades per diferents capes de materials d’origen al·luvial (graves
arrossegades pel torrent). En superfície (0-40 cm) hi ha el sòl actual,
però entre els 100 i 120 cm de fondària s’hi troba un sòl enterrat
amb característiques molt similars a l’actual. Aquest sòl abans estava
en superfície i va ser cobert per diferents capes de graves aportades
per torrentades. L’elevat contingut en carboni orgànic del sòl antic
indica que va quedar enterrat de forma abrupte. És possible que
entre aquest sòl i l’actual s’hagin format altres sòls que hagin estat
erosionats per l’aigua d’escorrentia, sense deixar testimoni. Al
marge de la semblança de les dues capes de sòl, tant en les seves
característiques físiques com en les químiques, el Fluvisòl de Sa
Conca destaca per l’elevat contingut en carbonat de calci equivalent
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(superior al 40%) i per un alt contingut en magnesi, molt superior al
de les altres tipologies de sòls. Aquests dos paràmetres indiquen que
el material originari d’aquest sòl no prové de les roques del voltants,
formades per carbonat de calci, sinó de les dolomies presents a la
serra de Llevant, d’on parteix aquest torrent, que són unes roques
constituïdes per carbonats de calci i magnesi.
En general els Fluvisòls són terres fèrtils que permeten el conreu
de cereals. En el passat també hi havia cultius arboris, però la major
part d’aquests varen ser arrossegats per la torrentada de 1989.
7. La vegetació natural
A causa de la gran parcel·lació de la terra i, per tant, de l’alt
nombre de petits propietaris, es pot dir que la major part de la terra
cultivable està o ha estat cultivada en algun moment. La vegetació
natural es concentra en aquells indrets on l’escassa fondària del sòl
i la presència d’afloraments rocosos fa inviable l’activitat agrícola.
Es tracta d’una vegetació adaptada a viure en condicions de baixa
disponibilitat d’aigua i es caracteritza per la predominança del pi
(Pinus halepensis) com a espècie arbòria, acompanyat de diversitat
d’espècies arbustives. Entre aquestes destaquen mates (Pistacea
lentiscus) i ullastres (Oleo europaea var. Sylvestris) però on també
s’hi troben algunes mates-selves (Rhamnus alaternus) i aladerns
de fulla estreta (Phillyrea angustifolia) als que, prop de la costa,
s’hi afegeixen les savines (Juniperus phoenica). Els acompanyen
l’estepa llimonenca (Cistus montpeliensis), en el cas del sòls
descarbonatats, o l’estepa blanca (Cistus albidus), que prefereix els
sòls carbonatats. L’estrat herbaci està constituït, majoritàriament per
fenàs (Brachypodium retusum).
Actualment la vegetació natural està recuperant terreny a les terres
cultivades, principalment les més primes dels voltants del poble.
8. Aprofitament agrícola
Com hem comentat anteriorment, els cultius majoritaris als
voltants de Calonge són els d’ametllers i garrovers, en combinació
amb pastures, principalment per al ramat oví (Fotografia 2). La baixa
disponibilitat hídrica del sòl, relacionada amb la poca fondària, no
permet el cultiu de cereals de gra exigents com el blat. Antigament es
cultivava “xeixa”, una varietat rústica de blat, a les terres considerades
més bones, però la seva producció era poc rellevant (Antich i Salom,
2003).
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L’ametller és un cultiu que resisteix força bé les condicions de
sequera però és susceptible a les gelades, especialment durant
l’època de floració i fructificació de manera que les gelades de
finals d’hivern i principis de primavera poden afectar negativament
la collita (Fornès, 2009). Malgrat l’arbre és resistent a la sequera,
la producció d’ametlla sí que està condicionada a la disponibilitat
d’aigua del sòl. A Calonge la probabilitat de gelades és baixa, i aquest
fet permet el cultiu de varietats d’ametller molt primerenques, que
solen florir entre la darrera setmana de gener i mitjan febrer, com
és el cas de les varietats Jordi, Pere-Xina i d’en Verro, entre d’altres.
D’aquesta manera s’adapta el cicle vital de l’ametller al període
de major disponibilitat hídrica ja que la maduració del fruit té lloc
abans de l’època seca i també s’avança la recollida del fruit, que pot
començar a finals de juliol – principi d’agost.
El garrover és un arbre molt rústic que pot viure perfectament en
terres de poca fondària, tot i que prefereix els sòls calcaris i de textura
franca. És molt resistent a la sequera i tolera bé les altes temperatura
però és sensible al fred i es veu afectat per les gelades (Estrada et
al., 2002). Per aquests motius és l’arbre majoritari, juntament amb
l’ametller, tant en els Leptosòls com en els Calcisòls i Luvisòls.
L’expansió del garrover va tenir lloc a finals del segle XIX i principis
del XX com a arbre fruiter en terrenys estèrils, rotes, o camps de cereal
amb poc rendiment, abans tan sols hi havia exemplars aïllats i era
poc apreciat, considerat aliment de pobres (Rosselló i Verger, 1964).
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Amb combinació amb els cultius d’ametllers i garrovers, sovint
intercalats dins una mateixa parcel·la, se sembren pastures per al
ramat oví que també aprofita la vegetació natural, tant dels conradissos
com de les garrigues. L’herba i les farratges creixen durant el període
de màxima disponibilitat hídrica, de final de setembre fins al mes
d’abril. Durant l’estiu el ramat és alimentat parcialment amb cereals.
Per abeurar el ramat moltes parcel·les disposen d’aljubs que recullen
l’aigua de pluja, tot i que actualment s’utilitza també aigua de la
xarxa d’abastiment.
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