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És un fet que moltes poblacions històriques de Mallorca organitzen,
des de fa anys i de manera periòdica, trobades i col·loquis
d’investigadors que, centrats en un espai concret, redunden en
benefici de la coneixença científica del medi i de la gent. Tant per part
de l’associació cultural Lausa, com de l’Ajuntament, consideràrem que
podria esser altament positiva per a Santanyí la instauració d’unes
diades destinades a conèixer millor la nostra realitat territorial i social
i vet ací que la idea fructificà en les Primeres Jornades d’Estudis
Locals, el resultat de les quals avui teniu a les mans.
Fou una gran satisfacció constatar l’àmplia resposta que tingué la
convocatòria i una agradable sorpresa veure la diversitat dels temes
abordats i l’alt nivell assolit per les comunicacions presentades. El
ventall ha estat molt ampli, amb una cronologia que abasta des dels
temps més remots de la nostra història geològica fins a coses ben
recents, pràcticament dels nostres dies.
L’organització de l’acte fou possible gràcies a la bona entesa
entre Lausa i l’Ajuntament, el qual no escatimà esforços per tal que
l’esdeveniment tingués la lluïdesa i la repercussió que mereixia.
Volem agrair a l’Institut d’Estudis Baleàrics l’ajut que ha prestat per
a la publicació de les comunicacions i al Centre de Professorat de
Manacor la seva col·laboració. Donam també les gràcies als membres
de la Comissió Científica, integrada per les persones següents: Maria
Barceló, Magdalena Gayà, Miquel Grimalt, Joan Miralles i Cristòfol
Salom. Que vagin, sobretot, aquestes paraules de gratitud als autors,
tant de la ponència, com de les comunicacions, sense els quals
aquesta obra no s’hauria gestat.
És el desig de tots que aquest camí encetat tingui la continuïtat
necessària perquè d’ací a una sèrie d’anys puguem gaudir d’un bon
grapat de publicacions com la que avui amb goig us oferim.
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Em sent molt orgullós, com a batle i
com a santanyiner, de poder presentar
les Primeres Jornades d’Estudis Locals
de la Vila de Santanyí, i emocionat pel
gran èxit d’aquesta convocatòria. Vull
agrair, de tot cor, la feina de coordinació
i programació de l’Associació Cultural
Lausa.
Celebrar un esdeveniment d’aquestes
característiques en un poble com el nostre, tan ric culturalment, era
una de les fites que vaig tenir clares des del primer moment que vaig
ocupar la Batlia d’aquest municipi; com deia al discurs d’investidura:
“Com a santanyiner defensaré amb fets i de manera ferma la cultura i
els valors patrimonials d’aquesta terra, i, evidentment, la llengua que
ens defineix com a poble”.
La intenció de promoure el coneixement i la difusió del municipi
des del punt de vista històric, geogràfic, econòmic, social o
cultural, s’ha vist assolida amb escreix atesa la gran participació.
Vint comunicacions que van des de la paleontologia, la música, la
lingüística o l’agricultura, entre molts d’altres àmbits, són tot un èxit
d’acollida i una bona manera de disposar d’una via per a la difusió i
posterior publicació dels seus treballs.
Amb la realització anual de posteriors edicions s’anirà reunint
any rere any un material i un conjunt de recursos informatius de
caràcter local que restaran a disposició d’institucions o particulars i
que contribuiran, sens dubte, a crear una dinàmica positiva i prolífica
en aquest àmbit.
Deia Sòcrates que el passat té els seus codis i costums. Els fets
ocorren, les persones passen i en la nostra memòria col·lectiva
queden les històries que tots anam deixant. Es tracta de les històries
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més petites que es dibuixen a cada poble, a cada carrer, fins i tot a
cada casa. Són aquell passat que ens pot ajudar a fer comprendre
com eren, com actuaven i com pensaven els nostres antecessors.
Desxifrar aquest laberint de petits fets quotidians és una aventura,
una petita part de la qual queda palesa en aquesta publicació.
És per aquest motiu que, des de les institucions públiques, estam
obligats a fer tot el que estigui a les nostres mans per incentivar
les persones que duen a terme una tasca digna de lloança i que
poques vegades es valora de forma suficient. Per això, vull agrair
la implicació de tots els autors participants en aquestes jornades
i, a la vegada, animar-los que continuïn participant en futures
edicions, perquè això no seria possible sense els investigadors, tant
vocacionals com professionals, que sou els que donau contingut a
aquestes jornades, els que anau obrint finestres al coneixement de la
realitat santanyinera, la més actual o la més històrica i remota.
Gràcies a l’Institut d’Estudis Baleàrics, al Centre de Professors i,
especialment, com ja he dit al principi, a l’Associació Cultural Lausa.
Llorenç S. Galmés Verger
Batle
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SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

Aspectes

fonètics i morfològics

del parlar de

Santanyí*

Cosme Aguiló

Prefaci
D’entrada, volem donar les gràcies a l’associació santanyinera
Lausa per haver-nos honorat amb la comanda d’aquesta ponència
per inaugurar les I Jornades d’Estudis Locals. Alhora, i demanant
excuses pel fet que el nostre ajut físic a l’entitat és lluny d’esser el
desitjable, volem manifestar la nostra satisfacció de formar part d’un
col·lectiu que es mou a bon ritme per a la salvaguarda del patrimoni
cultural i ho fa des d’un ventall ampli de diversitat. Volem palesar
també la nostra gratitud a les institucions que hauran fet possible
que aquest petit estudi que hi presentàrem vegi la llum en forma de
publicació escrita.
A part de l’article Transcripció de cançons populars amb notes
sobre fonètica sintàctica, de MOLL (1934),1 producte d’una enquesta
realitzada en es Llombards, podem dir que no hi ha d’altra població
del terme de Santanyí que hagi estat mai objecte d’un estudi
monogràfic sobre el parlar dels seus habitants, o només sobre
alguns aspectes, com és el cas mencionat, tot i que és habitual que
els treballs d’investigació del dialecte baleàric donin alguns detalls
concrets de les característiques lingüístiques de la zona del sud-est
mallorquí, la que ara ens ocupa. S’hi pot trobar informació dispersa
que, en el seu conjunt, fa llum sobre les particularitats que tinyen de
fisonomia pròpia la parla dels santanyiners.
Entre les publicacions de caràcter general que dediquen part
de la seva atenció al parlar local és obligat esmentar el Bolletí del
Diccionari de la Llengua Catalana, d’ALCOVER / MOLL (1902-1936),
el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana,
COROMINES (1980-2001), el Diccionari català-valencià-balear
d’ALCOVER / MOLL (1930-1962), l’estudi El habla de Mallorca, de
* Aquest treball s’ha beneficiat de consultes orals fetes als doctors Nicolau Dols i Joan Melià,
als quals volem expressar el nostre més sincer agraïment.
1 MOLL, FRANCESC de B. «Transcripció de cançons populars amb notes sobre fonètica
sintàctica». A: Anuari de l’Oficina Romànica, VII. Barcelona: 1934. p. 353-388.
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MOLL (1974), l’Atles Lingüístic del Domini Català, de VENY / PONS
(2001-2010), i el Petit Atles Lingüístic del Domini Català, de VENY
(2007-2013).
L’edició recent de diversos epistolaris entre Mn. Miquel Clar, des
Llombards, i Mn. Alcover, Francesc de B. Moll, i altres personalitats
de l’època relacionades amb l’aportació de materials per al futur
Diccionari Català-Valencià-Balear, obre una nova perspectiva de cara
a l’estudi del parlar llombarder de la primera meitat del segle XX.2
El català que parlen els santanyiners, com el de la resta dels
illencs, s’adscriu al català oriental per motius de repoblament. Com
és sabut, després de la conquista de l’illa per les hosts del rei Jaume
I, el 1229, Mallorca va esser repoblada amb colons procedents en sa
gran majoria de la part oriental de Catalunya. Som de l’opinió que els
que s’establiren per Santanyí vengueren, sobretot, de les comarques
de l’Empordà, el Bages i el Maresme, motiu pel qual hi trasplantaren
la llengua que es parlava en aquelles terres durant els segles XIII,
XIV, i posteriors. Els trets arcaïtzants propis de les localitats d’origen
s’afaiçonaren amb les aportacions minoritàries d’altres parlars i s’hi
mantingueren vigorosos en bona part fins a la segona meitat del
segle XX. Des d’aquesta data fins avui, hi ha hagut un empobriment
progressiu de les característiques tot just mencionades i això es
fàcilment observable des de l’òptica de l’envelliment personal, en
sentir parlar els joves d’ara. Ens referim, és obvi, als autòctons, perquè
amb excessiva freqüència constatam que la llengua que s’ensenyoreix
del carrer no és precisament la que porta segles d’arrelament en el
territori. Potser caldria dir les llengües, en una zona de tants residents
estrangers i tan marcada per les activitats del turisme de masses.
La documentació arxivística que ha arribat fins als nostres dies
sovint dóna indicis de la provinença dels repobladors. Quan en
una transacció trobam escrits noms com Berenguer Segarra, o
Jaume Vallespir, podem pensar que és molt probable que, en última
instància, el lloc originari de tals persones era la Segarra i el Vallespir,
respectivament. En altres ocasions, davant antropònims acompanyats
de preposició, la cosa és molt més clara. No pot haver-hi gaires dubtes
que les preposicions transcrites en els noms, per esmentar dos casos,
d’un Guillem de Banyoles i d’un Joan de Ripoll delaten els orígens

dels portadors i apunten sense marge d’error a les poblacions que
avui són les capitals del Pla de l’Estany i del Ripollès, respectivament.
Hem volgut fer un quadre estadístic a partir dels antropònims
d’aquesta mena (vegeu-lo a l’apèndix), anotant els que hem trobat
dels dos tipus (sense preposició i amb preposició), en dues obres
de sengles investigadors de la nostra àrea.3 Ja sabem que la fiabilitat
del mètode és qüestionable, però pensam que no es pot negar que
dóna una orientació ben interessant a l’hora de sospesar el gruix de
la filiació lingüística catalana del contingent humà que suplantà la
població andalusina establerta en el cornaló sud de l’illa entre els
segles X i XIII.
El mostreig, realitzat sobre un total de 101 antropònims, s’emmarca
entre els anys 1236 i 1383 i correspon a personatges presents en la
documentació del terme relativa a compres, establiments de terres,
testimonis de transaccions, etc. D’aquest nombre total de persones,
n’hi ha 12 de les quals no sabem identificar la possible localitat
d’origen. De les 89 restants, pensam que 76 eren colons catalans i
les altres 13 eren colons no catalans. Aquesta presència estrangera
rastrejada es distribueix entre 4 aragonesos, 4 occitans, 2 italians,
un sard, un castellà i un francès. Cal recordar que algun tret del
mallorquí, com la caiguda de l’alveolar sonora intervocàlica, ha estat
atribuït a la presència d’occitans en la composició del repoblament.4
Parem esment ara en els 76 catalans. Hi ha indicis per pensar que
63 eren de poblacions avui adscrites als dialectes orientals (53 del
català central, 9 del català septentrional i un sense definir). Entre els
13 que queden, n’hi hauria hagut 10 del català occidental i un sense
definir. No oblidem que, al marge d’altres interpretacions segurament
més fiables,5 hi ha hagut intents d’explicar la pèrdua de la vocal final
de les esdrúixoles en –ia mitjançant la presència de rossellonesos en
el repoblament.
La distribució per comarques, d’acord amb el nostre mostreig,
seria la següent:
Del català central: hi hauria un acusat predomini del Bages, l’Alt
Empordà, el Baix Empordà i el Maresme; en menor mesura, d’Osona,
el Tarragonès, la Selva, el Vallès Occidental, l’Alt Penedès, el Pla de
l’Estany, el Vallès Oriental i el Gironès; també hi hauria gent (menys,

2 ADROVER, Sebastià. Son afectíssim Antoni M. Alcover, Prevere. Epistolari entre Mn. Alcover i
Mn. Clar. Palma: Lleonard Muntaner, 2005.
ADROVER VICENS, Sebastià A. Som Miquel Clar, Pvre. Palma: Ajuntament de Santanyí &
Lleonard Muntaner, 2014.

3 PONÇ I FULLANA, Andreu. Història de Santanyí. Segle XIII. Santanyí: Ajuntament de Santanyí
& Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, 1974.
ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Santanyí. Segles XIII-XIX. Santanyí: Ajuntament de
Santanyí, 2000.
4 COROMINES, Joan. Lleures i converses d’un filòleg. Barcelona: Club Editor, 1974. 2a. edició. p. 251.
5 VENY, Joan. Els parlars catalans. Palma: Moll, 1982, p. 86-87.
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d’acord amb aquest tall) de l’Alt Camp, el Barcelonès, la Conca de
Barberà, el Garraf, i el Baix Penedès.
Del català septentrional: una discreta majoria seria del Rosselló,
alguns del Capcir i uns pocs del Conflent, el Vallespir, la Garrotxa i
el Ripollès.6
Del català occidental: sobresortirien una mica la Segarra i la
Noguera; també hi ha pobladors de l’Alt Urgell, del Segrià, de l’Alta
Ribagorça, i de Ribera d’Ebre.
Aquest petit estudi és només un discret intent d’aproximació a la
fonètica i a la morfologia del nostre parlar i, per tant, no es tracta en
via ninguna d’una exposició definitiva. Els caires lingüístics que s’hi
exposen no conformen inventaris tancats ni exhaustius, ni tampoc
exclusius del terme santanyiner, ja que molts són compartits per
altres contrades illenques més o menys acostades a la nostra. Hem
prestat poca atenció als exemples que ofereix la toponímia local, ja
que són matèria de la nostra tesi, encara inèdita, però, pel fet que es
troba en regressió, hem dedicat temps i esforços a recopilar usos de
l’article literari, dels quals anotam ací una àmplia casuística. No es
tractaran tots els canvis lingüístics (tal pretensió s’emmarcaria dins
les vases de la utopia), sinó tan solament aquells que, a parer nostre,
són més representatius, motiu pel qual permeten fer-se una idea
bastant completa de quines són les característiques del nostre parlar.
Hem limitat el treball únicament a la fonètica i a la morfologia, ja que
abastar el lèxic hauria estat una tasca molt més àrdua i fora del nostre
abast, per causa del poc temps disponible entre la data de sol·licitud
de la ponència i la prevista per a l’entrega dels originals.
És gairebé segur que molt poques persones joves sentiran les
unitats tractades en aquesta exposició com a pròpies. Moltes, en
l’oïda de la gent més tendra, sonaran com a música estranya, ja que
hem intentat fer un retrat més o menys sincrònic dels fenòmens
lingüístics que eren operants en la nostra joventut, la majoria amb
un vigor inqüestionable, allà cap a la dècada compresa entre els
anys seixanta i setanta del segle passat. Vet ací, doncs, el resultat
recordant, una vegada més —ho creim necessari—, que aquesta
contribució no pretén, ni de lluny, l’exhaustivitat i té un caràcter
bàsicament divulgatiu, per més que de manera parcial pugui esser
utilitzada per algun estudiós de la llengua.

Vocalisme
1. Els triangles vocàlics
El parlar de Santanyí, com el mallorquí en general, disposa de
vuit fonemes en posició tònica: /i/, /u/, /e/, /e/, /o/, /e/, / /, /a/. És
el sistema de l’Edat Mitjana, que en català central va perdre la vocal
neutra i fou substituïda per una /e/ oberta, com a la part oriental
de Menorca, a l’occidental d’Eivissa i a les viles d’Alaró, Binissalem
i Lloseta.7
En posició àtona, els fonemes /e/, /e/, /a/ es neutralitzen en / /.
Així, de val/e/nt > val[ ]ntia, de inf/ /rn > inf[e]rnal i de bass/a/l >
bass[ ]let.
A Santanyí hi ha una minva de casos de neutralització de la /e/
àtona en els derivats, amb les limitacions pertinents. Coincidint amb
la resta del mallorquí i per influència de les formes rizotòniques
d’alguns verbs de la primera conjugació es pronuncien amb vocal
tancada cremar, nevar, deixar, etc. Potser no és tan compartida la
pronúncia tancada de eng[e]gar. Però, és molt freqüent sentir derivats
com cap[e]llet, bud[e]llet, est[e]llar, etc o fins i tot pronúncies del
tipus v[e]ntador, r[e]ntadora, etc.
Alguns mots tenen [e] tancada àtona posttònica, en posició final.
S’articulen amb aquesta vocal mànec, espàrec, ràvec, càvec, càrrec,
tàrrec, bate ‘caiguda violenta’, gomerate ‘goma dels arbres’, supissate
(Santanyí) / supiate (Calonge) ‘aigua, o altra substància líquida,
escampada per terra i trepitjada’.8 El mateix podem dir de l’anglicisme
vàter. Igualment, pati coneix una variant molt minoritària, pate, de
poc prestigi social. Per influència del castellà, paraules com classe,
abans emeses amb vocal neutra, avui la tenen tancada.
També s’hi emeten formes flexionades en les quals la vocal del
mot primitiu és oberta: r[e]leta, antr. M[e]ler, Bi[e]let, P[e]pet, etc.
En posició tònica, varia la vocal de retxa, oberta a les tres
poblacions del sud del terme, però tancada a Calonge, característica
imputable a contactes amb parlants felanitxers.

6 Per a la separació de localitats orientals entre els dialectes septentrional i central, ens hem
basat en la línia (que deu correspondre a un feix d’isoglosses) marcada en el mapa inclòs en el
primer volum del DCVB.

7 Tal fenomen evolutiu també es va estendre a Porreres, majoritàriament entre les dones, però
avui deu trobar-se a les portes de l’extinció. Encara el constatàrem fa uns anys, en entrevistar
la masovera de Son Lluís. Algú de la població ens informà que començà entre les nines, que
l’adoptaren d’una monja provinent de la zona d’Alaró-Binissalem-Lloseta.
8 Mots d’ètim desconegut, absents dels reculls lexicogràfics.
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2. Diftongació de /o/ (normalment inicial) en síl·laba lliure
Seguida de consonant bilabial o labiodental, la /o/ inicial tendeix
a la diftongació, tot i que no ho fa de manera sistemàtica, ja que no
se’n veuen afectats (a l’àrea d’estudi, òbviament) mots com obeir,
ofici, oficial, etc. Fa poc que el canvi ha estat tractat amb tota riquesa
de detalls per VENY.9 Els exemples que apuntarem constitueixen una
relació de vocabulari comú que es pot considerar tancada.
oblada > aublada
obladell > aubladell
ovella > auvella
ofegar > aufegar
ofegó > aufegó
obrir > aubrir
obert > aubert
En posició medial, només sabem aportar l’exemple següent:
llobada > llaubada (s’Alqueria Blanca).
Un cas especial, per altra banda propi de tot el mallorquí, és
el de la partícula ho anteposada a formes verbals: ho creu > heu
creu. El procés és podria haver iniciat en verbs començats amb
consonant labiodental, com veure o fer, per després generalitzar-se
i afectar tots els altres. Una altra possibilitat és que sigui producte
d’una dissimilació originada en aquesta mena de contextos: no ho
creu > no hu creu. De la mateixa manera, fora dels casos tractats, la
partícula hi pren una vocal de suport: hi va > hei va.
Al marge d’aquests canvis, hi ha diftongació en la /a/ inicial de
la paraula auxol, variant de ‘aixol’ i resultat d’un encreuament amb
uixol, amb la qual també conviu.
3. Monoftongació de qua i gua
3.1. Posició àtona
Els diftongs ua dels segments qua i gua, en posició àtona,
monoftonguen en o, tant si es troben en la síl·laba inicial, com

9 VENY, Joan. «Pronúncia diftongada de [o], [u] (oliva > auliva) i pronúncia monoftongada de
[ w] / [aw] (rautija > rutija) en posició àtona». A: Estudis de llengua i literatura catalanes /
LXVII. Miscel·lània Jordi Burguera 1. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013.
p. 191-228.
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medial, com final. VENY10 ha assenyalat la probabilitat que el canvi
s’hagi realitzat a través d’una fase *-kwo o *-gwo:
cinquagesma > cincogema
esquarterar > escorterar
pasqua > pasco
quadrat > codrat / quadrat
quadrejar > codrejar
quaranta > coranta
quaresma > corema
quarter > corter
quarterada > corterada
quartó > cortó
aguantar > agontar
aigua > aigo
egua > ego
guaitar > goitar
guanyar > gonyar
guardar > gordar
guaret > goret
llegua > llego
llengua > llengo
Quan segueix í tònica, o pretònica, passa a u:
aigualir > aigulir
Pasqualí > Pasculí (antr.)
guarnir > gurnir
guarnicions > gunicions
guardià > gurdià (es Llombards, ‘estri per a tallar les bresques de
les caseres’)
Defugen el tractament: quadern, cinquantena, antr. Pasqual,
igualar, entreguardar, guardià.
No podem dir amb certesa si qualsevol coneix una variant
monoftongada.
Ultracorreccions:
contra > quantra
contraban > quantrabando / quantrabàndol
10 VENY, Joan. Els parlars catalans. Palma: Moll, 1982. p. 87.
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2. Diftongació de /o/ (normalment inicial) en síl·laba lliure
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contrabandista > quantrabandista
encontra > enquantra11 (del verb encontrar), ara en desús

Salvador > Sauvador > Sovador (s’Alqueria Blanca)
5. Tancament de la /o/ àtona en [u]

3.2. Posició tònica
Els segments qua i gua es mantenen inalterats:
qualque
quanta
quatre (però interj. recotre!)
cinquanta
guàrdia
guàtlera
enguany
igual

Els parlars del terme de Santanyí, com els d’una gran part del
mallorquí, en aquest aspecte, són fidels al sistema medieval. La vocal
àtona /o/ es tanca en les condicions següents:
5.1. Quan hi ha una /i/ tònica en la síl·laba següent:

De manera excepcional, monoftonguen en a:
aiguada > aigada
sotaiguat > sotaigat
4. Altres monoftongacions
caigut > quigut12
meitat > mitat

agonia > agunia
aigualir > aigolir > aigulir
conill > cuní
cosí > cusí
fotim > futim
molí > mulí
morir > murir
oliva > uliva
podrir > pudrir
sofrir > sufrir
sortir > surtir
cinc o sis > cinc u sis (vells)
5.2. Quan hi ha una /i/ pretònica en la síl·laba següent:

Aulet > Ulet (antr.), (turó de n’Ulet, s’Alqueria Blanca, variant top.)
estalviar > *estauviar > *estoviar > estuviar
*neunella > nonella ‘úvula’13
palmissó > *paumissó > *pomissó > pumissó14
palpís > *paupís > *popís > pupís
Parairet > Pariret (antr.)
11 Ho dèiem en la nostra infància en una cançó que encara recordam de la costura (classe per
a pàrvuls) a ca ses monges.
12 També hem anotat aquesta monoftongació en topònims menorquins: Salairó > Saliró;
Alcaidús > Alquidús.
13 Els reflexos del llatí HIRUNDELLA I LIGULA + sufix –ella han confluït a Santanyí en nonella,
que, alhora, té els significats de ‘oronella’ i ‘úvula’. Sobre el nom de l’úvula, vegeu: Veny, Joan.
«Sobre els occitanismes del rossellonès». A: Contacte i contrast de llengües i dialectes. València:
Universitat de València, 2006. p. 150-151.
14 És el nom del fruit del fruit de la planta Chamaerops humilis, dita, per tal motiu, pumissonera.
És el garballó ‘margalló’ d’altres contrades. Devem l’advertència de la monoftongació a l’amic
Antoni Mestre.
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(+ a)
confirmar > cunfirmar
congriar > cungriar
constipat > gustipat
convidar > cunvidar
copiar > cupiar
molinar > mulinar
olivarda > ulivarda
orinal > urinal
plorinyar > plurinyar
roquissar > ruquissar
somiar > sumiar
dominar (defuig el tractament)
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(+ e)
botiguer > butiguer
conillet > cuniet
cossier > cussier
fotimer > futimer
moliner > muliner
olier > ulier
olivera > ulivera
somier > sumier
xoriguer > xuriguer
ropisser (defuig el tractament)

5.3. Quan hi ha una /o/ pretònica (la qual també es tanca) en la
síl·laba següent
colomí > culumí
colorí > culurí
comodí > cumudí
cotorrí > cuturrí
golosia > gulusia
potossí (en l’actualitat, defuig el tractament)
5.4. Quan hi ha una /u/ tònica en la síl·laba següent

(+ i)
moriria > muriria
policia > pulicia
sortiria > surtiria
podriria > pudriria
comitiva (defuig el tractament)
homilia (defuig el tractament)
(+ o, oberta o tancada)
borinó > burinó
boriol > buriol
botigó > butigó
conilló > cunilló
corriola > curriola
corretjola > curritxola
cossigolles > cussigolles
cossiol > cussiol
covitxol > cuvitxol
formigó > furmigó
gloriós > gluriós
moridor > muridor
morrió > murrió
olivó > ulivó
polissó > pulissó
rotitxol > rutitxol

cogullada > cucullada
columna > culumna
confús > cunfús (vells)
costum > custum
costura > custura
fortuna > furtuna (vells)
poltrú > pultrú / pultruu
torçut > turçut
tortuga > turtuga
No podem dir amb certesa si el mot tutuma15 prové de l’antic
costuma.
5.5. Quan hi ha una /i/ pretònica en la síl·laba següent (seguida
de u tònica)
confitura > cunfitura
podridura > pudridura
Defugen el tractament:
bonyerrut
collonut
consulta
morruda
moruna
15 El sentit d’aquest interessant mot, de circulació bastant limitada a Santanyí, és pròxim al de
‘persona mancada de seny, especialment de manera ocasional («mira quina eixida m’ha feta
aquest, ara; és que no té gens de tutuma».
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Ultracorrecció amb harmonia vocàlica: interessat > enteressat
(sentit en es Llombards)

mostatxut
nocturn
oportú
procura

Es mantenen inalterats: trepó i trespol

Excepcionalment, i sovint pel contacte amb una consonant labial,
es tanquen en [u]:
cobert > cubert
cobertor > cubertor
escapoló > escapuló
gobell > gubell
gropellós > grupellós (Calonge)
Joan > Juan (antr.)
Josep > Jusep (antr.)
Mondragó > Mundragó (top., alguns vells)
morques > murques
morter > murter
na Moltona > na Multona (top., alguns vells)
oró > uró
es Pontàs > es Puntàs (top., alguns vells)
Robert > Rubert (antr.)
rosegó > ruegó (Calonge)
roquet > ruquet
tormassot > turmassot
6. Altres tancaments vocàlics
baldraca > piltraca ‘mamella’
bombolla > bambolla > bimbolla
crespell > crispell
embornal > imbornal
emposta > imposta
sanglot > singlot
senglar > singlar
Anglaterra > Inglaterra (influència castellana?)
anglès > inglès (influència castellana?)16
entès > intès

16 Cf. So n’Anglada > So n’Inglada.

7. Pas de / / neutra a [o] tancada, per causa del contacte amb una
labial o labiodental:
abandonar > abondonar (en regressió)
bavarall > bovarall
beure > boure
cànem > cànyem > cànyom
cavalcar > covalcar
Colauet > Colovet (antr.)
escàlem > escàlom
faldeta > foldeta
fenyedor > fonyedor
fermall > formall
fermar > formar
ferramental > formental
llevamà > llevomà (s’Alqueria Blanca).
macarró > mocarró (i macarró)
marduix > moraduix (i maraduix)
meló > moló
paper > poper (en regressió)
vermell > vormell (en regressió)
veure > voure
Quan segueix /u/ tònica, la [o] passa a [u]:
tenrum (‘tendrum’) > *tonrum > tunrum17
8. Tancament [ ] > [o] de la conjunció disjuntiva
En el parlar de Calonge, la conjunció disjuntiva /o/ no es pronuncia
oberta, com a la resta del terme, sinó tancada, com a Menorca: quatre
[o] cinc, això [o] allò, etc.

17 Potser és millor explicar-ho per assimilació.
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9. Centralització de la /o/ àtona
Una /o/ àtona, sovint en la síl·laba inicial i amb més freqüència
tancada esdevé [ ]. De vegades hi ajuda la dissimilació. VENY18 ha
estudiat el fenomen detalladament.
fogó > fegó
formatge > fermatge (esporàdic)
Honorat > Henorat (antr., sant Henorat)
olor > alor
poruc > paruc
procurar > precurar (vells)
protocol > patracol
rotaboc > retaboc
roure > reure
rotejar > retejar ‘rodar (una mola) de manera excèntrica’
salomó > salamó
socors > secors (església dels Secors)
soldador > saldador
soldadura > saldadura
soldar > saldar
tovallola > tavallola
Sembla que hi ha fidelitat etimològica en el cas de aldà, que no
ha passat a oldà.19
Els reieters, o veïns del carrer de cal Reiet, abans (i alguns
individus encara ara), tenien tendència a centralitzar la vocal del
pronom mos ‘nos’ i de l’article so: «mes ho va dir amb se cap», per
«mos ho va dir amb so cap».
Es poden explicar per arcaisme:
fenoll, genoll, renyó, restoll (alguns d’aquests només en boca
de parlants d’edat). Són pròpies de tot el mallorquí eruga, redó i,
possiblement, erugat.
Els participis de determinats verbs amb infinitiu acabats en –er
tònic o en –re àton neutralitzen la vocal pretònica:

fotre g fotut > fetut
moure g mogut > megut
ploure g plogut > plegut (homòfon de plagut, part. de plaure)
poder g pogut > pegut
rompre g romput > remput
voler g volgut > valgut (homòfon de valgut, part. de valer)
Cal tenir present que tals canvis possiblement obeeixen a una
qüestió de freqüència, ja que són molts els participis acabats en -ut
que tenen una [ ] neutra en la síl·laba pretònica: batut, cabut, cernut,
corregut, cregut, degut, hagut, jagut, llegut, perdut, premut, retut,
sabut, assegut, temut, tengut, vençut, vengut, venut.
La forma normal de begut és causada possiblement per aquesta
centralització, ja que a Santanyí l’infinitiu és boure, d’on esperaríem
bogut, tot i que també pot ser deguda a la influència de les formes
rizotòniques.
10. Obertura de /e/ tancada
El descendent del llatí TRACTU, que va donar tr[e]t, continua, entre
les generacions més velles, pronunciant-se amb la vocal tancada, però
els joves d’avui solen pronunciar amb la vocal oberta tret i distret.
11. Inflexió de /a/ en posició tònica i àtona
Una consonant (o semiconsonant) palatal o una vibrant, o
ambdues alhora, poden causar el canvi d’una /a/ que es troba en
posició tònica fins a esdevenir /e/ oberta:
jac > gec
llanxa > llenxa (top., cova de sa Llenxa, es Llombards)20
pallasso > pellasso > peiasso
xarxa > xerxa
garra > guerra
guitarra > guiterra
En posició àtona, i per atracció formal de la paraula mel, tenim
dos casos:

18 VENY, Joan. «Centralització de [o] àtona en català: del clotell al clatell», Per una història
diatòpica de la llengua catalana. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009, p.
93-113.
19 La paraula gaudeix encara de bona vitalitat a s’Alqueria Blanca i a Calonge.

20 No hi ha canvi en el mot planxa, a diferencia del que ocorre a Andratx, ni en paraules com
diari o butxaca.
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tancada esdevé [ ]. De vegades hi ajuda la dissimilació. VENY18 ha
estudiat el fenomen detalladament.
fogó > fegó
formatge > fermatge (esporàdic)
Honorat > Henorat (antr., sant Henorat)
olor > alor
poruc > paruc
procurar > precurar (vells)
protocol > patracol
rotaboc > retaboc
roure > reure
rotejar > retejar ‘rodar (una mola) de manera excèntrica’
salomó > salamó
socors > secors (església dels Secors)
soldador > saldador
soldadura > saldadura
soldar > saldar
tovallola > tavallola
Sembla que hi ha fidelitat etimològica en el cas de aldà, que no
ha passat a oldà.19
Els reieters, o veïns del carrer de cal Reiet, abans (i alguns
individus encara ara), tenien tendència a centralitzar la vocal del
pronom mos ‘nos’ i de l’article so: «mes ho va dir amb se cap», per
«mos ho va dir amb so cap».
Es poden explicar per arcaisme:
fenoll, genoll, renyó, restoll (alguns d’aquests només en boca
de parlants d’edat). Són pròpies de tot el mallorquí eruga, redó i,
possiblement, erugat.
Els participis de determinats verbs amb infinitiu acabats en –er
tònic o en –re àton neutralitzen la vocal pretònica:

fotre g fotut > fetut
moure g mogut > megut
ploure g plogut > plegut (homòfon de plagut, part. de plaure)
poder g pogut > pegut
rompre g romput > remput
voler g volgut > valgut (homòfon de valgut, part. de valer)
Cal tenir present que tals canvis possiblement obeeixen a una
qüestió de freqüència, ja que són molts els participis acabats en -ut
que tenen una [ ] neutra en la síl·laba pretònica: batut, cabut, cernut,
corregut, cregut, degut, hagut, jagut, llegut, perdut, premut, retut,
sabut, assegut, temut, tengut, vençut, vengut, venut.
La forma normal de begut és causada possiblement per aquesta
centralització, ja que a Santanyí l’infinitiu és boure, d’on esperaríem
bogut, tot i que també pot ser deguda a la influència de les formes
rizotòniques.
10. Obertura de /e/ tancada
El descendent del llatí TRACTU, que va donar tr[e]t, continua, entre
les generacions més velles, pronunciant-se amb la vocal tancada, però
els joves d’avui solen pronunciar amb la vocal oberta tret i distret.
11. Inflexió de /a/ en posició tònica i àtona
Una consonant (o semiconsonant) palatal o una vibrant, o
ambdues alhora, poden causar el canvi d’una /a/ que es troba en
posició tònica fins a esdevenir /e/ oberta:
jac > gec
llanxa > llenxa (top., cova de sa Llenxa, es Llombards)20
pallasso > pellasso > peiasso
xarxa > xerxa
garra > guerra
guitarra > guiterra
En posició àtona, i per atracció formal de la paraula mel, tenim
dos casos:

18 VENY, Joan. «Centralització de [o] àtona en català: del clotell al clatell», Per una història
diatòpica de la llengua catalana. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009, p.
93-113.
19 La paraula gaudeix encara de bona vitalitat a s’Alqueria Blanca i a Calonge.

20 No hi ha canvi en el mot planxa, a diferencia del que ocorre a Andratx, ni en paraules com
diari o butxaca.
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malrubí > melrubí
malvasia > melvasia21
De manera esporàdica es poden registrar casos de centralització
de la /a/, que passa a [ ] neutra en unitats que es troben en situació
proclítica:
g t[ ]n sols (‘tan sols’), sentit s’Alqueria Blanca
g d[ ]m es martell (‘dam el martell’), sentit a Santanyí
Centralitzacions paral·leles es troben en les pronúncies (amb vocal
neutra) de també i ca (< casa, ca nostra, per ex.), que a altres indrets
mallorquins s’emeten amb [a].

garanyó > garinyó
garlanda > guirlanda (vulg.)
gatzoll > guitzoll
gegant > gigant
jaqueta > giqueta
llecsó > llicsó
lleixiuet >llixivet
llevanya > llivanya (i aquell de lleva; punta de sa Lleva)
màrfega > màrfiga
Praxedis > Prixedis22 > *Prixeris > Pixeris (antr.)
sageta > sitgeta
sangonera > xingonera
seixanta > xixanta

12. Inflexió de la [ ] neutra, causada per consonants palatals

13. Harmonia vocàlica

agavellar > guivellar
aixecar > aixicar
cagar > quigar
queixal > quixal
caixó > quixó
canyella > quinyella
canyó > quinyó
canyota > quinyota
carxofa > quixofa
cassona > quissona
dejú > dijú
eixancar > eixincar
eixanguer > eixinguer
eixarcolar > xircolar (Calonge)
embutxacar > embutxicar
encallar > enquellar
enganxar > enguinxar
engegar > engigar
escanyar > esquinyar
espareguera > espariguera
esqueixar > esquixar
gangalla > guingalla
Ganyona > Guinyona (antr.)

beduí > biduí
cogombre > cobrombo
cotxe > cotxo
cove > covo
covenet > covonet / (però, covenet, s’Alqueria Blanca)
decidir > dicidir
divertir > devertir (en regressió)
home > homo
interessat > enteressat (sentit en es Llombards)
medicina > medecina
motle > motlo
nervi > nirvi
rotle > rotlo
savina > sivina
soterrani > sotorrani

21 Es documenta el 1764. VENY, Joan / MASSIP, Àngels. Scripta mallorquina, I. Barcelona:
Institut d’Estudis Catalans, 2013, p. 518-521.
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sostre es manté (cf. sostro, a Muro)
14. Dissimilació
aviciat > veciat
bicicleta > vexicleta (en regressió)
en[ ]morat > en[e]morat (freqüent a Santanyí)
indiana > endiana ‘clase de teixit’
22 Forma documentada el 1690. VENY, Joan / MASSIP, Àngels. [19], p. 375-379.
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indiot > endiot
l’electricitat > la trecidat
sordonalla > sardonalla
vidriera > vedriera
vigilar > vegilar (vells)
visita > vesita (vells)

avellana > vellana
avenc > venc
avet > vet
aviciat > veciat
eixalar > xalar
eixarcolar > xircolar (Calonge)
eixorc > xorc
ulular > lular (es Llombards)

15. Elisió de sons
Els casos que s’esmentaran de pèrdua de sons en cap dels tres
apartats constitueixen una llista tancada. Així i tot, sembla clar que
les caigudes de vocals són més freqüents a fronteres de mot que no
en posició medial.
15.1. Afèresi:
abella > beia
abril > bril
acusar > cuar
acuseta > cueta
agost > gost
alimara > llimara (s’Alqueria Blanca)23
s’Almunia > munia (top; gent. munier)
agavellar > guivellar
agulla > gulla (però, aguller)
aixada > xada (esporàdic)
aixarop > xarop
aixella > sella
aixeta > xeta
aljub > jub
ametla > metla (però, ametler)
amoníac > moniac > muniac
apotecari > potecari
argelaga > gilaga (esporàdic)
argenter > Genter (antr.)
argila > gila (vells)
arrova > rova
avantatge > vantatge
23 Es diu d’una flamada que fa un poc més de foc que les altres. A més d’afèresi, hi ha
palatalització de la lateral, com en el cas del palmesà llorina ‘bufa’ < olorina (una olorina > una
elorina > una lorina > una llorina).
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Alguns verbs, com agafar, arribar, aturar, etc. es pronuncien
sovint sense la vocal inicial.
15.2. Síncope:
àguila > àliga > alga (top. talaia de s’Alga)
ensaïmada > ensimada
ferramental > formental
safareig > sofreig
15.3. Apòcope:
Els proparoxítons acabats en -ia perden la vocal final, com és
general a una gran part del mallorquí, ja que, com és sabut, només
en són exclosos els parlars de Felanitx, Artà i Capdepera:
bèstia > besti
bístia > bisti
comèdia > comedi
farmàcia > farmaci
flòbia > flobi
gàbia > gabi
grípia > gripi
llàntia > llanti
misericòrdia > misericordi
paciència > pacienci
ràbia > rabi
síndria > sindri
sínia > sini
síquia > siqui
No la recobren en els plurals: comedis, llantis, sinis, etc.
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La conserven excepcionalment:
• Els prenoms femenins amb correspondència masculina: Antònia,
Jerònia, però la perden els qui no en tenen: Eulari (Eulària), Peloni
(Apol·lònia), Xixili / Xili (Cecília)
• Algunes paraules de l’esfera eclesiàstica: cúria, hòstia, pàssia.
• D’altres mots com: càbria, guàrdia (top. ses Guàrdies), gídria,
xicòria, xicalèmia (s’Alqueria Blanca). Però, top. na Guardis (com a
variant del nom de l’illeta salinera).
16. Sons afegits
Hi ha una presència de vocals afegides a començament de mot,
discreta si es compara amb la dels parlars eivissencs. Els casos
d’epèntesi són més rars. En qualsevol cas, són llistes obertes que es
poden veure fàcilment incrementades amb noves aportacions, per
poc que hom presti atenció al llenguatge del carrer.
16.1. Pròtesi:
amarridor > amarridor (< de marrà)24
coronar > acoronar
dragó > adragó / adrago
gla > aglà
guisar > aguiar25
llecsó > allicsó
nou > anou
preparar > apreparar (en regressió)
presa > apresa (llet apresa) (?)
ranci > arranci
singló > assingló (més freqüent singló)
16.2. Epèntesi:
escarpre > escàrpera (vegeu: feminització)
estranger > esteranger
marduix > maraduix (i moraduix)
mugró > mugueró
24 COROMINES, DECat., s.v.
25 En la nostra adolescència, sentíem gent major que usava encara aguiar en el sentit de
‘preparar’, especialment preparar el contingut d’una sarrieta ‘senalleta’, per tal de passar el dia
treballant en el camp, o per anar a pescar. No ens atreviríem a afirmar que tal caire semàntic del
mot sigui avui totalment fora de circulació.
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polla grau > polla garau

Consonantisme
17. Vocalització de la -l- en síl·laba travada
alba > auba
albardà > aubardà
albelló > aubelló
albercoc > aubercoc
albó > aubó
Alcúdia > Aucudi (vells), però Algaida i alga
alfals > aufaus
almangra > aumànguera
alzina > auzina / uzina (Calonge, top. s’Uzina)
balba > bauba (mans baubes)
balç > bauç (top. es Bauç)
escalfar > escaufar
espalmar > espaumar
espelma > espeuma
estalviar > *estauviar > estuviar
falç > fauç
falcella > faucella
malva > *mauva > vauma
palma > pauma
palpar > paupar
palpís > *paupís > *popís > pupís
salpa > saupa
Salvador > Sauvador
18. Pronúncia prepalatal de la lateral aproximant alveolar
A la població de Calonge, la consonant /l/ presenta un avançament
articulatori que amb tota seguretat ha estat adoptat de la vila de
Felanitx, lloc on els calongins tradicionalment acudeixen al mercat.
Es dóna en posició interna en les geminades (al·lot, bal·let ‘antr.
Batlet) i en posició final (mel, mul, sal, gol26). És ben possible que tal
particularitat experimenti avui un procés de regressió.

26 L’anglicisme gol es pronuncia (o es pronunciava?) a Calonge amb la vocal oberta.
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19. Palatalització de la [s] inicial de mot
cepat > xepat (estar xepat a l’antiga)
cigala > xigala
samarra > ximarra
sangonera > xingonera
sebel·lí > xebel·lí
seixanta > xixanta
serafí > xerafí
sibil·la > xibil·la
simbomba > ximbomba
simple > ximple
subec > xubec
Cisterna coneix dues pronúncies palatalitzades: xisterni i la
sonoritzada gisterni.
El canvi afecta castellanismes com xigarro ‘cigar’ i xelindro
‘cilindre’ (dit d’una màquina per pitjar el sòl de les carreteres).
També es veuen afectats alguns hipocorístics:
Cesc (Francesc) > Xesc
Cisco (Francisco) > Xisco
Cília (Cecília) > Xili
Cina (Francina) > Xina
La ceca, o antiga casa de la moneda, palatalitza la consonant en la
frase feta «anar de la Xeca a la Meca».
Es mantenen sense palatalitzar cingle, ciprell, ciprer, safarrí,
saragall, serigot, sifó, singló, singlot, ‘sanglot’, siular. En boca d’un
llombarder d’edat, però, sentírem xingle, xinglot i fins i tot xinquanta.
20. Palatalització d’africada alveolar sonora
metzina > metgina (per influència de metge)
exagerar > etgigerar (per assimilació)
exigir > etgigir (per assimilació)
21. Articulació palatal de les consonants /k/ i /g/
Les consonants [k] i [g], davant les vocals a, e, i, i a final de mot,
s’articulen com a palatals.
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Hi ha velarització davant /l/ o /r/ (en els grups de muta cum
liquida) i davant /o/, /u/
Constitueix una excepció la consonant inicial del verb callar, que
s’articula com a velar, de la mateixa manera que el numeral cinc per
fonètica sintàctica: cin[k] o sis.
22. Despalatalització
Afecta els plurals en –ells i, ocasionalment, els singulars en –ell. En
posam alguns exemples:
aucells > aucels
budells > budels
capells > capels
estornells > estornels
morenells > morenels
pells > pels
picornells > picornels
ramells > ramels
sorells > sorels
vedells > vedels
En determinats contextos fonològics això també ocorre en els
singulars:
sa pell des xot > sa pel des xot, es budell cular > es budel cular,
etc.
Altres:
aixella > sella (davall sella, interpretat davall s’ella)
23. Assimilació i reducció de l’aplec consonàntic rn > nn / n
A Santanyí i es Llombards, el grup rn, en qualsevol posició,
assimila la bategant a la nasal, la qual apareix geminada. Sembla que
s’Alqueria Blanca fluctua27 i que Calonge no practica tal canvi.
23.1. Posició pretònica
Bernat > Bennat (antr.)
cernut > cennut (de cendre)
27 En aquesta població, la tendència a la caiguda de la bategant en posició final és més clara
que no l’assimilació en posició medial. Caldria, però, confirmar-ho amb més fiabilitat.
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19. Palatalització de la [s] inicial de mot
cepat > xepat (estar xepat a l’antiga)
cigala > xigala
samarra > ximarra
sangonera > xingonera
sebel·lí > xebel·lí
seixanta > xixanta
serafí > xerafí
sibil·la > xibil·la
simbomba > ximbomba
simple > ximple
subec > xubec
Cisterna coneix dues pronúncies palatalitzades: xisterni i la
sonoritzada gisterni.
El canvi afecta castellanismes com xigarro ‘cigar’ i xelindro
‘cilindre’ (dit d’una màquina per pitjar el sòl de les carreteres).
També es veuen afectats alguns hipocorístics:
Cesc (Francesc) > Xesc
Cisco (Francisco) > Xisco
Cília (Cecília) > Xili
Cina (Francina) > Xina
La ceca, o antiga casa de la moneda, palatalitza la consonant en la
frase feta «anar de la Xeca a la Meca».
Es mantenen sense palatalitzar cingle, ciprell, ciprer, safarrí,
saragall, serigot, sifó, singló, singlot, ‘sanglot’, siular. En boca d’un
llombarder d’edat, però, sentírem xingle, xinglot i fins i tot xinquanta.
20. Palatalització d’africada alveolar sonora
metzina > metgina (per influència de metge)
exagerar > etgigerar (per assimilació)
exigir > etgigir (per assimilació)
21. Articulació palatal de les consonants /k/ i /g/
Les consonants [k] i [g], davant les vocals a, e, i, i a final de mot,
s’articulen com a palatals.
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cornisa > gonnisa
fornal > fonnal
forner > fonner
picornell > piconnell
ternal > tennal
vernís > vennís

alcolla > ancolla
guixaire > guixaine
manxaire > manxaine
multa > munta
multiplicar > muntiplicar
25. Pas nn / gn > in

carnisseria > cannisseria
Els passos de granar i granera a grannar i grannera, respectivament,
s’han d’explicar possiblement a través d’un estadi intermedi *grarnar
i *grarnera, amb dilació de la ròtica.

Agnès > Ainès (antr.)
Susanna > Susaina (antr.)
Anna > Aina (antr.)
manna > maina
regnar > reinar (hi pot haver influït el castellà)

23.2. Posició posttònica
Tot i que no sabem si és usual a la contrada, s’hi pot afegir com a
terme de comparació:

arna > anna
cisterna > xistenni
lluerna > lluenna
taverna > tavenna

sagnar > sainar
26. Articulació dels grups –nt i –lt en posició final

23.3. Posició final

Com és general en mallorquí i en menorquí, la consonant dental
final d’ambdós grups consonàntics s’articula, tant en posició final
absoluta, com seguida de vocal, per fonosintaxi: font, punt, pont,
dent, alt, molt, salt, malalt, etc. Com en altres aplecs consonàntics,
per fonosintaxi es perd si va seguida de consonant: top. Pon(t) d’en
Bandera, den(t) bona, mol(t) saludable, etc.

Hi ha caiguda de la bategant:
aladern > alaven
born > bon
carn > can
corn > con
extern > extèn
forn > fon
infern > infèn
hivern > hivèn
pern > pen
torn > ton

27. Rotacisme

24. Nasalització
Vet ací alguns exemples de consonants líquides que passen a
nasals:
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La fricativa alveolar sorda seguida de consonant sonora passa a
bategant en els casos següents:
• Seguida d’oclusiva: esbajocar > erbajocar, dos dits > dor dits,
esglai > erglai
• Seguida de labiodental: esvellar > erveiar; ant. Esvissa > Ervissa.
• Seguida de nasal bilabial: fantasma > fantarma; Cosme > Corme,
etc. El mot esma, però passa a eima (com Esvissa > Eivissa; Cosme >
Coime, a Camprodon).
La bategant desapareix dels mots corema ‘quaresma’ i cincogema
‘cinquagesma’.
Hi ha geminació quan va seguida de /n/: es nin > en nin; es nas
> en nas. El motiu es troba en el fet que -rn- a Santanyí passa a -nn-.
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També hi ha geminació si va seguida de lateral, o de vibrant: es
llum > ell llum: ses rabasses > se[r] rabasses.
28. La bategant en posició final
Com és habitual en mallorquí, la bategant s’emmudeix en posició
final: sabate(r), sorti(r), senyo(r), pasto(r), etc. Fins i tot en els
monosíl·labs: co(r), po(r), du(r), flor(r), etc. Es recobra en les flexions,
excepte en les de nombre: coret, però pasto(r)s.
Es pronuncia:
• En els infinitius seguits de pronom (sobre el qual, en mallorquí,
cau l’accent):
anar-hi, menjar-ho, morir-se, etc.
• En la preposició per, quan no va seguida d’article salat femení.
Amb l’article salat masculí, s’aglutina en la forma pes.
• En la primera persona del PI dels verbs de la primera conjugació
de radical acabat en –r: jo atur, jo llaur, jo gir, jo cur, jo mir, jo retur.
• En la primera i tercera persona del PI del verb ferir: jo fer, ell fer.
• En les paraules pur, tir, sor, mar (en frases com: hi ha molta
mar, la mar de...).
• En frases estereotipades de l’esfera eclesiàstica i d’altres: el cor
de Jesús, per l’amor de Déu, per (de)mor de tu.
• En unitats de nova introducció: wàter, càncer, etc.
No es pronuncia en la tercera persona del PI del verb morir: ell
se mo(r).
29. Caiguda de bategant en posició de coda
En alguns casos, es produeix una pèrdua a final de síl·laba. Alguns
dels exemples reportats són coneguts arreu; d’altres probablement
són propis de la contrada. La dissimilació hi pot ajudar.

30. Pas d’oclusiva a fricativa, i viceversa
Recordem que en mallorquí, hom distingeix sense gaires confusions
les consonants bilabials i les labiodentals sonores. En els casos
que comentarem, el canvi de punt d’articulació és un ajustament
condicionat pel canvi de mode d’articulació.
30.1. D’oclusiva a fricativa:
baqueta > vaqueta (passar per la vaqueta)
baül > bavul > *babul > *bobul > bubul
benzina > venzina
berbena > verbena
biberó > viveró
bicicleta > vicicleta
billar > villar
desimbolt > desinvolt
entrebancar > entrevancar
escaravat s’explica per arcaisme
30.2. De fricativa a oclusiva
alcavot > alcabot
coverbo > coberbo
devessell > debessell
espavilat > espabilat
pólvora > pebora / pevora
vòmit > bòmit
voto a... > betua...
31. Dentalització

albergínia > aubegini
arbre > abre
caló des Borgit > caló des Bogit (variant top.)
carxofa > quixofa (variant)
cirurgià > cirugià
Gertrudis > Lletrudis (antr.)
guarnicions > gunicions / (al costat de gunnicions)
marbre > mabre
sarzir > sazir
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cirurgià > celurdià
injecció > endicció
Burjassot (top.) > (figues) bordissot28

28 VENY, Joan. «De re ficaria: bordissots i paratjals». A: Llengua i entorn natural. Barcelona:
Edicions 62, 2001. p. 77-93.
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32. Manteniment de la fricativa labiodental subjacent final en la
flexió i la derivació
blauet / blavet
creueta / creveta
es Pouàs / es Povàs (top.)
estiuet / estivet
lleixiuet / llixivet
Mateuet / Matevet
meua / meva
ouera / overa
ouet / ovet
peuet / pevet
renouer / renover
riuet / rivet
seua / seva
teua / teva

lleuger > jutger
passejar > passetjar
rajada > ratjada
rajola > ratjola
roja > rotja
sageta > sitgeta
tremuja > tremutxa
truja > trutja
Es mantenen amb fricativa plaja i, a Santanyí, esporàdicament,
foja.30
35. Caiguda d’alveolar sonora intervocàlica
És un fenomen força general en mallorquí, tot i que hi ha alguna
excepció.

33. Fricatització
llarder > jarder (dijours jarder)
lleuger > jutger
lladriola > jadriola > gidriola > x vidre = vidriola
Llinars > Genars (top. rafal Genars)
llinya > ginya (i llinya) ‘rodera de carro’ i ginyola ‘fil emprat
per construir un mur rectilini’; però només llinya ‘fil de pescar’
(llenguatge conservador dels mariners).29
En canvi, llenegar (a altres llocs genegar). Cf. top. men. Llibertó
> Gibertó.
Cas invers: Gertrudis > Lletrudis. Cf. top. men. *Torrejafuda >
Torrellafuda.

acusar > (a)cuar
besaces > (es)beiaces
camisa > camia
casa meva > ca meva
casera > caera
cosa bona > cobona
cosa poca > copoca (vulgar)
encisam > enciam
fusada > fuada
fusell > fuell
guisar > aguiar
Jusana > Bassa Juana (top.)
nosaltres > *noaltres > *noaltros > naltros > noltros
refusar > refuar
resina > reina
vosaltres > *voaltres > *voaltros > valtros > voltros

34. Africació
Però, a Calonge, casera (d’abelles)31
cagamuja > cagamutxo (interferència del castellà)
carxofa > quitxofa (variant)
llegítima > lletgitima
29 VENY, Joan. «Supervivientes aragoneses en valenciano (I): la rodada». A: De geolingüística
i etimologia romàniques. GARGALLO GIL, José E; BASTARDAS, Maria-Reina (ed.). Barcelona:
Universitat de Barcelona, 2012. p. 241.

30 AGUILÓ, Cosme i MESTRE, Antoni (en premsa). Atles Ornitonímic de les Illes Balears.
31 En aquesta localitat es reserva caera per a la protecció de fusta que es posava als arbres joves
(plantats en el camp), amb la finalitat que no fossin rosegats pels conills o pel bestiar.
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29 VENY, Joan. «Supervivientes aragoneses en valenciano (I): la rodada». A: De geolingüística
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36. Solució de hiats

Però, a Calonge, llosa i roegó (pron. ruegó)

36.1. Amb inserció d’una fricativa labiodental sonora

36.3. Amb inserció d’un gradual

a on > avon
baül > bavul (es Llombards, tal vegada en regressió)
boada > bovada
braó > bravó
canoa > canova
coa > cóva
coaric > covaric
coent > covent
coet > covet
coïtja > covitja
llaüt > llavut
Maó > Mavó (top.)
poal > poval
proa > próva (vells)
raó > ravó
reüll > revull
saó > savó
traüllar > travullar

besaces > (es)beiaces
poesia > poiesia
ver és > veiès

36.2. Amb inserció d’una fricativa labiodental sonora, després de
la caiguda d’una alveolar sonora intervocàlica o, molt rarament, d’una
dental, com és el primer cas
aladern > alavern
alosa > alova
filosa > filova
gatosa > gatova
llosa > llova
pelosa > pelova
pelosella > pelovella
posar > povar (vulgar)
rabosa > rabova
rasor > ravor
rosada > rovada
rosegar > rovegar
rosegó > rovegó
rosella > rovella

37. Sons afegits
37.1. Epèntesi
El grup romànic N’R persisteix sense l’epèntesi dental que mostra
a altres contrades del domini en paraules com cenra, divenres, genre,
tenre. En canvi i a diferència d’alguns pobles de la muntanya, sí que
afegeix la consonant el grup L’R en mots com moldre.
37.2. Paragoge
api > àpit (àbit, es Llombards)
aspi > àspit
col·legi > col·lègit
geni > gènit
premi > prèmit
somni > sòmit
rave > ràvec
contraban > quantrabàndol (al costat de quantrabando)32
tronxo > trònxol (al costat de tronxo)
qüern > quern > quen
38. Ensordiment
baldraca > piltraca ‘mamella’
closet > closset
cogullada > cucullada
cugula > cucula / i cugula
enderrosall > enterrossall
esclata-sanguer > esclata-sanquer
esgarrinxada > escarrinxada
fanguet > fanquet
32 Ambdós mots s’usen sempre interferits pel castellà.
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coaric > covaric
coent > covent
coet > covet
coïtja > covitja
llaüt > llavut
Maó > Mavó (top.)
poal > poval
proa > próva (vells)
raó > ravó
reüll > revull
saó > savó
traüllar > travullar

besaces > (es)beiaces
poesia > poiesia
ver és > veiès

36.2. Amb inserció d’una fricativa labiodental sonora, després de
la caiguda d’una alveolar sonora intervocàlica o, molt rarament, d’una
dental, com és el primer cas
aladern > alavern
alosa > alova
filosa > filova
gatosa > gatova
llosa > llova
pelosa > pelova
pelosella > pelovella
posar > povar (vulgar)
rabosa > rabova
rasor > ravor
rosada > rovada
rosegar > rovegar
rosegó > rovegó
rosella > rovella

37. Sons afegits
37.1. Epèntesi
El grup romànic N’R persisteix sense l’epèntesi dental que mostra
a altres contrades del domini en paraules com cenra, divenres, genre,
tenre. En canvi i a diferència d’alguns pobles de la muntanya, sí que
afegeix la consonant el grup L’R en mots com moldre.
37.2. Paragoge
api > àpit (àbit, es Llombards)
aspi > àspit
col·legi > col·lègit
geni > gènit
premi > prèmit
somni > sòmit
rave > ràvec
contraban > quantrabàndol (al costat de quantrabando)32
tronxo > trònxol (al costat de tronxo)
qüern > quern > quen
38. Ensordiment
baldraca > piltraca ‘mamella’
closet > closset
cogullada > cucullada
cugula > cucula / i cugula
enderrosall > enterrossall
esclata-sanguer > esclata-sanquer
esgarrinxada > escarrinxada
fanguet > fanquet
32 Ambdós mots s’usen sempre interferits pel castellà.
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farbalà > parfalà
gallufa > calufa33
goterrenc > cotorrenc
herba lluïsa > herba lluïssa
maresos > maressos, però guàtlera maresa
sargantana > sarcantana
seguer > sequer
Tenim alguns casos d’apitxament:
borratjona > (col) borratxona
botja > botxa
corretjola > corritxola
politjó > politxó
tremuja > tremutxa

prendre > prende
rastrell > rastell
taulell > taurell
41. Assimilació regressiva en els reflexos dels grups llatins T’L,
D’L, G’L, J’L
Com a la resta del mallorquí, es pronuncien amb ela geminada
mots com espatla, rutlar, ametler, motle (amb assimilació de la vocal
final), vetlar, batle, etc. No hi ha palatalització, a diferència d’altres
àrees lingüístiques.
42. Iodització (grups llatins LY, C’L, G’L)
És un fenomen general, en diferents graus, de tot el mallorquí.

El cas de cagamutxo ‘cagamuja’ és una interferència del castellà.
39. Sonorització
api > àbit (es Llombards; Calonge, com a fitònim per a l’aleixandre)
constipat > gustipat
cornisa > gurnisa
forca > forga (anar-se’n a la quinta forga)
orquestra > orguesta
revinclada > revinglada
tomàtiga > domàtiga
40. Dissimilació
barrera > barrela (Calonge, sentit en plural)
calaguala > caraguala (sentit en es Llombards)
coltell > contell
juliol > juriol
llivell (conservat per alguns vells) > nivell (molt generalitzat)
només > domés
orquestra > orguesta
cast. palillo > Parillo (antr; s’Alqueria Blanca)

33 Totes les variants d’aquest mot, d’origen desconegut, aportades pel DECat. s.v. tenen la
consonant inicial sonora, cosa per la qual l’incloem en la relació d’ensordiments.
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abella > abeia
agulla > agúia
cella > ceia
falla > faia (del càrritx), però falla (festa valenciana)
fermall > formai
full > fui
fulla > fuia
mall > mai
malla > maia
mullar > muiar
mullar > muiar
palla > paia
poll > poi
tall > tai
ull > ui
ullastre > uiastre
vell > vell
ventall > ventai
ventrell > ventrei
Permet distingir poll (au) de poi (insecte; normatiu poll).
No haver arribat al grau zero en aquests casos també separa fuia
‘fulla’ de fua ‘correguda ràpida’.
Es redueix al grau zero en contacte amb una /e/ tancada o una /i/:
cullera > cuera
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pallasso > peasso (perquè tanca en [e] la vocal neutra de la primera
síl·laba)
ullera > uera
vella > vea
collir > coir
conill > coní
filla > fia
grill > gri
Llambilles > Llambies (antr.)
llentilla > llentia
setrill > setrí
vencill > vencí
Excepcions:
conill > conii (s’Alqueria Blanca, juntament amb coní)
fill > fii (però, a d’altres llocs, fi)34
També ioditza, però contra la regla, el mot cabell, que conté el
reflex del grup llatí LL.

predicar > pedricar
professó (ant.) > porfessó
protocol > patracol
socarrar > sacorrar (o dissimilació de *socorrar?)
solapat > salopat (parlar salopat)
sotrac > satrot
tabulet > tubalet
terbolí > trebolí
44. Reducció sil·làbica
atapeir > atapir
despús-ahir > despús-hir
graelles > esgrelles
esmorteir > esmortir
paella > pella (normalment dit de l’estri, però també, rarament, del
contingut d’arròs)
plaer > pler (estar mal a pler, estar a pler, esser net de pler, passar
pler...)35
raïm > reim
raïssons > raisons

43. Metàtesi
45. Desplaçament d’accent
De l’alteració de l’ordre d’un o més sons dins un mot, en tenim
alguns exemples:
abellerol > bereiol
àguila > àliga (vells)
cogombre > cobrombo
ensaïmada > ensiamada
entrecavar > encatravar
farbalà > parfalà
ganivet > guinavet
gregal > guergal
llevamà > llevomà > *lleomà > *lleumà > lluamà
llonganissa > llangonissa
malva > vauma
magraner > managrer (rar) / al costat del normal magraner
pebre > prebe
precintar > percintar
34 Ho hem sentit en boca d’algun vell de s’Estanyol.
48

amoníac > moniac > muniac
llegítima > llegitima
música > musica (avui gairebé inusual)
pólvora > pebora / pevora
raïm > reim
resina > reina
terratrèmol > terratremol
Algunes unitats acabades en –ia, proparoxítones a altres contrades
del domini, han vist desplaçar l’accent i són planes. En conseqüència
no es veuen afectades per la caiguda de la vocal final: curria (top.
punta de sa Curria), gubia, Llucia, llupia, furia (vulg.).

35 No pot haver-hi cap dubte que la pronúncia tradicional mallorquina de plaer era, abans
de la reducció sil·làbica, amb les dues vocals idèntiques, o sigui neutres, contra la quasi total
generalització actual de realitzar tancada la segona.
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Morfologia

46.3. Article salat
El sistema de l’article procedent de IPSU és el mateix que regeix
a la resta de l’illa, exceptuant Pollença:

46. Article
46. 1. Article arcaic
Romanen alguns usos fossilitzats de l’article arcaic lo. Exceptuant
els casos del cançoner, i segurament del refranyer, es pot dir que
l’inventari és, si fa no fa, tancat:
per lo senyal...
tot lo dia
pareix tot lo món
això és lo mal / lo mal és que...
lo endemà
oh! lo meu rei (a un infant)
Cançoner: Ja direu a lo meu bé...
Refranyer: Qui assembla a los seus no fa tort a ningú
46.2. Article personal
Segueix el sistema general que regeix a l’illa:
Masculí

Femení

en Pere

na Joana

n’Andreu

n’Antònia

Masculí singular

Masculí plural

Femení singular

Femení plural

es cap

es caps

sa mà

ses mans

s’ase

ets ases

s’ànima

ses ànimes

amb so cap

amb sos caps

amb sa mà

amb ses mans

amb s’ase

amb sos ases

amb s’ànima

amb ses ànimes

Com a cas “contra natura” d’article salat es pot esmentar el del
topònim santanyiner turó des Bisbe i es Dimoni (de Cabrera, i potser
no tant anòmal com el primer; més freqüent que la variant el Dimoni).
46.4. Article literari
Els parlants d’edat avançada mínimament atents a l’evolució del
parlar són testimonis de la reculada d’usos que ha experimentat i
experimenta dia rere dia l’article procedent de ILLU. Farem ací un
tast de la casuística que era vigent en la nostra adolescència. Indicam
algun exemple de les fluctuacions més consolidades.
46.4.1. Món eclesiàstic
46.4.1.1. Paratges ultraterrenals

S’usa també davant els noms dels animals (na Roja és bona mula;
en Nero és un ca molt tranquil), de campanes, encara que no siguin
les del terme (n’Eloi) i d’adjectius substantivats de connotacions
negatives (en cabota va ficar un peu dins l’aigua; en collonera se
pensava treure-la lluïda; en gonella!). També es fa servir davant el
nom personal de Joan aplicat al primer fred de la tardor: en Joan de
Múrcia.
S’omet davant els noms dels personatges bíblics: era Noè qui va
fer la barca. Es veu davant la frase feta següent: anar d’Herodes a
Pilat.

50

el cel
el para(d)ís
la glòria
el purgatori
l’infern36
Però, es llimbs.

36 No oblidem que, en la llengua antiga, infern (com purgatori i paraís) no portava article. Com
a supervivència de tal omissió, tenim la frase «anirà dins fern», canvi evident, per ultracorrecció
de caràcter popular de «anirà a infern». La toponímia de tota l’illa és fa ressò en nombroses
ocurrències, però no de manera sistemàtica, d’aquesta característica morfològica.
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46.4.1.2. Déu, Verge, àngels, dimoni
la Santíssima Trinitat
el Pare, el Pare Etern
el Fill
l’Esperit Sant
la cort celestial
el Santíssim
la Sagrada Família
el Bon Jesús
el Bon Pastor
la Mare de Déu
la Puríssima
l’àngel de la guarda
el dimoni (però, es dimoni gros)
46.4.1.3. Jerarquia eclesiàstica
el papa
el Sant Pare
el bisbe (però, es bisbe, com a nom d’embotit)
el senyor rector / el senyor ecònom (però, es rector, s’ecònom, es
vicari)
la mare superiora (però, sa superiora)
l’abat
el pare prior / el pare (+nom personal)
46.4.1.4. Temple, dependències...
la seu
el palau
la cúria
l’església
el cor (però, es cor d’una persona)
la sagristia
l’orgue (però, s’orgue elèctric)
l’altar, l’altar major, damunt l’altar (però, s’altar d’una capella)
46.4.1.5. Ordes religiosos, tribunals...
la Mercè
el Carme
52

el Temple
la Missió
la Inquisició
els Socors
46.4.1.6. Imatges, objectes
la Sang
el Sant Crist
el Cor de Jesús
la Divina Pastora
la Dolorosa
la Beata
la Verònica
la Vera Creu
la Mare de Déu dels Socors
el Cirineu
s’arca de l’aliança
l’hòstia / s’hòstia
46.4.1.7. Festes
el Nom de Jesús
el Nom de Maria
es dia dels Morts
es dia de l’Àngel
les Verges (cf., ses Verges, a Artà)
el Corpus
la Santa Faç
el Ram
la Passió
el bon pastor
la Immaculada
els Reis
sa festa de l’Obra
l’Encarnació
46.4.1.8. Actes de culte i d’altres
els passos
la comunió (però, sa primera comunió)
l’ofici
l’oferta
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la pàssia
la cena
sa processó de l’Aurora
sa processó de l’Enqüentro / de s’Enqüentro
la santa missa (però, sa missa primera, sa missa vespertina)
sortir de la parròquia
passar el rosari
acompanyar amb el sentiment /. .. amb so sentiment
Que el vegem a la santa glòria!
donar la pau
donar la benedicció
passar la corona (però, sa coroneta d’or)
es manaments de la llei de Déu
46.4.1.9. Frases fetes
amb tota l’ànima
esser com que esperar el Messies
dur pel camí de l’amargura
per l’amor de Déu
fer la cena
ajudar a portar la creu
estar deixat de la mà de Déu
saber per quina fi és creat l’home (homo)
haver-hi tota la cort celestial
de Déu te vengui el remei
Déu mos do la maina
46.4.2. Conceptes geogràfics, llocs únics i d’altres
el món (però, es món infantil)
el món i la bolla (aquest va fer el món i la bolla ‘va fer molt’),
(però, sa bolla del món)
el cel (però, es cel, referit al color)
la terra (veniu per la mar, o per la terra?), (però, sa terra, com a
matèria geològica)
la mar
a l’aire (però, s’aire que respiram)
caure de l’aire del cel
la mare ‘la roca ferma’
la sala ‘la casa consistorial’ (però, sa sala, com a habitació)
la casa ‘sala principal d’una casa’ (dins la casa, la casa és gran, som
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de la casa..., però fa sa casa nova)
la gent (on és la gent?, i la gent?), (però, sa gent diu...)
l’home (...i l’homo, com se va trobar estret...)
el pobre (el pobre no podia trencar alè)
la dreta (però, sa mà dreta, etc.)
l’esquerra (però, sa mà esquerra, etc.)
la cosa (en frases com: la cosa no està clara, no sé de què va la
cosa)
la muntanya (concepte únic: caragol d’on véns? De la muntanya
de veure el temps)
46.4.3. Jerarquia social, estaments, parentesc, títols nobiliaris
el rei
la reina
el senyor rei
el senyor batle
el senyor jutge
el senyor avi
el senyor (+ nom personal), (però, es senyor ha dit...)
la senyora àvia (però, sa senyora +nom personal)
el sen (+ nom personal)
el tio (potser per castellanisme), (però, sa tia)
es marquès de la Romana
ca l’Ardiaca
ca la Torre
46.4.4. El món mariner
46.4.4.1. Topònims
46.4.4.1.1. Del terme
la Costa
la Miranda
la Real
el Roser
carrer de la Pau
placeta de la Canal / placeta de sa Canal
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46.4.4.1.2. De Cabrera37
l’Escala
l’Escaleta
l’Olla
l’Olló
l’Esponja
la Miranda
l’Imperial
l’Imperialet
l’Enciola (saliners) / però, n’Enciola (santanyiners)
cova de l’Amic
cocó de l’Ancai
rost de l’Estreta38

pescar a l’encesa
fer l’alba
fer la prima
pescar a la part39
la costa
46.4.4.3. Noms de vaixells
el
la
el
el
el

Sant Pere
Cambra
Cellafaves40
Titànic
Rafel Verdera

46.4.5. Equips de futbol
46.4.4.1.3. Exotopònims d’estats i rius
el
el
el
el
el

l’Argentina
el Brasil
l’Havana
el Japó
la Xina
el Ter
el Danubi
el Volga

Santanyí
Barça
Mallorca
Constància
València

46.4.6. Antics establiments ciutadans

46.4.4.2. Peces de l’embarcació i sistemes i horaris de pesca i
d’altres
la banda (estar serrat a la banda ‘estar obstinat’)
la borda (tirar una cosa per la borda)
l’arbre ‘pal de l’embarcació’ (caure de l’arbre ‘decepcionar’, una
ratxa sobre l’arbre)
la creu
el car
la pena
l’anca ‘part de popa de l’embarcació’
anar a la vela
37 Cal tenir present que la toponímia de Cabrera és pròpia, sobretot, dels parlants dels termes
de Santanyí, ses Salines i Campos i, en menor mesura, dels de Felanitx i Llucmajor.
38 Sentit en una sola ocasió, el determinant té el punt de partida en el lloc veí de Cala Estreta.
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L’Àguila41
La Filadora
La Protectora
La Primavera
La Palmera
46.4.7. Jocs
46.4.7.1. Infantils
Mà morta, mà morta, pega a la torta
dur a la cadireta

39 Devem la informació d’aquest cas a l’amic Antoni Mestre.
40 Era el nom d’un vaixell local, tot i que la grafia no era aquesta.
41 Aportació que agraïm al Dr. Josep Grimalt.
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46.4.7.2. D’adolescents

l’audiència
la puresa
la fonda (anar a menjar a la fonda)

al clotet
al qüern (pron. quen)
al maquet
al faldarillet
a la una bóta la mula

46.4.11. Conceptes agrícoles i de la flora espontània

46.4.7.3. D’adults
a la parella
(fer) la falta (en el joc del truc)
la pepa (nom que es donava a la marilla)
46.4.8. Fraccions i múltiples
la meitat / sa meitat
el doble
el triple
el demés
la resta
de les tres parts, una

la pagesia
figues de la senyora
figues de la roca
figues de l’agulla
figues de la filera (es Llombards)
ametles de l’ullastre
ametles de l’engan
ametles de la canal
peres de la nau
garroves de la muntanya
pomes del ciri
prunes de la glòria
blat de les Índies
bolles del Bon Pastor
pomes del dimoni
46.4.12. Vida, mort, temps

46.4.9. Frases comparatives
més
més
més
més
més
més
més

net que les flors
net que la plata
blanc que la neu
vermell que la grana / vermell com la grana
verd que la porrassa
dolç que la mel
tort que la justícia

46.4.10. Institucions benèfiques, administratives, etc.
l’hospital
l’hospici
la misericòrdia
la inclusa
la criança
la sapiència
la comandància
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la primeria
la darreria
l’antiguea (‘l’antigalla’)
estar xepat a l’antiga (‘cepat a l’antiga’)
la fi (la fi del món, a la fi, as cap i a la fi)
tota la vida i un any més (‘molt de temps’), (però, sa vida d’una
persona)
la mort (però, sa mort d’una persona)
parèixer la mort amb pebres
amb el temps, amb el temps i palla d’ordi (però, es temps és fresc)
a l’instant
a l’acte
al punt
fet del moment
fet de l’hora
la una, les dues, les tres... (noms de les hores)
fer l’hora / fer l’horeta (‘fer la sesta’)
a la mala hora
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a altes hores de la nit
pa del dia
tota la santa nit
la queda (tocar la queda)
el sendemà
la setmana qui ve (però, sa setmana santa, sa setmana de Nadal,
etc.)
l’any qui ve
l’any passat
l’any tirurany
l’any de la pera
l’any de la gratella (però, s’any de sa picor, s’any des grip, s’any
de sa neu)
l’any sant
tot l’any
l’any + numeral (l’any trenta, l’any setanta...)
l’endeví ‘el futur’, (ah! si sabéssim l’endeví!)
la forca (antic lloc d’execucions)

aclucar l’ull = ‘dormir’
acompanyar amb el sentiment / acompanyar amb so sentiment
allargar el coll a la forca ‘consentir a una cosa a desgrat’
anar a la seua
dir-hi la seua
fer la seua ‘actuar per compte propi, sense fer cas dels altres’
sortir-ne amb la seua
veure la seua ‘veure l’ocasió propícia’
fer-ne de les seues
anar de la xeca a la Meca ‘anar d’un lloc a l’altre’
anar del cos
anar del risc a l’aventura ‘actuar sense seguretat’
anar-se’n per la quirena (s’Alqueria Blanca; sinònim de l’expressió
següent)
anar-se’n a la quinta forga
no haver-hi ningú en tota la balla
cridar a l’ordre
deixar (qualcú) a l’estacada ‘deixar-lo abandonat’
desbaratar la voga
dir allò que fa al cas
el cas és que...

donar les gràcies / donar ses gràcies
dur (qualcú) a la barra ‘portar una persona davant la justícia’
dur la doma ‘portar la iniciativa’
entre la paga
esser de l’ungla ‘esser afectat de furtar’
esser del trull, de la bulla, de la passejada, etc.
esser la salut (aquell remei li va esser la salut)
esser lè ‘esser molt bo’ (això ha estàt lè)
estar a l’aguait ‘vigilar’
estar a l’estaqueta ‘estar en un lloc o en una situació de manera
obligatòria’
estar a la flor del món ‘estar en el punt àlgid de la joventut’
estar en el serè
estar a la plena
fer de la guerra (‘garra’) pota ‘fer l’impossible’
fer la bona
fer la ronda (a una al·lota) ‘acostar-s’hi amb intencions de
conquistar-la’
fer la cort (a una al·lota) ‘íd’.
fotre-se’n de la passada
fotre-se’n de la virolla
girar-se com la fulla de l’om ‘canviar d’actitud amb facilitat’
mirar-se la feta
no haver-hi res sense la prova
no saber-ne de la missa la meitat ‘no conèixer bé una qüestió’
passar per la vaqueta (‘baqueta’) ‘passar per una situació dificultosa’
pegar-se un cop a la barra ‘acceptar una derrota contra la qual
s’ha lluitat’
pensar en l’amor de les tres taronges ‘estar absent, encortat’
per l’estil ‘més o menys igual, semblant’
per la força
per tot el cos
del tot (no ho veig clar del tot)
posar fil a l’agulla ‘iniciar una cosa’
posar una cosa contra l’altra
prendre la fresca / estar a la fresca
quedar en la (ant. en l’aer ‘en l’aire) / quedar en la com sa jaia
Miquela
quedar (un líquid) al raset
saber-ne la neta ‘saber-ho en detall’
saber-ne la prima ‘íd.’
seure en es banc de la paciència
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tenir un peu a la fossa / a sa fossa (‘estar a punt de morir’)
tenir, o dur, una cosa en el cap
trencar al davant ‘anticipar-se’
treure l’ossa ‘vomitar molt’
46.4.14. Renecs
et fotré l’arquet! ‘et pegaré, t’arribaré’
me cago en l’olla!
me cago en l’ou!
com és ver la miscla ‘com és vera la missa’
vols te fer de les ànimes i portaràs bacines!?
46.4.15. Éssers fantàstics i fórmules rondallístiques
la sirena
la dona d’aigua
la fu42
Això era i no era, bon viatge faça la cadernera, el bé que venga i
el mal que se’n vaja (es Llombards)
Per fat i fat que la mia mare m’ha comanat...

46.4.19. Locucions adverbials
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

l’aguait
l’ampla (anar vestit a l’ampla)
l’antiga (anar vestit a l’antiga)
l’enclotxa (tipus de paret)
la biorxa
la funerala
la galleta (beure)
la llentilla (sistema de pujar marès amb cordes)
la torta
les bones
les fosques
les males
les ultres

46.4.20. Falsos articles per desaglutinació
l’electricitat > la trecidat43 (cf. top. Lofra, Lanzell, Lavanor,
Lassarell, sovint apostrofats). En el nom comú, s’interpretava que hi
havia dos articles.
la sentència > l’entència (sentit en es Llombards)

46.4.16. Tabús sexuals
la mare ‘la matriu’
la cosa ‘la menstruació’ (per eufemisme), (cf. Campos ant. la regla)

46.4.21. Breu mostra incompleta de les peculiaritats de l’article
literari a altres llocs de les Balears

46.4.17. Rimes antroponímiques

a la cama44
el primer, el segon, el tercer (tocs de les campanes a Manacor)
la trona (Manacor)
fer la capa ‘presidir el dol’ (Manacor)45
dur la capa ‘presidir el dol’ (Campos)
la regla ‘menstruació’ (Campos, avui en desús)
peixets de la terra ‘tronxos de bleda fregits’ (Campos)
la canal (a Portocolom, ‘entalladura d’una peça que subjecta
l’arbre d’una nau)
pescar a la canyeta (Llucmajor)

Miquel de la mel...
Joan de la casa gran...
46.4.18. Refranys, sentències...
		
Qui se menja la pruna ha de cagar el pinyol
La mel no és feta per (a) la boca de l’ase
Per sant Andreu, sembra l’all teu
Val més un dit en es front que una quarterada a l’horta

42 Present en aquest discurs repetit, un diàleg de sentit opac que es repetia en la nostra
infància: –La fu? Qui és la fu? –Una bèstia com tu!

43 És popular la cançó: Sa Cala ja no és sa Cala / sa Cala ja és Ciutat, / han llevat es carburero
i han posat la trecidat.
44 Modalitat de pesca dels saliners, consistent en anar a peu pels llocs d’escassa profunditat per
pescar pops, traient-los de dins les barraques, ço és, de llurs amagatalls.
45 Devem les informacions d’aquests exemples manacorins a Mn. Jaume Serra.
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tenir un peu a la fossa / a sa fossa (‘estar a punt de morir’)
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46.4.15. Éssers fantàstics i fórmules rondallístiques
la sirena
la dona d’aigua
la fu42
Això era i no era, bon viatge faça la cadernera, el bé que venga i
el mal que se’n vaja (es Llombards)
Per fat i fat que la mia mare m’ha comanat...

46.4.19. Locucions adverbials
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

l’aguait
l’ampla (anar vestit a l’ampla)
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46.4.20. Falsos articles per desaglutinació
l’electricitat > la trecidat43 (cf. top. Lofra, Lanzell, Lavanor,
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46.4.16. Tabús sexuals
la mare ‘la matriu’
la cosa ‘la menstruació’ (per eufemisme), (cf. Campos ant. la regla)

46.4.21. Breu mostra incompleta de les peculiaritats de l’article
literari a altres llocs de les Balears

46.4.17. Rimes antroponímiques

a la cama44
el primer, el segon, el tercer (tocs de les campanes a Manacor)
la trona (Manacor)
fer la capa ‘presidir el dol’ (Manacor)45
dur la capa ‘presidir el dol’ (Campos)
la regla ‘menstruació’ (Campos, avui en desús)
peixets de la terra ‘tronxos de bleda fregits’ (Campos)
la canal (a Portocolom, ‘entalladura d’una peça que subjecta
l’arbre d’una nau)
pescar a la canyeta (Llucmajor)

Miquel de la mel...
Joan de la casa gran...
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Qui se menja la pruna ha de cagar el pinyol
La mel no és feta per (a) la boca de l’ase
Per sant Andreu, sembra l’all teu
Val més un dit en es front que una quarterada a l’horta

42 Present en aquest discurs repetit, un diàleg de sentit opac que es repetia en la nostra
infància: –La fu? Qui és la fu? –Una bèstia com tu!

43 És popular la cançó: Sa Cala ja no és sa Cala / sa Cala ja és Ciutat, / han llevat es carburero
i han posat la trecidat.
44 Modalitat de pesca dels saliners, consistent en anar a peu pels llocs d’escassa profunditat per
pescar pops, traient-los de dins les barraques, ço és, de llurs amagatalls.
45 Devem les informacions d’aquests exemples manacorins a Mn. Jaume Serra.
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herba de la roca ‘verdet’ (Felanitx)
els llimbs (Felanitx)46
l’últim ‘el darrer preu d’una venda’ (Felanitx)47
l’enqueridor (l’inquisidor). Top. figuera de l’Enqueridor (Montuïri)48
tirar una cosa a la bassa = al femer (Santa Margalida)
el cor (l’òrgan humà), patir del cor (Ciutadella) (però, té es cor
malalt)
el camp (Menorca)
dir el nom del porc (Ciutadella)
anar a l’estranger (Ciutadella) (però, s’estranger, com a individu)
la nit (Eivissa)
la catedral (Eivissa)
jugar a les cartes (Eivissa)
46.5. Aglutinació d’article

47. Gènere
47.1. Fluctuació
Hi ha fluctuació de gènere en mots com amor, color, gel, sucre.
47.2. Feminització
aljub, un aljub > una jub (top. [al]jub Tapada)
avantatge, un avantatge > una vantatge (li duia una bona vantatge)
avenc, un avenc > una venc (top. ses Vencs)
escaire, és usat com a femení (posa-la devora es nivell)
escarpre, és usat com a femení (lleva-la d’enmig)
47.3. Masculinització

Afecta, sobretot, conceptes que físicament tenen una estructura
plural, integrada per dos elements, encara que no sempre és així. Per
un fals tall, ses pinces esdevenen ses espinces, es fasser es converteix
en s’esfasser, etc. El fenomen és avui en regressió en alguns dels
exemples reportats.
barreres > esbarreres (esporàdic)
cases > escases (esporàdic)
corretjades > escorretjades
fasser > esfasser
fas > esfàs
besaces > esbeiaces
graelles > esgrelles
molles > esmolles
pinces > espinces
pulmons > espalmons (vulgar i en regressió)
sus > es-sús (donar s’es-sús) ‘inici d’una cursa’
tambor > estambor
tenalles > estenalles
teulades > esteulades
tisores > estidores
tovalles > estovalles
46 Agraïm al Dr. Josep Grimalt aquesta aportació.
47 Íd. nota anterior.
48 Devem aquesta informació al Dr. Joan Miralles.
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una nou > un anou
una gla > un aglà49
Els exemples reportats de canvi de gènere són causats per
fonosintaxi.
47.4. Diferències diacròniques i diatòpiques
El fitònim romeguer, avui masculí a l’àrea d’estudi, si hem de
jutjar per la toponímia i la ictionímia (i possiblement també per
l’antroponímia), antigament era femení: sa Romeguera, torrent d’en
Romeguera.
El fitònim arbocera, femení en es Llombards i a Santanyí, té
fluctuació de gènere a s’Alqueria Blanca i és masculí, arbocer, a
Calonge.50

49 Com a masculí, aglà, deu esser de caràcter general a Mallorca, tal vegada amb l’única excepció
d’Artà, població en la qual gla és encara femení i més fidel a l’ètim llatí.
50 També és masculí a s’Horta.
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48. Nombre

50. Possessius arcaics masculins

48.1. Singularització
calamars > calamàs (he agafat un calamàs)
es Llombards > el Llombàs (sovint en la documentació)
plors > plos (va venir amb un plos desfet)
48.2. Pluralització
Es dóna ací relació d’alguns plurals analògics:
es Bauç. És sentit encara com a plural i es troba documentat los
Baus.
calamar > calamars > calamassos
dilluns > dillunsos (freqüent)
llapis > llàpissos
sopar > sopars > sopassos
teler > telessos
vencill > (iod.) vencii > (plur.) venciis > (sing.) vencís > (plur.)
vencisos
raor ‘rasor’ (peix) > raons
cobertor > cobertons (al costat del normal cobertors)

Els possessius antics, tant masculins com femenins, només han
sobreviscut lligats als substantius de parentesc pare i mare, tot i que
del masculí de tercera persona se sentien fins fa ben poc (o es poden
sentir encara) usos fossilitzats de discurs repetit.
mon (mon pare)
ton (ton pare)
son (son pare, a son endret > a sen endret, trobar sabata de son
peu, cendre de son sedàs, a son centre)
ma (mu mare)
ta (ta mare)
sa (sa mare)
Possessiu arcaic femení mia
Frases fetes: a punt de pastora mia
Sentències: caseta mia, per pobra que sia
Cants de l’església: Oh! Maria, mare mia...
Exemples del cançoner:... i ha duita la mia amor... / la vida mia,
la vida amor, etc.
51. Morfologia verbal

Es conserven alguns plurals antics de manera residual: aqueis,
mateis, top. cocons Roigs.
49. Demostratius i indicadors de camp
S’usen com a díctics de proximitat al qui parla, i com a sinònims,
aquest i aqueix, això i i i açò, i aquí i ací, i tot i que les segones
formes dels dos darrers grups ja són purament residuals. Són díctics
de llunyania aquell / aquella; allò; i allà i allí (aquest últim només
en la frase d’origen eclesiàstic d’allí ha de venir, que expressa
incredulitat).
Això no obstant, podem donar fe de l’ús que en feia un informant
camperol santanyiner, fa anys traspassat, el qual distingia tres graus
de localització: açò i ací (prop del qui parla), això i aquí (prop
del qui escolta) i allò i allà (lluny de tots dos). No tenim anotació
referida a a l’ús que feia de aquest i aqueix.
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51.1. Aconseguir > consigar ‘arribar al punt on és algú que va
davant, en el recorregut d’un camí’. Verb format a partir d’una
metàtesi del futur simple: t’aconseguiré > te consigaré: «parteix, que
jo ja et consigaré».
51.2. Al verb usar s’ha aglutinat el pronom se i ha sorgit un nou
verb, susar, que té el significat de ‘estilar-se’, ‘estar de moda’. La frase
següent és prou il·lustrativa del canvi: «és molt diferent, quan susa
una cosa, o en susa una altra».
51.3. La tercera persona singular del futur simple del verb venir,
v[ ]ndrà, és pronunciada per algunes persones majors amb [e]
tancada: v[e]ndrà.
51.4. La tercera persona singular del PI del verb sobrar, s[ ]bra, és
pronunciada per algunes persones majors amb [o] tancada: s[o]bra.
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51.5. La tercera persona singular del PI del verb córrer, corr, és
pronunciada per algunes persones majors amb e: corre.
51.6. La segona persona singular del PI del verb parèixer, pareixes,
coneix una variant residual pareis.
51.7. Se senten regularment canvis en les vocals rizotòniques
de determinats verbs de la primera conjugació. En els radicals dels
infinitius, presenten una vocal neutra que es flexiona i pot convertirse (segons quin sigui el verb) en [a], [e], [ ]:
assentar > jo assant
encallar > jo enquell
encetar > jo ençat
enravenar > jo enravan
espanyar > jo espeny
granar > jo gren
pelar > jo pal
soldar > seldar > jo sald
51.8. Recessió del perfet simple
A Santanyí, s’ha abandonat quasi del tot el perfet simple, no sols
en la primera persona del singular, com a la resta de Mallorca, sinó
també en les altres persones, tant del singular, com del plural. Així,
formes verbals com vengueres, sentí, diguérem, menjàreu, anaren,
s’han vist substituïdes quasi totalment per les corresponents formes
perifràstiques: vares venir, va sentir, vàrem dir, vàreu menjar, varen
anar.
51.9. Usos peculiars del verb voler + pronom + infinitiu
Encara que més pròpiament sigui un fenomen de sintaxi, volem
deixar constància d’un ús, peculiar i en decadència, del verb voler,
rere el qual s’inverteix l’ordre dels pronoms, en anteposar-se a
infinitius:
vols
vols
vols
vols

me dir tu...? (sentit en una ocasió)
te fer de les ànimes i portaràs bacines!? (sentit en una ocasió)
te fer sa punyeta!? (abans molt freqüent)
te fer trons!? (abans molt freqüent)

68

A

manera de conclusió

La peculiaritat de la parla dels santanyiners, dins el conjunt dels
parlars mallorquins, no es defineix a partir d’un o de diversos trets,
sinó a través de tots els descrits anteriorment, més els qui no s’han
exposat.
Es pot dir que compartim moltes particularitats amb els parlars de
les poblacions que tenim al costat, sobretot amb Campos (deixant de
banda les palatalitzacions que ens allunyen dels veïns de la planura) i
Felanitx. Sabem que moltes característiques que sentim com a pròpies
s’enfilen pel Llevant i s’aturen en arribar a la península d’Artà.
L’homogeneïtat, dins les fronteres de l’actual terme (ses Salines
és un cas diferent) és molt acusada entre Santanyí i es Llombards
i s’afebleix un xic en arribar a s’Alqueria Blanca. Una isoglossa de
més entitat separa el parlar de Calonge de la resta dels parlars locals
i l’acosta al dels felanitxers. Tot això es veu encara reforçat amb la
informació que tenim del lèxic, per més que aquest estudi no se’n
faci ressò.
Entre els trets compartits, n’hi ha molts que tenen una gran
extensió per tota l’illa, com la supressió de la vocal final de les
esdrúixoles en –ia, la monoftongació dels segments –gua i –qua,
la vocalització de /l/ en posició de coda, el rotacisme, la caiguda
de l’alveolar sonora intervocàlica, la iodització, etc. Té uns límits
geogràfics ben coneguts el tancament parcial de la /o/ àtona en [u],
la palatatització de /k/ i /g/ en contextos determinats, etc. No hem
escrit res sobre nombroses assimilacions d’aplecs consonàntics, ja
que s’estenen per tot el territori insular.
Més característic és el pas de / / neutra a [o] tancada, en
contacte amb labial o labiodental, com ho deuen esser els casos de
centralització de la /o/ àtona, la inflexió de la / / neutra en contacte
amb palatals, la peculiar distribució de la palatalització de la /s/
inicial, la solució dels hiats i, sobretot, l’assimilació / reducció de
l’aplec –rn– i la recessió del perfet simple.
A més de totes les coses ací exposades, hem volgut mostrar també,
a partir de l’anàlisi de noticiaris publicats per historiadors, que els
repobladors que campaven per Santanyí durant els segles XIII i XIV,
els que implantaren el català a la nostra contrada, procedien en sa
gran majoria dels sectors orientals de Catalunya i que els que venien
de la part occidental eren molt minoritaris, com ho eren, però encara
més, els que arribaren d’altres contrades veïnes del continent.
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i s’afebleix un xic en arribar a s’Alqueria Blanca. Una isoglossa de
més entitat separa el parlar de Calonge de la resta dels parlars locals
i l’acosta al dels felanitxers. Tot això es veu encara reforçat amb la
informació que tenim del lèxic, per més que aquest estudi no se’n
faci ressò.
Entre els trets compartits, n’hi ha molts que tenen una gran
extensió per tota l’illa, com la supressió de la vocal final de les
esdrúixoles en –ia, la monoftongació dels segments –gua i –qua,
la vocalització de /l/ en posició de coda, el rotacisme, la caiguda
de l’alveolar sonora intervocàlica, la iodització, etc. Té uns límits
geogràfics ben coneguts el tancament parcial de la /o/ àtona en [u],
la palatatització de /k/ i /g/ en contextos determinats, etc. No hem
escrit res sobre nombroses assimilacions d’aplecs consonàntics, ja
que s’estenen per tot el territori insular.
Més característic és el pas de / / neutra a [o] tancada, en
contacte amb labial o labiodental, com ho deuen esser els casos de
centralització de la /o/ àtona, la inflexió de la / / neutra en contacte
amb palatals, la peculiar distribució de la palatalització de la /s/
inicial, la solució dels hiats i, sobretot, l’assimilació / reducció de
l’aplec –rn– i la recessió del perfet simple.
A més de totes les coses ací exposades, hem volgut mostrar també,
a partir de l’anàlisi de noticiaris publicats per historiadors, que els
repobladors que campaven per Santanyí durant els segles XIII i XIV,
els que implantaren el català a la nostra contrada, procedien en sa
gran majoria dels sectors orientals de Catalunya i que els que venien
de la part occidental eren molt minoritaris, com ho eren, però encara
més, els que arribaren d’altres contrades veïnes del continent.
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51 Les que porten asterisc s’han extret de la publicació de PONÇ I FULLANA (1974) i les que no
en porten de l’obra de ROSSELLÓ VAQUER (2000). El signe + rere una o més localitats indica
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EL NUMMULÍTIC DE CONSOLACIÓ.
UN LLOC D’INTERÈS GEOLÒGIC (LIG)
AL MUNICIPI DE SANTANYÍ
Guillem Mas Gornals1

Introducció
El puig de Consolació (Puig des Càrritx) té una altura de 200
m i està situat a 1 km al Ponent de s’Alqueria Blanca dins del
terme municipal de Santanyí (Fig. 1). Juntament amb el Puig Gros
constitueixen els darrers testimonis dels relleus estructurats de la
Serra de Llevant cap el SW, relleus que no tornen aparèixer fins a
l’arxipèlag de Cabrera.
El Puig està constituït per un encavalcament*2 de dolomies*
triàsiques del Retià-Liàsic inferior (geològicament més antigues,
~200 milions d’anys) situades sobre una unitat inferior formada
pels dipòsits lacunars i nummulítics de l’Eocè mitjà (geològicament
més moderns, ~40-50 milions d’anys) que es situen a la seva vegada
sobre les margocalcàries del Cretaci (Fig. 3). Les dolomies es troben
fortament milonititzades* a la base al haver sofert un intens corriment
sobre la unitat inferior (Fig 3).
La unitat inferior eocena està constituïda bàsicament per dipòsits
corresponents a una transgressió* marina de l’Eocè i contenen: i)
dipòsits lacunars corresponents a un paleoambient paràlic* amb fauna
salobre, ii) calcarenites farcides de nummulits* (Fig. 2) corresponents
a un ambient de plataforma litoral. Aquest dipòsits corresponen a la
Formació denominada Calcarenites de s’Envestida (Ramos-Guerrero,
1988) atribuïda al període Lutecià superior - Bartonià inferior (~40
milions d’anys).
La pedrera o gravera situada al migjorn del puig, que ha produït
l’esbaldrec que afecta completament la carretera d’accés al santuari
que en l’actualitat obliga a haver d’utilitzar una via alternativa per
poder pujar al cim, es troba excavada dins dels mateixos materials
dolomítics milonitizats força disgregables de la unitat (Retià-Liàsic
1 Societat Geocientífica de les Illes Balears (GEOilles). E-mail: masgornals@gmail.com
2 Els conceptes seguits d’asterisc es troben definits en el glossari inclòs com annex al final
d’aquesta comunicació.
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inferior) que forma la part superior del puig (Fig. 8).
L’excepcionalitat de l’aflorament, atesa la seva singularitat (dificultat
per observar afloraments de bona qualitat d’aquesta època geològica
a la resta de l’illa), la representativitat de l’evolució geològica
regional, així com el seu potencial d’us social (didàctic, divulgatiu)
fan que aquest aflorament presenti un especial interès.
El patrimoni geològic forma part del patrimoni natural que cal
conservar, ja sigui mitjançant mesures de protecció i/o propostes en
pro l’ensenyament i/o difusió del coneixement; per a la qual cosa és
proposa la catalogació de l’aflorament com a Lloc d’Interès Geològic
(LIG) i com element del patrimoni natural del municipi de Santanyí.

a una segona transgressió del mar nummulític (corresponent al
Lutecià) que no hauria sobrepassat la zona central de l’Illa. Aquest
autors es refereixen, fent menció als descobriments de Darder (1925),
a una sèrie de formacions lacustre-salobres amb lumaquel·les i nivells
carbonosos a Felanitx (es Carritxó, Santueri) i Santanyi (Alqueria
Blanca, Son Vent) que situen com a coexistents amb les formacions
marines nummulítiques del Lutecià superior, de les que foren “una
simple dependència lateral de tipus més o menys continental o
salobre, o be resultaren un poc anteriors o posteriors a les mateixes”.
Ramos-Guerrero (1988) a la seva tesis doctoral sobre el Paleogen
de les Balears cita i estudia els nivells lacunars situats entre
calcarenites amb nummulits situant-los en els trams intermedis de la
Fm. Calcarenites de s’Envestida.

Figura 1 - Ortofoto amb la situació dels afloraments nummulítics.

Antecedents
Darder (1913, 1925, 1932) en el seus estudis sobre la tectònica i
al Mapa Geològic de les Serres de Llevant de l’illa de Mallorca ja fa
referencia a la superposició de Juràssic corregut sobre el Cretaci i
l’Eocè al puig de Consolació, citant en aquesta regió calcàries amb
grans nummulits atribuïbles al Lutecià (Eocè mig), així com dipòsits
zoògens, sense nummulits, amb una associació faunística (bivalves,
gasteròpodes, briozous, Lithothamnium,. ..) pròpies d’una fàcies
costera amb episodis salobres, situant-los en un Eocè superior
(Auversià/Bartonià, sense descartar un possible Ludià).
Escandell i Colom (1962) i Colom (1975, 1983) estudien el
Nummulític de Mallorca, atribuint el depòsits de la zona de Santanyí

Barnolas et al. (1991), en el MAGNA, defineixen com a pertanyents a
l’eocè mitjà els nivells formats per margues grises, blanques i rosades,
azoiques, gresos grisos i calcàries lumaquèl·liques amb gasteròpodes,
lamel·libranquis i mol·luscs, que indiquen un ambient marí costaner
amb condicions restringides, possiblement de tipus lacunar, que
es situen mitjançant discordança angular i erosiva sobre el cretaci
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Figura 2 - Detall de la calcària nummulítica de Consolació totalment bioconstruida
per esquelets de nummulits (el més gros fa 1,5 cm de diàmetre màxim).
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inferior i els nivells de calcàries bioclàstiques amb foraminífers
(bàsicament nummulits, alveolines, orbitolites i miliòlids).
Moragues (1993) situa aquests depòsits lacunars a una seqüència
regressiva del Lutecià-Bartonià, d’ampla distribució pels voltants des
Carritxó i Cas Concos, destacant la presència d’uns nivells detrítics
(d’uns 50 m. de potència) amb arenes i lumaquel·les de bivalves,
corresponents a un ambient restringit; seqüència que descriu com
a coincident amb la Fm. Calcarenites de s’Envestida definida per
Ramos-Guerrero (1988).
Geologia (marc geològic)
Formació Calcarenites de s’Envestida (Ramos-Guerrero, 1988)
La Fm. de Calcarenites de s’Envestida té una potencia d’uns
200 m i està constituïda majoritàriament per una alternança de
calcarenites bioclàstiques, margues i lutites, originades a una
plataforma carbonatada soma. La unitat intercala un nivell poc potent
amb fàcies detrítiques litorals i lumaquel·les de bivalves de caràcter
paràlic que poden contenir nivells de lignit (carbó).
Fou descrita per Darder (1925), Colom (1975), Sàbat (1986) i
posteriorment establerta com una unitat litostratigràfica formal per
Ramos-Guerrero (1988) amb la denominació de “Calcarenites de
s’Envestida”, amb rang de Formació. Agafen el nom del Puig de
s’Envestida des Carritxó (Felanitx), on es troba ben representada.
Descansa discordantment sobre un Cretaci margos i el límit
superior sempre és tectònic o la superfície topogràfica. RamosGuerrero (1988), en base al contingut en nummulits i altres
macroforaminífers (Assilina) de les roques encaixants, li assigna una
edat Lutecià superior-Bartonià (~40 Ma).
Dins les fàcies lacunars paràliques de la Fm. Calcarenites de
s’Envestida, i sembla que exclusivament a la zona dels municipis de
Felanitx i Santanyí (Es Carritxó, Son Vent,. ..), hi apareixen carbons
que durant la primera meitat del segle XX van ésser objecte d’alguns
intents d’explotació minera (Mas et al., 2013, Moragues et al., 2013).
La Fm. de Calcarenites de s’Envestida constituiria, juntament amb
les margues cretàciques sobre les que es diposita, una de les unitats
tectòniques de base sobre les que es diposita un nou i complex
entramat d’escates tectòniques (Moragues, 1993).
Dins les formacions salobroses o límniques que contenen nivellets
de carbó del Lutecià superior – Priabonià, intercalades entre les
calcàries nummulítiques de la zona de Felanitx Darder (1925),
Escandell i Colom (1962) i Colom (1975, 1983) citen, indicant unes
fàcies costeres amb episodis salobrosos (fàcies lacustres):
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Lucina cf. menardii
Cerithium cf. striatus
Natica sp.
Cyrene sp.
Cardium sp.
Ostrea sp.
Venus sp.
Pinna sp.
Cyprimeria sp.
Briozous
Melobesioideae (Lithothamnium )
Varanus sp. (dents)
Ramos-Guerrero (1988) cita lumaquel·les de bivalves (tipus
Cardium) i gasteròpodes (Potamides sp.) dins les formació lutítica
intermèdia (fàcies lacustres) de la Fm. Calcarenites de s’Envestida.
Estratigrafia
De base a sostre la vesant ESE del puig de Consolació (coordenades
UTM WGS84 31S x: 513115, y: 4360123, z: 130-150 m) presenta (Fig.
1 i 3):

Figura 3 - Esquema geostructural simplificat dels afloraments de Consolació.

a) Margocalcàries fines blanques (tipus maiolica) amb restes
d’ammonits. Corresponen a sediments depositats en un ambient marí
profund (pelàgic). Aquestes constitueixen la base sobre la que es
sobreposen mitjançant contacte normal les calcaries nummulítiques
del nivell següent.
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b) Nivell nummulític inferior de fins a 150 m de calcarenites
bioclàstiques que alternen amb interbancs lutítics. Les calcarenites
es presenten generalment en trams potents i massius i les lutites en
bancs de 0,5 a 2 m, contenint aquestes darreres una gran quantitat
de foraminífers, principalment grans nummulits. Corresponen a un
ambient marí obert de plataforma mixta poc profunda. Els nummulits
identificats en aquest tram han estat (Ramos-Guerrero, 1988):
Nummulites praepuschi Schaub,1982
Nummulites discorbinus (Schlotheim, 1820)
Nummulites beaumonti D’Archiac & Haime, 1853
c) Nivell intermedi, format per nivells detrítics amb gresos, marges
i microconglomerats. La seva potencia és d’uns 50 m. Els gresos son
grisos i les margues de color marró-groguenc (Fig. 4).

Contenen lumaquel·les de bivalves, corresponents a una ambient
restringit de caràcter litoral lacunar de tipus paràlic, rics en matèria
orgànica. En ocasions la lumaquel·la pot estar força carbonatada,
presentant capes de major duresa i amb els fragments de bivalves i
gasteròpodes molt més abundants (Figs. 4B i 5).

Figura 5 – Lumaquel·la de fragments de bivalves i gasteròpodes corresponents
als nivells lacunars de l’Eocè força carbonatats.

A la part superior s’intercala un nivell detrític de gresos disposats
en bancs de fins a 1 m de potencia amb passades centimètriques
de microconglomerats constituïts quasi exclusivament per còdols de
quars i fragments d’altres roques paleozoiques molt ben arrodonits
(Fig. 6). Cal destacar que es desconeix l’àrea font d’aquests quarsos
paleozoics, ja que a Mallorca actualment no existeixen roques que
hagin pogut proporcionar aquests materials, per a la qual cosa l’àrea
font podria haver estat situada en el denominat Massís Català-SardoBalear, antiga zona continental emergida situada entre el que avui
són l’illa de Menorca i el Pirineu.

Figura 4 – Nivells lacunars entremitjos de la sèrie eocena de Consolació.
A. Nivells arenosos margosos amb gasteròpodes salobres; B. Nivells carbonatats
endurits amb lumaquel·les.

Figura 6 – Microconglomerats amb grans de quars paleozoics arrodonits
(foto Xisco Mir).
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Durant aquest estudi, s’han pogut recuperar i classificar dels trams
paràlics els següents taxons:
Tympanotonos (Eotympanotonos) turris Basterot orengae Vidal in
Cossmann, 1896 (Fig. 7A)
Tympanotonos (Eotympanotonos) inaequirugatus (Cossmann,
1898) (Fig. 7C)
Pyrazus angulatus (Solander in Brander, 1766) (Fig. 7B)
Cantharus (Pollia) polygonus (Lamarck, 1803)
Amareullina (Cromium) intermedia (Deshayes, 1832)
Ampullella parisiensis (d’Orbigny, 1850)
Ostrea multicostata (Deshayes, 1832)
Corbicula cuneiformis (Sowerby, 1817)
Crassatella sp.
Pseudomiltha sp.
Orbitolites complanatus Lamarck, 1801

de dolomies secundaries (grava) que formen el puig de Consolació
(Fig. 8). Presenten laminació amb algunes estructures d’estratificació
creuada tipus hummocky, afectades per una forta microfracturació
vertical que dóna lloc a petits paral·lelepípedes que s’exploten com
a àrids (grava) a les graveres de la zona pedreres (milonització).

Figura 8 - Dolomies secundaries (grava) amb estructures sedimentàries de corrents
(hummocky) afectades per una forta microfracturació vertical.

Figura 7 - Gasteròpodes freqüents als nivells de l’Eocè lacunar de Consolació: A.
Tympanotonos (Eotympanotonos) turris orengae; B. Pyrazus angulatus;
C. Tympanotonos (Eotympanotonos) inaequirugatus.

Els nivells lacunars no contenen nummulits.
d) Tram nummulític superior. Calcarenites bioclàstiques. Contenen
gran quantitat de nummulits (Fig. 2) i algun equinoïdeu (Schizaster
sp.). Els nummulits identificats en aquest tram han estat (RamosGuerrero, 1988):
Nummulites brongniarti D’Archiac & Haime, 1853
Nummulites cyrenaicus Schaub, 1981
Nummmulites perforatus (Montfort,1808)
Nummulites birritziensis D’Archiac & Haime, 1853
Nummulites colomi Ruíz Gaona, 1947
e) El límit superior del Nummulític està constituït per una
superfície d’encavalcament mitjançant la que es sobreposen els nivells
84

Discussió
El nivell (a) correspon a les fàcies profundes del Cretaci (Neocomià)
sobre las que es situen de forma erosiva els nivells (c,d,b) corresponents
a l’Eocè inferior (Fm. Calcarenites de s’Envestida, Lutecià-Bartonià,
finalment encavalcats per les dolomies (e) secundaries del RetiàLiàsic inferior (Fig. 3).
El límit inferior de la formació nummulítica està constituït per
un contacte normal (corresponent a una fase erosiva o hiatus
sedimentari) mitjançant el que les calcàries nummulítiques es
sobreposen de forma discordant a les margocalcàries blanques del
nivell (a).
La fauna localitzada al nivell (c) indica fàcies salobres molt
primerenques, ja que O. complanatus així com varis d’aquests
mol·luscs a les conca de Paris i Eocè de Lleida no sobrepassen una
edat Ypresià - Lutecià mitjà (Gomez-Alba, 1988).
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Patrimoni geològic
El patrimoni geològic esta constituït pel conjunt de recursos
naturals geològics de valor científic, cultural i/o educatiu, ja siguin
formacions i estructures geològiques, formes del terreny, minerals,
roques, meteorits, fòssils, sòls i altres manifestacions geològiques que
permeten conèixer, estudiar i interpretar: a) l’origen i evolució de la
Terra, b) els processos que l’han modelada, c) els climes i paisatges
del passat i present i d) l’origen i l’evolució de la vida (Llei 42/2007
del patrimoni natural i biodiversitat).
Un lloc d’interès geològic (LIG) és un element del patrimoni
geològic d’interès, pel seu caràcter únic i/o representatiu, per l’estudi
i interpretació de l’origen i evolució dels grans dominis geològics,
incloent els processos que els han modelat, els climes del passat i
la seva evolució paleobiològica. Per extensió també s’aplica a l’àrea
delimitada que aquest ocupa. Aquestes àrees hauran de mostrar, de
manera suficientment contínua i homogènia en tota la seva extensió,
una o diverses característiques notables i significatives del patrimoni
geològic d’una regió natural (Díaz-Martínez et al., 2008; GarcíaCortés & Carcavilla, 2009). Aquesta definició, era també vàlida per a
l’anterior denominació de punt d’interès geològic (PIG), denominació
ara ja desaconsellada per no haver estat recollida en la vigent llei
42/2007 de patrimoni natural i biodiversitat.
Al municipi de Santanyí, han estat proposats formalment dins
l’esborrany d’Inventari de llocs d’interès geològic (LIGs) 2008, annex
a la Proposta de Decret de protecció de llocs d’interès geològic
(LIG) de les Illes Balears (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori del Govern Balear), els següents LIGs inventariats:
- f 725001: Paleodunes de s’estret des Temps
- f 725002: Paleocol·lapses càrstics del llevant de Mallorca
- f 748001: Geomorfologia litoral de les cala s’Almonia i es caló
de Moro
Cal tenir en compte que recentment l’aflorament nummulític de
Consolació s’ha vist afectat per les obres d’adequació del nou accés al
santuari, obres que han arribat a desestructurar i/o cobrir certs trams
significatius que abans eren visibles a les voreres de l’antic camí de
terra que bordeja el puig que actualment s’està arreglant per servir
de via alternativa per pujar al santuari.
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Conclusions
Els nivells amb nummulits corresponen a les primeres incursions
(transgressió-regressió-transgressió) del mar nummulític sobre el que
és avui l’illa de Mallorca, amb força similitud amb els depòsits de l’illa
de Cabrera, del que són una continuació.
Atesa la fauna del tram lacunar intermedi, aquesta unitat podria
arribar ha ésser un poc mes antiga del que suposen Colom i RamosGuerrero, podent arribar al Lutecià inferior - Ypresià (~50 Ma).
L’aflorament del puig de Consolació constitueix un important LIG
del municipi de Santanyí, amb uns clars interès intrínsec (científicgeològic) i potencial d’us social (didàctic-divulgatiu). LIG a afegir als
altres proposats formalment a l’Inventari de llocs d'interès geològic
2008 (Proposta de Decret de protecció de llocs d'interès geològic
(LIG) de les Illes Balears) i que presenta necessitat de protecció
prioritària.
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Patrimoni geològic
El patrimoni geològic esta constituït pel conjunt de recursos
naturals geològics de valor científic, cultural i/o educatiu, ja siguin
formacions i estructures geològiques, formes del terreny, minerals,
roques, meteorits, fòssils, sòls i altres manifestacions geològiques que
permeten conèixer, estudiar i interpretar: a) l’origen i evolució de la
Terra, b) els processos que l’han modelada, c) els climes i paisatges
del passat i present i d) l’origen i l’evolució de la vida (Llei 42/2007
del patrimoni natural i biodiversitat).
Un lloc d’interès geològic (LIG) és un element del patrimoni
geològic d’interès, pel seu caràcter únic i/o representatiu, per l’estudi
i interpretació de l’origen i evolució dels grans dominis geològics,
incloent els processos que els han modelat, els climes del passat i
la seva evolució paleobiològica. Per extensió també s’aplica a l’àrea
delimitada que aquest ocupa. Aquestes àrees hauran de mostrar, de
manera suficientment contínua i homogènia en tota la seva extensió,
una o diverses característiques notables i significatives del patrimoni
geològic d’una regió natural (Díaz-Martínez et al., 2008; GarcíaCortés & Carcavilla, 2009). Aquesta definició, era també vàlida per a
l’anterior denominació de punt d’interès geològic (PIG), denominació
ara ja desaconsellada per no haver estat recollida en la vigent llei
42/2007 de patrimoni natural i biodiversitat.
Al municipi de Santanyí, han estat proposats formalment dins
l’esborrany d’Inventari de llocs d’interès geològic (LIGs) 2008, annex
a la Proposta de Decret de protecció de llocs d’interès geològic
(LIG) de les Illes Balears (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori del Govern Balear), els següents LIGs inventariats:
- f 725001: Paleodunes de s’estret des Temps
- f 725002: Paleocol·lapses càrstics del llevant de Mallorca
- f 748001: Geomorfologia litoral de les cala s’Almonia i es caló
de Moro
Cal tenir en compte que recentment l’aflorament nummulític de
Consolació s’ha vist afectat per les obres d’adequació del nou accés al
santuari, obres que han arribat a desestructurar i/o cobrir certs trams
significatius que abans eren visibles a les voreres de l’antic camí de
terra que bordeja el puig que actualment s’està arreglant per servir
de via alternativa per pujar al santuari.
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Conclusions
Els nivells amb nummulits corresponen a les primeres incursions
(transgressió-regressió-transgressió) del mar nummulític sobre el que
és avui l’illa de Mallorca, amb força similitud amb els depòsits de l’illa
de Cabrera, del que són una continuació.
Atesa la fauna del tram lacunar intermedi, aquesta unitat podria
arribar ha ésser un poc mes antiga del que suposen Colom i RamosGuerrero, podent arribar al Lutecià inferior - Ypresià (~50 Ma).
L’aflorament del puig de Consolació constitueix un important LIG
del municipi de Santanyí, amb uns clars interès intrínsec (científicgeològic) i potencial d’us social (didàctic-divulgatiu). LIG a afegir als
altres proposats formalment a l’Inventari de llocs d'interès geològic
2008 (Proposta de Decret de protecció de llocs d'interès geològic
(LIG) de les Illes Balears) i que presenta necessitat de protecció
prioritària.
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Annex: *GLOSSARI
Dolomia: Roca carbonàtica (Fig. 8) que té una proporció de més
d’un 50 % del seu pes de dolomita [carbonat de calci i de magnesi,
(Ca, Mg) (CO3)2] en la seva composició, tot i que entre calcària i
dolomia hi ha tots els termes de transició: dolomia calcària (50-90
%), calcària dolomítica (10-50 %), calcària < 10 % de dolomita. Hi
ha les dolomies primàries de sedimentació directa, i les dolomies
secundàries diagenètiques, per dolomitització, molt freqüents. Les
dolomies no fan efervescència amb els àcids diluïts (HC1 10 %). Ètim:
De D. G. Dolomieu (1750-1801), geòleg francès.
Encavalcament: Falla inversa que dóna lloc a l’escurçament de
una superfície terrestre en el pla horitzontal. També s’anomena així
al recobriment que resulta a causa d’un encavalcament.
Lutita: Classe granulomètrica de les roques detrítiques en què la
major part de les partícules (> 50 %) té un diàmetre inferior a 1/16
mm (0,625 mm), independentment de llur composició, de l’origen
i del grau de coherència. Té dues subclasses: els llims, entre 1/16 i
1/256 mm (0,625-0,004 mm), i les argiles <1/256 mm (0,004 mm).
Ètim: Del ll. lutum, ‘fang’. Sin.: pelita.
Milonitització: Deformació d’una roca causada per una
microfracturació extrema (Fig. 8) per les forces mecàniques de
direcció definida a les zones de cisallament de falla, sense cap
reconstrucció química del material. Ètim: Del grec mýlos, ‘molí’. A
Mallorca el materials dolomítics milonititzats del Retià (Trias sup.)
han estat força explotats a pedreres, aprofitant la seva microfacturació
per obtenir fàcilment àrids (gravilla) per a la construcció i asfaltat
de carreteres.
Nummulític: Unitat geocronològica referida als terrenys que
tenen nummulits, considerada equivalent del Paleogen (Paleocè +
Eocè + Oligocè) ≈ 23-65 milions d’anys.
Nummulits: Macroforaminífers bentònics extingits típics del
Paleogen (Fig. 2), amb una closca helicoïdal involuta de forma
lenticular dividida en cambres per envans radials oblics (que a la
superfície formen filets de traça molt variable) i reforçada per pilars.
Els nummulits eren organismes marins molt simples formats per una
única cèl·lula (protozous unicel·lulars) del grup dels foraminífers que
han deixat importants jaciments fòssils durant el Paleogen. Vivien en
fons calcaris o arenosos, d’escassa profunditat. Els individus fòssils,
que poden depassar els 10 cm de diàmetre, arriben a ésser elements
constitutius de certes roques sedimentàries (calcàries de nummulits),
o s’han comportat com a clasts durant la sedimentació i, per llur
forma, han estat anomenats vulgarment dinerets, cèntims o llenties.
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Ètim: Del llatí nummus, ‘moneda’, i líthos, ‘pedra’. A Santanyí se’ls a
denominat popularment amb el nom de “llenties” (Aguiló, 2007; Mas
et al., 2011, 2014).
Paràlic / Paràlica: Dit dels medis sedimentaris o fàcies pertanyents
a les vores de la mar, tals com els deltes, els aiguamolls, els pantans,
les albuferes, les llacunes, els marjals, els estuaris.
Regressió: Moviment de la línia de costa vers la mar enfora. La
terra va guanyant terreny a la mar. Antònim: transgressió.
Transgressió: Moviment terra endins de la línia de costa. La mar
va guanyant terreny a la terra. Antònim: regressió.

ELS PALEOSÒLS
DEL CAMP D’EN BOVER
Antoni Forss,1 Maria Adrover,1 Rosa M. Poch,2
Jaume Boixadera,2 Jaume Vadell1

Resum
El Camp d’en Bover està constituït per una depressió càrstica en
la qual s’han dipositat al llarg dels temps quaternaris sediments que
han donat lloc a successius sòls que es troben superposats.
La gruixa que han assolit aquests materials, de fins a 14 m en
alguns indrets, ha generat l’interès en el seu aprofitament com a àrid
o substrat agrícola o de jardineria. Les excavacions per a l’extracció
de terra deixen a la vista els estrats corresponents als successius sòls
fòssils que han quedat enterrats.
L’estudi d’aquestes seqüències permet conèixer les condicions
ambientals de formació d’aquests sòls, essent un recurs més
d’aproximació a la història natural del Quaternari.
Els principals processos edàfics que s’identifiquen i que
són característics dels sòls vermells mediterranis, corresponen
a rubefacció (adquisició de coloracions vermelloses), il·luviació
d’argiles (acumulació d’argiles), descarbonatació-recarbonatació
(acumulacions de carbonats de calci) i trets redoximòrfics (coloracions
grisoses provocades per falta d’aeració).
L’acumulació dels materials que composen la seqüència de
paleosòls s’ha realitzat majoritàriament a través d’aportacions
col·luvio-al·luvials i, en alguns casos també procedent de la deposició
eòlica directa.
Els sòls més evolucionats es troben en els estrats més profunds
(entre 8,55 i 14,15 m), caracteritzant-se per una descarbonatació
total, acumulació d’argiles i elevat grau de rubefacció. La resta de
sòls presenten graus d’evolució més limitats, amb descarbonatacions
totals a alguns horitzons, parcials a altres i sense apreciar-se
transformacions a l’horitzó situat entre 8,20 i 8,35 m.

1 Departament de Biologia, Universitat de les Illes Balears
2 Departament de Media Ambient i Ciències del Sòl, Universitat de Lleida
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Introducció
Dels diferents factors edafològics que defineixen la formació
d’un sòl el clima es constitueix com un dels més determinants en
el desenvolupament i evolució dels sòls. Al llarg del Quaternari
les variacions climàtiques han estat una constant, amb oscil·lacions
tèrmiques i pluviomètriques, de forma genèrica reflectides a través
dels períodes glacials i interglacials (WOLFF et al., 2010). L’estudi de
les variacions climàtiques s’ha abordat des de moltes perspectives:
estudis paleontològics, isotòpics i geoquímics són els més recorreguts
(WALKER, 2005).
Les condicions ambientals marquen el desenvolupament dels
sòls. Si aquests sòls queden enterrats per nou material, conserven
les seves característiques bàsiques, reflectint els factors ambientals
que han intervingut. En aquests casos fent servir el terme sòl fòssil,
per referir-nos als sòls que han quedat conservats coberts per nou
material, de manera similar al que passa amb els estrats geològics.
Quan aquest material es manté a la superfície i es veu afectat per
condicions ambientals canviants al llarg del temps ens referim a sòls
relictes (formats en unes condicions diferents a les actuals) o sòls
policíclics (afectats per dos o més condicions ambientals).
Els paleosòls són sòls formats en un paisatge del passat (sòls amb
una edat anterior a l’Holocè) (BRONGER I CATT, 1989). Una tipologia
de paleosòls característics de l’àrea mediterrània són els denominats
sòls vermells mediterranis (també anomenats amb el terme italià terra
rossa). Aquests sòls són objecte d’estudi per diferents investigadors
des de fa anys (YALOON, 1997; MUHS et al. 2010; WAGNER et al.
2014). L’interès d’aquests sòls està en que reflecteixen les condicions
de formació que van imperar en el transcurs del Quaternari. Ja
sigui en la seva forma relicta o fòssil, aquests paleosòls presenten
característiques edàfiques que són indicadores dels processos que
han intervingut al llarg de la seva llarga evolució.
Quan la formació edàfica es presenta en una seqüència de diversos
paleosòls (sòls fòssils) augmenta el seu interès ja que la seqüència
ens permet estudiar els canvis d’aquestes condicions edàfiques al
llarg del temps. D’altra banda, quan apareix intercalat un dipòsit de
material eòlic, la seqüència es presenta com un dels geoindicadors
més interessants que es poden aplicar a dilucidar canvis climàtics
(alternança glacial-interglacial) (KEMP, 1999).
Les especials característiques geomorfològiques de Camp d’en
Bover han permès preservar aquesta seqüència edàfica, la qual ha
resistit en part a l’erosió convertint-lo en un escenari excepcional
per a l’estudi de l’evolució paleoambiental en un ampli període del

Quaternari, permetent establir relacions entre els processos edàfics
registrats a través dels trets edàfics presents, el paleoclima, i altres
condicions edàfiques de formació.
Una de les característiques més destacables d’aquests sòls és el
color vermellós que s’adquireix a través del procés de rubefacció,
en formar-se microcristalls d’hematites (Fe2O3) que es distribueixen
en la massa edàfica que pot estar acompanyada per la goethita
[a-FeO(OH)] i la maghemita (g-Fe2O3). La rubefacció està molt
vinculada als ambients de clima mediterrani al afavorir-se en ambients
contrastats amb hiverns freds i humits i estius secs i calorosos. Aquest
procés, s’afavoreix sobretot a les capes superficials, migrant el
material envermellit cap als horitzons profunds adherit a les argiles
(TORRENT I CABEDO, 1986).
La il·luviació d’argiles és un altre procés característic dels sòls
mediterranis. En els horitzons lliures de carbonats de calci, s’afavoreix
la dispersió de les argiles que són arrossegades a través dels corrents
d’aigua que baixen a través del sòl i s’acumulen en horitzons
característics identificats com a horitzons àrgics (IUSS WORKING
GROUP WRB, 2014) o argílics (SOIL SURVEY STAFF, 2014).
Els carbonats de calci constitueixen un compost habitualment
associat als sòls vermells. Molts d’aquests sòls es troben sobre roques
calcàries que, fins fa pocs anys, se suposava constituïen la matèria
primera sobre la qual es generava el nou sòl, si be a l’actualitat es
considera que les aportacions eòliques poden tenir una participació
molt més important (YALOON, 1997). La presència de carbonats en
els horitzons superiors del sòl constitueix un impediment per a la
dispersió de les argiles i conseqüent translocació. La descarbonatació
és un procés previ a la il·luviació i la intensitat d’aquest procés
depèn de la circulació d’aigua i activitat biològica que es genera en
els horitzons superiors, desprenent CO2, amb la qual cosa s’activa la
solubilització i mobilització dels carbonats (en forma de bicarbonat,
com a forma soluble). Els carbonats de calci poden ser evacuats
fora del perfil del sòl o precipitar formant acumulacions calcàries
característiques (pseudomicelis, nòduls, crostes,. ..), localitzant-se en
zones concretes del perfil moltes vegades dins d’una matriu de sòl
totalment descarbonatada (DORRONSORO et al., 1995).
La velocitat en què es donen aquests processos (descarbonatació,
rubefacció i il·luviació d’argiles) depèn de la intensitat en què es
donen els factors climàtics i l’estabilitat del material edàfic. En
condicions de clima humit, afavorit amb temperatures elevades que
augmenta l’activitat biològica, els processos de descarbonatació
s’intensifiquen. També, sota condicions percolants, amb circulació
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descendent d’aigua es facilita la il·luviació d’argiles. La rubefacció
requereix d’unes condicions canviants, generades a partir de
l’estacionalitat típica del clima mediterrani.
Quan les condicions climàtiques són àrides els processos de
mobilització de material queden reduïts o paralitzats. En aquestes
circumstàncies, la reducció de la coberta vegetal suposa una
desprotecció del sòl, afavorint els processos erosius.
L’erosió del sòl constitueix un fre a l’evolució del sòl; de manera
semblant passa amb la deposició de nou material, fets que bloquegen
els processos de diferenciació edàfica i, per tant, d’evolució del perfil.
L’objectiu de l’estudi de la seqüència de paleosòls del Camp
d’en Bover del municipi de Santanyí, és realitzar la caracterització
fisicoquímica dels horitzons que constitueixen la seqüència, identificar
els minerals d’argila presents, identificar i caracteritzar els trets
edàfics característics d’aquests sòls i establir els principals processos
edàfics que han intervingut en la formació del perfil.

El perfil es localitza al nord de la població de Santanyí (ETRS89,
31S X:511014, Y:4357438; 52 m snm) (Fotografia 1). Es troba en
una depressió de morfologia plana i forma arrodonida de 0,5 km2,
aproximadament, amb els voltants que s’eleven suaument (1-2%).
Aquesta morfologia és el resultat del col·lapse de les roques calcàries
subjacents provocat per processos càrstics.
La geologia de la zona està dominada per calcàries oolítiques
i esculls corresponents al Miocè superior (Tortonià-Messinià). La
disposició horitzontal de les litologies calcàries, unit als processos
de dissolució càrstica, afavoreixen la formació de col·lapses sobre els
quals es poden desenvolupar morfologies característiques com les
dolines, afavorint la conservació del sòl.

Àrea d’estudi
S’ha aprofitat una excavació corresponent a una pedrera on
s’aprofita la terra per a diferents usos (elaboració de maons i,
sobretot, terra per a jardineria).

Figura 1. Diagrama ombrotèrmic del Camp d’en Bover (GUIJARRO, 1986).

Fotografia 1. Ortofotografia de l’àrea del municipi de Santanyí, en la qual s’observa
la depressió càrstica on s’ubica el perfil de Camp d’en Bover (https://www.ideib.es).
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La climatologia de la zona és mediterrània típica amb una
temperatura mitjana anual de 16°C, precipitació anual de 420 mm i
alta probabilitat de gelades nocturnes durant els mesos de desembre,
gener i febrer (Figura 1).
Material i mètodes
La descripció macromorfològica s’ha realitzat seguint els criteris de
JHAN et al. (2006), i la determinació del color mitjançant les cartes de
color Munsell (MUNSELL COLOR CHARTS, 2000). Les característiques
físiques d’aquests sols s’han estudiat a partir de l’anàlisi de la textura
(PORTA, 1986), la separació dels elements gruixats i l’anàlisi del
contingut del carbonat càlcic equivalent (CEE). També s’ha realitzat
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la identificació i semiquantificació de la mineralogia d’argiles
mitjançant difracció de raigs X (DRX) (MOORE I REYNOLDS, 1997).
L’estudi de la morfologia i composició de les arenes s’ha realitzat
mitjançant microscòpia electrònica d’escombratge (SEM) i energies
dispersives (EDS).
Resultats
Textura
L’anàlisi textural del perfil mostra que vuit dels horitzons tenen
una textura argilosa, altres vuit horitzons la tenen argilo-llimosa,
mentre que tan sol quatre la tenen franco-argilo-llimosa i un francoargilosa (Figura 2).
La distribució granulomètrica dels llims al llarg del perfil, mostra
que els llims fins (0,02-0,002 mm) presenten una major proporció en
pràcticament tots els horitzons, amb un rang de valors que oscil·la
entre 173,7 g/kg i 465,2 g/kg, mentre que la fracció llims gruixuts
(0,05-0,02 mm) presenten un rang de valors entre 62,4 g/kg i 216,9
g/kg (Figura 2).

En general la concentració d’arenes totals en el perfil és baixa
respecte a llims i argiles sense arribar a superar en la majoria dels
casos el 15% del total. Així mateix cal destacar 2 horitzons ubicats
a la profunditat de 110-130 cm, i 820-835 cm, els quals presenten
una proporció d’arenes significativament superior a la resta amb
uns valors que oscil·len entre 241,1 g/kg i 272,9 g/kg. En el costat
oposat tenim dos horitzons en la profunditat que comprèn des de
550 cm fins a 820 cm, amb valors que oscil·len entre 11,9 i 14,4 g/
kg (Figura 2).
Elements gruixats
Els elements gruixats (EG) presents en el perfil estan constituïts
majoritàriament per concrecions de CaCO3 amb diferents morfologies
i mides, sent la seva distribució variable al llarg del perfil (Figura 3).

Figura 3. Contingut en elements gruixats, constituïts per concrecions calcàries
de diferents morfologies i mides.

Figura 2. Distribució de les fraccions granulomètriques de la terra fina
(arenes: 2-0,05 mm; llims gruixats: 0,05-0,02 mm; llims fins:
0,02-,002 mm i argiles: <0,002 mm).
96

Els horitzons situats entre 70-130 cm són els que presenten
continguts en elements gruixats (constituïts per concrecions calcàries)
més elevats, prop del 40%. També és destacable el tram entre 140-460
cm, amb valors entre el 15 i 20%. Amb continguts inferiors, al voltant
del 5% se situen els horitzons entre 835-1135 cm. Els horitzons
inferiors, entre 1135 i 1415 cm, pràcticament no presenten elements
gruixats i les formes residuals que es presenten (9,7 g/kg en l’horitzó
entre 1255 i 1415 cm) corresponen a material silícic.

97

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

la identificació i semiquantificació de la mineralogia d’argiles
mitjançant difracció de raigs X (DRX) (MOORE I REYNOLDS, 1997).
L’estudi de la morfologia i composició de les arenes s’ha realitzat
mitjançant microscòpia electrònica d’escombratge (SEM) i energies
dispersives (EDS).
Resultats
Textura
L’anàlisi textural del perfil mostra que vuit dels horitzons tenen
una textura argilosa, altres vuit horitzons la tenen argilo-llimosa,
mentre que tan sol quatre la tenen franco-argilo-llimosa i un francoargilosa (Figura 2).
La distribució granulomètrica dels llims al llarg del perfil, mostra
que els llims fins (0,02-0,002 mm) presenten una major proporció en
pràcticament tots els horitzons, amb un rang de valors que oscil·la
entre 173,7 g/kg i 465,2 g/kg, mentre que la fracció llims gruixuts
(0,05-0,02 mm) presenten un rang de valors entre 62,4 g/kg i 216,9
g/kg (Figura 2).

En general la concentració d’arenes totals en el perfil és baixa
respecte a llims i argiles sense arribar a superar en la majoria dels
casos el 15% del total. Així mateix cal destacar 2 horitzons ubicats
a la profunditat de 110-130 cm, i 820-835 cm, els quals presenten
una proporció d’arenes significativament superior a la resta amb
uns valors que oscil·len entre 241,1 g/kg i 272,9 g/kg. En el costat
oposat tenim dos horitzons en la profunditat que comprèn des de
550 cm fins a 820 cm, amb valors que oscil·len entre 11,9 i 14,4 g/
kg (Figura 2).
Elements gruixats
Els elements gruixats (EG) presents en el perfil estan constituïts
majoritàriament per concrecions de CaCO3 amb diferents morfologies
i mides, sent la seva distribució variable al llarg del perfil (Figura 3).

Figura 3. Contingut en elements gruixats, constituïts per concrecions calcàries
de diferents morfologies i mides.

Figura 2. Distribució de les fraccions granulomètriques de la terra fina
(arenes: 2-0,05 mm; llims gruixats: 0,05-0,02 mm; llims fins:
0,02-,002 mm i argiles: <0,002 mm).
96

Els horitzons situats entre 70-130 cm són els que presenten
continguts en elements gruixats (constituïts per concrecions calcàries)
més elevats, prop del 40%. També és destacable el tram entre 140-460
cm, amb valors entre el 15 i 20%. Amb continguts inferiors, al voltant
del 5% se situen els horitzons entre 835-1135 cm. Els horitzons
inferiors, entre 1135 i 1415 cm, pràcticament no presenten elements
gruixats i les formes residuals que es presenten (9,7 g/kg en l’horitzó
entre 1255 i 1415 cm) corresponen a material silícic.

97

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

Carbonat càlcic equivalent (CEE)
Els valors més alts de CCE es presenten agrupats en quatre trams
al llarg del perfil (Figura 4), concretament en els rangs de profunditat
de 45-130 cm, 140-245 cm, 400-720 cm, i en l’horitzó 820-835 cm,
amb proporcions que oscil·len entre 188,6 i 229,0 g/kg, 381 i 286,6
g/kg, 328,7 i 254,7 g/kg, i 342,1 g/kg respectivament.

Fotografia 2. Imatge obtinguda al microscopi d’escombratge (SEM) de les arenes
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Un segon grup d’horitzons mostra un contingut significativament
més baix. Aquests horitzons estan ubicats a les següents profunditats
del perfil; 0-45 cm, 130-140 cm, 245-65 cm i 720-820 cm, amb valors
que oscil·len entre 13 g/kg i 70 g/kg.
Diversos horitzons estan descarbonatats, o presenten nivells
residuals que poden ser deguts a recarbonatacions posteriors.
D’aquesta manera entre la profunditat de 265 i 400 cm el contingut
en carbonats és de 1,2 g/kg i en l’horitzó 855-930 cm de 5,8 g/kg. En
els horitzons més profunds la descarbonatació és total.

Fotografia 3. Imatge obtinguda al microscopi d’escombratge (SEM) de les
arenes corresponents a l’horitzó 3Bkc3 (110-130 cm): Domini d’arenes calcàries
modelades per l’aigua.

Fotografia 4. Imatge obtinguda al microscopi d’escombratge (SEM) de les arenes
corresponents a l Horitzó 13Bt (1255-1415 cm): Arenes constituïdes per quars i
altres silicats, dominades per formes subarrodonides.
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Anàlisi morfològica de la fracció arena mitjançant microscòpia
electrònica d’escombratge (SEM) i energies dispersives (EDS)
Les arenes presenten morfologies bastant similars al llarg del
perfil, dominant les tipologies subangulars i angulars (Fotografia 2),
excepte en l’horitzó ubicat en la profunditat 110-130 cm en el qual
les morfologies arrodonides i subarrodonides passen a ser dominants,
indicant un origen eòlic, probablement de sistema dunar (Fotografia
3). A l’horitzó més profund del perfil (1340-1500 cm) dominen
les morfologies subarrodonides respecte a les formes anguloses,
suggerint l’acció de processos de dissolució química (Fotografia 4).
Pel que fa a l’esfericitat, prevalen al llarg del perfil les formes tabulars
i esferoïdals.
Caolinita

Mineralogia d’argiles
L’anàlisi mineralògic de les argiles (<0,002 mm) posa de manifest
una composició similar en els primers 8,5 m i, també uniforme entre
8,5 i 14 m (Taula 1). L’associació mineralògica identificada al llarg
del perfil ha estat la següent: illita dioctaèdrica, clorita trioctaèdrica,
caolinita i interestratificats de illita/esmectita (I/S).
Des del punt de vista semiquantitatiu, la illita dioctaèdrica és el
mineral majoritari en tots els horitzons amb valors entre 333 i 514
g/kg, sense manifestar cap tendència al llarg del perfil. Les formes
interestratificades I/S, tenen una presència important, amb uns valors
que oscil·len entre 400-478 g/kg, i també amb una distribució similar
al llarg del perfil.
La clorita i la caolinita són els minerals que presenten menor
contingut de tota l’associació mineral identificada, els seus valors
presenten rangs entre 0-75 g/kg i 56-143 g/kg respectivament. A
partir de la profunditat de 855 cm la clorita desapareix i la caolinita
és manté amb valors elevats.
Proposta de formació de la seqüència edàfica
La seqüència objecte de l’estudi s’ha desenvolupat, probablement,
dins un ampli període del Quaternari. Es distingeixen 21 horitzons
de gruix variable arribant a una profunditat de 14,15 m fins a la
roca calcària subjacent (Figura 5). Per a facilitar la interpretació de la
formació d’aquest perfil, els 21 horitzons diferenciats s’han agrupat
en 4 unitats edàfiques, seguint com a criteri per a la seva definició
els trets edàfics dominants que els caracteritzen.
En el seu conjunt la formació de la seqüència és el resultat de
processos acumulatius d’origen col·luvio-al·luvial, de materials que
procedeixen de les parts més elevades dels voltants i de deposició
eòlica de materials amb diferents graus d’edafització i de contingut
de CaCO3.
Destaca al llarg del perfil l’absència d’horitzons A indicant que
aquests han sofert processos erosius hídrics possiblement en unes
condicions climàtiques àrides i de desprotecció del sòl.

Taula 1: Distribució dels minerals d’argila presents a la fracció de <0,002 mm. I/S:
Interestratificat de illita/esmectita.
100

Unitat edàfica 1 (835-1415 cm).
Aquesta unitat ubicada a la zona profunda del perfil comprèn 6
horitzons i presenta un gruix de 580 cm. Els seus horitzons estan
compostos per materials de textura argilosa i amb un alt grau de
rubefacció, presentant una coloració vermella en l’horitzó més
profund (matís 10R) que indica una presència majoritària de minerals
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L’elevada presència de cares de lliscament s’observa tant a nivell
macromorfològic com micromorfològic, relacionant-se habitualment
amb la presència de minerals expansibles com les esmectites. Els
canvis d’humitat provoquen en sequera un encongiment dels agregats
mentre que amb la hidratació es produeix una expansió, moment en
que es generen les cares de lliscament.
La formació dels sòls d’aquesta unitat són el resultat d’un procés
d’acumulació col·luvio-al·luvial de materials amb diferents graus
d’edafització, descarbonatats o amb carbonats que s’han perdut a
través de processos de rentat afavorits per l’alta permeabilitat de la
roca subjacent que ha facilitat l’eliminació total dels carbonats. Es
tracta d’un sòl amb un alt grau d’evolució en el context mediterrani.
Per la seva posició en el perfil són els sòls més antics. El seu
elevat grau d’evolució indica probablement que la seva formació s’ha
realitzat en una escala de temps més gran que la resta d’horitzons
del perfil.

L’estudi de la mineralogia ens indica que les argiles (fracció <2
µm) estan dominades per illita i interestraficats d’illita/esmectita
i en menor proporció, caolinita. A l’horitzó superior apareix per
primera vegada la clorita (33 g/kg), la seva disminució en profunditat
suggereix un cert grau de dissolució química o de transformació
en favor de la caolinita afavorida per unes condicions climàtiques
més humides i/o per una prolongació en el temps dels efectes de
dissolució sobre aquests materials.
Les imatges obtingudes mitjançant microscòpia electrònica
d’escombratge (SEM) de les partícules d’arena de quars dels
horitzons profunds també mostren indicis d’aquesta dissolució
química, presentant morfologies subarrodonides (Fotografia 4) en
front de les morfologies majoritàriament subangulars i angulars de la
resta d’horitzons del perfil.
La il·luviació d’argiles, prèvia descarbonatació del sòl, és un altre
dels processos que caracteritzen aquesta unitat, identificant abundants
revestiments d’argila (cutans) mitjançant l’estudi micromorfològic.

Unitat edàfica 2 (820-835 cm).
Sobre els materials més edafitzats es col·loca un dipòsit de només
15 cm de gruix (820-835 cm), el qual es correspon a una calcilutita
de color vermell groguenc (5YR 5/6) d’aspecte massiu, lleugerament
litificat i que es disgrega completament en aigua. Es tracta d’un
material diferenciat de les capes supra i subjacents, especialment
manifest a través de la textura (franco-argilosa) i l’alt contingut en
carbonat càlcic equivalent (342 g/kg), sense presència d’elements
gruixats, sense que s’apreciï estratificació de les partícules i amb un
grau d’edafització limitat.
La mineralogia de les argiles és similar a les capes més profundes,
presentant clorita, que ja apareix a la capa subjacent, probablement
per tractar-se d’una capa de transició.
L’estudi de la morfologia de les arenes de quars mitjançant
microscòpia electrònica d’escombratge (SEM) reflecteix morfologies
majoritàriament de tipus subangulars i angulars, indicant que les
partícules han patit poca abrasió a causa del transport eòlic, la qual
cosa suggereix una procedència d’aquests materials relativament
propera (FOLK, 1978).
Totes les característiques esmentades anteriorment, destacant
entre elles el seu caràcter franco-argilós (en el límit de la textura
franco-llimosa), fan suposar que es tracta de material d’origen
eòlic. Tot i que el gruix d’aquest horitzó és escàs, probablement
aquest fos de major potència, però a causa de processos erosius ha
quedat reduït. D’altra banda, l’acumulació d’aquests materials eòlics
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reflecteix probablement una situació de canvi climàtic, que vindria
marcat per un període d’inestabilitat corresponent a un etapa de
glaciació i donant lloc a un ambient fred i sec, amb altes taxes de
sedimentació-erosió (Kemp, 1999).

la precipitació de carbonats formant una capa d’entre diversos mm i
un cm que envolta la concreció calcària original. Aquestes formes i
disposició evidencien processos d’erosió i inundacions d’aquests sòls
que hauran afavorit la consolidació exterior d’aquests nòduls.

Unitat edàfica 3 (400-820 cm).
La unitat edàfica 3 té un gruix de 420 cm i està composta per 4
horitzons. Els materials que la componen presenten una textura fina
(entre argilo-llimosa i franco argilo-llimosa) amb baixos continguts
d’arenes i també un baix contingut en carbonats i absència de
concrecions calcàries en els primers horitzons però augmentant la
seva concentració de baix a dalt.
També són presents però en menor abundància els processos
d’il·luviació d’argiles i d’expansió-retracció, els quals es manifesten
a partir dels trets edàfics característics com són els revestiments
d’argila i les cares de lliscament, respectivament. Però la principal
característica d’aquesta unitat és la presència de trets redoximòrfics
en forma d’acumulacions de ferro i manganès (pisòlits, oòlits i
taques) i vetes amb pèrdua de ferro en zones concretes, les quals
no destaquen per la seva abundància sinó pel color gris-verdós
que contrasta amb la coloració vermella de la resta de materials de
l’entorn. Aquest procés és un indicador de processos característics
de hidromorfia, és a dir, una situació en la qual la saturació del sòl
per l’aigua de manera temporal provoca unes condicions de manca
d’aeració i la conseqüent reducció del Fe i el Mn facilitant la seva
mobilització amb el flux d’aigua.
Per sobre de l’horitzó de material eòlic (820-835 cm, unitat 2)
se situa una capa, que contrasta pel que fa a gruixa (720-820 cm)
amb la textura més fina, gairebé sense presència d’arenes (10 g/
kg), i contingut en carbonats baix, presentant estratificació que
s’evidencia clarament a partir de l’estudi micromorfològic, indicant
que la formació d’aquest horitzó es pot haver afavorit en un ambient
lacustre, de caràcter temporal, en el qual es van dipositar sediments
fins constituïts bàsicament per llims i argiles, i facilitat pel caràcter
impermeable de l’horitzó subjacent.
A la part superior d’aquesta unitat (nivell de 400 cm) destaca la
presència de nombrosos nòduls de carbonat de calci en el nivell
de 400 cm. Adquireixen la fisonomia de línia de nòduls de la mida
equivalent a graves gruixudes i pedres. A més, en una zona perifèrica
de l’excavació la línia de nòduls es fa més densa i en algunes zones
adquireix la fisonomia d’un horitzó petrocàlcic. La morfologia
exterior d’aquests nòduls és de formes suavitzades, com a resultat de

Unitat edàfica 4 (0-400 cm).
La unitat edàfica 4 està formada pels 9 horitzons superiors del
perfil, donant abast als primers 4 m d’aquesta excavació.
Presenta un contingut alt de carbonats i concrecions calcàries
excepte en l’horitzó 130-140 cm i en els dos horitzons superiors amb
nivells baixos (sòl agrícola). L’horitzó 245-265 cm té un contingut
baix de carbonats però alt en elements gruixats (Fotografia 5).
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Fotografia 5: Concrecions calcàries ubicades en el límit inferior de la capa 245-265.

L’horitzó que limita amb la unitat edàfica 3 (265-400 cm) està
completament descarbonatat i la seva transició amb la capa subjacent
(incloent-hi la zona on l’acumulació de carbonats és més gran, amb
característiques d’horitzó petrocàlcic) és abrupta, passant d’una capa
sense carbonats a continguts molt elevats. Aquest tret és indicador
que quan aquesta capa es va dipositar sobre la capa subjacent (unitat
edàfica 3) ja estava completament descarbonatada. D’aquesta manera
les concrecions calcàries presents en les capes per sota de 400 cm
(unitat edàfica 3) s’han format a partir de la il·luviació de carbonats
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Unitat edàfica 4 (0-400 cm).
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104

105

Fotografia 5: Concrecions calcàries ubicades en el límit inferior de la capa 245-265.

L’horitzó que limita amb la unitat edàfica 3 (265-400 cm) està
completament descarbonatat i la seva transició amb la capa subjacent
(incloent-hi la zona on l’acumulació de carbonats és més gran, amb
característiques d’horitzó petrocàlcic) és abrupta, passant d’una capa
sense carbonats a continguts molt elevats. Aquest tret és indicador
que quan aquesta capa es va dipositar sobre la capa subjacent (unitat
edàfica 3) ja estava completament descarbonatada. D’aquesta manera
les concrecions calcàries presents en les capes per sota de 400 cm
(unitat edàfica 3) s’han format a partir de la il·luviació de carbonats
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procedents d’horitzons que posteriorment van ser erosionats i la seva
posició va ser ocupada per aquest nou material, presumiblement,
procedent dels voltants de la zona, arribant a través de processos
col·luvio-al·luvials.
Una característica destacable és la presència en l’horitzó 110-140
d’arenes gruixudes de carbonat de calci probablement d’origen eòlic
de zones pròximes que probablement corresponguin a curts episodis
que coincidirien amb el moment que es va dipositar el material
argilós. Les imatges de microscòpia electrònica d’escombratge (SEM)
d’aquestes arenes mostren morfologies suaus i arrodonides que són
característiques de còdols, graves i arenes calcàries d’origen marí.
La mineralogia global i d’argiles presenta composicions similars
en tot el tram i són equivalents a les altres capes subjacents.
En conjunt, els 9 horitzons de la unitat 4 mostren diferents graus
d’evolució, en alguns casos elevats (horitzons 130-140 cm i 265-400
cm), mentre que altres el desenvolupament és limitat, amb processos
com la descarbonatació sense completar.
Conclusions
La disposició geomorfològica de la depressió càrstica, on es
localitza el perfil, ha protegit els sòls d’esdeveniments erosius violents,
facilitant la seva conservació en formes fòssils, essent un recurs de
gran interès per a estudiar els sòls mediterranis desenvolupats durant
el Quaternari.
En conjunt, la seqüència d’horitzons del Camp d’en Bover
constitueix un registre fòssil que inclou diversos sòls, amb
composicions mineralògiques similars, desenvolupats successivament
i amb diferents graus d’evolució.
A partir de la caracterització físico-química i morfològica dels
diferents horitzons es podran conèixer millor les condicions
ambientals que es succeïren i com afectaren al desenvolupament dels
successius sòls.
Agraïments
Volem agrair la col·laboració de n’Andreu Rigo, propietari de una
de les pedreres per facilitar-nos l’accés a l’excavació per a poder
realitzar l’estudi de camp.
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UN ASSENTAMENT A L’AIRE LLIURE
DEL III MIL·LENNI A.C. A SON DANÚS VELL
(SANTANYÍ)
Jaume Coll1 i Damià Ramis

Introducció
Des dels anys 90 es tenia coneixement de l’existència a Son Danús
Vell d’una àrea amb una concentració de restes arqueològiques
atribuïbles a les fases inicials de la prehistòria de Mallorca. A
començaments de l’any 2002 es va realitzar una visita a aquest indret
i es va poder observar que s’havien realitzat moviments de terres
amb maquinària a les immediacions del jaciment.
Aquest fet es va ser posat en coneixement del Consell de Mallorca
i, paral·lelament, es va sol·licitar autorització per dur a terme una
prospecció arqueològica d’urgència a l’àrea esmentada. L’objectiu
era caracteritzar el jaciment a partir de les evidències materials que
es poguessin documentar en superfície. Finalment, la intervenció
es va dur a terme durant el mes d’agost de 2002. A continuació es
presenten els resultats d’aquesta intervenció arqueològica.
Localització
El jaciment arqueològic objecte d’estudi al present treball es troba
a la propietat de Son Danús Vell. Se situa dins una zona d’ullastres
que apareix a la cartografia amb la denominació de sa cova Bruna,
molt a prop del límit entre Son Danús Vell i es Xaragall (Figura 1).
La localització d’aquest assentament correspon a les coordenades
geogràfiques (Latlong ETRS89) 39° 21’ 52’’ N, 3° 5’ 52’’ E; mentre
que les seves coordenades UTM (31N ETRS89) són x=508438 m /
y=4357230 m. La seva elevació sobre el nivell de la mar és d’uns 70 m.
Quant a altres jaciments arqueològics situats a les immediacions,
l’àrea prospectada es troba molt pròxima a dues estacions possiblement
anteriors al període talaiòtic. Es tracta de la pedrera de sílex de na

1 Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias González Martí. C/ Poeta Querol 2,
46002 València; jaume.coll@mecd.es
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Timonera i de l’hipogeu de la cova Bruna.2

Figura 1. Localització general de les restes arqueològiques identificades
a l’àrea de sa Cova Bruna de Son Danús Vell.

Ceràmica
Les restes ceràmiques recuperades es poden agrupar en una sèrie
de tipologies. El primer grup són els fragments de grans contenidors
de perfil bombat (Figura 2). Tots ells presenten aplics sota la vora en
forma de cordons o agafadors horitzontals. En algun cas l’agafador
horitzontal presenta un perforació vertical (Figura 2.4).
El segon grup està representat pels vasos bitroncocònics o carenats
de mida mitjana (Figures 2.6, 2.7, 3.15, 3.18, 3.19).
Un altre grup de recipients de mida mitjana és el dels vasos
troncocònics, que presenten aplics horitzontals sota la vora (Figures
4.20, 5.28, 5.31)
A continuació es poden definir els vasos esferoïdals o globulars,
que presenta diverses variants a la zona de la vora. En alguns casos la
vora no està diferenciada (Figura 4.17, 5.30), en altres és engruixida
(Figures 2.5, Figures 3.13) o lleugerament exvasada (Figura 5.29). I
en aquest darrer cas trobam un exemple d’aplic horitzontal sota la
vora (Figura 4.21).
El darrer grup tipològic ben representat és el de les conques
(Figura 3.8 a 3.12, 4.14., 4.16, 5.26, 5.27, 5.35). Trobam exemples de
vasos amb parets gairebé verticals, mentre altres tenen un perfil molt
obert.
Les pastes són compactes, d’aspecte friable i molt poroses, amb
presència d’un 5% de desengreixant calcari de fractura angulosa.
Predominen els cossos ceràmics de cor negre amb la superfície ocre,
evidenciant una escassa maduració de les pastes i tonalitats grises i
ocres de superficie que palesen coccions de baix control de flama.
Les peces evidencien un tractament espatulat. Un sol fragment de
conca (nº 12), de cocció reductora, presenta una pasta molt depurada,
compacta i dura, sense desengreixant, amb la superficie brunyida.

Resultats
L’àrea de dispersió de les restes materials en superfície era
reduïda. Es va realitzar una prospecció intensiva de tota aquesta
zona amb la recollida selectiva d’aquells materials, especialment
ceràmica, però també algunes mostres lítiques i faunístiques, que es
varen considerar representatius de la cronologia i la funcionalitat del
jaciment. A més, durant el treball de camp es varen poder observar
també restes erosionades d’un mur de factura prehistòrica.

2 MASCARÓ, Josep; AGUILÓ, Cosme. «Noticias para la carta arqueológica de la comarca de
Santanyí». Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 33, (1969), p. 89-120.
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Figura 2. Mostra de formes ceràmiques pertanyents a grans contenidors amb perfil
de tendència bombada, amb cordons o agafadors horitzontals sota la vora.

Figura 3. Mostra de formes ceràmiques de mida petita i mitjana.
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Figura 4. Mostra de formes ceràmiques i fragment de placa de sílex tabular
amb retoc pla bifacial (22).

Figura 5. Diferents formes ceràmiques pertanyents a recipients
de mida petita i mitjana.
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Indústria lítica
El jaciment de la tanca de sa cova Bruna de Son Danús Vell
presenta una notable abundància de restes d’indústria lítica de talla.
Tal com s’ha esmentat prèviament, ja es coneixia l’existència de la
pedrera de sílex de na Timonera,3 situada a les immediacions.
Es va recollir un fragment de sílex tabular amb retoc pla bifacial
(Figura 4.22). Aquestes plaques apareixen a contextos de finals del
III mil·lenni cal BC o inici del següent, sovint associades a contextos
campaniformes.4 S’ha proposat que la seva funció estaria relacionada
amb la sega de cereals.5
Restes arquitectòniques
Quant a les restes arquitectòniques, es conservava un fragment
de mur corb que podria haver format d’una tanca circular o ovalada.
Es va calcular un diàmetre major aproximat proper als 40 m. Això
suposaria que la superfície interior del tancat seria lleugerament
superior als 1000 m2. El mur es trobava molt erosionat, gairebé no
sobresortia del sòl, però es va poder apreciar que havia estat construït
amb la tècnica ciclòpia de doble parament de blocs de mida gran
amb l’espai interior reblit d’argila i pedres de mida petita (Figura 6).

Figura 6. Planimetria del mur de doble parament identificat a Son Danús Vell.

Datació radiocarbònica
Entre els materials recuperats, hi figurava una peça dentària
(un molar) de boví. Es va efectuar una datació radiocarbònica
sobre aquest os recollit en superfície (Beta-162622: 3730±50 BP),
l’antiguitat del qual s’ha de situar a un moment del darrer terç del III
mil·lenni a.C. (2290-1980 cal BC)6 (Figura 7).

3 MASCARÓ; AGUILÓ, [3], p.110
4 WALDREN, William H.; SANDERS, Edward; COLL, Jaume. «The Lithic industry of the Balearic
islands...Its Olezian tradition of Tabular Flint Blades». A Waldren, William H.; CHAPMAN,
Robert; LEWTHWAITE, James; KENNARD, Rex (ed.). The Deya Conference of Prehistory.
Early Settlement in the Western Mediterranean Islands and their Peripheral Areas. British
Archaeological Reports, International Series 229, 1984. p. 859-868.
5 MORELL, Carlos; QUEROL, Alicia (1987). «Flint implements of the Son Oleza Bell Beaker
settlement in the Balearic Island of Mallorca». A WALDREN, William H.; KENNARD, Rex-Charles
(ed.). Bell Beakers of the Western Mediterranean. Definition, Interpretation, Theory and New
Site Data. The Oxford International Conference 1986. Oxford: British Archaeological Reports,
International Series 331, 1987. p. 283-306.

6 ALCOVER, Josep Antoni. «The first Mallorcans: prehistoric colonization in the western
Mediterranean». Journal of World Prehistory, 21, (2008), p. 19-84.
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Figura 7. Gràfica de la datació radiocarbònica realitzada sobre un molar de
boví de Son Danús Vell.

Discussió
És evident que la datació radiocarbònica realitzada únicament
dóna informació d’un moment en què l’assentament va estar en ús. La
mostra datada es va trobar en superfície i no té cap relació contextual
ni amb els materials descrits ni amb les restes arquitectòniques. No
obstant, aquesta cronologia s’adiu amb la dels contextos semblants,
i datats amb precisió, procedents d’excavacions sistemàtiques a
Mallorca. Així, en els casos de Ca na Cotxera7 (Muro), el coval Simó8
(Escorca) i s’Arenalet de Son Colom9 (Artà), aquestes tipologies
ceràmiques es daten a finals del III mil·lenni a.C. Encara que també
s’ha de fer notar que perduren dins el primer terç del mil·lenni

següent, com mostra el sepulcre megalític de S’Aigua Dolça10 (Artà).
És important ressaltar que a la prospecció efectuada a Son Danús Vell
no es varen identificar materials d’èpoques posteriors, la qual cosa
dóna coherència cultural al conjunt d’evidències aquí presentades.
Possiblement la principal diferència entre els tres jaciments més
arcaics abans esmentats i el conjunt de Son Danús Vell és l’absència
de ceràmica incisa de tradició campaniforme a aquest darrer. Això pot
ser degut simplement a un problema de mostreig, ja que la presència
de ceràmiques incises no sòl ser mai abundant proporcionalment.
Però també és possible plantejar que a Son Danús Vell no se’n trobi.
En aquest sentit, altres jaciments del III mil·lenni mallorquí, excavats
sistemàticament, com la la Cova de Moleta11 (Sóller), el Coval den Pep
Rave12 (Sóller) i la Cova des Moro13 (Manacor) no han proporcionat
ceràmica campaniforme. A més, aquest tipus de ceràmica és
desconeguda a tota Menorca, malgrat l’existència d’un poblament
contemporani al mallorquí.14
Des d’un punt de vista general, el coneixement actual dels sistemes
d’hàbitat i dels patrons d’assentament dels primers pobladors
mallorquins és encara molt limitat. En especial, la documentació
sobre els assentaments a l’aire lliure del Bronze inicial mallorquí (i
balear, en general) és molt escassa. A més, a la majoria dels casos es
tracta d’estructures d’habitació aïllades o agrupacions superficials de
materials sense restes arquitectòniques preservades o identificades.
En aquest sentit, la documentació d’un poblat relativament extens
a Son Danús Vell és una dada qualitativament important per a la
millora del coneixement sobre les etapes inicials de la prehistòria

7 CANTARELLAS, C. «Excavaciones en “Ca Na Cotxera” (Muro, Mallorca) ». Noticiario Arqueológico
Hispánico-Prehistoria, 1, (1972), p. 179-226.
8 COLL, Jaume. «Primeres datacions absolutes del jaciment de Coval Simó (Escorca, Mallorca)».
Endins, 24, (2001), p. 161-168.
COLL, Jaume; RAMIS, Damià. «Absolute chronology for the Beaker culture site of Coval Simó
(Mallorca, Balearic Islands)», Radiocarbon, 56, (2014), p. 439-450.
9 RAMIS, Damià; PLANTALAMOR, Lluís; CARRERAS, Joan; TRIAS, Miquel; Santandreu, Gabriel.
«S’Arenalet de Son Colom (Artà) i l’origen de l’arquitectura ciclòpia a les Balears». Bolletí de la
Societat Arqueològica Lul·liana, 63, (2007), p. 295-312.

10 COLL, Jaume. «Excavació arqueològica al sepulcre megalític de l’Aigua Dolça (Artà, Mallorca)».
A GUERRERO, V.M; CALVO, M.; COLL, J. (ed.). El dolmen de s’Aigua Dolça (Colònia de Sant
Pere, Mallorca). Palma: Consell de Mallorca, Monografies de Patrimoni Històric, Col·lecció La
Deixa 5, 2003. p. 13-59.
11 WALDREN, William H.; ROSSELLÓ-BORDOY, Guillermo. «Excavaciones en la Cueva de Muleta
(Sóller-Mallorca). Los niveles arqueológicos». Noticiario Arqueológico Hispánico, 3, (1975), p.
74-108.
12 COLL, Jaume. «Seriación cultural de los materiales del coval den Pep Rave (Sóller, Mallorca).
Elementos calcolíticos y talaióticos». Trabajos de Prehistoria, 48, (1991), p. 75-101.
13 RAMIS, Damià; SANTANDREU, Gabriel; CARRERAS, Joan. «Resultats preliminars de l’excavació
arqueològica a la cova des Moro entre 1999 i 2002». A III Jornades d’Estudis Locals de Manacor
2004. Espai, fet urbà i societats (21 i 22 de maig de 2004). Manacor: Ajuntament de Manacor,
2005, p. 127-142.
14 PLANTALAMOR, Lluís; ANGLADA, Montserrat; FERRER, Antoni. «Els aixovars dels sepulcres
collectius de l’illa de Menorca: elements de tradició neolítica i calcolítica i evidencies de relacions
amb l’exterior». A BORRELL, Mònica; BORRELL, Ferran; BOSCH, Josep; CLOP, Xavier; MOLIST,
Miquel (ed.). Actes del Congrés Internacional Xarxes al Neolític. Circulació i intercanvi de
matèries, productes i idees a la Mediterrània occidental (VII–III millenni aC). Gavà: Museu de
Gavà, Rubricatum 5, 2012. p. 433-440.
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mallorquina.
A Mallorca, les dues majors concentracions de jaciments coneguts
d’aquest període es troben a Valldemossa-Deià i Sóller-Fornalutx,
que varen ser les àrees on varen desenvolupar la major part de
la seva feina de recerca William H. Waldren i Bartomeu Enseñat,
respectivament. Al pla del Rei, a Valldemossa, es troba Son Olesa, el
principal poblat mallorquí a cel obert d’aquest període, habitat des
de mitjans del III mil·lenni a.C., però amb una llarga perduració fins
a un moment indeterminat del mil·enni següent.15
Bartomeu Enseñat,16 va plantejar que, fa uns quatre mil·lennis,
els habitants de la vall de Sóller haurien viscut a coves naturals i a
cabanes a l’aire lliure. Entre les coves investigades per aquest autor
es poden esmentar la Cova de Son Torrella i el Coval Simó; mentre
el puig d’en Canals i can Lluïssa exemplificarien els assentaments
a l’aire lliure. Les cabanes estarien situades a cotes inferiors als
200 m. En canvi, moltes de les coves amb restes d’aquest període
es troben a la part alta de la Serra, a llocs difícilment habitables
a l’hivern. De manera intuïtiva, aquestes coves foren interpretades
com assentaments estivals relacionats amb un sistema de pasturatge
mòbil entre les valls i la muntanya. La continuació de la investigació
a alguns d’aquests jaciments i el posterior estudi d’altres de nous al
conjunt de l’illa han anat mantenint, a grans trets, aquest esquema.
Per al cas de Son Danús Vell, entre els escassos paral·lels existents
a la bibliografia s’ha de destacar el cas d’es Velar,17 sense estructures
visibles, però amb un conjunt de materials recuperats en superfície
molt semblant al de Son Danús Vell. L’escassa distància entre els dos
jaciments, aproximadament de 2 km, permet plantejar l’existència
de dos assentaments a l’aire lliure coetanis molt propers, ja a la fase
inicial de la prehistòria de Mallorca. A més, els autors de l’estudi
d’es Velar esmenten l’existència d’altres dos jaciments contemporanis
a la zona. Aquesta concentració d’hàbitats del III mil·lenni a.C.
15 WALDREN, William H. «A Balearic Beaker Model. Ferrandell-Oleza, Valldemossa, Mallorca».
A Waldren, William H.; Kennard, Rex-Charles (ed.). Bell Beakers of the Western Mediterranean.
Definition, Interpretation, Theory and New Site Data. The Oxford International Conference
1986. Oxford: British Archaeological Reports, International Series 331, 1987. p. 207-255.
16 ENSEÑAT, Bartolomé. «Aportación al conocimiento de los primitivos pobladores de Mallorca».
A X Congreso Nacional de Arqueología (Mahón, 1967). Zaragoza: Secretaría General de los
Congresos Arqueológicos Nacionales, 1969. p. 67-74.
ENSEÑAT, Bartolomé. «Historia primitiva de Mallorca». A MASCARÓ, Josep (dir.): Historia de
Mallorca. Palma, 1971. p. 289-352.
17 CARRERAS, Joan; COVAS, Joan. «La ceràmica incisa a Santanyí. Avenç per a l’estudi dels seus
jaciments: L’hàbitat d’es Velar (d’Aprop)». Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana, 40, (1984),
p. 3-38.
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estaria relacionada amb la proximitat del Camp den Torrella.18 En
aquest sentit, Son Danús Vell podria ser un altre exemple d’aquesta
hipotètica corona d’assentaments al voltant de la principal zona de
conreu de la comarca.
Agraïments
El Consell de Mallorca va autoritzar la realització de la prospecció
arqueològica d’urgència a l’àrea afectada. La datació radiocarbònica
presentada es va realitzar en el marc del projecte de l’Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats del Mediterrani (IMEDEA) anomenat
“Análisis de la Evolución y Extinción de Myotragus balearicus Bate
1909 (Artiodactyla, Caprinae). II”, dirigit pel Dr. Josep Antoni Alcover.
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18 “Ja des dels primers temps de la prehistòria, a l’entorn el Camp d’en Torrella, anaren sorgint
tota una sèrie d’assentaments... De entre les estacions arqueològiques abans esmentades a
les de Es Velar, Son Vives i es Turó, els homes de la ceràmica incisa hi feren els seus primers
assentaments” (Carreras; Covas [18], p.4).
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els habitants de la vall de Sóller haurien viscut a coves naturals i a
cabanes a l’aire lliure. Entre les coves investigades per aquest autor
es poden esmentar la Cova de Son Torrella i el Coval Simó; mentre
el puig d’en Canals i can Lluïssa exemplificarien els assentaments
a l’aire lliure. Les cabanes estarien situades a cotes inferiors als
200 m. En canvi, moltes de les coves amb restes d’aquest període
es troben a la part alta de la Serra, a llocs difícilment habitables
a l’hivern. De manera intuïtiva, aquestes coves foren interpretades
com assentaments estivals relacionats amb un sistema de pasturatge
mòbil entre les valls i la muntanya. La continuació de la investigació
a alguns d’aquests jaciments i el posterior estudi d’altres de nous al
conjunt de l’illa han anat mantenint, a grans trets, aquest esquema.
Per al cas de Son Danús Vell, entre els escassos paral·lels existents
a la bibliografia s’ha de destacar el cas d’es Velar,17 sense estructures
visibles, però amb un conjunt de materials recuperats en superfície
molt semblant al de Son Danús Vell. L’escassa distància entre els dos
jaciments, aproximadament de 2 km, permet plantejar l’existència
de dos assentaments a l’aire lliure coetanis molt propers, ja a la fase
inicial de la prehistòria de Mallorca. A més, els autors de l’estudi
d’es Velar esmenten l’existència d’altres dos jaciments contemporanis
a la zona. Aquesta concentració d’hàbitats del III mil·lenni a.C.
15 WALDREN, William H. «A Balearic Beaker Model. Ferrandell-Oleza, Valldemossa, Mallorca».
A Waldren, William H.; Kennard, Rex-Charles (ed.). Bell Beakers of the Western Mediterranean.
Definition, Interpretation, Theory and New Site Data. The Oxford International Conference
1986. Oxford: British Archaeological Reports, International Series 331, 1987. p. 207-255.
16 ENSEÑAT, Bartolomé. «Aportación al conocimiento de los primitivos pobladores de Mallorca».
A X Congreso Nacional de Arqueología (Mahón, 1967). Zaragoza: Secretaría General de los
Congresos Arqueológicos Nacionales, 1969. p. 67-74.
ENSEÑAT, Bartolomé. «Historia primitiva de Mallorca». A MASCARÓ, Josep (dir.): Historia de
Mallorca. Palma, 1971. p. 289-352.
17 CARRERAS, Joan; COVAS, Joan. «La ceràmica incisa a Santanyí. Avenç per a l’estudi dels seus
jaciments: L’hàbitat d’es Velar (d’Aprop)». Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana, 40, (1984),
p. 3-38.
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estaria relacionada amb la proximitat del Camp den Torrella.18 En
aquest sentit, Son Danús Vell podria ser un altre exemple d’aquesta
hipotètica corona d’assentaments al voltant de la principal zona de
conreu de la comarca.
Agraïments
El Consell de Mallorca va autoritzar la realització de la prospecció
arqueològica d’urgència a l’àrea afectada. La datació radiocarbònica
presentada es va realitzar en el marc del projecte de l’Institut
Mediterrani d’Estudis Avançats del Mediterrani (IMEDEA) anomenat
“Análisis de la Evolución y Extinción de Myotragus balearicus Bate
1909 (Artiodactyla, Caprinae). II”, dirigit pel Dr. Josep Antoni Alcover.
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Inventari de materials
SDa.1- 6 fragments de vas hemisfèric amb umbe a la base.
Superfície allisada. 111 x 90 mm (Fig. 5.35).
SDa.2- Fragment de gran contenidor amb agafador junt a la vora.
Llavi rodó destacat. 45 x 40 mm (Fig. 5.31).
SDa.3- Fragment atípic gran de vas amb línia incisa interna. 45 x
43 mm.
SDa.4- Fragment de vora de vas esferoïdal. 30 x 27 mm. (Fig. 5.30).
SDa.5- Fragment de vora de gran conca. 25 x 40 mm. (Fig. 5.27).
SDa.6- Fragment de gran vas amb part d’un cordó en relleu. 70 x
60 mm. (Fig. 5.28).
SDa.7- Fragment de vora de conca de llavi recte. 20 x 15 mm. (Fig.
5.34).
SDa.8- Fragment de vora de vas bicònic o globular, de llavi
exvasat. 17 x 15 mm. (Fig. 5.32).
SDa.9- Fragment de vora de vas globular, de llavi exvasat. 15 x 12
mm.
SDa.10- Fragment de vora de vas globular, de llavi exvasat. 22 x
26 mm. (Fig. 5.29).
SDa.11- Fragment de vora de conca, de llavi recte. 20 x 27 mm.
(Fig. 5.26).
SDa.12- Fragment de vora de conca, de llavi recte. 13 x 13 mm.
(Fig. 5.33).
SDa.13- Fragment de carena de vas bitroncocònic. 23 x 18 mm.
SDa.14- Fragment de vora afinada de gran vas amb part d’un
cordó en relleu. 47 x 60 mm. (Fig. 2.3).
SDa.15- Fragment de vora de gran vas amb cordó o agafador junt
a la vora. 45 x 60 mm. (Fig. 2.2).
SDa.16- Fragment de vora de gran vas amb cordó o agafador junt
a la vora. 47 x 42 mm. (Fig. 2.1).
SDa.17- Fragment d’agafador perforat verticalment d’un gran
contenidor. 25 x 40 mm (Fig. 2.4).
SDa.18- Fragment de vora triangular de gran vas. 18 x 20 mm.
(Fig. 3.5).
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SDa.1- 6 fragments de vas hemisfèric amb umbe a la base.
Superfície allisada. 111 x 90 mm (Fig. 5.35).
SDa.2- Fragment de gran contenidor amb agafador junt a la vora.
Llavi rodó destacat. 45 x 40 mm (Fig. 5.31).
SDa.3- Fragment atípic gran de vas amb línia incisa interna. 45 x
43 mm.
SDa.4- Fragment de vora de vas esferoïdal. 30 x 27 mm. (Fig. 5.30).
SDa.5- Fragment de vora de gran conca. 25 x 40 mm. (Fig. 5.27).
SDa.6- Fragment de gran vas amb part d’un cordó en relleu. 70 x
60 mm. (Fig. 5.28).
SDa.7- Fragment de vora de conca de llavi recte. 20 x 15 mm. (Fig.
5.34).
SDa.8- Fragment de vora de vas bicònic o globular, de llavi
exvasat. 17 x 15 mm. (Fig. 5.32).
SDa.9- Fragment de vora de vas globular, de llavi exvasat. 15 x 12
mm.
SDa.10- Fragment de vora de vas globular, de llavi exvasat. 22 x
26 mm. (Fig. 5.29).
SDa.11- Fragment de vora de conca, de llavi recte. 20 x 27 mm.
(Fig. 5.26).
SDa.12- Fragment de vora de conca, de llavi recte. 13 x 13 mm.
(Fig. 5.33).
SDa.13- Fragment de carena de vas bitroncocònic. 23 x 18 mm.
SDa.14- Fragment de vora afinada de gran vas amb part d’un
cordó en relleu. 47 x 60 mm. (Fig. 2.3).
SDa.15- Fragment de vora de gran vas amb cordó o agafador junt
a la vora. 45 x 60 mm. (Fig. 2.2).
SDa.16- Fragment de vora de gran vas amb cordó o agafador junt
a la vora. 47 x 42 mm. (Fig. 2.1).
SDa.17- Fragment d’agafador perforat verticalment d’un gran
contenidor. 25 x 40 mm (Fig. 2.4).
SDa.18- Fragment de vora triangular de gran vas. 18 x 20 mm.
(Fig. 3.5).
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SDa.19- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 20 x 15
mm. (Fig. 5.6).
SDa.20- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 25 x 42
mm. (Fig. 5.7).
SDa.21- Fragment de vora de vas globular, de llavi destacat. 23 x
22 mm. (Fig. 5.8).
SDa.22- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla. 30 x 21 mm.
(Fig. 5.12).
SDa.23- Fragment de vora de conca, de llavi recte afinat. 52 x 48
mm. (Fig. 5.10).
SDa.24- Fragment de vora de conca, de llavi recte arrodonit. 40 x
32 mm. (Fig. 5.11).
SDa.25- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla, amb restes
del naixement d’un monyó. 25 x 21 mm. (Fig. 5.12).
SDa.26- Fragment de vora triangular de gran vas. 47 x 42 mm.
(Fig. 4.13)
SDa.27- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla. 20 x 30 mm.
(Fig. 4.14).
SDa.28- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 26 x 30
mm. (Fig. 4.15).
SDa.29- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla. 21 x 19 mm.
(Fig. 4.16).
SDa.30- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi recte pla. 22 x
14 mm. (Fig. 4.17).
SDa.31- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 20 x 18
mm. (Fig. 4.19).
SDa.32- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat pla. 27
x 25 mm. (Fig. 4.18).
SDa.33- Fragment de vora de gran vas amb agafador junt a la vora.
35 x 20 mm. (Fig. 4.20).
SDa.34- Fragment de vora de gran vas amb cordó o agafador junt
a la vora. 35 x 32 mm. (Fig. 4.21).
SDa.35- Fragment de fulla de sílex tabular de color gris fosc. 37 x
32. (Fig. 4.22).
SDa.36- Fragment de base plana de gran vas. 32 x 41 mm. (Fig.
4.23)
SDa.37- Fragment de base plana de gran vas. 40 x 17 mm. (Fig.
4.24).
SDa.38- Fragment de base plana de gran vas. 32 x 41 mm. (Fig.
4.25).
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LES DUES ESGLÉSIES GÒTIQUES
DE LA VILA DE SANTANYÍ1
Carme Mayol Adrover i Guillem Alexandre Reus Planells2

1. Introducció històrica de la vila de 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 Nunó Sanç, comte
del Rosselló i oncle de Jaume I.
Mallorca restà sota el regnat de Jaume I des de 1229 fins a l’any
1276, en què el monarca morí a la ciutat valenciana d’Alzira. Alguns
anys abans de morir, concretament el 21 d’agost de 1272, el rei en
Jaume signà el seu darrer testament en el qual repartia les terres del
seu reialme entre els seus dos fills barons; els infants Pere i Jaume. A
l’infant Pere, el major, li deixà el regne d’Aragó, el regne de València
i els comtats catalans. En canvi, al seu fill petit Jaume, li deixà els
territoris que formarien la nova Corona de Mallorca, constituïda per
una banda pel Regne de Mallorca, això és les illes Balears i, per
l’altra, pels territoris continentals, és a dir, els comtats nord-pirenencs
(Rosselló i Cerdanya), la senyoria de Montpeller i els vescomtats de
l’Omeladès i del Carladès.3
El regne privatiu de Mallorca tengué una durada més aviat curta
(1276-1343), tan sols seixanta-set anys, però tot i això, fou l’època
més important en els camps de la política, de l’economia i també de
l’art que hem viscut fins a dia d’avui.
És sobretot l’època a partir de la conquesta de Mallorca i durant
els anys de la corona mallorquina, que ens servirà de referència
històrica per a dur a terme el present estudi dels dos temples gòtics
de Santanyí, tot i que en menor mesura s’arribarà a l’actualitat, ja
1 A Andreu Pons i Fullana, en agraïment per la seva inestimable i desinteressada ajuda durant
tot el temps que ha durat la realització d’aquest treball.
2 Llicenciats en Història de l’Art per la Universitat de les Illes Balears.
3 REUS I PLANELLS, Guillem Alexandre.“Les inscripcions àrabs del Palau dels Reis de Mallorca
a Perpinyà”. A: La Ciutat de Mallorca i els segles del gòtic. “xxviii Jornades d’Estudis Històrics
Locals”. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 2010. p. 283.
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SDa.19- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 20 x 15
mm. (Fig. 5.6).
SDa.20- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 25 x 42
mm. (Fig. 5.7).
SDa.21- Fragment de vora de vas globular, de llavi destacat. 23 x
22 mm. (Fig. 5.8).
SDa.22- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla. 30 x 21 mm.
(Fig. 5.12).
SDa.23- Fragment de vora de conca, de llavi recte afinat. 52 x 48
mm. (Fig. 5.10).
SDa.24- Fragment de vora de conca, de llavi recte arrodonit. 40 x
32 mm. (Fig. 5.11).
SDa.25- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla, amb restes
del naixement d’un monyó. 25 x 21 mm. (Fig. 5.12).
SDa.26- Fragment de vora triangular de gran vas. 47 x 42 mm.
(Fig. 4.13)
SDa.27- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla. 20 x 30 mm.
(Fig. 4.14).
SDa.28- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 26 x 30
mm. (Fig. 4.15).
SDa.29- Fragment de vora de conca, de llavi recte pla. 21 x 19 mm.
(Fig. 4.16).
SDa.30- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi recte pla. 22 x
14 mm. (Fig. 4.17).
SDa.31- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat. 20 x 18
mm. (Fig. 4.19).
SDa.32- Fragment de vora de vas bicònic, de llavi exvasat pla. 27
x 25 mm. (Fig. 4.18).
SDa.33- Fragment de vora de gran vas amb agafador junt a la vora.
35 x 20 mm. (Fig. 4.20).
SDa.34- Fragment de vora de gran vas amb cordó o agafador junt
a la vora. 35 x 32 mm. (Fig. 4.21).
SDa.35- Fragment de fulla de sílex tabular de color gris fosc. 37 x
32. (Fig. 4.22).
SDa.36- Fragment de base plana de gran vas. 32 x 41 mm. (Fig.
4.23)
SDa.37- Fragment de base plana de gran vas. 40 x 17 mm. (Fig.
4.24).
SDa.38- Fragment de base plana de gran vas. 32 x 41 mm. (Fig.
4.25).
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l’art que hem viscut fins a dia d’avui.
És sobretot l’època a partir de la conquesta de Mallorca i durant
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històrica per a dur a terme el present estudi dels dos temples gòtics
de Santanyí, tot i que en menor mesura s’arribarà a l’actualitat, ja
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a Perpinyà”. A: La Ciutat de Mallorca i els segles del gòtic. “xxviii Jornades d’Estudis Històrics
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que entre els segles xvi i xxi s’han fet importants obres i reformes
arquitectòniques al conjunt parroquial santanyiner.
2. L’arquitectura de Mallorca a l’època del gòtic
L’art gòtic a Mallorca arribà de la mà del rei Jaume I. Aquest art
adoptà les formes arquitectòniques de l’estil conegut amb el nom de
gòtic meridional, un estil totalment relacionant amb l’arquitectura
religiosa d’aquesta mateixa època desenvolupada en el Migdia francès.
Aquest estil es caracteritza per esser una arquitectura més robusta i
sòbria, en la qual destaquen grans i gruixats contraforts exteriors que
accentuen el paper que juga el mur en aquestes construccions. Moltes
vegades, també mitjançant aquests contraforts, es pot prescindir dels
arcbotants. Pel que fa a l’interior, aquest es presenta com un àmbit de
caràcter unitari que mostra espais molt amplis on també es redueix
el volum dels finestrals, per bé que en altres casos són inexistents.
A dia d’avui, la major part dels historiadors de l’art estan d’acord
que aquestes característiques meridionals vendrien influenciades per
l’arquitectura del Cister, que tengué molt a veure amb les primeres
construccions dels ordes mendicants (franciscans i dominics entre
d’altres).4
En un primer moment, s’empraren les mesquites per a dur a terme
les pràctiques religioses, però, a poc a poc, aquests edificis islàmics
foren substituïts per petites esglésies de nova planta. D’aquesta nova
arquitectura en destaca una gran senzillesa i és la que a dia d’avui és
denominada arquitectura de l’època dels repobladors.
Quan Jaume I morí el 1276, Jaume II fou proclamat el primer
rei privatiu del Regne de Mallorca. Amb el seu regnat i, sobretot a
partir de l’any 1300, es produí un gran augment de la construcció
a la nostra illa. Es construïren, entre d’altres edificacions, la Seu
de Mallorca, el Castell de Bellver, els convents ciutadans de Sant
Francesc i Sant Domingo o el monestir de Santa Maria de Lluc. El rei
també féu remodelar l’antic alcàsser islàmic de l’Almudaina i moltes
esglésies parroquials de la Part Forana foren ampliades.
L’arquitectura gòtica religiosa mallorquina està constituïda per
quatre tipologies diferents, totes inserides dins aquest mateix
estil artístic. Aquestes tipologies són: les esglésies que segueixen
l’arquitectura de l’època de la repoblació, les esglésies d’una sola
nau, les esglésies de tres naus i, finalment, les esglésies del Gòtic
Tardà.

Per a l’estudi de les dues esglésies gòtiques de la vila de Santanyí,
ens interessa tant sols fer referència als dos primers tipus de temples.
Així doncs, la primera tipologia referida a l’arquitectura gòtica
primitiva està constituïda per totes les esglésies que foren construïdes
a l’illa tot just després de la conquesta. En aquest tipus d’arquitectura
hi estan incloses les parròquies esmentades a la butlla Cum a nobis
petitur que el Papa Innocenci IV signà a Lió el 14 d’abril de 1248,
document mitjançant el qual es posaven sota la protecció de la
Santa Seu tots els temples, altres edificacions i els béns de la diòcesi
mallorquina. A dia d’avui, encara l’església de Sant Pere d’Escorca
constitueix l’exemple més original i manco modificat d’aquesta
tipologia arquitectònica. Apart de la d’Escorca, també es conserven
altres esglésies del gòtic primitiu, tot i que han sofert modificacions
que normalment han consistit en l’ampliació del temple. Però tot i
això, sempre han seguit la primera tipologia, és a dir, una planta
rectangular dividida per un arc diafragma o més, que aguanten un
enteixinat de fusta a dos vessants, amb poques i petites finestres, un
portal d’arc de mig punt i una espadanya.
La segona tipologia que ens interessa tractar aquí és la de les
esglésies de planta rectangular i d’una sola nau, però que ja des
d’un principi foren construïdes amb unes dimensions majors que
les anteriorment citades. Aquesta tipologia la trobam molt estesa a
Mallorca durant els segles xiv i xv, tant a la Ciutat de Mallorca com a
la Part Forana. Són esglésies constituïdes per una planta rectangular
de nau única i dividida per diversos trams. La majoria tenen capelles
laterals situades entre els contraforts, però n’hi ha d’altres que no en
tenen i poden estar cobertes per un enteixinat de fusta a dos vessants
o per una volta de creueria.
3. El conjunt arquitectònic de la parròquia de Sant Andreu.
Dues o tres esglésies?

4 RAMÍREZ, Juan Antonio. Historia del Arte. La Edad Media (tomo II).Madrid: Alianza Editorial,
1996. p. 250.

3.1. El cas únic de Santanyí
Quan parlam de Santanyí, vila situada a la comarca del Migjorn de
Mallorca, s’ha d’observar que el fet que s’hi conservin tres esglésies
parroquials, dues de gòtiques i una de neoclàssica, constitueix un cas
únic a tota l’illa. Certament, hi ha dues poblacions més on es dóna
un cas semblant: a Capdepera, vila que conserva la primitiva església
del segle xiv, situada al punt més alt del castell, i que és l’antic temple
de Sant Joan, ara dedicat a Nostra Senyora de l’Esperança, del qual
només es conserven dos trasts separats per un arc diafragma amb
coberta de volta de creueria. Malgrat que aquests dos antics espais
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encara es conservin —corresponen al primer trast de l’església actual
i a la capella situada a la part dreta dedicada al Sant Crist— durant
els segles xvi i xviii sofriren sengles ampliacions, seguint la tradició
gòtica i deixant l’edifici en l’estat que presenta en l’actualitat. Ja en el
segle xviii s’aixecà una nova parroquial a la vila baixa dedicada a Sant
Bartomeu. L’altra població on també es conserven restes de l’antiga
parroquial del segle xiv és Selva. En aquesta vila, l’actual parròquia
de Sant Llorenç no fou acabada abans del segle xvii, però encara
conserva la façana i el primer tram de l’antiga església del segle xiv.
A l’interior, aquest primer tram fa la funció de cor de l’església del
xvii, que constitueix un bon exemple de la tipologia arquitectònica
del Gòtic Tardà. A més a més, una característica comuna d’aquestes
tres parroquials del tres-cents és la façana. Totes tres presenten un
parament llis amb un portal d’entrada, de mig punt en el cas de
Santanyí i apuntat en els altres dos casos, i la façana està coronada
per una espadanya oberta mitjançant tres arcs a Santanyí i Selva i dos
arcs en el cas de Capdepera. Aquests trets comuns en el tres casos
potser ens indicarien així com era la tipologia arquitectònica per a
les façanes de les parroquials del segle xiv.
Però, tornant ara a Santanyí, el que la fa força especial per damunt
de les altres dues és que el temple gòtic, conegut a dia d’avui com
església del Roser, s’ha conservat totalment íntegre, a excepció de
l’absis que fou construït a partir del segle xvi.
3.2. Estat de la qüestió. Fonts bibliogràfiques i arxivístiques
Si com hem vist, el Roser constitueix gairebé una excepció quan
es tracta l’arquitectura parroquial del segle xiv de la Part Forana
mallorquina, sobta el fet que hagi estat tant poc estudiada i que
la manca d’informació documental i bibliogràfica hagi constituït
una costant al llarg de la realització d’aquest treball. Pel que fa a la
bibliografia, si bé és ver que alguns historiadors, sobretot locals i
alguns afeccionats a la història o a la història de l’art, hi han dedicat
alguns escrits, no ens ha estat possible trobar cap estudi, ni general
ni exhaustiu fet per historiadors de l’art, ni de Mallorca ni de fora.
Sols Santiago Sebastián, hi dedica unes línies en una obra publicada
el 1974, que val a dir, que tot i que és una aportació bastant minsa,
sí que és especialment interessant.5 Per tant, ens atreviríem a dir que
aquesta església del Roser ha despert molt poca curiositat dins el
món de la història de l’art i per això ha sofert un gran oblit fins al
present estudi.
5 SEBASTIÁN, Santiago. Baleares. Madrid: Publicaciones de la Fundación March,1974.
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Abans de seguir endavant, voldríem exposar quin és l’estat de la
qüestió pel que fa a la bibliografia que hem trobat referida al temple
fent-ne una descripció. La primera referència data de finals del segle
xviii, quan Jeroni de Berard escriu Viaje a las villas de Mallorca,
l’any 1789. Dins el capítol que Berard dedica a Santanyí i al seu
terme municipal, fa una referència explícita a l’església del Roser,
de la qual descriu tant l’interior com l’exterior.6 Un altre document
bibliogràfic, aquest del segle xix, el constitueix l’obra que va escriure
l’Arxiduc Lluís Salvador. El Die Balearen fa especial menció a la vila
de Santanyí i en concret a l’antiga església parroquial de Sant Andreu,
avui dia l’església del Roser.7 Ja en el segle xx, concretament l’any
1964, Vicenç M. Rosselló Verger escriu Mallorca, el sur y suroeste,
obra en la qual descriu diferents aspectes de les comarques del
sud de Mallorca i fa especial referència a Santanyí i a l’església del
Roser.8 Uns anys més tard, el 1974, Andreu Pons i Fullana ens dóna
dades i informació sobre la construcció del Roser en la seva obra
Temples i oratoris del municipi de Santanyí.9 La historiadora Miquela
Danús Burguera aporta noves dades sobre l’edifici parroquial en
el seu llibre publicat l’any 1990 La vila de Santanyí i el seu Terme.
Estudi històric (1391-1479).10 Un any més tard, Cosme Aguiló,
Andreu Pons i Fullana i Miquel Pons presenten un fullet anomenat
L’església parroquial de Sant Andreu de Santanyí, en el qual aporten
algunes dades referents al Roser, a la parroquial de Sant Andreu i
a l’orgue del temple nou.11 Ja a l’any 2000, Ramon Rosselló Vaquer
publica Noticiari de Santanyí, en el qual presenta de forma concisa
els principals esdeveniments històrics entre el segle xiii i el xix.12
Una altra publicació en la qual hi trobam referències a l’església
parroquial de Sant Andreu d’època medieval és Santanyí, publicada
el 2001 i que forma part de la col·lecció Els pobles de Mallorca. Els

6 BERARD, Gerónimo de. Viaje a las Villas de Mallorca (1789). Ajuntament de Palma: Luís
Ripoll, editor, 1983.
7 LUÍS SALVADOR, Archiduque de Austria. Die Balearen: in wort und bild geschildert. Palma de
Mallorca: “Sa Nostra” Caixa de Balears, 1984-1993.
8 ROSSELLÓ VERGER, Vicenç M. Mallorca: el sur y el suroeste. Municipios de Llucmajor, Campos,
Ses Salines, Santanyí, Felanitx y Manacor. Palma: Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación, 1964.
9 PONS I FULLANA, Antdreu. Temples i oratoris del terme de Santanyí. Recull històric sobre la
seva construcció. Santanyí, 1974.
10 DANÚS BURGUERA, Miquela. La vila de Santanyí i el seu terme. Estudi històric (1391-1479).
Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 1990.
11 AGUILÓ, Cosme; PONS i FULLANA, Andreu; PONS, Miquel. L’església parroquial de Sant
Andreu de Santanyí. Santanyí:Ajuntament de Santanyí, 1991.
12 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Santanyí. Santanyí, 2000.
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Ripoll, editor, 1983.
7 LUÍS SALVADOR, Archiduque de Austria. Die Balearen: in wort und bild geschildert. Palma de
Mallorca: “Sa Nostra” Caixa de Balears, 1984-1993.
8 ROSSELLÓ VERGER, Vicenç M. Mallorca: el sur y el suroeste. Municipios de Llucmajor, Campos,
Ses Salines, Santanyí, Felanitx y Manacor. Palma: Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación, 1964.
9 PONS I FULLANA, Antdreu. Temples i oratoris del terme de Santanyí. Recull històric sobre la
seva construcció. Santanyí, 1974.
10 DANÚS BURGUERA, Miquela. La vila de Santanyí i el seu terme. Estudi històric (1391-1479).
Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 1990.
11 AGUILÓ, Cosme; PONS i FULLANA, Andreu; PONS, Miquel. L’església parroquial de Sant
Andreu de Santanyí. Santanyí:Ajuntament de Santanyí, 1991.
12 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Santanyí. Santanyí, 2000.
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seus autors foren Miquel Barceló Vidal i Miquela Danús.13 Finalment,
l’any 2013, Cosme Aguiló i Javier Viguera publicaren l’obra Santanyí
a través de la història, el paisatge i la paraula, en què acompanyats
per un gran treball fotogràfic, presenten els indrets més característics
del terme municipal santanyiner, entre els que inclouen l’església del
Roser.14
Si la qüestió bibliogràfica referida a l’església del Roser i, en concret,
a estudis historicoartístics és minsa, les publicacions referides a la
història del municipi tampoc són nombroses i quasi bé inexistents a
l’hora de trobar dades d’època medieval. Per a la recerca de dades
històriques, també hem acudit als arxius municipal i parroquial de
Santanyí, així com a l’Arxiu Diocesà de Ciutat. En aquest cas, també
ens hem trobat amb una important manca documental pel que fa a
l’Arxiu Municipal i a l’Arxiu Parroquial de la vila.
L’Arxiu Municipal patí un important incendi durant la Revolució
de 1868 i tota la documentació anterior a aquesta data fou destruïda.
Això fa que sigui impossible trobar dades històriques o artístiques
referides a l’època medieval de Santanyí. En referència a l’Arxiu
Parroquial, aquest també sofrí un incendi al segle xvii. És per això que
no s’hi troben dades referides als edificis religiosos medievals de la
vila. Tot i això, a l’Arxiu Municipal es conserva un document que en
cap cas es pot passar per alt. Es tracta del Proyecto de restauración
de la parte subsistente de la primitiva iglesia fortificada de Santañy,
projecte que proposà l’arquitecte Gabriel Alomar el 1978.15 Finalment,
també hem dut a terme una recerca a l’Arxiu Diocesà de Mallorca.
Cal tenir en compte que durant tota aquesta recerca bibliogràfica i
documental hem observat com totes les dades historicoartístiques fan
referència a dues esglésies a la vila. Aquestes esglésies són l’església
medieval coneguda com el Roser, datada en el segle xiv, i l’església
parroquial actual, dedicada a Sant Andreu, situada al costat dret del
Roser i que fou començada a finals del segle xviii, concretament a
l’any 1786.

13 BARCEÓ VIDAL, Miquel; DANÚS, Miquela. Santanyí. Palma: Hora Nova, 2001.
14 AGUILÓ, Cosme; VIGUERA, Javier. Santanyí a través de la historia, el paisatge i la paraula.
Santanyí, 2013.
15 ALOMAR, Gabriel. Proyecto de restauración de la parte subsistente de la primitiva iglesia
fortificada de Santañy, Projecte de restauració del Roser. Ajuntament de Santanyí. Balears. ARXIU doc nº: 3570/5, 1978.
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3.3. L’església del Roser
Anem ara ja a parlar de forma més concreta del tema que ens
ocupa aquí, i és l’església que fou aixecada al segle xiv. Quan es
llegeix la bibliografia que està referida a aquest temple del Roser
també es sol fer referència a un espai arquitectònic que se situa al
costat esquerre de l’església i que actualment està ocupat pel Museu
Parroquial. Els historiadors que hi fan referència diuen que es tracta
d’una nau lateral que fou construïda a partir del segle xvi, fruit d’un
projecte d’ampliació del temple parroquial; és a dir, l’església gòtica
que ara coneixem amb el nom del Roser es pretenia ampliar construint
dues naus laterals afegides a la primitiva església del segle xiv, i així
aconseguir un temple de majors dimensions constituït per una planta
basilical de tres naus. Actualment, d’aquesta ampliació tan sols es
conservaria la nau lateral esquerra, ja que la dreta potser mai s’hauria
construït o, en cas d’haver estat construïda, hauria estat substituïda
per la construcció del nou temple neoclàssic a partir del 1786.
Després d’haver fet la corresponent recerca bibliogràfica i
documental, però també havent dut a terme una acurada observació
de l’arquitectura de l’espai actualment ocupat pel Museu Parroquial,
hem arribat a la conclusió que aquesta nau no és cap ampliació feta
al segle xvi, sinó que es tractaria de l’església primitiva de Santanyí,
aixecada al segle xiii. De la mateixa manera, està documentat que
mai s’aixecà una segona nau lateral en el lloc on ara s’aixeca la nova
parroquial de Sant Andreu, això és al costat dret del Roser. Això
no vol dir que tota la bibliografia que s’ha escrit al respecte estigui
equivocada, ni molt manco, però sí que pensam que no ha estat ben
interpretada, ja que no s’ha tengut en compte el clar missatge que en
aquest cas ens aporta l’edifici.
3.4. La nau lateral de l’església del Roser, seu del Museu
parroquial. La primitiva església de Santanyí
Cal pensar que durant l’època de dominació musulmana, a
Santanyí hi degué existí una mesquita i com passà a tants d’altres
indrets mallorquins, durant els primers anys posteriors a la conquesta,
aquesta mesquita degué esser sacralitzada per tal que servís als
nous colons com a lloc de pregària per a la nova fe cristiana. Tot
i això, no degueren passar gaire anys abans que es començàs la
construcció d’una primera església. Tot i l’existència d’un document
datat del 1242, en el qual es fa referència al terme i a la parròquia
de Santanyí,16 no podem assegurar que en aquesta data ja s’hagués
16 BARCELÓ VIDAL, Miquel; DANÚS, Miquela. Santanyí. Palma: Hora Nova, 2001. p. 22.
131

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

seus autors foren Miquel Barceló Vidal i Miquela Danús.13 Finalment,
l’any 2013, Cosme Aguiló i Javier Viguera publicaren l’obra Santanyí
a través de la història, el paisatge i la paraula, en què acompanyats
per un gran treball fotogràfic, presenten els indrets més característics
del terme municipal santanyiner, entre els que inclouen l’església del
Roser.14
Si la qüestió bibliogràfica referida a l’església del Roser i, en concret,
a estudis historicoartístics és minsa, les publicacions referides a la
història del municipi tampoc són nombroses i quasi bé inexistents a
l’hora de trobar dades d’època medieval. Per a la recerca de dades
històriques, també hem acudit als arxius municipal i parroquial de
Santanyí, així com a l’Arxiu Diocesà de Ciutat. En aquest cas, també
ens hem trobat amb una important manca documental pel que fa a
l’Arxiu Municipal i a l’Arxiu Parroquial de la vila.
L’Arxiu Municipal patí un important incendi durant la Revolució
de 1868 i tota la documentació anterior a aquesta data fou destruïda.
Això fa que sigui impossible trobar dades històriques o artístiques
referides a l’època medieval de Santanyí. En referència a l’Arxiu
Parroquial, aquest també sofrí un incendi al segle xvii. És per això que
no s’hi troben dades referides als edificis religiosos medievals de la
vila. Tot i això, a l’Arxiu Municipal es conserva un document que en
cap cas es pot passar per alt. Es tracta del Proyecto de restauración
de la parte subsistente de la primitiva iglesia fortificada de Santañy,
projecte que proposà l’arquitecte Gabriel Alomar el 1978.15 Finalment,
també hem dut a terme una recerca a l’Arxiu Diocesà de Mallorca.
Cal tenir en compte que durant tota aquesta recerca bibliogràfica i
documental hem observat com totes les dades historicoartístiques fan
referència a dues esglésies a la vila. Aquestes esglésies són l’església
medieval coneguda com el Roser, datada en el segle xiv, i l’església
parroquial actual, dedicada a Sant Andreu, situada al costat dret del
Roser i que fou començada a finals del segle xviii, concretament a
l’any 1786.

13 BARCEÓ VIDAL, Miquel; DANÚS, Miquela. Santanyí. Palma: Hora Nova, 2001.
14 AGUILÓ, Cosme; VIGUERA, Javier. Santanyí a través de la historia, el paisatge i la paraula.
Santanyí, 2013.
15 ALOMAR, Gabriel. Proyecto de restauración de la parte subsistente de la primitiva iglesia
fortificada de Santañy, Projecte de restauració del Roser. Ajuntament de Santanyí. Balears. ARXIU doc nº: 3570/5, 1978.
130

3.3. L’església del Roser
Anem ara ja a parlar de forma més concreta del tema que ens
ocupa aquí, i és l’església que fou aixecada al segle xiv. Quan es
llegeix la bibliografia que està referida a aquest temple del Roser
també es sol fer referència a un espai arquitectònic que se situa al
costat esquerre de l’església i que actualment està ocupat pel Museu
Parroquial. Els historiadors que hi fan referència diuen que es tracta
d’una nau lateral que fou construïda a partir del segle xvi, fruit d’un
projecte d’ampliació del temple parroquial; és a dir, l’església gòtica
que ara coneixem amb el nom del Roser es pretenia ampliar construint
dues naus laterals afegides a la primitiva església del segle xiv, i així
aconseguir un temple de majors dimensions constituït per una planta
basilical de tres naus. Actualment, d’aquesta ampliació tan sols es
conservaria la nau lateral esquerra, ja que la dreta potser mai s’hauria
construït o, en cas d’haver estat construïda, hauria estat substituïda
per la construcció del nou temple neoclàssic a partir del 1786.
Després d’haver fet la corresponent recerca bibliogràfica i
documental, però també havent dut a terme una acurada observació
de l’arquitectura de l’espai actualment ocupat pel Museu Parroquial,
hem arribat a la conclusió que aquesta nau no és cap ampliació feta
al segle xvi, sinó que es tractaria de l’església primitiva de Santanyí,
aixecada al segle xiii. De la mateixa manera, està documentat que
mai s’aixecà una segona nau lateral en el lloc on ara s’aixeca la nova
parroquial de Sant Andreu, això és al costat dret del Roser. Això
no vol dir que tota la bibliografia que s’ha escrit al respecte estigui
equivocada, ni molt manco, però sí que pensam que no ha estat ben
interpretada, ja que no s’ha tengut en compte el clar missatge que en
aquest cas ens aporta l’edifici.
3.4. La nau lateral de l’església del Roser, seu del Museu
parroquial. La primitiva església de Santanyí
Cal pensar que durant l’època de dominació musulmana, a
Santanyí hi degué existí una mesquita i com passà a tants d’altres
indrets mallorquins, durant els primers anys posteriors a la conquesta,
aquesta mesquita degué esser sacralitzada per tal que servís als
nous colons com a lloc de pregària per a la nova fe cristiana. Tot
i això, no degueren passar gaire anys abans que es començàs la
construcció d’una primera església. Tot i l’existència d’un document
datat del 1242, en el qual es fa referència al terme i a la parròquia
de Santanyí,16 no podem assegurar que en aquesta data ja s’hagués
16 BARCELÓ VIDAL, Miquel; DANÚS, Miquela. Santanyí. Palma: Hora Nova, 2001. p. 22.
131

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

construït l’església. Cal tenir en compte que el mot parròquia no
només fa referència a l’edifici religiós, sinó a la comunitat de clergues
d’un poble i també als mateixos habitants de la població. Malgrat
això, no deixa de ser curiós que a la butlla papal d’Innocenci IV de
1248 en què posa totes les parròquies de Mallorca sota protecció de
la Santa Seu, no hi estigui referida la de Sant Andreu de Santanyí.
Segons els investigadors Pere Xamena i Francesc Riera, el fet que
la parròquia de Santanyí, juntament amb la de Sant Joan i sa Pobla
d’Huialfàs, no surti a la butlla, és perquè fou creada posteriorment a
les parròquies de Mallorca. Tot i això, nosaltres pensam que hi cap la
possibilitat de que es tractàs d’un oblit a l’hora de redactar el llistat
de les parròquies. Un altre document datat l’any 1265 ja fa referència
explícita al rector de l’església de Santanyí i tretze anys més tard, el
1278, a una butlla apostòlica del Papa Nicolau III signada a Sant Pere
de Roma, es parla de l’església de Santanyí.17 Seguidament, una altra
data a tenir en compte és la de 1280, en la qual, en un testament
apareix una deixa que anomena l’altar dedicat a Santa Maria i a
continuació, el 1285, en una acta d’erecció dels síndics que juraren
homenatge de fidelitat al rei Alfons d’Aragó, se l’anomena ja com a
titular de la parròquia a Sant Andreu.18
Ara bé, cal tenir en compte les premisses en els quals ens basam
per a fer aquesta afirmació. Si observam l’exterior de l’edificació on
està situat actualment el Museu parroquial, concretament la façana
exterior, aquesta està formada per un parament llis, sense cap
decoració, en el qual s’obri un petit portal d’entrada format per un
arc rodó. Damunt el portal s’obri un petit finestral acabat per un arc
ogival. La façana, part damunt l’arc ogival, acaba amb un mur pla en
el qual s’hi observen les restes d’un antic matacà, restes formades per
dues mènsules. Tot i això, hem de pensar que les primeres esglésies
que foren construïdes després de la conquesta solien seguir un
model d’arquitectura gòtica molt primitiva anomenat de repoblament.
Aquest model presentava uns edificis molt senzills, els quals estaven
formats per una planta rectangular i coberts per una teulada a dos
vessants. Molt probablement, aquesta primera església mostrà en un
primer moment una façana que seguia aquest model, esglésies que
solien mostrar una espadanya que es situava en el vèrtex dels dos
vessants de la teulada. El cas de Santanyí és un poc especial, ja que
es tracta d’un municipi mallorquí amb una important costa, per tant,
a l’època medieval no estava lliure dels atacs sarraïns. És per això
17 PONS i FULLANA, Andreu. Temples i oratoris del terme..., p. 3
18 PONS i FULLANA, Andreu. Temples i oratoris del terme..., p. 4.
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que les viles que se situaven en municipis costaners solien prendre
mesures de protecció davant dels atacs pirates, fortificant edificis
o, fins i tot, edificant murades que envoltaven la vila. En el cas de
Santanyí, la documentació ens diu que l’any 1391 fou fortificada
l’església de la vila. Molt probablement, les restes del matacà que
veim en aquesta façana formen part d’aquesta primera fortificació,
la qual desvirtuà la imatge de la façana de l’església quan s’aixecà
el parament de forma quadrada. Un altre fet que demostra que es
tractava d’un edifici fortificat és la gruixa dels murs de l’església,
especialment el de la façana, gruix que s’observa sobretot des de
l’interior de l’edifici mitjançant l’esplandit del finestral que se situa
damunt el portal.
4. Sant Andreu de Santanyí. L’església del segle xiii
Tenint en compte que els preceptes de construcció d’un nou
temple cristià establien que s’havia de començar per l’espai més
sagrat de l’edifici, és a dir, l’absis o capçalera, és per aquesta part
on nosaltres començarem la nostra descripció. Situant-nos doncs, a
la façana posterior de l’església, el primer element que s’hi observa
i que constitueix la gènesi d’aquesta investigació és la resta de l’arc
ogival encastat dins el mur absidal i que quedà tallat per la posterior
construcció de la capella de
la família Danús, a finals del
segle xv i principis del segle
xvi. Aquesta característica
també es repeteix en altres
esglésies de la mateixa època,
com són Sant Miquel del
Pla de Tel (antiga parròquia
de Campanet del segle
xiii), la capella de Punxuat
d’Algaida (segle xiii, tot i
que probablement fou refet
posteriorment), l’oratori de
Sant Pau del Palau Episcopal
(s. xv) o l’església de Sant
Nicolau de Portopí (del segle
xix, però ja documentada el
1246), aquestes dues darreres
a Palma. Tot i que alguns
autors apunten que aquests
Restes de la façana absidal del segle xiii
arcs ogivals havien de servir
133

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

construït l’església. Cal tenir en compte que el mot parròquia no
només fa referència a l’edifici religiós, sinó a la comunitat de clergues
d’un poble i també als mateixos habitants de la població. Malgrat
això, no deixa de ser curiós que a la butlla papal d’Innocenci IV de
1248 en què posa totes les parròquies de Mallorca sota protecció de
la Santa Seu, no hi estigui referida la de Sant Andreu de Santanyí.
Segons els investigadors Pere Xamena i Francesc Riera, el fet que
la parròquia de Santanyí, juntament amb la de Sant Joan i sa Pobla
d’Huialfàs, no surti a la butlla, és perquè fou creada posteriorment a
les parròquies de Mallorca. Tot i això, nosaltres pensam que hi cap la
possibilitat de que es tractàs d’un oblit a l’hora de redactar el llistat
de les parròquies. Un altre document datat l’any 1265 ja fa referència
explícita al rector de l’església de Santanyí i tretze anys més tard, el
1278, a una butlla apostòlica del Papa Nicolau III signada a Sant Pere
de Roma, es parla de l’església de Santanyí.17 Seguidament, una altra
data a tenir en compte és la de 1280, en la qual, en un testament
apareix una deixa que anomena l’altar dedicat a Santa Maria i a
continuació, el 1285, en una acta d’erecció dels síndics que juraren
homenatge de fidelitat al rei Alfons d’Aragó, se l’anomena ja com a
titular de la parròquia a Sant Andreu.18
Ara bé, cal tenir en compte les premisses en els quals ens basam
per a fer aquesta afirmació. Si observam l’exterior de l’edificació on
està situat actualment el Museu parroquial, concretament la façana
exterior, aquesta està formada per un parament llis, sense cap
decoració, en el qual s’obri un petit portal d’entrada format per un
arc rodó. Damunt el portal s’obri un petit finestral acabat per un arc
ogival. La façana, part damunt l’arc ogival, acaba amb un mur pla en
el qual s’hi observen les restes d’un antic matacà, restes formades per
dues mènsules. Tot i això, hem de pensar que les primeres esglésies
que foren construïdes després de la conquesta solien seguir un
model d’arquitectura gòtica molt primitiva anomenat de repoblament.
Aquest model presentava uns edificis molt senzills, els quals estaven
formats per una planta rectangular i coberts per una teulada a dos
vessants. Molt probablement, aquesta primera església mostrà en un
primer moment una façana que seguia aquest model, esglésies que
solien mostrar una espadanya que es situava en el vèrtex dels dos
vessants de la teulada. El cas de Santanyí és un poc especial, ja que
es tracta d’un municipi mallorquí amb una important costa, per tant,
a l’època medieval no estava lliure dels atacs sarraïns. És per això
17 PONS i FULLANA, Andreu. Temples i oratoris del terme..., p. 3
18 PONS i FULLANA, Andreu. Temples i oratoris del terme..., p. 4.
132

que les viles que se situaven en municipis costaners solien prendre
mesures de protecció davant dels atacs pirates, fortificant edificis
o, fins i tot, edificant murades que envoltaven la vila. En el cas de
Santanyí, la documentació ens diu que l’any 1391 fou fortificada
l’església de la vila. Molt probablement, les restes del matacà que
veim en aquesta façana formen part d’aquesta primera fortificació,
la qual desvirtuà la imatge de la façana de l’església quan s’aixecà
el parament de forma quadrada. Un altre fet que demostra que es
tractava d’un edifici fortificat és la gruixa dels murs de l’església,
especialment el de la façana, gruix que s’observa sobretot des de
l’interior de l’edifici mitjançant l’esplandit del finestral que se situa
damunt el portal.
4. Sant Andreu de Santanyí. L’església del segle xiii
Tenint en compte que els preceptes de construcció d’un nou
temple cristià establien que s’havia de començar per l’espai més
sagrat de l’edifici, és a dir, l’absis o capçalera, és per aquesta part
on nosaltres començarem la nostra descripció. Situant-nos doncs, a
la façana posterior de l’església, el primer element que s’hi observa
i que constitueix la gènesi d’aquesta investigació és la resta de l’arc
ogival encastat dins el mur absidal i que quedà tallat per la posterior
construcció de la capella de
la família Danús, a finals del
segle xv i principis del segle
xvi. Aquesta característica
també es repeteix en altres
esglésies de la mateixa època,
com són Sant Miquel del
Pla de Tel (antiga parròquia
de Campanet del segle
xiii), la capella de Punxuat
d’Algaida (segle xiii, tot i
que probablement fou refet
posteriorment), l’oratori de
Sant Pau del Palau Episcopal
(s. xv) o l’església de Sant
Nicolau de Portopí (del segle
xix, però ja documentada el
1246), aquestes dues darreres
a Palma. Tot i que alguns
autors apunten que aquests
Restes de la façana absidal del segle xiii
arcs ogivals havien de servir
133

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

per a futures ampliacions del temple, altres pensen que la seva funció
era de descàrrega del mur.
Continuant amb la descripció de la façana lateral, no en destaca
cap element especial. Es tracta d’un parament totalment llis, tot i que
en l’actualitat s’hi aixequen uns contraforts que, com explicarem més
endavant, podrien datar-se del segle xvi.
Referint-nos ara a la façana principal i havent observat el model
seguit en altres esglésies de l’època de la repoblació, ens adonam
que en el cas de Santanyí, l’actual façana no segueix el model
establert al segle xiii, això és: una façana de parament llis amb
portada de mig punt, amb una petita finestra amb esplandit i una
coberta de teules a dos vessants amb una senzilla espadanya al
centre. Això ens fa pensar, que el que observam avui dia seria la
fortificació realitzada al 1391. Aquesta fortificació de l’església és ben
palesa en diversos documents que es troben a diferents arxius i que
Ramon Rosselló i Vaquer publicà en el seu Noticiari de Santanyí,
segles xiii-xix.19 En aquest noticiari, un dels primers documents que
fan referència a la fortificació de l’església de Santanyí està datat del
3 de juliol de 1386 i ens diu que la vila fou visitada pel governador
Francesc Sagarriga. El governador, veient el perill d’atac que sofria
la vila, deliberà juntament amb els jurats del Regne i alguns síndics
de fora que es fes una força a l’església per salvament dels habitants
de batliu. Després es va tractar aquest fet al Gran i General Consell i
es va acordar enfortir l’església.20 Un altre document, del 3 d’octubre
de 1390, recull que el governador cita a la seva presència un dels
jurats de Montuïri, un de Porreres, un de Felanitx i un de Santanyí,
per tractar la taxació amb la qual han de contribuir a pagar l’obra
o l’enfortiment que es fa a l’església de la parròquia de Santanyí.21
Alguns mesos després, el 28 de gener de 1391, el governador mana
al batle, als jurats i als prohoms de Porreres que bestreguin 30 lliures
per a l’obra de fortificació de l’església de Santanyí.22 A l’any següent,
concretament el 24 de maig de 1392, el governador exposa al batle
de Santanyí la conveniència de construir una cisterna dins l’església
a fi que els habitants de la vila puguin disposar d’aigua en cas que
s’hi volguessin recollir per esquivar els atacs enemics; així com també
exposa la conveniència de tenir-hi armes.23 Aquest darrer document
demostra el fet que l’església servia de refugi per als habitants de la
19
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vila en cas d’atac sarraí i, a més, els documents anteriors demostren
la fortificació de l’església i el fet que l’edifici constituïa un autèntic
bastió. Arribats a aquest punt, cal tenir en compte un fet que es va
repetint en quasi bé tota la bibliografia que hem consultat, i és que
els documents històrics no distingeixen en cap moment entre la
primitiva església del segle xiii i l’església del Roser aixecada al segle
xiv. També tots els historiadors i afeccionats a la història han cregut
que l’església primitiva havia estat construïda al segle xvi per a servir
de nau lateral al Roser. Quan es consulta la bibliografia, ens adonam
que sempre es parla de la fortificació del Roser i mai es fa referència
a la construcció del segle xiii, a excepció de l’arquitecte Gabriel
Alomar, qui en el seu Projecte de restauració del Roser, de 1978 diu el
següent: “La iglesia gótica anexa a la parroquial de Santanyí (que es
de época moderna) tiene su bella nave principal en la segunda mitad
del siglo xiv. Pero la nave lateral convertida actualmente en sacristía y
almacén es un resto de otra primitiva iglesia un siglo más antigua que
estuvo fortificada […]. El espesor del muro exterior, denota a primera
vista el fin militar complementario del edificio, cuya estructura estaba
formada por arcos apuntados, que en parte todavía se conservan”.24
Gabriel Alomar, constitueix doncs, l’únic testimoni que es refereix
explícitament a l’església del segle xiii i a la seva fortificació. Per altra
banda, Andreu Pons i Fullana, en el seu llibre Temples i oratoris del
terme de Santanyí. Recull històric sobre la seva construcció, fa esment
al document de 1386 del governador Sagarriga, qui mana que es
fortifiqui l’església.25 Segons la historiadora Miquela Danús, l’església
medieval de Santanyí constituïa un recinte emmurallat on els vilatans
podien trobar refugi en cas d’alarma litoral i, a més, també apunta
el fet que, a finals del segle xiv, es varen fer obres de fortificació
perquè el temple servís de resguard a la gent davant els pirates i els
corsaris.26 En aquesta església del segle xiii, encara a dia d’avui es
pot observar en què consistí la fortificació. Per una banda, destaca la
gruixa dels murs, sobretot del mur de la façana principal, en la qual,
a la seva part superior, hi ha dues mènsules d’un antic matacà. Ens
hem d’imaginar doncs, que en un principi, quan es construí l’església
en els anys posteriors a la conquesta de Jaume I, la façana original no
24 ALOMAR ESTEVE, Gabriel. Proyecto de restauración de la parte subsistente de la primitiva
iglesia fortificada de Santañy, Projecte de restauració del Roser. Ajuntament de Santanyí.
Balears. ARXIU doc. Nº 3570/5, 1978.
25 PONS i FULLANA, Andreu. Temples i oratoris del terme de Santanyí. Recull sobre la seva
construcció. Santanyí, 1974. p.7.
26 DANÚS BURGUERA, Miquela. La vila de Santanyí i el seu terme. Estudi històric (1391-1479).
Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 1990. p.122- 124.
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per a futures ampliacions del temple, altres pensen que la seva funció
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era l’actual, sinó que estava més endarrerida i que amb la fortificació
del 1391 s’aixecà part damunt la teulada un espai rectangular semblant
a una torre o parapet darrere la qual quedà amagada la primitiva
façana i la teulada a dos vessants. Malgrat que les restes conservades
a dia d’avui ja no mostren la teulada original del temple, sí que hi ha
un testimoni gràfic semblant al que degué esser el cas de Santanyí. Es
tracta de l’exvot anònim de finals del segle xvii Desembarcament turc
a Andratx l’any 1578, en què, malgrat el nivell d’idealització, apareix
representada la primitiva
parròquia de Santa Maria
d’Andratx. Aquesta imatge
està formada per una
construcció amb coberta
de teulada a dos vessants
amb una espadanya i
un parapet situat davant
el temple, amb la porta
principal d’accés formada
per un pont llevadís i a la
part superior un matacà
on se situa la guàrdia.
En aquest cas, el temple
està envoltat d’un fossat.
Aquesta
representació
de l’església d’Andratx
ens serveix aquí per a
comprendre millor com
degué esser la primitiva
parroquial de Santanyí una
vegada fortificada.
Antiga església del segle XIII
L’interior, talment com
el veim a dia d’avui, està format per una planta basilical d’una
sola nau i dividida en quatre trams mitjançant tres arcs diafragmes
apuntats, que es correspon amb el que degué ser la primitiva planta
de l’església del segle xiii. Tot i que actualment la coberta de l’església
està formada per voltes de creueria, no sempre fou així. La coberta
original del temple del segle xiii degué ser un enteixinat de fusta a
dos vessants, tret característic de tota l’arquitectura gòtica primitiva
mallorquina, que es manifesta en moltes altres edificacions, com
són: Sant Pere d’Escorca, Nostra Dona de la Pau de Castellitx o Santa
Llúcia de Mancor de la Vall entre d’altres. En canvi, la creueria que
observam actualment fou feta al segle xvi. Per poder afirmar això,

cal tenir en compte una sèrie de dades històriques. En primer lloc,
Ramon Rosselló Vaquer ens diu que a principis del segle xvi s’estava
construint l’absis de l’església parroquial del Roser. Això queda
constatat en un primer document de l’any 1500, en el qual es diu que
un santanyiner deixava
en testament almoina
de l’absis de l’església.27
Un altre document del
16 d’octubre de 1500,
concretament el testament
de Guillem Timoner, recull
que deixa 30 lliures per
a l’obra de l’absis de
l’església de Roser.28 En
els anys 1503 i 1504, el
picapedrer Gabriel Bordoy
reclamava als obrers de
l’església (administradors)
Joan Danús i Arnau Albert,
5 sous que li devien
d’aquelles 24 lliures per
l’obra feta a l’església
del Roser (ad litterarum
El
20
1502-1504). 29
d’octubre de l’any 1513
Joan Danús reclamava
als Jurats 92 lliures, 16
sous i 4 diners deguts per
l’administració de l’obra i
fàbrica de l’església.30 Un
Planta hipotètica del segle xiii (els autors)
altre testament datat del
Plànol original: Cosme Aguiló Adrover
18 de març de 1527 de
Joan Danús, ciutadà de Mallorques que té possessions a Santanyí,
elegeix la sepultura en l’església parroquial de Santanyí en el vas de
la capella de Sant Antoni que ell ha fet edificar.31 Finalment, a finals
27 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Aportació a la història de Santanyí, segles xv-xvi. Felanitx: Editorial Ramon Llull, 1975. p. 6.
28 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Santanyí. Santanyí: Ajuntament de Santanyí,2000.
p. 88.
29 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Aportació a la història..., p. 6.
30 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Aportació a la història..., p. 7.
31 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de..., p. 116.
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del segle xvi, concretament el 18 d’octubre de 1589, durant una visita
del bisbe Joan Vich i Manrique queda constatat el següent: “pujà a la
terrada i visità les campanes. Com que les voltes de sobre les capelles
noves pateixen gran dany per la pluja, mana sien traspolades”.32
Per tant, gràcies a tots aquests documents es pot afirmar que entre
finals del segle xv i principis del xvi es dugueren a terme una sèrie
d’obres molt significatives: la construcció de l’absis de l’església del
Roser, l’edificació al costat de l’Evangeli, de la capella dedicada a Sant
Antoni i pagada per la família Danús i, finalment, la substitució de la
coberta de fusta de l’església del segle xiii per una volta de pedra de
creueria que quedà elevada quasi al mateix nivell que la de la volta
del Roser. Aquesta darrera intervenció queda confirmada gràcies a la
visita que féu el bisbe Joan Vich i Manrique el 1589, ja esmentada
abans.
4.1. Descripció del temple del segle xii, seu actual del Museu
Parroquial
De les quatre façanes exteriors de la primitiva parroquial, només
és possible observar-ne tres: la façana principal, la façana lateral
esquerra i part de la façana absidal. Pel que fa a la façana lateral
dreta, quedà oculta després de l’edificació de la segona església
gòtica, a principis del segle xiv. La façana principal que a dia d’avui es
conserva pensam que seria fruit de la fortificació feta a finals del segle
xiv, com ja hem esmentat anteriorment. El tret més destacable n’és la
gran senzillesa i austeritat i, de retruc, la manca total d’ornamentació,
que es deu a la seva finalitat defensiva. Aquesta façana està formada
per un parament llis de blocs de pedra de Santanyí en la qual s’obri
un portal de mig punt, sobre el qual hi ha un finestral apuntat amb
un gran esplandit que ens indica la gruixa del mur de la fortificació.
La façana acaba en forma recta bastant per damunt d’aquest finestral
i a la part superior hi veim els permòdols del que fou un matacà.
També és important observar l’evident asimetria d’aquesta façana pel
fet de la posterior construcció de l’església del segle xiv, la qual es
començà a aixecar envaint l’espai del temple primitiu. El fet que quan
es va construir el Roser s’envaís l’edifici del costat indica que aquest
havia estat construït abans, la qual cosa es repeteix en la construcció
de l’església parroquial actual, que quan fou aixecada a finals del
segle xviii envaí part de la façana del Roser.
La façana esquerra de l’església està formada per un parament llis
del qual destaquen els cinc contraforts amb sòcol que divideixen la
32 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de..., p. 140.
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planta en quatre trams. Cal parar atenció que el darrer contrafort,
el que se situa a l’absis, no compleix la seva funció, ja que no es
conserva complet. El segon contrafort i el tercer estan units per
un parament acabat en forma triangular, el qual té la funció de
descàrrega de l’empenta de la llanterna que s’aixecà al segon tram.
En el tercer i quart tram, a la part superior, s’hi obren ulls de bou.
Pel que fa a la façana posterior del temple, no es pot observar
completa perquè al segle xvi fou construïda la capella de la família
Danús, dedicada a Sant Antoni. Del bocí que es pot veure, cal
destacar-ne el sòcol de la part inferior, que pertany al temple primitiu
del segle xiii i que coincideix amb el caire de l’edifici. Però com ja
hem apuntat, la característica més remarcable és la presència de les
restes que es poden veure d’un arc ogival que es troba cegat en el
mur absidal. Es tracta d’un arc que queda tallat a la seva part superior
pel mur de la capella de la família Danús. Aquest fet constitueix la
prova que l’edifici que avui és la seu del Museu parroquial de la vila
és més antic que la capella de Sant Antoni.
L’interior de l’església primitiva està format per una planta
rectangular d’una sola nau sense capelles laterals, dividida en quatre
trams mitjançant tres arcs diafragma apuntats. Dels quatre trams,
tres estan coberts per volta de creueria i en el segon s’hi aixeca una
llanterna. El quart tram constituïa el presbiteri de temple, acabat amb
un absis pla.
Un tret a tenir en compte és que no es pot fer una lectura
homogènia de l’arquitectura del primitiu espai del segle xiii per mor
de les successives reformes que s’hi han fet durant les diferents
èpoques. De la primitiva església del segle xiii, sols en resten els arcs
diafragmes, tenint en compte també que han estat retocats, fet que
queda ben palès en la forma de xamfrà dels caires.
Com ja hem esmentat anteriorment, aquesta església estava acabada
per una coberta de fusta a dos vessants, que fou substituïda al segle
xvi per l’actual volta de pedra. Amb aquesta reforma s’elevà la coberta
d’aquest edifici i la vella teulada fou substituïda per un terrat que
s’anivellà exteriorment amb el terrat del Roser. Com a conseqüència
d’aquesta obra, a l’interior, hi observam com la volta de creueria fou
construïda sobrepassant el nivell dels arcs diafragmes primigenis.
A més a més, interiorment veim com la creueria d’aquest edifici és
sensiblement més baixa que la volta de creueria de l’església del
Roser. Fixant-nos detingudament en els trets arquitectònics en què
foren construïdes aquestes voltes i comparant-les amb la coberta de
l’absis del Roser i de la capella dels Danús, veim que segueixen totes
una mateixa manera de fer, ja que els nervis són molt més prims que
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del segle xvi, concretament el 18 d’octubre de 1589, durant una visita
del bisbe Joan Vich i Manrique queda constatat el següent: “pujà a la
terrada i visità les campanes. Com que les voltes de sobre les capelles
noves pateixen gran dany per la pluja, mana sien traspolades”.32
Per tant, gràcies a tots aquests documents es pot afirmar que entre
finals del segle xv i principis del xvi es dugueren a terme una sèrie
d’obres molt significatives: la construcció de l’absis de l’església del
Roser, l’edificació al costat de l’Evangeli, de la capella dedicada a Sant
Antoni i pagada per la família Danús i, finalment, la substitució de la
coberta de fusta de l’església del segle xiii per una volta de pedra de
creueria que quedà elevada quasi al mateix nivell que la de la volta
del Roser. Aquesta darrera intervenció queda confirmada gràcies a la
visita que féu el bisbe Joan Vich i Manrique el 1589, ja esmentada
abans.
4.1. Descripció del temple del segle xii, seu actual del Museu
Parroquial
De les quatre façanes exteriors de la primitiva parroquial, només
és possible observar-ne tres: la façana principal, la façana lateral
esquerra i part de la façana absidal. Pel que fa a la façana lateral
dreta, quedà oculta després de l’edificació de la segona església
gòtica, a principis del segle xiv. La façana principal que a dia d’avui es
conserva pensam que seria fruit de la fortificació feta a finals del segle
xiv, com ja hem esmentat anteriorment. El tret més destacable n’és la
gran senzillesa i austeritat i, de retruc, la manca total d’ornamentació,
que es deu a la seva finalitat defensiva. Aquesta façana està formada
per un parament llis de blocs de pedra de Santanyí en la qual s’obri
un portal de mig punt, sobre el qual hi ha un finestral apuntat amb
un gran esplandit que ens indica la gruixa del mur de la fortificació.
La façana acaba en forma recta bastant per damunt d’aquest finestral
i a la part superior hi veim els permòdols del que fou un matacà.
També és important observar l’evident asimetria d’aquesta façana pel
fet de la posterior construcció de l’església del segle xiv, la qual es
començà a aixecar envaint l’espai del temple primitiu. El fet que quan
es va construir el Roser s’envaís l’edifici del costat indica que aquest
havia estat construït abans, la qual cosa es repeteix en la construcció
de l’església parroquial actual, que quan fou aixecada a finals del
segle xviii envaí part de la façana del Roser.
La façana esquerra de l’església està formada per un parament llis
del qual destaquen els cinc contraforts amb sòcol que divideixen la
32 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de..., p. 140.
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planta en quatre trams. Cal parar atenció que el darrer contrafort,
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restes que es poden veure d’un arc ogival que es troba cegat en el
mur absidal. Es tracta d’un arc que queda tallat a la seva part superior
pel mur de la capella de la família Danús. Aquest fet constitueix la
prova que l’edifici que avui és la seu del Museu parroquial de la vila
és més antic que la capella de Sant Antoni.
L’interior de l’església primitiva està format per una planta
rectangular d’una sola nau sense capelles laterals, dividida en quatre
trams mitjançant tres arcs diafragma apuntats. Dels quatre trams,
tres estan coberts per volta de creueria i en el segon s’hi aixeca una
llanterna. El quart tram constituïa el presbiteri de temple, acabat amb
un absis pla.
Un tret a tenir en compte és que no es pot fer una lectura
homogènia de l’arquitectura del primitiu espai del segle xiii per mor
de les successives reformes que s’hi han fet durant les diferents
èpoques. De la primitiva església del segle xiii, sols en resten els arcs
diafragmes, tenint en compte també que han estat retocats, fet que
queda ben palès en la forma de xamfrà dels caires.
Com ja hem esmentat anteriorment, aquesta església estava acabada
per una coberta de fusta a dos vessants, que fou substituïda al segle
xvi per l’actual volta de pedra. Amb aquesta reforma s’elevà la coberta
d’aquest edifici i la vella teulada fou substituïda per un terrat que
s’anivellà exteriorment amb el terrat del Roser. Com a conseqüència
d’aquesta obra, a l’interior, hi observam com la volta de creueria fou
construïda sobrepassant el nivell dels arcs diafragmes primigenis.
A més a més, interiorment veim com la creueria d’aquest edifici és
sensiblement més baixa que la volta de creueria de l’església del
Roser. Fixant-nos detingudament en els trets arquitectònics en què
foren construïdes aquestes voltes i comparant-les amb la coberta de
l’absis del Roser i de la capella dels Danús, veim que segueixen totes
una mateixa manera de fer, ja que els nervis són molt més prims que
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els de la coberta de la nau del segle xiv. Per altra banda, la factura de
les claus de volta, amb decoració al seu voltant, també ens condueix
a poder afirmar que són el resultat d’aquesta reforma de finals del
segle xv o principis del xvi.
El fet de canviar la coberta de fusta per una nova coberta de pedra,
dotar-la d’una major alçada i obrir el mur lateral per poder connectar
aquest espai amb l’església del Roser, donant-li la funció de capelles
laterals, féu necessari la construcció d’uns dobles arcs al mur lateral
dret que fa partió amb el Roser, per tal també de suportar el pes
afegit a la nau primitiva. Quan observam aquests arcs, veim com una
de les dovelles dels arcs laterals està imbricada entre les dovelles de
l’arrencada dels arcs diafragmes primitius, per tant, cap la possibilitat
que a l’hora de canviar la coberta, aquests arcs diafragmes primitius
haguessin d’esser desmuntats.33 Aquesta diferència d’altura entre els
arcs diafragmes originals i la volta de creueria només l’hem trobada a
l’església de Sant Joan de Missa de Ciutadella, la qual constitueix un cas
semblant al de Santanyí. Aquesta església menorquina, documentada
ja el 1290, fou erigida parròquia el 1301 i al 1558 fou saquejada i
incendiada pels turcs.34 Molt probablement, quan fou reconstruïda
després d’aquest atac es cobrí amb la volta de creueria que a dia
d’avui presenta i que està situada per damunt dels arcs diafragma,
talment com passa a Santanyí. En els dos casos, l’arquitectura ens
confirma dues intervencions constructives posteriors a la primitiva
erecció dels temples. Tornant doncs a Santanyí i observant el mur
dret del quart tram, és a dir el que correspongué a l’absis de la
primitiva església, aquest té més gruix que els dels altres tres trams
restants i per això és ben possible que aquest mur no s’esbucàs i
es conservàs aquest espai per fer la funció de sagristia del Roser. El
portal que comunicava ambdós espais es correspon a dia d’avui amb
la vitrina que exposa els llibres litúrgics. La solució adoptada al mur
esquerre, per poder suportar el pes d’aquesta nova volta de pedra,
fou la construcció dels contraforts exteriors, la tipologia dels quals és
la mateixa que segueixen els que se situen a l’absis del Roser, datat
també de finals del segle xv o principis del segle xvi.

5. Sant Andreu de Santanyí. L’església del segle xiv
L’església parroquial de Sant Andreu de Santanyí del segle xiv és
l’edifici que està situat entre la primitiva església aixecada al segle xiii
i l’actual parroquial començada a finals del segle xviii. Aquest temple
és un dels pocs exemples de parròquia aixecada a principis del segle
xiv que ha arribat fins als nostres dies i es pot considerar, també, una
de les mostres més belles i harmonioses de l’arquitectura gòtica de
Mallorca.
A l’hora de parlar de la seva construcció cal situar-nos a principis
del segle xiv, concretament a l’any 1300, quan Jaume II dicta les
Ordinacions de Mallorca amb les quals es creen les viles illenques,
entre elles, Santanyí. En el cas d’aquesta vila, la nova església del xiv
no va substituir l’antiga construcció, sinó que fou aixecada al costat
de l’edificació del segle xiii.
A diferència de l’anterior temple primitiu, aquest edifici no ha
patit tantes modificacions i a dia d’avui encara conserva una gran
unitat en el seu estil, la qual cosa fa que es pugui afirmar que mostra
unes línies gòtiques molt pures.
Creim poder afirmar, i més endavant ho demostrarem, que aquesta
nova església gòtica fou aixecada durant el primer quart del segle xiv
i per tant, un cop acabades les obres, les primeres modificacions no
arribaren fins al 1390 amb la fortificació del temple que, sí bé afectà
en major mesura l’església anterior, en el Roser queda ben palesa
en l’amplitud del mur de la façana. També cal destacar que en un
principi no tengué teulada, sinó un terrat. Això és també un element
propi de les construccions fortificades, que en aquest cas la podem
comparar amb l’església del Castell de Capdepera, aixecada també al
segle xiv, amb la majoria de les esglésies rurals eivissenques i amb
la desapareguda església medieval de Sant Jaume d’Alcúdia, com la
mostra el gravat realitzat per l’Arxiduc Lluís Salvador a la seva obra
“Die Balearen”.35
No fou fins al segle xvi en què una nova intervenció afectà el temple
del tres-cents. Entre d’altres obres, es dugué a terme la construcció
d’un absis poligonal a la capçalera anterior del Roser i la capella de
la família Danús, que fou construïda adossada al costat de l’Evangeli
del nou presbiteri. Per un testament de Guillem Timoner, datat del 16
d’octubre de 1500, sabem que vol que “les 30 lliures que va prometre
per l’obra de l’absis de l’església, si sobren, sien distribuïdes per

33 No seria el primer cas que un edifici es desmunta a conseqüència de la necessitat d’una
reforma o fins i tot d’un trasllat total. S’ha de recordar el cas de l’església de la Sang de Muro,
datada del segle xv i traslladada del seu indret primitiu a un altre fins a dues vegades.
34 SASTRE PORTELLA, Florenci. Aportacions a la història de Sant Joan de Missa. Ciutadella de
Menorca: Edicions Nura, 1997. p. 5-8.

35 LLUÍS SALVADOR, Arxiduc d’Àustria. Las Baleares descritas por la palabra y el grabado, tom
VIII. Palma: “Sa Nostra” Caixa de Balears, 1984-1993. p. 403.

140

141

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

els de la coberta de la nau del segle xiv. Per altra banda, la factura de
les claus de volta, amb decoració al seu voltant, també ens condueix
a poder afirmar que són el resultat d’aquesta reforma de finals del
segle xv o principis del xvi.
El fet de canviar la coberta de fusta per una nova coberta de pedra,
dotar-la d’una major alçada i obrir el mur lateral per poder connectar
aquest espai amb l’església del Roser, donant-li la funció de capelles
laterals, féu necessari la construcció d’uns dobles arcs al mur lateral
dret que fa partió amb el Roser, per tal també de suportar el pes
afegit a la nau primitiva. Quan observam aquests arcs, veim com una
de les dovelles dels arcs laterals està imbricada entre les dovelles de
l’arrencada dels arcs diafragmes primitius, per tant, cap la possibilitat
que a l’hora de canviar la coberta, aquests arcs diafragmes primitius
haguessin d’esser desmuntats.33 Aquesta diferència d’altura entre els
arcs diafragmes originals i la volta de creueria només l’hem trobada a
l’església de Sant Joan de Missa de Ciutadella, la qual constitueix un cas
semblant al de Santanyí. Aquesta església menorquina, documentada
ja el 1290, fou erigida parròquia el 1301 i al 1558 fou saquejada i
incendiada pels turcs.34 Molt probablement, quan fou reconstruïda
després d’aquest atac es cobrí amb la volta de creueria que a dia
d’avui presenta i que està situada per damunt dels arcs diafragma,
talment com passa a Santanyí. En els dos casos, l’arquitectura ens
confirma dues intervencions constructives posteriors a la primitiva
erecció dels temples. Tornant doncs a Santanyí i observant el mur
dret del quart tram, és a dir el que correspongué a l’absis de la
primitiva església, aquest té més gruix que els dels altres tres trams
restants i per això és ben possible que aquest mur no s’esbucàs i
es conservàs aquest espai per fer la funció de sagristia del Roser. El
portal que comunicava ambdós espais es correspon a dia d’avui amb
la vitrina que exposa els llibres litúrgics. La solució adoptada al mur
esquerre, per poder suportar el pes d’aquesta nova volta de pedra,
fou la construcció dels contraforts exteriors, la tipologia dels quals és
la mateixa que segueixen els que se situen a l’absis del Roser, datat
també de finals del segle xv o principis del segle xvi.

5. Sant Andreu de Santanyí. L’església del segle xiv
L’església parroquial de Sant Andreu de Santanyí del segle xiv és
l’edifici que està situat entre la primitiva església aixecada al segle xiii
i l’actual parroquial començada a finals del segle xviii. Aquest temple
és un dels pocs exemples de parròquia aixecada a principis del segle
xiv que ha arribat fins als nostres dies i es pot considerar, també, una
de les mostres més belles i harmonioses de l’arquitectura gòtica de
Mallorca.
A l’hora de parlar de la seva construcció cal situar-nos a principis
del segle xiv, concretament a l’any 1300, quan Jaume II dicta les
Ordinacions de Mallorca amb les quals es creen les viles illenques,
entre elles, Santanyí. En el cas d’aquesta vila, la nova església del xiv
no va substituir l’antiga construcció, sinó que fou aixecada al costat
de l’edificació del segle xiii.
A diferència de l’anterior temple primitiu, aquest edifici no ha
patit tantes modificacions i a dia d’avui encara conserva una gran
unitat en el seu estil, la qual cosa fa que es pugui afirmar que mostra
unes línies gòtiques molt pures.
Creim poder afirmar, i més endavant ho demostrarem, que aquesta
nova església gòtica fou aixecada durant el primer quart del segle xiv
i per tant, un cop acabades les obres, les primeres modificacions no
arribaren fins al 1390 amb la fortificació del temple que, sí bé afectà
en major mesura l’església anterior, en el Roser queda ben palesa
en l’amplitud del mur de la façana. També cal destacar que en un
principi no tengué teulada, sinó un terrat. Això és també un element
propi de les construccions fortificades, que en aquest cas la podem
comparar amb l’església del Castell de Capdepera, aixecada també al
segle xiv, amb la majoria de les esglésies rurals eivissenques i amb
la desapareguda església medieval de Sant Jaume d’Alcúdia, com la
mostra el gravat realitzat per l’Arxiduc Lluís Salvador a la seva obra
“Die Balearen”.35
No fou fins al segle xvi en què una nova intervenció afectà el temple
del tres-cents. Entre d’altres obres, es dugué a terme la construcció
d’un absis poligonal a la capçalera anterior del Roser i la capella de
la família Danús, que fou construïda adossada al costat de l’Evangeli
del nou presbiteri. Per un testament de Guillem Timoner, datat del 16
d’octubre de 1500, sabem que vol que “les 30 lliures que va prometre
per l’obra de l’absis de l’església, si sobren, sien distribuïdes per

33 No seria el primer cas que un edifici es desmunta a conseqüència de la necessitat d’una
reforma o fins i tot d’un trasllat total. S’ha de recordar el cas de l’església de la Sang de Muro,
datada del segle xv i traslladada del seu indret primitiu a un altre fins a dues vegades.
34 SASTRE PORTELLA, Florenci. Aportacions a la història de Sant Joan de Missa. Ciutadella de
Menorca: Edicions Nura, 1997. p. 5-8.

35 LLUÍS SALVADOR, Arxiduc d’Àustria. Las Baleares descritas por la palabra y el grabado, tom
VIII. Palma: “Sa Nostra” Caixa de Balears, 1984-1993. p. 403.
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l’obra”.36 Per tant, d’aquest testament es pot extreure la idea que
l’absis en aquesta data ja estava en construcció. Altres documents
que reforcen aquesta afirmació daten de 1503 i de 1504, anys en què
el picapedrer Gabriel Bordoy reclamava als obrers (administradors)
Joan Danús i Arnau Albert 5 sous que li devien d’aquelles 24 lliures
per l’obra feta a l’església del Roser.37 Un altre document, datat de dia
20 d’octubre de 1513, ens diu que Joan Danús reclamava als Jurats 92
lliures, 16 sous i 4 diners que li devien per l’administració de l’obra
i fàbrica de l’església.38 Un document de 4 de novembre de 1519,
referit al testament de Francina, muller de Joan Danús, ciutadà de
Mallorca, explica que “elegeix la sepultura en el vas de la capella de
Sant Antoni, que és del seu marit [...] mana que sien fets dos anyells
que estiguin sobre l’altar de la seva capella, tals com els qui estan
sobre l’altar major”.39 Aquestes notícies són fonamentals per poder
establir una datació fiable, tant de la construcció de l’absis com de
la capella de la família Danús, dedicada a Sant Antoni, i que situam
entre les darreries del segle xv i el 1519, data en la qual podem
afirmar que ja estava construïda. A més d’aquestes obres, i com ja
hem esmentat abans, també fou durant el segle xvi quan es substituí
l’antiga coberta de fusta a dos vessants de la primitiva parròquia per
una nova coberta de volta de pedra de creueria, elevant així el terrat
al mateix nivell que el Roser.
Durant aquest segle i a causa dels continus atacs turcs i sarraïns
que Santanyí patia, es féu del tot necessària la construcció d’una
murada al voltant de la vila.
La construcció de la murada va provocar un segon enfortiment de
l’edifici parroquial, que consistí a construir espitlleres i merlets als
terrats de les dues esglésies gòtiques, tal com afirmen tant l’arxiduc
Lluis Salvador40 com Geroni de Berard.41 A dia d’avui, encara se n’hi
poden veure algunes restes. Com ja han afirmat altres historiadors, la
part de l’edifici que correspon a l’edificació del segle xiii va quedar
situat per defora del perímetre emmurallat, actuant així de bastió, ben
igual que la Porta Murada.

36 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de...,p. 88.
37 (Arxiu Diocesà de Mallorca) AD Litterarum, 1502-1504.
38 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Aportació a la història..., p. 7.
39 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de..., p.102.
40 LLUÍS SALVADOR, Arxiduc d’Àustria. Las Baleares descritas por la palabra y el grabado, tom
IX. Palma: “Sa Nostra” Caixa de Balears, 1984-1993. p. 582.
41 BERARD, Gerónimo de. Viaje a las villas de Mallorca, 1789. Palma: Luis Ripoll, editor.
Ajuntament de Palma, 1983. p. 161.
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Ja per acabar amb les obres documentades al segle xvi, en una
visita del bisbe Diego de Arnedo, datada el 20 de novembre de 1564,
va ordenar que es construís una porxada damunt el Roser a causa
dels atacs turcs que sofria Santanyí, seguint el costum del poble de
refugiar-se a l’interior de l’església. D’aquesta porxada encara es
poden veure les restes tant a la part posterior de l’espadanya com a
la part superior de l’absis del temple.
5.1. Descripció del temple del segle xiv, actual església del
Roser
La segona església parroquial de Sant Andreu, coneguda a dia
d’avui com església del Roser, presenta una façana formada per un
parament llis de blocs de pedra de Santanyí. Allà s’hi obre un portal
d’arc rodó. L’arc està format per dovelles que se situen damunt una
línia d’imposta. Damunt aquest portal hi ha un finestral acabat també
amb un arc rodó o de mig punt. Al costat esquerre d’aquesta obertura
hi ha un cercle marcat a la pedra, del qual desconeixem l’ús. La
façana acaba amb un parament pla que queda marcat per una línia
d’imposta sobre la qual s’aixeca una espadanya de forma triangular,
formada per tres arcs rodons on se situaven en altre temps les
campanes del temple. Aquesta espadanya que actualment s’observa
no és l’original del segle xiv, ja que arrel de la porxada feta construir
al segle xvi per manament del bisbe Diego de Arnedo, fou necessari
l’elevació de l’espadanya part damunt de la dita porxada. Per mor
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l’obra”.36 Per tant, d’aquest testament es pot extreure la idea que
l’absis en aquesta data ja estava en construcció. Altres documents
que reforcen aquesta afirmació daten de 1503 i de 1504, anys en què
el picapedrer Gabriel Bordoy reclamava als obrers (administradors)
Joan Danús i Arnau Albert 5 sous que li devien d’aquelles 24 lliures
per l’obra feta a l’església del Roser.37 Un altre document, datat de dia
20 d’octubre de 1513, ens diu que Joan Danús reclamava als Jurats 92
lliures, 16 sous i 4 diners que li devien per l’administració de l’obra
i fàbrica de l’església.38 Un document de 4 de novembre de 1519,
referit al testament de Francina, muller de Joan Danús, ciutadà de
Mallorca, explica que “elegeix la sepultura en el vas de la capella de
Sant Antoni, que és del seu marit [...] mana que sien fets dos anyells
que estiguin sobre l’altar de la seva capella, tals com els qui estan
sobre l’altar major”.39 Aquestes notícies són fonamentals per poder
establir una datació fiable, tant de la construcció de l’absis com de
la capella de la família Danús, dedicada a Sant Antoni, i que situam
entre les darreries del segle xv i el 1519, data en la qual podem
afirmar que ja estava construïda. A més d’aquestes obres, i com ja
hem esmentat abans, també fou durant el segle xvi quan es substituí
l’antiga coberta de fusta a dos vessants de la primitiva parròquia per
una nova coberta de volta de pedra de creueria, elevant així el terrat
al mateix nivell que el Roser.
Durant aquest segle i a causa dels continus atacs turcs i sarraïns
que Santanyí patia, es féu del tot necessària la construcció d’una
murada al voltant de la vila.
La construcció de la murada va provocar un segon enfortiment de
l’edifici parroquial, que consistí a construir espitlleres i merlets als
terrats de les dues esglésies gòtiques, tal com afirmen tant l’arxiduc
Lluis Salvador40 com Geroni de Berard.41 A dia d’avui, encara se n’hi
poden veure algunes restes. Com ja han afirmat altres historiadors, la
part de l’edifici que correspon a l’edificació del segle xiii va quedar
situat per defora del perímetre emmurallat, actuant així de bastió, ben
igual que la Porta Murada.

36 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de...,p. 88.
37 (Arxiu Diocesà de Mallorca) AD Litterarum, 1502-1504.
38 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Aportació a la història..., p. 7.
39 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de..., p.102.
40 LLUÍS SALVADOR, Arxiduc d’Àustria. Las Baleares descritas por la palabra y el grabado, tom
IX. Palma: “Sa Nostra” Caixa de Balears, 1984-1993. p. 582.
41 BERARD, Gerónimo de. Viaje a las villas de Mallorca, 1789. Palma: Luis Ripoll, editor.
Ajuntament de Palma, 1983. p. 161.
142

Ja per acabar amb les obres documentades al segle xvi, en una
visita del bisbe Diego de Arnedo, datada el 20 de novembre de 1564,
va ordenar que es construís una porxada damunt el Roser a causa
dels atacs turcs que sofria Santanyí, seguint el costum del poble de
refugiar-se a l’interior de l’església. D’aquesta porxada encara es
poden veure les restes tant a la part posterior de l’espadanya com a
la part superior de l’absis del temple.
5.1. Descripció del temple del segle xiv, actual església del
Roser
La segona església parroquial de Sant Andreu, coneguda a dia
d’avui com església del Roser, presenta una façana formada per un
parament llis de blocs de pedra de Santanyí. Allà s’hi obre un portal
d’arc rodó. L’arc està format per dovelles que se situen damunt una
línia d’imposta. Damunt aquest portal hi ha un finestral acabat també
amb un arc rodó o de mig punt. Al costat esquerre d’aquesta obertura
hi ha un cercle marcat a la pedra, del qual desconeixem l’ús. La
façana acaba amb un parament pla que queda marcat per una línia
d’imposta sobre la qual s’aixeca una espadanya de forma triangular,
formada per tres arcs rodons on se situaven en altre temps les
campanes del temple. Aquesta espadanya que actualment s’observa
no és l’original del segle xiv, ja que arrel de la porxada feta construir
al segle xvi per manament del bisbe Diego de Arnedo, fou necessari
l’elevació de l’espadanya part damunt de la dita porxada. Per mor
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d’aquesta intervenció, a dia d’avui encara es pot observar a la façana
principal del Roser el lloc que ocupava la primera espadanya.42 De la
mateixa manera que a la façana del temple primitiu del segle xiii, aquí
també es dóna la mateixa característica asimètrica que a l’anterior.
El portal, el finestral i l’espadanya segueixen un mateix eix central,
però el costat esquerre de la façana, tenint en compte aquest eix, és
més ample que el costat dret, ja que a la dreta del Roser s’hi aixecà a
finals del segle xviii la nova església parroquial. Aquesta característica
també es dóna a l’espadanya. Si ens hi fixam, la part dreta està tallada
i la línia d’imposta roman rompuda a causa que la construcció de la
nova església se sobreposa damunt la façana del xiv.
Parlant de l’exterior, també hem de fer referència a la façana
posterior, que fou construïda en el segle xvi quan s’edificà l’absis.
En aquest cas, el parament està constituït per pedres irregulars,
mostrant un caràcter més rústic. Hi destaquen dos contraforts que
reben l’empenta dels nervis de la volta de l’interior de l’absis, entre
els quals se situa un mur que a l’interior correspon al nínxol on hi
ha el sagrari. Damunt aquest nínxol s’hi obri una finestra d’arc de
mig punt i a cada costat dels contraforts hi ha un finestral ogival.
Part damunt la finestra es veuen dues línies de blocs de pedra més
regular que ens indiquen el terra de les terrades del temple i damunt
es veuen les restes del porxo.

L’interior de l’església està format per una planta basilical rectangular
d’una sola nau de quatre trams i un absis pla que es converteix en
pentagonal mitjançant voltes raconeres. Aquest temple no té capelles
entre els contraforts i està cobert per una volta de creueria de la qual
destaquen les claus de volta molt ben esculpides i que representen
el següent: la primera, mostra l’escut de les quatre barres i el senyal
reial de la Corona d’Aragó; a la segona clau s’hi representa l’escut
de la Universitat de la Ciutat i del Regne de Mallorca. A la tercera
clau de volta hi ha representat l’escut de la Universitat de Santanyí
i a la darrera clau de volta de la nau, hi ha representada la figura
de Sant Domingo.43 Com que no té finestrals als laterals, les úniques
obertures se situen al peus
i a l’absis. Als peus és on hi
ha el portal d’entrada i, a
damunt, un finestral acabat
amb un arc de mig punt.
Pel que fa a l’absis, allà hi
trobam 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 raconera.
Clau de volta del Roser
Cal tenir en compte, com
representat el Senyal Reial
ja hem dit abans, que tant
sols els quatre trams de l’església pertanyen al segle xiv. Fou al segle
xvi quan s’hi afegí l’absis. Aquesta diferència de datació s’observa
en la factura dels nervis, que en el cas del presbiteri són més
evolucionats i esvelts. També es veu la diferència en les claus de
volta. En aquest cas, tant la clau de volta absidal com les de les voltes
raconeres estan més ornamentades que la resta de les claus de volta
de la nau. Pel que fa a la capella de la família Danús, que a dia d’avui
està tapiada i s’hi accedeix a través d’un portalet d’arc rodó, també

42 Descartam l’afirmació feta pel filòleg Cosme Aguiló i Adrover que les marques que es veuen
a la part superior de la façana eren les restes d’uns merlets i no l’elevació de l’espadanya.

43 Els quatre trams de l’església del Roser constitueixen un edifici de nova planta de concepció
arquitectònica unitària, tant pel que fa a la tècnica constructiva com per la unitat d’estil que
mostra. Tot i això, Cosme Aguiló i Adrover manté l’opinió que l’església del Roser hauria estat
construïda al segle xiii amb una coberta de fusta i que en el segle xiv s’hauria substituït per
l’actual volta de pedra. Aquesta afirmació no es pot tenir en compte fent una lectura correcta
de l’edifici. A manera d’exemple, cal citar la basílica de Sant Francesc de Palma, la qual en el
segle xiv, sí que sofrí un canvi de coberta del qual encara a dia d’avui en queda constància en
els murs del temple.
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també es dóna la mateixa característica asimètrica que a l’anterior.
El portal, el finestral i l’espadanya segueixen un mateix eix central,
però el costat esquerre de la façana, tenint en compte aquest eix, és
més ample que el costat dret, ja que a la dreta del Roser s’hi aixecà a
finals del segle xviii la nova església parroquial. Aquesta característica
també es dóna a l’espadanya. Si ens hi fixam, la part dreta està tallada
i la línia d’imposta roman rompuda a causa que la construcció de la
nova església se sobreposa damunt la façana del xiv.
Parlant de l’exterior, també hem de fer referència a la façana
posterior, que fou construïda en el segle xvi quan s’edificà l’absis.
En aquest cas, el parament està constituït per pedres irregulars,
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reben l’empenta dels nervis de la volta de l’interior de l’absis, entre
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mig punt i a cada costat dels contraforts hi ha un finestral ogival.
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regular que ens indiquen el terra de les terrades del temple i damunt
es veuen les restes del porxo.
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d’una sola nau de quatre trams i un absis pla que es converteix en
pentagonal mitjançant voltes raconeres. Aquest temple no té capelles
entre els contraforts i està cobert per una volta de creueria de la qual
destaquen les claus de volta molt ben esculpides i que representen
el següent: la primera, mostra l’escut de les quatre barres i el senyal
reial de la Corona d’Aragó; a la segona clau s’hi representa l’escut
de la Universitat de la Ciutat i del Regne de Mallorca. A la tercera
clau de volta hi ha representat l’escut de la Universitat de Santanyí
i a la darrera clau de volta de la nau, hi ha representada la figura
de Sant Domingo.43 Com que no té finestrals als laterals, les úniques
obertures se situen al peus
i a l’absis. Als peus és on hi
ha el portal d’entrada i, a
damunt, un finestral acabat
amb un arc de mig punt.
Pel que fa a l’absis, allà hi
trobam 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 raconera.
Clau de volta del Roser
Cal tenir en compte, com
representat el Senyal Reial
ja hem dit abans, que tant
sols els quatre trams de l’església pertanyen al segle xiv. Fou al segle
xvi quan s’hi afegí l’absis. Aquesta diferència de datació s’observa
en la factura dels nervis, que en el cas del presbiteri són més
evolucionats i esvelts. També es veu la diferència en les claus de
volta. En aquest cas, tant la clau de volta absidal com les de les voltes
raconeres estan més ornamentades que la resta de les claus de volta
de la nau. Pel que fa a la capella de la família Danús, que a dia d’avui
està tapiada i s’hi accedeix a través d’un portalet d’arc rodó, també

42 Descartam l’afirmació feta pel filòleg Cosme Aguiló i Adrover que les marques que es veuen
a la part superior de la façana eren les restes d’uns merlets i no l’elevació de l’espadanya.

43 Els quatre trams de l’església del Roser constitueixen un edifici de nova planta de concepció
arquitectònica unitària, tant pel que fa a la tècnica constructiva com per la unitat d’estil que
mostra. Tot i això, Cosme Aguiló i Adrover manté l’opinió que l’església del Roser hauria estat
construïda al segle xiii amb una coberta de fusta i que en el segle xiv s’hauria substituït per
l’actual volta de pedra. Aquesta afirmació no es pot tenir en compte fent una lectura correcta
de l’edifici. A manera d’exemple, cal citar la basílica de Sant Francesc de Palma, la qual en el
segle xiv, sí que sofrí un canvi de coberta del qual encara a dia d’avui en queda constància en
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hi trobam una creueria i una clau de volta que segueix la mateixa
factura que les de l’absis. Per altra banda, hem pogut constatar que
la capella de Sant Antoni és més baixa que l’absis i, a la vegada,
aquest absis també és lleugerament més baix que la nau principal.
Tot i que la major part dels historiadors que han tractat l’edifici
l’han situat dins el segle xiv i fins i tot alguns ho han fet a la segona
meitat d’aquest mateix segle, nosaltres creim poder afirmar que
aproximadament el 1330 ja estava finalitzat. Per poder fer aquesta
afirmació, hem tengut en compte la forma primitiva que tenen els
nervis de la nau principal. La manera de fer que mostren els nervis de
la creueria del Roser és molt semblant als nervis de la creueria de la
capella de Sant Llorenç de la parroquial de Santa Creu de Palma, que
sabem que fou iniciada ben a principis del segle xiv. Un altre edifici
al qual es pot comparar és al Castell de Bellver, que fou edificat
entre 1300 i 1311 i també del cos baix de la capella de la Trinitat
de la Seu. Fins i tot, una altra construcció que mostra similituds
respecte dels nervis és la capella de Nostra Senyora de l’Esperança
del Castell de Capdepera, de la qual el primer tram i la seva capella
del costat dret constitueixen la primitiva església del tres-cents. Una
altra característica a tenir en compte a l’hora de proposar una datació
més aproximada d’aquest temple és que els nervis de la creueria de
la nau principal arriben fins en terra. Aquesta característica és única
a Mallorca en les construccions gòtiques del segle xiv, per tant, a l’illa
no en trobam cap altre cas. En canvi, alguns exemples que presenten
aquest mateix tret en els nervis de la creueria es poden observar en
terres occitanes i catalanes. De començament del segle xiv destaquen
la catedral de Santa Maria de Sant Bertran de Comenge, que fou
començada el 1304. També al sud de França, l’església conventual
dels Agustins de Tolosa de Llenguadoc, construïda a partir de 1309,
mostra també una creueria en què els nervis arriben en terra. Al
mateix convent, un altre exemple n’és la capella claustral de Nostra
Senyora de la Pietat, però és datada del segle xv. Un darrer exemple
analitzat i datat també al segle xv, on es dóna aquesta característica en
els nervis, el trobam aquesta vegada en terres catalanes, concretament
a l’obra de la nau única de la catedral de Girona, aixecada durant la
segona etapa de construcció a partir de 1417. Com ja ho hem dit, a
Mallorca, durant el segle xiv, no se’n dóna cap altre cas més que el
del Roser de Santanyí, excepció feta de l’església de Sant Jordi de
Pollença, tal com ho afirma l’historiador de l’art Santiago Sebastián.44
Aquesta església pollencina que fou construïda al segle xvi, té la seva

nau coberta per una volta de creueria de la qual destaquen els nervis
que, seguint l’exemple del Roser de Santanyí, també arriben en terra.
Tot i això, en aquest darrer cas ho fan convertits en columnes de fust
rodó i capitells d’orde jònic, la qual cosa mostra la influència de trets
ornamentals clàssics en un gòtic mallorquí ja tardà.
Arribats doncs a aquest punt, i tenint en compte totes aquestes
datacions, hem pogut arribar a la conclusió que l’església del Roser
degué esser construïda durant el primer terç del segle xiv, és a dir,
aproximadament entre el 1300 i el 1330. De la mateixa manera,
és també possible afirmar que la nostra església rep influència
francesa tant pel que fa als nervis de la creueria com també pel que
fa a l’absis, ja que el de Santanyí copia el mateix sistema de voltes
raconeres que el de l’església llenguadociana dels Agustins de Tolosa,
que fou construït pel mestre d’obres de la catedral d’aquesta mateixa
ciutat, Jean Lobres.
Conclusions
Amb aquesta comunicació hem pretès posar a l’abast dels
santanyiners i del públic interessat en general les conclusions a les
quals hem arribat, després d’haver fet una investigació arquitectònica
de dos dels tres edificis que conformen el conjunt parroquial de la
vila de Santanyí. Tot i que la documentació arxivística i bibliogràfica
és molt minsa o en alguns casos fins i tot inexistent, ha estat gràcies a
l’observació de l’arquitectura, i també la comparació d’aquestes dues
construccions amb altres edificis mallorquins i forans, el que ens ha
permès concloure que l’espai arquitectònic avui destinat a museu
parroquial, seria la primera església gòtica aixecada tot just després
de la conquesta catalana del segle xiii.
Tot i això, per corroborar aquesta afirmació, seria del tot necessari
dur a terme uns importants treballs arqueològics i de restauració, així
com un repicat de tots els murs interiors per poder mostrar, tal com
passà a l’església menorquina de Sant Joan de Missa, les diferents
etapes de construcció que hagi pogut sofrir l’església. A més a més,
creim també necessària i atractiva la idea de realitzar una segona
publicació per tal de poder oferir un treball més extens i exhaustiu
contenint alguns aspectes que per manca d’espai, no hem pogut
incloure en aquesta comunicació, així com també fer un estudi adient
de la tercera església, l’actual parroquial de Sant Andreu de Santanyí.

44 SEBASTIÁN, Santiago. Baleares. Madrid: Publicaciones de la Fundación March, 1974. p. 187.
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la capella de Sant Antoni és més baixa que l’absis i, a la vegada,
aquest absis també és lleugerament més baix que la nau principal.
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l’han situat dins el segle xiv i fins i tot alguns ho han fet a la segona
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Aquesta església pollencina que fou construïda al segle xvi, té la seva

nau coberta per una volta de creueria de la qual destaquen els nervis
que, seguint l’exemple del Roser de Santanyí, també arriben en terra.
Tot i això, en aquest darrer cas ho fan convertits en columnes de fust
rodó i capitells d’orde jònic, la qual cosa mostra la influència de trets
ornamentals clàssics en un gòtic mallorquí ja tardà.
Arribats doncs a aquest punt, i tenint en compte totes aquestes
datacions, hem pogut arribar a la conclusió que l’església del Roser
degué esser construïda durant el primer terç del segle xiv, és a dir,
aproximadament entre el 1300 i el 1330. De la mateixa manera,
és també possible afirmar que la nostra església rep influència
francesa tant pel que fa als nervis de la creueria com també pel que
fa a l’absis, ja que el de Santanyí copia el mateix sistema de voltes
raconeres que el de l’església llenguadociana dels Agustins de Tolosa,
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Conclusions
Amb aquesta comunicació hem pretès posar a l’abast dels
santanyiners i del públic interessat en general les conclusions a les
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permès concloure que l’espai arquitectònic avui destinat a museu
parroquial, seria la primera església gòtica aixecada tot just després
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etapes de construcció que hagi pogut sofrir l’església. A més a més,
creim també necessària i atractiva la idea de realitzar una segona
publicació per tal de poder oferir un treball més extens i exhaustiu
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44 SEBASTIÁN, Santiago. Baleares. Madrid: Publicaciones de la Fundación March, 1974. p. 187.
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Agraïments
Voldríem agrair l’ajuda que se’ns ha ofert a l’hora de realitzar
aquest treball d’investigació a: Parròquia de Sant Andreu de Santanyí,
Museu parroquial de Santanyí, Arxiu Parroquial, Arxiu Municipal de
Santanyí, Miquel Ballester Julià, Cristòfol Bonnin Casellas, Toni Fiol
Reynés, Miquel Pons Bonet, Andreu Pons Fullana, Gabriel Rechach
Pizà, Gabriel Reus Mas, Joan Rosselló Lliteres, Ramon Rosselló
Vaquer.

Santanyí i els corsaris al segle XVI.
Una amenaça constant?
Andreu Seguí Beltrán1

Resum: El cors musulmà s’ha assenyalat com un dels principals
problemes per les poblacions del litoral mallorquí. Les del terme de
Santanyí no en són una excepció. Com en altres casos, l’afirmació
es fonamenta en la cita d’uns esdeveniments determinats, seguint
la visió que n’aportaren les víctimes dels mateixos. El resultat és
una clara exageració del perill de que la costa santanyinera patís un
atac dels corsaris barbarescs, atenent a la seva proximitat al nord
d’Àfrica i el refugi que els hi oferia l’illa de Cabrera. L’objectiu de la
nostra comunicació és matisar aquesta visió, valorant la informació
disponible sobre els diferents atacs, tant de cristians com de sarraïns,
la importància de la zona per la navegació i el comerç de l’època, i
les repercussions dels assalts per la seva població. D’aquesta forma,
podrem considerar l’amenaça en la seva justa mesura, evitant els
estereotips generats pels segles de lluita fronterera entre ambdues
confessions.
El cors va ser una de les principals formes de guerra a la
Mediterrània moderna, especialment a partir de 1580, quan s’acordà
la treva entre l’Imperi otomà i la Monarquia hispànica. Les cròniques
coetànies i els treballs dels historiadors, estan plens de referències a
l’amenaça que els atacs corsaris suposaven per les poblacions de les
1 Estudiant de Doctorat en Història, Universitat Pompeu Fabra. Becari predoctoral, Universitat
de les Illes Balears. andreu.segui.beltran@gmail.com
Projecte “Eclipse Imperial: transición y emergencia de nuevas estructuras políticas en América,
Asia y África (1750-1950), Ref. HAR2012-39352-C02-01. MCYT. El present treball ha estat possible
gràcies a la Beca de Formació de Personal Investigador, concedida per la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears i del Fons Social Europeu. Pels inicis de
la investigació, agraïm l’ajut COFRE 2014, concedit per la Universitat Pompeu Fabra. També
volem agrair els comentaris i suggeriments d’Eloy Martín Corrales i de Gonçal López Nadal.
Les abreviatures utilitzades en aquest text són les següents: ACA: Arxiu de la Corona d’Aragó;
RC: Reial Cancelleria; Reg.: Registre. ARM: Arxiu del Regne de Mallorca; LC: Lletres Comunes;
S: Suplicacions. ADM: Arxiu Diocesà de Mallorca; MSL: Miscel·lània. AGS: Archivo General
de Simancas; EST: Estado. AMP: Arxiu Municipal de Pollença; C: Clavaria. BSAL: Bolletí de la
Societat Arqueològica Lul·liana. SQIL: Santanyí: quincenal de intereses locales. doc.: document.
f./ff.: foli/lis. lib.: llibre. llig.: lligall; s.f.: sense foliar.
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illes i de les costes de la mar interior. De fet, en més d’una ocasió,
les seves ràtzies han estat considerades com les responsables de la
opció vers una economia deslligada de la mar, arrel de les dificultats
que generaven pel comerç i la pesca, traslladant-se la població cap
a l’interior. No obstant, malgrat la rellevància que se’ls hi ha atribuït,
encara són pocs els treballs que aporten una reflexió crítica sobre la
seva evolució en un territori més o menys extens, en funció de les
característiques i la situació del mateix en les rutes de navegació, els
principals moments d’activitat corsària i, finalment, una valoració dels
efectes que van tenir per la seva població. En aquesta comunicació
reflexionarem sobre aquestes qüestions pel cas de Santanyí.
El paper del cors a les relacions mediterrànies
El cors va ser la principal i més freqüent forma de guerra a la
Mediterrània moderna, un instrument estatal per controlar i assegurar
la navegació i l’espai marítim considerat com a propi. També va ser
potenciat per reduir la despesa naval o destinar-la a altres fronts,
considerats com a més urgents; una variant marítima de la guerra
entre cristians i musulmans, i una forma de redirigir forçosament els
intercanvis comercials. Es diferenciava de la pirateria pel seu caràcter
legal, basat en la concessió d’una patent de cors. El document,
expedit per un governant, autoritzava a un particular a armar-se i
atacar les embarcacions, poblacions i súbdits de l’enemic, mentre
durés el conflicte amb aquest. La transgressió d’aquest marc, no
sempre respectat, suposava la invalidesa de la presa, en el moment
en que aquesta es declarava front a l’autoritat competent. Fins a
cert punt, la desobediència i el desconeixement de l’agredit sobre
els termes en que navegava l’agressor, explicarien la confusió dels
termes «pirata» i «corsari», i el seu ús com a sinònims.2

Durant el segle xvi, el cors experimentà una evolució important,
en el context del conflicte entre la Monarquia hispànica i l’Imperi
otomà que, a partir de les treves de 1580, continuà de forma no
oficial fins a la segona meitat del segle xviii. El desplaçament de les
seves armades, derivat d’aquests acords, donà pas a un auge dels
principals centres corsaris.3 Tot i això, la major part de referències a
les ràtzies musulmanes contra localitats de la costa ibèrica —Salou,
Cullera, Gibraltar, Cuevas de Almanzora i Cadis, entre d’altres— i
les Balears —Maó i Ciutadella—, daten dels anys d’enfrontament
directe.4 El mateix passa amb els atacs al litoral dels territoris italians
de la Monarquia. No obstant, no hem d’oblidar que totes aquestes
accions tenien el seu paral·lel en les algarades cristianes, sovint
dirigides pels capitans de les esquadres de galeres espanyoles, com
Andrea Dòria o Álvaro de Bazán, menys estudiades que les d’autoria
musulmana, però amb els mateixos objectius.5 Les accions sarraïnes
també han eclipsat les dels cristians contra els seus correligionaris,
especialment a mesura que avancem en el cinc-cents, fins a l’inici de

2 El principal text sobre aquesta qüestió continua sent el de Fontenay, Michel; Tenenti, Alberto.
«Course et piraterie méditerranéennes de la fin du Moyen Âge aux débuts du xix siècle». A: xiii
Colloque International d’Histoire Maritime. Course et piraterie. Paris: Centre national de la
recherche scientifique, 1975, p. 78-131. Reeditat a Fontenay. La Méditerranée entre la croix et le
croissant. Navigation, commerce, course et piraterie (xvie-xixe siècle), Fontenay. Paris: Classiques
Garnier, 2010, p. 211-75. Malgrat això, també continuen sent vàlides gran part de les bases
marcades per Braudel, Fernand. La Méditerranée et le monde méditerranéen a l’époque de
Philippe ii, vol. 2. Paris: Armand Colin, 1990. p. 616-44. Mollat du Jourdin, Michel. «De la piraterie
sauvage à la course réglementée (xive-xve siècle)». Mélanges de l’Ecole Française de Rome.
Moyen Age, Temps Modernes, 87, nº. 1, (1975), p. 7-25. Veure també López Nadal, Gonçal A. El
corsarisme mallorquí a la Mediterrània occidental, 1652-1698: un comerç forçat. Palma de
Mallorca: Conselleria d’Educació i Cultura, 1986. També el recent text de Valérian, Dominique.
«La course et la piraterie en Méditerranée Occidentale à la fin du Moyen Âge: entre activité
économique et instrument politique». A: NEF, Annliese (ed.). Les territoires de la Méditerranée.
XIe-XVIe siècle. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2013. p. 35-49.

3 Braudel [2], vol. 3; Hess, Andrew C. The Forgotten Frontier: A History of the Sixteenth-Century
Ibero-African Frontier. Chicago; Londres: The University of Chicago Press, 1978. García-Arenal,
Mercedes; Bunes Ibarra, Miguel Á. de. Los españoles y el norte de África. Siglos xv-xviii. Madrid:
Mapfre, 1992. p. 21-105, especialment p. 180-286. Per la perspectiva otomana, Imber, Colin.
The Ottoman Empire, 1300-1650. Nova York: Palgrave-Macmillan, 2002. p. 17-66. Sobre les
negociacions de pau, veure l’estudi de Conrotte, Manuel. España y los países musulmanes
durante el ministerio de Floridablanca (1909), utilitzem l’edició, amb pròleg d’Eloy Martín
Corrales. Sevilla: Ediciones Espuela de Plata, 2006.
4 Per Catalunya i altres territoris catalano-aragonesos, Català Roca, Pere. De cara a la
Mediterrània. Les torres del litoral català. Barcelona: Rafel Dalmau, 1987. Per València, Pardo
Molero, Juan F. La defensa del imperio. Carlos v, Valencia y el Mediterráneo. Madrid: Sociedad
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe ii y Carlos v, 2001. Per Múrcia,
Tapia, José A. «La costa de los piratas», Revista de historia militar, 32, (1972), p. 73-103; i Velasco
Hernández, Francisco. «La razzia del corsario Morato Arráez en la costa murciana en agosto de
1602». Murgetana, 125, (2011), p. 83-102. Per Andalusia, Martín Corrales, Eloy “El corso en la
Andalucía moderna”. A: García Hurtado, Manuel et al. (eds.). El mar en los siglos modernos, vol.
2. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2009. p. 293-304.
5 Les ràtzies espanyoles contra les costes i la navegació musulmanes, s’interpretaren durant
molt de temps des d’un punt de vista estrictament defensiu o hagiogràfic, deixant de banda
el caràcter econòmic d’aquella rapinya. Aquest ha estat assenyalat en treballs com López de
Coca Castañer, José E. «Esclavos, alfaqueques y mercaderes en la frontera del Mar de Alborán
(1490-1516)». Hispania: Revista española de historia, 18, (1978), p. 277-82; i, més recentment,
argumentant la influència de la negativa imatge dels musulmans, dins l’ideari espanyol, a l’hora
de valorar aquesta qüestió, Martín Corrales, Eloy. «Aproximación al estudio del corsarismo
español en el litoral norteafricano en el siglo xviii». Aldaba: revista del centro asociado a la
UNED de Melilla, 9, (1987), p. 25-39; «Les répercussions de la course espagnole sur l’économie
maritime marocaine (xvie-xviiie siècles)». Revue Maroc Europe. Histoire, Economies Sociétés, 11
(1997), p. 227-48.
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maritime marocaine (xvie-xviiie siècles)». Revue Maroc Europe. Histoire, Economies Sociétés, 11
(1997), p. 227-48.
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les operacions angleses a la Mediterrània, a finals de dita centúria.6
La historiografia tendeix a sobrevalorar els efectes del cors, en base a
una negativa imatge de «l’altre», forjada al llarg dels segles de mútua
hostilitat, juntament amb una narració semi-llegendària d’alguns dels
principals atacs. És necessari considerar-lo en la seva justa mesura,
en el marc d’unes relacions mediterrànies, especialment, hispanonord-africanes; que no foren completament hostils, sinó que també hi
havia cert nivell de comunicació i d’intercanvis comercials.7
Els atacs corsaris contra les Balears
Des de la seva conquesta, les Balears, frontera amb «terra de
moros» i plataforma comercial i d’expansió per la mar interior, són un
bon exemple de la dualitat de les relacions mediterrànies.8 Les illes
estaven exposades als atacs barbarescs. Però també és cert que les
autoritats d’ambdues parts signaren acords per reduir les hostilitats
al màxim, cercant la continuació dels intercanvis entre els ports de
l’arxipèlag i els de la costa nord-africana.9 Les illes ho necessitaven
per importar cereal, especialment quan les collites foren més
escasses, el preu dels mercats era excessiu i/o l’oferta insuficient.10
D’aquí la necessitat de revisar i matisar postulats del romanticisme,

encara vigents, com el de que les Balears patien «el malson d’un setge
insistent», per part dels corsaris musulmans.11
La historiografia encara manté la visió heretada de les cròniques
de l’època, basada en la narració de les principals accions succeïdes
en cadascuna de les illes, principalment els saquejos de Maó (1535)
i de Ciutadella (1558) a Menorca, els de Pollença (1550) i Sóller
(1561) a Mallorca, i els dirigits contra Eivissa (1536 i 1543), per citar
els més anomenats. Tots ells es situen en el context de les principals
ofensives de l’armada otomana, comandada pels principals corsaris
del moment: Hayreddin Barba-rossa, Dragut i Uluj Ali. Els relats
sobre ells accentuen els caràcters pejoratius d’un enemic, del qual
també se’n alabaren certes qualitats, perfilant una imatge de temor
i de respecte cap a ell, semblant a la que donen altres cròniques de
l’època.12 No obstant, el nucli del relat sempre és una èpica descripció
semi-llegendària d’una heroica resistència de la població contra un
ferotge enemic.13 Aquesta imatge va ser rescatada a mitjan s. xix,
arran de noves empreses militars espanyoles al nord d’Àfrica. Al seu
voltant sorgí una literatura africanista i es potenciaren determinades
manifestacions culturals, com les festivitats de “moros i cristians”.14
El cas mallorquí és un bon exemple d’aquest corrent, tal i com es
desprèn de les obres d’autors com Bover de Rosselló i Quadrado
Nieto, i l’inici de les recreacions dels atacs de Dragut i Uluç Ali a
Pollença i Sóller, respectivament, que s’han convertit en una peça

6 Fontenay; Tenenti [2], p. 214-31. Aquesta evolució s’observa, per principis del segle xvi, amb
diferents recopilacions d’avistaments i atacs corsaris com les realitzades per DÍAZ BORRÁS,
Andrés. «L’estudi de la pirateria a través dels avistaments costaners. Replegament cristià i setge
islàmic a la València de la transició a la modernitat: 1480-1520». Anuario de estudios medievales,
20, (1990), p. 283-93. I per Porras Arboledas, Pedro A. «El corso y la piratería ante la chancillería
de Valladolid (1486-1490)». Anuario de estudios medievales, 35, no. 1, (2005), p. 134-57.
7 Mollat du Jourdin, Michel. Europa y el mar. Barcelona: Crítica, 1993. p. 80 i 124-29. López Pérez,
María D. «Las relaciones diplomáticas y comerciales entre la Corona de Aragón y los estados
norteafricanos durante la Baja Edad Media». Anuario de Estudios Medievales, 20, (1990), p. 14969. Martín Corrales, Eloy. Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán (siglos xvi-xviii):
el comercio con los “enemigos de la fe”. Barcelona: Bellaterra, 2001.
8 Soto Company, Ricard. «Fronteres i colònies medievals: el regne de Mallorques». Recerques, 43,
(2001), p. 79-102.
9 Entre els diferents tractats, veure Aguiló, Estanislao de Kotska. «Pau feta entre els reys de
Aragó y de Sicilia de una part y el rey de Tunis de l’altre (1403)», BSAL 9, nos. 269-71, (1902),
p. 350-55.
10 Entre els escassos estudis que toquen o tracten sobre aquesta qüestió: Juan Vidal, Josep. «El
comercio de trigo entre Mallorca y África del Norte entre los siglos xvi y xvii». Mayurqa: Revista
del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 15 (1976), p. 73-92. També Vaquer
Bennasar, Onofre. El comerç marítim de Mallorca. 1448-1531. Palma de Mallorca: El Tall, 2001.
p. 79-82 i 217-64. El comerç marítim a la segona meitat del segle xvi. Palma de Mallorca: El Tall,
2007. p. 73-75 i 121-260. Per un recent anàlisi sobre la mateixa, Martín Corrales, Eloy. «Comercio
de las islas Baleares con el norte de África en los siglos xvi-xviii». A: Barceló Crespí, Maria; López
Nadal, Gonçal A. xxxi Jornades d’Estudis Històrics Locals: La Barbaria i les Balears: les relacions
entre Tunis i l’arxipèlag (segles xiii-xviii). Palma de Mallorca: Direcció General d’Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement; Estudis Baleàrics (en premsa).

11 Agafem l’expressió utilitzada a Santamaría Arández, Álvaro. El valle de Sóller y Mallorca en el
siglo xvi. Palma de Mallorca: 1971. p. 191.
12 Com a exemple de la dualitat entre la imatge cruel de l’enemic i una certa admiració per
aquest, veure l’anàlisi del relat de fray Prudencio de Sandoval, sobre el saqueig de Maó per
Barba-rossa l’any 1535, a Sola Castaño, Emilio. Corsarios o reyes. De la saga de los Barbarroja a
Miguel de Cervantes, part 2. Alcalá de Henares: Archivo de la Frontera, 1998. p. 120-22. Aquesta
qüestió s’ha tractat, recentment, a Martín Corrales, Eloy. «Dragut, un corsario enemigo, admirado
y temido». Studia Historica: Historia Moderna, 36.
13 Dameto, Joan; Mut, Vicenç; Alemany, Jeroni. Historia General del Reino de Mallorca, vol. 3.
Palma de Mallorca: Imprenta nacional de Juan Guasp, 1841. p. 556-60, 564-600. Aquests es
remetien a l’explicació que donà del fet el pollencí i també cronista Joan Binimelis Garcia,
coetani als fets. Gayeta i d’Asprer, Francesc Serra de. «En Joan Mas mite o història». A: Nova
aportació a la història de Pollença. Pollença: El Gall Editor, 2005. p. 158.
14 Martín Corrales, Eloy. «El patriotismo liberal español contra Marruecos (1814-1848).
Antecedentes de la Guerra de África de 1859-1860». Illes i Imperis, 7, (2004), p. 11-44.
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les operacions angleses a la Mediterrània, a finals de dita centúria.6
La historiografia tendeix a sobrevalorar els efectes del cors, en base a
una negativa imatge de «l’altre», forjada al llarg dels segles de mútua
hostilitat, juntament amb una narració semi-llegendària d’alguns dels
principals atacs. És necessari considerar-lo en la seva justa mesura,
en el marc d’unes relacions mediterrànies, especialment, hispanonord-africanes; que no foren completament hostils, sinó que també hi
havia cert nivell de comunicació i d’intercanvis comercials.7
Els atacs corsaris contra les Balears
Des de la seva conquesta, les Balears, frontera amb «terra de
moros» i plataforma comercial i d’expansió per la mar interior, són un
bon exemple de la dualitat de les relacions mediterrànies.8 Les illes
estaven exposades als atacs barbarescs. Però també és cert que les
autoritats d’ambdues parts signaren acords per reduir les hostilitats
al màxim, cercant la continuació dels intercanvis entre els ports de
l’arxipèlag i els de la costa nord-africana.9 Les illes ho necessitaven
per importar cereal, especialment quan les collites foren més
escasses, el preu dels mercats era excessiu i/o l’oferta insuficient.10
D’aquí la necessitat de revisar i matisar postulats del romanticisme,

encara vigents, com el de que les Balears patien «el malson d’un setge
insistent», per part dels corsaris musulmans.11
La historiografia encara manté la visió heretada de les cròniques
de l’època, basada en la narració de les principals accions succeïdes
en cadascuna de les illes, principalment els saquejos de Maó (1535)
i de Ciutadella (1558) a Menorca, els de Pollença (1550) i Sóller
(1561) a Mallorca, i els dirigits contra Eivissa (1536 i 1543), per citar
els més anomenats. Tots ells es situen en el context de les principals
ofensives de l’armada otomana, comandada pels principals corsaris
del moment: Hayreddin Barba-rossa, Dragut i Uluj Ali. Els relats
sobre ells accentuen els caràcters pejoratius d’un enemic, del qual
també se’n alabaren certes qualitats, perfilant una imatge de temor
i de respecte cap a ell, semblant a la que donen altres cròniques de
l’època.12 No obstant, el nucli del relat sempre és una èpica descripció
semi-llegendària d’una heroica resistència de la població contra un
ferotge enemic.13 Aquesta imatge va ser rescatada a mitjan s. xix,
arran de noves empreses militars espanyoles al nord d’Àfrica. Al seu
voltant sorgí una literatura africanista i es potenciaren determinades
manifestacions culturals, com les festivitats de “moros i cristians”.14
El cas mallorquí és un bon exemple d’aquest corrent, tal i com es
desprèn de les obres d’autors com Bover de Rosselló i Quadrado
Nieto, i l’inici de les recreacions dels atacs de Dragut i Uluç Ali a
Pollença i Sóller, respectivament, que s’han convertit en una peça

6 Fontenay; Tenenti [2], p. 214-31. Aquesta evolució s’observa, per principis del segle xvi, amb
diferents recopilacions d’avistaments i atacs corsaris com les realitzades per DÍAZ BORRÁS,
Andrés. «L’estudi de la pirateria a través dels avistaments costaners. Replegament cristià i setge
islàmic a la València de la transició a la modernitat: 1480-1520». Anuario de estudios medievales,
20, (1990), p. 283-93. I per Porras Arboledas, Pedro A. «El corso y la piratería ante la chancillería
de Valladolid (1486-1490)». Anuario de estudios medievales, 35, no. 1, (2005), p. 134-57.
7 Mollat du Jourdin, Michel. Europa y el mar. Barcelona: Crítica, 1993. p. 80 i 124-29. López Pérez,
María D. «Las relaciones diplomáticas y comerciales entre la Corona de Aragón y los estados
norteafricanos durante la Baja Edad Media». Anuario de Estudios Medievales, 20, (1990), p. 14969. Martín Corrales, Eloy. Comercio de Cataluña con el Mediterráneo musulmán (siglos xvi-xviii):
el comercio con los “enemigos de la fe”. Barcelona: Bellaterra, 2001.
8 Soto Company, Ricard. «Fronteres i colònies medievals: el regne de Mallorques». Recerques, 43,
(2001), p. 79-102.
9 Entre els diferents tractats, veure Aguiló, Estanislao de Kotska. «Pau feta entre els reys de
Aragó y de Sicilia de una part y el rey de Tunis de l’altre (1403)», BSAL 9, nos. 269-71, (1902),
p. 350-55.
10 Entre els escassos estudis que toquen o tracten sobre aquesta qüestió: Juan Vidal, Josep. «El
comercio de trigo entre Mallorca y África del Norte entre los siglos xvi y xvii». Mayurqa: Revista
del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 15 (1976), p. 73-92. També Vaquer
Bennasar, Onofre. El comerç marítim de Mallorca. 1448-1531. Palma de Mallorca: El Tall, 2001.
p. 79-82 i 217-64. El comerç marítim a la segona meitat del segle xvi. Palma de Mallorca: El Tall,
2007. p. 73-75 i 121-260. Per un recent anàlisi sobre la mateixa, Martín Corrales, Eloy. «Comercio
de las islas Baleares con el norte de África en los siglos xvi-xviii». A: Barceló Crespí, Maria; López
Nadal, Gonçal A. xxxi Jornades d’Estudis Històrics Locals: La Barbaria i les Balears: les relacions
entre Tunis i l’arxipèlag (segles xiii-xviii). Palma de Mallorca: Direcció General d’Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement; Estudis Baleàrics (en premsa).

11 Agafem l’expressió utilitzada a Santamaría Arández, Álvaro. El valle de Sóller y Mallorca en el
siglo xvi. Palma de Mallorca: 1971. p. 191.
12 Com a exemple de la dualitat entre la imatge cruel de l’enemic i una certa admiració per
aquest, veure l’anàlisi del relat de fray Prudencio de Sandoval, sobre el saqueig de Maó per
Barba-rossa l’any 1535, a Sola Castaño, Emilio. Corsarios o reyes. De la saga de los Barbarroja a
Miguel de Cervantes, part 2. Alcalá de Henares: Archivo de la Frontera, 1998. p. 120-22. Aquesta
qüestió s’ha tractat, recentment, a Martín Corrales, Eloy. «Dragut, un corsario enemigo, admirado
y temido». Studia Historica: Historia Moderna, 36.
13 Dameto, Joan; Mut, Vicenç; Alemany, Jeroni. Historia General del Reino de Mallorca, vol. 3.
Palma de Mallorca: Imprenta nacional de Juan Guasp, 1841. p. 556-60, 564-600. Aquests es
remetien a l’explicació que donà del fet el pollencí i també cronista Joan Binimelis Garcia,
coetani als fets. Gayeta i d’Asprer, Francesc Serra de. «En Joan Mas mite o història». A: Nova
aportació a la història de Pollença. Pollença: El Gall Editor, 2005. p. 158.
14 Martín Corrales, Eloy. «El patriotismo liberal español contra Marruecos (1814-1848).
Antecedentes de la Guerra de África de 1859-1860». Illes i Imperis, 7, (2004), p. 11-44.
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central de les seves festes patronals.15
Durant el segle xx, la historiografia ha mantingut la tesi del cors
com un dels elements de la precària situació de les illes a l’edat
moderna, sense qüestionar el plantejament tradicional. Només en
poques ocasions, i molt de passada, es reconeixia la importància
d’aquell component semi-llegendari en les narracions i la interpretació
de gran part d’aquests episodis.16 El cors continua sent vist com el
responsable d’un estat de terror que allunyà la població de la costa,
impedint el desenvolupament d’una economia de caire més marítim
al litoral balear.17 De fet, són poquíssims els cassos en que s’ha anat
més enllà de l’agressió, per analitzar-ne les conseqüències per l’indret
i la seva població.18 Per tant, és necessari continuar investigant sobre
un tema que, tot i la seva importància, no ha rebut l’atenció que es
mereix.

Santanyí i els corsaris al segle XVI
En el cas de Santanyí, també s’ha assenyalat el cors musulmà
com un dels factors determinants de la història del terme i un
dels elements que perjudicaren a la seva població, durant segles.19
La presència dels corsaris a les costes del terme de Santanyí i els
assalts a la seva vila, com en altres indrets de l’illa, ha deixat una
empremta visible amb construccions defensives, de les quals se’n
conserven torres i altres vestigis com Sa Porta Murada.20 La imatge
d’una costa assetjada també la trobem present en novel·les juvenils,
ambientades en els anys posteriors a les conquestes nord-africanes
i en la contribució mallorquina al manteniment de les fortaleses del
penyal d’Alger i de Bugia.21 Ara bé, la importància d’aquest «setge
corsari», no s’ha correspost amb un notori volum de publicacions que
analitzin els diferents atacs i les seves conseqüències econòmiques i
demogràfiques.
Les recopilacions de referències a accions contra la costa del
terme es centren en els assalts que patí la vila i unes poques noticies
sobre petites captures o d’avistaments. Al llarg de 1958, Vidal
Tomàs publicà diferents assajos en diferents números del quinzenal
Santanyí, en els que oferia algunes dades sobre atacs corsaris a
la costa i contra la vila de Santanyí, així com de les edificacions
defensives i el rescat de captius que se’n derivaren.22 En posteriors
nombres de dita publicació, en una petita secció dedicada a anècdotes
històriques sobre diferents mesos de l’any, relacionades amb el

15 Bover de Rosselló, Joaquim M. Historia de la espugnación de Sóller por el ejército de Occhiali,
capitán pachá de Túnez [sic], y victoria ganada por los vecinos de aquella villa en 11 de mayo
de 1561. Palma de Mallorca: Imprenta Balear, 1856. Piferrer Fábregas, Pablo; Quadrado Nieto,
José M. Islas Baleares. Barcelona: Establecimiento Tipográfico - Editorial de Daniel Cortezo
y Compañía, 1888. Recentment, Valldemossa s’ha afegit a les localitats que recreen aquests
esdeveniments, concretament l’atac que patí l’1 d’octubre de 1552; però també amb una visó
llegendària-cronística. D’aquí que es continui presentant com la resistència de trenta-sis homes,
encapçalats per Ramon Gual, contra quatre-cents turcs-barbarescs desembarcats a la cala d’en
Claret. Mateu Verdera, J. «Ataque corsario a Valldemossa». Diari de Mallorca [edició digital] (3
d’octubre de 2014). Pel relat utilitzat, veure Dameto et ál. [4], p. 569-74. També Campaner Fuertes,
Álvaro. Cronicón Mayoricense. Palma de Mallorca: Ediciones Ayer, 1967. p. 265–67.
16 Per exemple, el reconeixement del mite creat al voltant de la figura de Joan Mas a Serra de
Gayeta i d’Asprer [4], p. 158. Aquesta és una prova de l’enaltiment que suposava la resistència
front a un poderós enemic, com era Dragut. Bunes Ibarra, Miguel Á. de. «El marco ideológico de
la expansión española por el norte de África». Aldaba, 26, (1995), p. 120-22; Martín Corrales [4].
17 Santamaría Arández [4], p. 89.
18 És el cas de les diferents aportacions sobre l’atac de l’esquadra de Piyale Pasa contra
Ciutadella, gran part d’elles recopilades recentment a Casasnovas Camps, Miquel A.; Sastre
Portella, Florenci. De Menorca a Istanbul. El saqueig turc de Ciutadella, 1558. Ciutadella:
Ajuntament de Ciutadella, 2010.

19 Bernat Vidal Tomàs apuntà que «los siete siglos y medio de existencia de Santanyí vienen
determinados por un angustioso batallar contra un medio ingrato —tierras pobres y un cielo
cerrado—, contra los moros que asaltaban su ribera y contra el hambre que con demasiada
frecuencia se enfrentó con el hombre mismo». «Moros en la costa de Santanyí». Semana Santa en
Mallorca (1964). En un altre treball, signant com a Bernat Llaneres, l’autor mantenia l’afirmació
anterior, per assenyalar la reducció dels atacs corsaris al s. xviii «por diferentes causas», «El siglo
xviii en Santanyí», SQIL, 4, no. 98, (1961), p. 1; ja indicada a finals d’aquella mateixa centúria
per José Vargas Ponce, qui assenyalà que permeté una recuperació demogràfica de la vila, el
fet que els sarraïns aturessin d’atacar a l’interior, limitant-se a actuar a la costa; en les seves
Descripciones de las Islas Pithiusas y Baleares. Madrid: Imprenta de la viuda de Ibarra, hijos
y compañía, 1787. p. 24. Una de les causes, a més de les negociacions diplomàtiques, seria
el desenvolupament de millors tipologies navals per part de la marina oficial i els corsaris
espanyols, entre ells els eivissencs. Conrotte [2].
20 Reiterant la constància dels atacs contra Santanyí, trobem una nòmina de les diferents torres costaneres, construïdes a partir de mitjan s. xvi, a Aguiló Adrover, Cosme. «Inventari de les
fortificacions de Santanyí». BSAL, 36, nos. 828-29, (1978), p. 122-42. La relació entre Sa Porta
Murada i les ràtzies corsàries ha estat recentment recordada en el pregó de les festes patronals
d’enguany, a càrrec de Vidal Burguera, Joan. Pregó de la Festa de Sant Jaume. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2014. p. 9.
21 Concretament, les de Morey Servera, Pere. El llaüt de vela negra. Barcelona: Columna, 1992;
i La Magrana de Foc. Barcelona: Estrella Polar, 2013.
22 Recopilats, anys més tard, a Vidal Tomàs [6].

154

155

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

central de les seves festes patronals.15
Durant el segle xx, la historiografia ha mantingut la tesi del cors
com un dels elements de la precària situació de les illes a l’edat
moderna, sense qüestionar el plantejament tradicional. Només en
poques ocasions, i molt de passada, es reconeixia la importància
d’aquell component semi-llegendari en les narracions i la interpretació
de gran part d’aquests episodis.16 El cors continua sent vist com el
responsable d’un estat de terror que allunyà la població de la costa,
impedint el desenvolupament d’una economia de caire més marítim
al litoral balear.17 De fet, són poquíssims els cassos en que s’ha anat
més enllà de l’agressió, per analitzar-ne les conseqüències per l’indret
i la seva població.18 Per tant, és necessari continuar investigant sobre
un tema que, tot i la seva importància, no ha rebut l’atenció que es
mereix.

Santanyí i els corsaris al segle XVI
En el cas de Santanyí, també s’ha assenyalat el cors musulmà
com un dels factors determinants de la història del terme i un
dels elements que perjudicaren a la seva població, durant segles.19
La presència dels corsaris a les costes del terme de Santanyí i els
assalts a la seva vila, com en altres indrets de l’illa, ha deixat una
empremta visible amb construccions defensives, de les quals se’n
conserven torres i altres vestigis com Sa Porta Murada.20 La imatge
d’una costa assetjada també la trobem present en novel·les juvenils,
ambientades en els anys posteriors a les conquestes nord-africanes
i en la contribució mallorquina al manteniment de les fortaleses del
penyal d’Alger i de Bugia.21 Ara bé, la importància d’aquest «setge
corsari», no s’ha correspost amb un notori volum de publicacions que
analitzin els diferents atacs i les seves conseqüències econòmiques i
demogràfiques.
Les recopilacions de referències a accions contra la costa del
terme es centren en els assalts que patí la vila i unes poques noticies
sobre petites captures o d’avistaments. Al llarg de 1958, Vidal
Tomàs publicà diferents assajos en diferents números del quinzenal
Santanyí, en els que oferia algunes dades sobre atacs corsaris a
la costa i contra la vila de Santanyí, així com de les edificacions
defensives i el rescat de captius que se’n derivaren.22 En posteriors
nombres de dita publicació, en una petita secció dedicada a anècdotes
històriques sobre diferents mesos de l’any, relacionades amb el

15 Bover de Rosselló, Joaquim M. Historia de la espugnación de Sóller por el ejército de Occhiali,
capitán pachá de Túnez [sic], y victoria ganada por los vecinos de aquella villa en 11 de mayo
de 1561. Palma de Mallorca: Imprenta Balear, 1856. Piferrer Fábregas, Pablo; Quadrado Nieto,
José M. Islas Baleares. Barcelona: Establecimiento Tipográfico - Editorial de Daniel Cortezo
y Compañía, 1888. Recentment, Valldemossa s’ha afegit a les localitats que recreen aquests
esdeveniments, concretament l’atac que patí l’1 d’octubre de 1552; però també amb una visó
llegendària-cronística. D’aquí que es continui presentant com la resistència de trenta-sis homes,
encapçalats per Ramon Gual, contra quatre-cents turcs-barbarescs desembarcats a la cala d’en
Claret. Mateu Verdera, J. «Ataque corsario a Valldemossa». Diari de Mallorca [edició digital] (3
d’octubre de 2014). Pel relat utilitzat, veure Dameto et ál. [4], p. 569-74. També Campaner Fuertes,
Álvaro. Cronicón Mayoricense. Palma de Mallorca: Ediciones Ayer, 1967. p. 265–67.
16 Per exemple, el reconeixement del mite creat al voltant de la figura de Joan Mas a Serra de
Gayeta i d’Asprer [4], p. 158. Aquesta és una prova de l’enaltiment que suposava la resistència
front a un poderós enemic, com era Dragut. Bunes Ibarra, Miguel Á. de. «El marco ideológico de
la expansión española por el norte de África». Aldaba, 26, (1995), p. 120-22; Martín Corrales [4].
17 Santamaría Arández [4], p. 89.
18 És el cas de les diferents aportacions sobre l’atac de l’esquadra de Piyale Pasa contra
Ciutadella, gran part d’elles recopilades recentment a Casasnovas Camps, Miquel A.; Sastre
Portella, Florenci. De Menorca a Istanbul. El saqueig turc de Ciutadella, 1558. Ciutadella:
Ajuntament de Ciutadella, 2010.

19 Bernat Vidal Tomàs apuntà que «los siete siglos y medio de existencia de Santanyí vienen
determinados por un angustioso batallar contra un medio ingrato —tierras pobres y un cielo
cerrado—, contra los moros que asaltaban su ribera y contra el hambre que con demasiada
frecuencia se enfrentó con el hombre mismo». «Moros en la costa de Santanyí». Semana Santa en
Mallorca (1964). En un altre treball, signant com a Bernat Llaneres, l’autor mantenia l’afirmació
anterior, per assenyalar la reducció dels atacs corsaris al s. xviii «por diferentes causas», «El siglo
xviii en Santanyí», SQIL, 4, no. 98, (1961), p. 1; ja indicada a finals d’aquella mateixa centúria
per José Vargas Ponce, qui assenyalà que permeté una recuperació demogràfica de la vila, el
fet que els sarraïns aturessin d’atacar a l’interior, limitant-se a actuar a la costa; en les seves
Descripciones de las Islas Pithiusas y Baleares. Madrid: Imprenta de la viuda de Ibarra, hijos
y compañía, 1787. p. 24. Una de les causes, a més de les negociacions diplomàtiques, seria
el desenvolupament de millors tipologies navals per part de la marina oficial i els corsaris
espanyols, entre ells els eivissencs. Conrotte [2].
20 Reiterant la constància dels atacs contra Santanyí, trobem una nòmina de les diferents torres costaneres, construïdes a partir de mitjan s. xvi, a Aguiló Adrover, Cosme. «Inventari de les
fortificacions de Santanyí». BSAL, 36, nos. 828-29, (1978), p. 122-42. La relació entre Sa Porta
Murada i les ràtzies corsàries ha estat recentment recordada en el pregó de les festes patronals
d’enguany, a càrrec de Vidal Burguera, Joan. Pregó de la Festa de Sant Jaume. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2014. p. 9.
21 Concretament, les de Morey Servera, Pere. El llaüt de vela negra. Barcelona: Columna, 1992;
i La Magrana de Foc. Barcelona: Estrella Polar, 2013.
22 Recopilats, anys més tard, a Vidal Tomàs [6].
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municipi, també hi trobem algunes referències sobre el tema23.
També comptem amb altres esdeveniments registrats, en diferents
treballs, per Ramon Rosselló Vaquer.24 La suma de totes aquests
apunta a un escàs nombre de sis atacs i un avistament, uns valors que
esdevenen realment baixos si els valorem des d’una perspectiva de
llarga durada, emmarcada en el segle xvi. Part d’aquest fet respon a
la manca de documentació de l’època, a causa de l’incendi de l’arxiu
de Santanyí, durant la revolució de 1868.25 D’aquí que, com en altres
estudis sobre el terme a l’edat moderna i altres èpoques, anteriors a
aquesta data, la informació procedeixi de documentació conservada
en altres arxius i, principalment, de les sèries que conformen o
han format part de la secció Arxiu Històric de l’Arxiu del Regne
de Mallorca.26 El baix nombre de noticies no sols dificulta apreciar
aquella situació de setge, sinó que la seva interpretació aïllada tampoc
ens permet examinar el seu desenvolupament. Les publicacions i la
documentació consultades ens apunten a un nombre molt més elevat
d’avistaments, fins a uns vint-i-quatre per la primera meitat del segle
xvi, període pel qual les referències són més seguides. A aquests hi
hem de sumar uns deu atacs. Per tant, no solament hem de valorar
l’evolució de l’amenaça i dels seus efectes al llarg del cinc-cents, sinó
també apuntar aquells factors que l’afavorien.
El comerç i, derivat d’aquest, la oportunitat d’assaltar embarcacions
o poblacions, per aconseguir botí, eren condicions indispensables
per l’existència del cors. Aquest no es concebia sense una xarxa
d’intercanvis i, alhora, influïa forçosament en el desenvolupament
d’aquesta.27 La costa del terme històric de Santanyí, que comprenia els
actuals municipis de Santanyí i de Ses Salines, era un dels principals

llocs de pas per la navegació entre el port de Palma i la ruta cap a la
península Itàlica, la Mediterrània oriental i el nord d’Àfrica. D’aquí que
no ens hagi d’estranyar la presència de corsaris en aquestes aigües.
De fet, era un dels punts del litoral on la Universitat mallorquina
situava un llaüt per avisar, a les embarcacions procedents de Llevant,
sobre la presència d’aquests navegants; els quals no desaprofitaven
cap ocasió per intentar capturar aquests navilis d’avís.28 El port de
Portopetro oferia refugi i refresc a les embarcacions que transitaven
la zona. El seu caràcter com a punt d’escala va ser alabat per cristians,
com Joan Dameto, i per musulmans, com Piri Reis, un dels primers
corsaris turcs que navegaren per la Mediterrània occidental.29 Les
accions dins el port foren molt escasses i, llevat de casos puntuals,
principalment protagonitzades per navegants cristians.30 En els
darrers anys del segle xv, foren majoritàriament els genovesos o
niçards. En destaca el petit desembarcament de 1491, amb la guia
de mallorquins suposadament pagats per Lluís Guastandengo, Tomàs
Guastandengo i Nicoloso de Morten, mercaders genovesos establerts
a Palma. La població els obligà a reembarcar, aconseguint capturar
a catorze dels atacants i a un dels guies, que foren retinguts i jutjats,
juntament amb els mercaders sospitosos de col·laborar en l’atac.31
Les principals accions es produïren a la mar, on a més dels
corsaris genovesos, hi actuaven els biscaïns i els francesos. Entre
els primers destacà Juan de Esquivel. Els seus atacs provocaren la
mobilització dels habituals sistemes d’avís marítim, per evitar que
els seus assalts a embarcacions comercials, disminuïssin l’afluència
de navilis cap a l’illa.32 La presència francesa, en canvi, més que a
la oportunitat d’aconseguir un benefici addicional a les activitats de

23 Aquestes es troben entre les diferents noticies històriques que figuren en un petit requadre
de la part superior dreta de la primera plana, el nom del qual va variant al llarg de la cronologia
de la publicació. A continuació indiquem els números de cada any, on hem trobat aquestes
referències. SQIL 1, no. 11, (1958), p. 1; no. 13, (1958), p. 1; no. 19, (1958), p. 1; 2, no. 36, (1959),
p. 1; 4, no. 98, (1961), p. 1; 5, no. 119, (1962), p. 1; 7, no. 166, (1964), p. 1; no. 168, (1964), p. 1.
24 Rosselló Vaquer, Ramon. Notes històriques de Santanyí. Santanyí: Ramon Llull, 1973. p. 16-17.
També Noticiari de Santanyí. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2000. p. 85, 87, 120 i 138-39.
25 «A consecuencia de la revolución de septiembre, al grito de «¡Visca Prim, mori la Reina!», las
turbas incendian el archivo de nuestro Ayuntamiento». «Almanaque de los ochos». SQIL, 1, no.
19, (1958), p. 1.
26 El principal exemple és la tesi de Miquela Danús Burguera, on la referència al cors és especialment escassa, relacionant-la sobretot amb el reforç de l’església del Roser, com a part de
l’emmurallament de la vila al s. xvi. De fet, és realment poca si la considerem conjuntament
amb altres dificultats internes que passà la vila durant el període estudiat per l’autora. La vila
de Santanyí i el seu terme. Estudi històric (1391-1479). Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 1990.
p. 122, 124 i 129.
27 Braudel [2], vol. 2, p. 623-25; López Nadal [2], p. 41-43.

28 Santamaría Arández [4], p. 223-24. Exemple d’això és l’intent fallit d’un nombre indeterminat
de fustes turques per capturar una embarcació armada a Palma, per avisar a les embarcacions
procedents de Llevant, de la presència d’aquells corsaris. Carta de Joan Fe, batle d’Alcúdia, al
batle de Pollença. Alcúdia, 20/7/1511. AMP, C, lib. 1.219, s.f.
29 Dameto, Joan. La Historia General del Reyno Balearico. Mallorca: Imprenta de Gabriel Guasp,
1632. p. 11 i 28. Önalp, Ertugrul. «Un marino turco del siglo xvi que conocía los siete mares: Piri
Reis». Journal of The Center for Ottoman Studies Ankara University, 13, (2002), p. 197-98. Reis,
Piri. Piri Reis. Kitab-i Bahriye. Libro para navegantes. Madrid: Centro Nacional de Información
Geográfica, 2007. Pel mapa de Mallorca i Menorca veure: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Majorca_and_Minorca_by_Piri_Reis.jpg. Accés el 15/9/2014.
30 Entre les excepcions, el desembarcament de corsaris nord-africans de 1587. Rosselló Vaquer
[6], p. 17.
31 Carta de Ferran ii d’Aragó al lloctinent general Eiximèn Pérez Escrivà de Romaní. Sevilla,
1/3/1491. ACA, RC, Reg. 3.622, ff. 8r-8v. Dos anys més tard, encara durava el procés contra
els mercaders, suposadament còmplices, tal i com es refereix a la carta del rei al virrei Joan
Aymerich. Barcelona, 7/2/1493. ACA, RC, Reg. 3.622, ff. 99v-100r.
32 Carta dels jurats mallorquins a Escrivà de Romaní. Mallorca, 12/3/1489. ARM, S, lib. 41, ff.
20r-20v.
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municipi, també hi trobem algunes referències sobre el tema23.
També comptem amb altres esdeveniments registrats, en diferents
treballs, per Ramon Rosselló Vaquer.24 La suma de totes aquests
apunta a un escàs nombre de sis atacs i un avistament, uns valors que
esdevenen realment baixos si els valorem des d’una perspectiva de
llarga durada, emmarcada en el segle xvi. Part d’aquest fet respon a
la manca de documentació de l’època, a causa de l’incendi de l’arxiu
de Santanyí, durant la revolució de 1868.25 D’aquí que, com en altres
estudis sobre el terme a l’edat moderna i altres èpoques, anteriors a
aquesta data, la informació procedeixi de documentació conservada
en altres arxius i, principalment, de les sèries que conformen o
han format part de la secció Arxiu Històric de l’Arxiu del Regne
de Mallorca.26 El baix nombre de noticies no sols dificulta apreciar
aquella situació de setge, sinó que la seva interpretació aïllada tampoc
ens permet examinar el seu desenvolupament. Les publicacions i la
documentació consultades ens apunten a un nombre molt més elevat
d’avistaments, fins a uns vint-i-quatre per la primera meitat del segle
xvi, període pel qual les referències són més seguides. A aquests hi
hem de sumar uns deu atacs. Per tant, no solament hem de valorar
l’evolució de l’amenaça i dels seus efectes al llarg del cinc-cents, sinó
també apuntar aquells factors que l’afavorien.
El comerç i, derivat d’aquest, la oportunitat d’assaltar embarcacions
o poblacions, per aconseguir botí, eren condicions indispensables
per l’existència del cors. Aquest no es concebia sense una xarxa
d’intercanvis i, alhora, influïa forçosament en el desenvolupament
d’aquesta.27 La costa del terme històric de Santanyí, que comprenia els
actuals municipis de Santanyí i de Ses Salines, era un dels principals

llocs de pas per la navegació entre el port de Palma i la ruta cap a la
península Itàlica, la Mediterrània oriental i el nord d’Àfrica. D’aquí que
no ens hagi d’estranyar la presència de corsaris en aquestes aigües.
De fet, era un dels punts del litoral on la Universitat mallorquina
situava un llaüt per avisar, a les embarcacions procedents de Llevant,
sobre la presència d’aquests navegants; els quals no desaprofitaven
cap ocasió per intentar capturar aquests navilis d’avís.28 El port de
Portopetro oferia refugi i refresc a les embarcacions que transitaven
la zona. El seu caràcter com a punt d’escala va ser alabat per cristians,
com Joan Dameto, i per musulmans, com Piri Reis, un dels primers
corsaris turcs que navegaren per la Mediterrània occidental.29 Les
accions dins el port foren molt escasses i, llevat de casos puntuals,
principalment protagonitzades per navegants cristians.30 En els
darrers anys del segle xv, foren majoritàriament els genovesos o
niçards. En destaca el petit desembarcament de 1491, amb la guia
de mallorquins suposadament pagats per Lluís Guastandengo, Tomàs
Guastandengo i Nicoloso de Morten, mercaders genovesos establerts
a Palma. La població els obligà a reembarcar, aconseguint capturar
a catorze dels atacants i a un dels guies, que foren retinguts i jutjats,
juntament amb els mercaders sospitosos de col·laborar en l’atac.31
Les principals accions es produïren a la mar, on a més dels
corsaris genovesos, hi actuaven els biscaïns i els francesos. Entre
els primers destacà Juan de Esquivel. Els seus atacs provocaren la
mobilització dels habituals sistemes d’avís marítim, per evitar que
els seus assalts a embarcacions comercials, disminuïssin l’afluència
de navilis cap a l’illa.32 La presència francesa, en canvi, més que a
la oportunitat d’aconseguir un benefici addicional a les activitats de

23 Aquestes es troben entre les diferents noticies històriques que figuren en un petit requadre
de la part superior dreta de la primera plana, el nom del qual va variant al llarg de la cronologia
de la publicació. A continuació indiquem els números de cada any, on hem trobat aquestes
referències. SQIL 1, no. 11, (1958), p. 1; no. 13, (1958), p. 1; no. 19, (1958), p. 1; 2, no. 36, (1959),
p. 1; 4, no. 98, (1961), p. 1; 5, no. 119, (1962), p. 1; 7, no. 166, (1964), p. 1; no. 168, (1964), p. 1.
24 Rosselló Vaquer, Ramon. Notes històriques de Santanyí. Santanyí: Ramon Llull, 1973. p. 16-17.
També Noticiari de Santanyí. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2000. p. 85, 87, 120 i 138-39.
25 «A consecuencia de la revolución de septiembre, al grito de «¡Visca Prim, mori la Reina!», las
turbas incendian el archivo de nuestro Ayuntamiento». «Almanaque de los ochos». SQIL, 1, no.
19, (1958), p. 1.
26 El principal exemple és la tesi de Miquela Danús Burguera, on la referència al cors és especialment escassa, relacionant-la sobretot amb el reforç de l’església del Roser, com a part de
l’emmurallament de la vila al s. xvi. De fet, és realment poca si la considerem conjuntament
amb altres dificultats internes que passà la vila durant el període estudiat per l’autora. La vila
de Santanyí i el seu terme. Estudi històric (1391-1479). Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 1990.
p. 122, 124 i 129.
27 Braudel [2], vol. 2, p. 623-25; López Nadal [2], p. 41-43.

28 Santamaría Arández [4], p. 223-24. Exemple d’això és l’intent fallit d’un nombre indeterminat
de fustes turques per capturar una embarcació armada a Palma, per avisar a les embarcacions
procedents de Llevant, de la presència d’aquells corsaris. Carta de Joan Fe, batle d’Alcúdia, al
batle de Pollença. Alcúdia, 20/7/1511. AMP, C, lib. 1.219, s.f.
29 Dameto, Joan. La Historia General del Reyno Balearico. Mallorca: Imprenta de Gabriel Guasp,
1632. p. 11 i 28. Önalp, Ertugrul. «Un marino turco del siglo xvi que conocía los siete mares: Piri
Reis». Journal of The Center for Ottoman Studies Ankara University, 13, (2002), p. 197-98. Reis,
Piri. Piri Reis. Kitab-i Bahriye. Libro para navegantes. Madrid: Centro Nacional de Información
Geográfica, 2007. Pel mapa de Mallorca i Menorca veure: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Majorca_and_Minorca_by_Piri_Reis.jpg. Accés el 15/9/2014.
30 Entre les excepcions, el desembarcament de corsaris nord-africans de 1587. Rosselló Vaquer
[6], p. 17.
31 Carta de Ferran ii d’Aragó al lloctinent general Eiximèn Pérez Escrivà de Romaní. Sevilla,
1/3/1491. ACA, RC, Reg. 3.622, ff. 8r-8v. Dos anys més tard, encara durava el procés contra
els mercaders, suposadament còmplices, tal i com es refereix a la carta del rei al virrei Joan
Aymerich. Barcelona, 7/2/1493. ACA, RC, Reg. 3.622, ff. 99v-100r.
32 Carta dels jurats mallorquins a Escrivà de Romaní. Mallorca, 12/3/1489. ARM, S, lib. 41, ff.
20r-20v.
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transport marítim, s’incrementa en els principals moments d’hostilitat
amb els reis espanyols. No obstant, tret d’alguna captura puntual,
només detectem l’avistament d’esquadres més grans de l’habitual,
que passaven pel litoral mallorquí, esperant l’ocasió oportuna per
atacar alguna embarcació o port concret.33 El principal problema
a l’hora de mesurar l’activitat dels corsaris cristians és esbrinar
la seva identitat. Els talaiers i guardes situats a la costa, sovint
desconeixien la procedència de l’embarcació i de la seva tripulació,
així com la seva fidelitat. D’aquí que, en la majoria d’ocasions, els
avisos d’avistaments a Santanyí només informessin de la presència
de naus sospitoses, «que podrien» o «crehuen són de inimichs».34 Un
cop es desconfiava, el més important ja no era qui navegava, sinó
impedir el desembarcament no desitjat. En canvi, més enllà de l’avís,
no s’observen gaires esforços per impedir les persecucions i assalts
marítims.35
Les mencions a l’activitat corsària cristiana es redueixen durant
els primers anys del segle xvi. En el cas dels genovesos es deu a
l’aliança entre Carles V i Andrea Dòria l’any 1528, que permeté
enfocar els seus atacs contra els dominis de Francesc I i, amb el
suport de l’Ordre de Malta, els de Solimà. Les agressions franceses
serien menors, pel fet que gran part del seu poder naval depenia dels
anteriors i no comptaren amb una flota important fins a l’època de
Richelieu.36 De fet, al cinc-cents, només foren una amenaça per les
costes hispàniques, en els moments en que actuaren conjuntament
amb l’armada otomana i els corsaris barbarescs.37 No obstant, a
diferència dels desembarcaments protagonitzats a Eivissa al llarg de

1536, en el cas mallorquí, més enllà d’algunes petites intervencions,
la col·laboració entre les galeres franceses i les turc-barbaresques,
només agreujà la sensació d’inseguretat, incrementant-se el nombre
d’actuacions defensives a l’illa.38 De fet, a Santanyí, només registrem
el desembarcament de cent cinquanta homes de l’esquadra de
quatre galeres i una galiota, comandada pel fill del baró de SaintBlancard, fàcilment rebutjat pels homes d’armes enviats pel virrei,
alertada i preparada per respondre a l’atac, matant a un francès i
capturant a un espanyol que anava amb ells.39 La situació canvià a
finals de dita centúria amb l’inici de les hostilitats amb els Països
Baixos i, especialment, amb Anglaterra. El conflicte amb aquestes
dues potències arribà a la Mediterrània, amb l’actuació dels seus
respectius corsaris.40 De fet, els anglesos foren els principals atacants
de les embarcacions fondejades a Portopetro, explicant-se així la
construcció d’una fortalesa allà a principis del segle xvii.41
En realitat, els grans protagonistes d’aquella «gran amenaça»
foren els corsaris barbarescs. Les referències a les seves activitats
s’incrementaren a partir de la conquesta de Granada i, especialment,
en el moment en que Barba-rossa consolidà el seu control sobre
gran part de la costa algeriana entre 1525-29.42 L’anàlisi de les seves
accions en el litoral del terme històric de Santanyí, també s’ha de
separar en accions marítimes i terrestres.

33 Entre les seves accions, només registrem la captura d’un navili biscaí, amb el seu carregament,
per un navili francès a Portopetro. Carta de Joan Albertí, batle d’Alcúdia, al batle de Pollença.
Alcúdia, 27/5/1496. AMP, C, lib. 1.206, s.f.
34 Carta de Martí Amorós, batle d’Alcúdia, al batle de Pollença. Alcúdia, 8/8/1492. AMP, C, lib.
1.202, s.f.; carta del batle Albertí al batle de Pollença. Alcúdia, 18/6/1496. AMP, C, lib. 1.206, s.f.
35 Andreu Soliveres, batle d’Alcúdia, informava al de Pollença sobre la persecució d’una
caravel·la per una fusta de rems enemiga, a la costa de Santanyí. Després de perdre la seva
presa, es dirigí cap a alta mar. Alcúdia, 26/3/1520. AMP, C, lib. 1.226, s.f.
36 Sobre la formació de l’aliança hispano-genovesa i els seus efectes per la guerra mediterrània,
Fontenay, Michel. «Charles Quint, Malte et la défense de la Méditerranée». Revue d’histoire
moderne et contemporaine 50, no. 4. (2003-04), p. 20-26. Rentet, Thierry. «Une côte à défendre:
le littoral languedocien à la fin des années 1530». Cahiers de la Méditerranée, 70, (2005), p.
2-6 —la numeració és la de l’edició digital—. Bunes Ibarra, Miguel Á. de. «La defensa de la
Cristiandad; las armadas en el Mediterráneo de la edad moderna». Cuadernos de Historia
Moderna. Anejos, v, (2006), p. 81.
37 Pardo Molero [2], p. 311-430; Martín Corrales, Eloy. «Cataluña ante los ataques de la armada
otomana y del corso norteafricano (1504-1571)». Text de la ponència presentada al xiii Congrés
d’Història de Barcelona: Barcelona i el mar. En memòria d’Antoni de Capmany (1742-1813).
Barcelona: Museu Marítim de Barcelona; Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 2013.

38 Pels atacs a Eivissa, veure Macabich Llobet, Isidor. “Sobre la ofensiva franco-turca en la tercera
guerra entre Carlos V y Francisco I”. Hispania: Revista Española de Historia, 9, no. 37, (1949), p.
635–41. Escandell Bonet, Bartolomé. Ibiza y Formentera en la Corona de Aragón, vol. 2. Palma
de Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 1995. p. 485. Sobre l’impacte de l’aliança franc-otomana
a 1543-44 i 1551-52 per la defensa mallorquina i, principalment d’Alcúdia, veure Deyá BauzÁ,
Miquel J. «Defensa i milícia». A: Història d’Alcúdia: el segle xvi, Deyá Bauzá; MAS Forners, Antoni;
Rosselló Vaquer, Ramon. Ajuntament d’Alcúdia, 1999. p. 207-12. Ampliat a «El paper d’Alcúdia
i el seu port en la defensa del regne durant el segle xvi. El cas de les amenaces franceses de
meitat del segle xvi», A: iii Jornades d’Estudis Locals d’Alcúdia. Alcúdia: Ajuntament d’Alcúdia,
2004. p. 171-77.
39 Veure l’interrogatori a l’espanyol i les cartes del virrei Felip de Cervelló i d’Álvaro de Madrigal
al príncep Felip. Mallorca, 15/6/1544. AGS, EST, K 1.704, docs. 116-18. També l’avís enviat a la
resta de poblacions del litoral mallorquí. Pollença, 15/6/1544. AMP, C, lib. 1.253, s.f.
40 Braudel [2], vol. 3.
41 Pagament dels avisos de les viles de Llucmajor i Santanyí als jurats mallorquins. Palma de
Mallorca, 25/3/1598. ADM, MSL, lib. 110, f. 22v; coincideixen amb el registrat per Vidal Tomàs [6].
Sobre la fortalesa de Portopetro, Chaves Alemany, Juan González de. Fortificaciones Costeras de
Mallorca (Palma de Mallorca: Col.legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, 1986), p. 123-29.
42 Bunes Ibarra, Miguel Á. de. «Bases y logística del corso berberisco». Cuadernos Monográficos
del Instituto de Historia y Cultura Naval, 61, (2011), p. 83-93.
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transport marítim, s’incrementa en els principals moments d’hostilitat
amb els reis espanyols. No obstant, tret d’alguna captura puntual,
només detectem l’avistament d’esquadres més grans de l’habitual,
que passaven pel litoral mallorquí, esperant l’ocasió oportuna per
atacar alguna embarcació o port concret.33 El principal problema
a l’hora de mesurar l’activitat dels corsaris cristians és esbrinar
la seva identitat. Els talaiers i guardes situats a la costa, sovint
desconeixien la procedència de l’embarcació i de la seva tripulació,
així com la seva fidelitat. D’aquí que, en la majoria d’ocasions, els
avisos d’avistaments a Santanyí només informessin de la presència
de naus sospitoses, «que podrien» o «crehuen són de inimichs».34 Un
cop es desconfiava, el més important ja no era qui navegava, sinó
impedir el desembarcament no desitjat. En canvi, més enllà de l’avís,
no s’observen gaires esforços per impedir les persecucions i assalts
marítims.35
Les mencions a l’activitat corsària cristiana es redueixen durant
els primers anys del segle xvi. En el cas dels genovesos es deu a
l’aliança entre Carles V i Andrea Dòria l’any 1528, que permeté
enfocar els seus atacs contra els dominis de Francesc I i, amb el
suport de l’Ordre de Malta, els de Solimà. Les agressions franceses
serien menors, pel fet que gran part del seu poder naval depenia dels
anteriors i no comptaren amb una flota important fins a l’època de
Richelieu.36 De fet, al cinc-cents, només foren una amenaça per les
costes hispàniques, en els moments en que actuaren conjuntament
amb l’armada otomana i els corsaris barbarescs.37 No obstant, a
diferència dels desembarcaments protagonitzats a Eivissa al llarg de

1536, en el cas mallorquí, més enllà d’algunes petites intervencions,
la col·laboració entre les galeres franceses i les turc-barbaresques,
només agreujà la sensació d’inseguretat, incrementant-se el nombre
d’actuacions defensives a l’illa.38 De fet, a Santanyí, només registrem
el desembarcament de cent cinquanta homes de l’esquadra de
quatre galeres i una galiota, comandada pel fill del baró de SaintBlancard, fàcilment rebutjat pels homes d’armes enviats pel virrei,
alertada i preparada per respondre a l’atac, matant a un francès i
capturant a un espanyol que anava amb ells.39 La situació canvià a
finals de dita centúria amb l’inici de les hostilitats amb els Països
Baixos i, especialment, amb Anglaterra. El conflicte amb aquestes
dues potències arribà a la Mediterrània, amb l’actuació dels seus
respectius corsaris.40 De fet, els anglesos foren els principals atacants
de les embarcacions fondejades a Portopetro, explicant-se així la
construcció d’una fortalesa allà a principis del segle xvii.41
En realitat, els grans protagonistes d’aquella «gran amenaça»
foren els corsaris barbarescs. Les referències a les seves activitats
s’incrementaren a partir de la conquesta de Granada i, especialment,
en el moment en que Barba-rossa consolidà el seu control sobre
gran part de la costa algeriana entre 1525-29.42 L’anàlisi de les seves
accions en el litoral del terme històric de Santanyí, també s’ha de
separar en accions marítimes i terrestres.

33 Entre les seves accions, només registrem la captura d’un navili biscaí, amb el seu carregament,
per un navili francès a Portopetro. Carta de Joan Albertí, batle d’Alcúdia, al batle de Pollença.
Alcúdia, 27/5/1496. AMP, C, lib. 1.206, s.f.
34 Carta de Martí Amorós, batle d’Alcúdia, al batle de Pollença. Alcúdia, 8/8/1492. AMP, C, lib.
1.202, s.f.; carta del batle Albertí al batle de Pollença. Alcúdia, 18/6/1496. AMP, C, lib. 1.206, s.f.
35 Andreu Soliveres, batle d’Alcúdia, informava al de Pollença sobre la persecució d’una
caravel·la per una fusta de rems enemiga, a la costa de Santanyí. Després de perdre la seva
presa, es dirigí cap a alta mar. Alcúdia, 26/3/1520. AMP, C, lib. 1.226, s.f.
36 Sobre la formació de l’aliança hispano-genovesa i els seus efectes per la guerra mediterrània,
Fontenay, Michel. «Charles Quint, Malte et la défense de la Méditerranée». Revue d’histoire
moderne et contemporaine 50, no. 4. (2003-04), p. 20-26. Rentet, Thierry. «Une côte à défendre:
le littoral languedocien à la fin des années 1530». Cahiers de la Méditerranée, 70, (2005), p.
2-6 —la numeració és la de l’edició digital—. Bunes Ibarra, Miguel Á. de. «La defensa de la
Cristiandad; las armadas en el Mediterráneo de la edad moderna». Cuadernos de Historia
Moderna. Anejos, v, (2006), p. 81.
37 Pardo Molero [2], p. 311-430; Martín Corrales, Eloy. «Cataluña ante los ataques de la armada
otomana y del corso norteafricano (1504-1571)». Text de la ponència presentada al xiii Congrés
d’Història de Barcelona: Barcelona i el mar. En memòria d’Antoni de Capmany (1742-1813).
Barcelona: Museu Marítim de Barcelona; Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 2013.

38 Pels atacs a Eivissa, veure Macabich Llobet, Isidor. “Sobre la ofensiva franco-turca en la tercera
guerra entre Carlos V y Francisco I”. Hispania: Revista Española de Historia, 9, no. 37, (1949), p.
635–41. Escandell Bonet, Bartolomé. Ibiza y Formentera en la Corona de Aragón, vol. 2. Palma
de Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 1995. p. 485. Sobre l’impacte de l’aliança franc-otomana
a 1543-44 i 1551-52 per la defensa mallorquina i, principalment d’Alcúdia, veure Deyá BauzÁ,
Miquel J. «Defensa i milícia». A: Història d’Alcúdia: el segle xvi, Deyá Bauzá; MAS Forners, Antoni;
Rosselló Vaquer, Ramon. Ajuntament d’Alcúdia, 1999. p. 207-12. Ampliat a «El paper d’Alcúdia
i el seu port en la defensa del regne durant el segle xvi. El cas de les amenaces franceses de
meitat del segle xvi», A: iii Jornades d’Estudis Locals d’Alcúdia. Alcúdia: Ajuntament d’Alcúdia,
2004. p. 171-77.
39 Veure l’interrogatori a l’espanyol i les cartes del virrei Felip de Cervelló i d’Álvaro de Madrigal
al príncep Felip. Mallorca, 15/6/1544. AGS, EST, K 1.704, docs. 116-18. També l’avís enviat a la
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40 Braudel [2], vol. 3.
41 Pagament dels avisos de les viles de Llucmajor i Santanyí als jurats mallorquins. Palma de
Mallorca, 25/3/1598. ADM, MSL, lib. 110, f. 22v; coincideixen amb el registrat per Vidal Tomàs [6].
Sobre la fortalesa de Portopetro, Chaves Alemany, Juan González de. Fortificaciones Costeras de
Mallorca (Palma de Mallorca: Col.legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, 1986), p. 123-29.
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Els avistaments de fustes de rems «mores» registrats són més
nombrosos que els de cristianes. La seva forma d’actuar no era gaire
diferent. Com els anteriors, es refugiaven a indrets com el caló d’es
Màrmols, cala Figuera, cala Socarrada o cala Barca Trencada, entre
d’altres.43 No obstant, la documentació assenyala que la majoria
d’agressions foren persecucions i captures marítimes.44 També ens
indica que eren els atacats els que, principalment, aprofitaren les
cales i ports de la costa per guarir-se, fins i tot abandonant la seva
embarcació i fugint a l’interior, per evitar ser captivats. En elles també
podien rebre el suport de la població, com en el cas de la barca
d’Antoni Torres a cala Figuera l’any 1513.45
L’afluència d’embarcacions corsàries musulmanes en aquesta
franja costanera responia, a més del seu caràcter com a lloc de
pas, a la proximitat del nord d’Àfrica, concretament d’Alger, i de
Cabrera.46 Per arribar a entendre el paper d’aquesta illa en l’activitat
corsària, hem d’anar més enllà de simplement considerar-la, com en
el casos de Formentera i la Dragonera, com un «niu de corsaris», per
utilitzar l’expressió de l’època; una qualificació que respon a l’escàs
control d’aquesta, basat en part en la mateixa presència d’aquests
navegants. No obstant, aquests acudien allí i als illots dels voltants,
pel fet que els hi oferien suficients i accessibles llocs de refresc per
43 Entre d’altres, l’avistament d’una galiota barbaresca al caló d’es Màrmols, el d’un bergantí
barbaresc a cala Figuera i el d’una fusta de rems a cala Socarrada. 19/6, el 14/12/1496 i el
4/5/1497. AMP, C, lib. 1.206, s.f. El darrer d’aquests tres indrets és l’únic difícil de localitzar.
Es trobaria prop del Rost d’en Barragot, segons Aguiló Adrover, Cosme. «Toponímia marina de
Felanitx, Santanyí i Ses Salines». Randa, 10, (1980), p. 47. També l’avistament d’una fusta sortint
de cala Figuera. 30/11/1526. AMP, C, lib. 1.235, f. 102v; i el de dues fustes de rems entrant a cala
Barca Trencada. 29/6/1528. AMP, C, lib. 1.237, s.f.
44 Entre d’altres, la persecució de dos llenys per dues fustes el 31/12/1493. AMP, C, lib. 1.202,
s.f.; la d’una caravel·la per una fusta de rems. 26/3/1520. AMP, C, lib. 1.226, s.f.; la captura de
dues naus castellanes, procedents d’Alger prop de Ses Salines per dues fustes turc-barbaresques
i l’intent de capturar una nau armada a Palma per avisar de la presència dels corsaris. 15 i
20/7/1511. AMP, C, lib. 1.219, s.f.
45 Carta de Francesc H. de Gualbes, regent de la lloctinència general, al batle i al capità de
Santanyí. Mallorca, 30/5/1513. ARM, LC, lib. 256, f. 46v. També comptem amb la referència a
la persecució d’un navili per dues fustes barbaresques. Per evitar la captura, els perseguits
es dirigiren a cala Solimina, on desembarcà la tripulació i fugí cap a l’interior, abandonant
l’embarcació. 6/1/1529. AMP, C, lib. 1.237, s.f.
46 Per exemple, l’avistament d’una fusta barbaresca d’entre deu i onze bancs. 11/3/1497. AMP,
C, lib. 1.206, s.f.; el de dues fustes front a cala s’Almunia. 25/6/1519. AMP, C, lib. 1.226, s.f.;
el d’una fusta a cala Figuera i el de tres fustes a ses Salines. 20/7 i 29/8/1524. AMP, C, lib.
1.232, s.f.; el d’una fusta de dotze bancs. 21/1/1526. AMP, C, lib. 1.234, s.f.; el de sis fustes
barbaresques el 7/6/1558. SQIL, 1, no. 13, (1958), p. 1; el d’un nombre indeterminat d’unes deu
fustes, que les autoritats de Santanyí transmeteren als jurats de Palma, per mitjà de Pere Lliteres
i Cosme Vicens. 15 i 16/8/1577. ADM, MSL, lib. 109, ff. 17r i 20r; i un altre comunicat per mitjà
de Damià Vicens. 20/8/1598. ADM, MSL, lib. 110, f. 45r.
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una esquadra petita o mitjana. De fet, la seva afluència no disminuïa
malgrat la presència de la fortalesa i d’una petita guarnició, ja que
podien continuar recalant a l’illa, situant-se a la cala de Santa Maria.
Tampoc s’incrementava excessivament en els diferents moments en
que l’artilleria musulmana destruí el castell.47 Els mateixos jurats
mallorquins assenyalaven que la manca de control de tota l’illa,
tenia com a principal conseqüència la captura de les embarcacions
carregades de cereal, procedents de Sicília.48 La presència dels
corsaris s’hauria d’atribuir, per tant, a que era un punt d’escala en les
seves pròpies travessies i on podien refugiar-se en cas de necessitar
abastir-se o després de realitzar alguna captura.49
Els desembarcaments en la costa de Santanyí també foren
realitzats, principalment, per petits grups d’embarcacions. Part de
les seves tripulacions s’amagava en els llocs d’embarcament de
pescadors, per emboscar-los i perseguir-los durant curtes distàncies.50
També atacaven als vigilants situats en diferents punts del litoral.51
No obstant, el nombre de captius resultat d’aquestes ràpides accions
sempre properes a la mar, va ser bastant baix.
Els atacs lluny de la costa foren molt puntuals i obeïen a una forma
d’operar, diferent a l’habitual, que s’ha de situar en els principals
moments de disputa entre els dos grans imperis mediterranis. L’assalt
de 1531, una de les accions que conformen l’exitosa campanya liderada
per Sinan Reis, el jueu d’Esmirna, un dels principals capitans de
Barba-rossa; amb l’objectiu d’atacar els llocs vitals per la navegació en
aigües mallorquines, perjudicant la comunicació entre les penínsules
Ibèrica i Itàlica. El que diferencia Santanyí d’altres indrets és que mai
havia patit un atac tan directe. Els jurats mallorquins afirmaven a
Carles I que els corsaris donaven «salt en terra per los lochs inaudits
e dels quals no es memòria que fustes de moros hagen insultats».52
De fet, l’èxit dels corsaris es basà en el factor sorpresa, derivat del
coneixement que els renegats tenien de la vigilància costanera. Els
dos-cents musulmans arribaren així el 3 d’octubre a la vila sense
47 Sobre aquesta fortalesa, veure Aparicio Pascual, Àngel. El castell de l’illa de Cabrera. Palma de
Mallorca: Edicions Documenta Balear; Institut d’Estudis Baleàrics, 2012. p. 31-57.
48 Carta dels jurats de Mallorca a la princesa Joana, regent d’Espanya. Palma de Mallorca,
4/12/1557. AGS, EST, llig. 322, doc. 290.
49 Avís d’Alcúdia a Pollença sobre la captura de dos navilis castellans, procedents d’Alger,
carregats amb cera i altres mercaderies, per dues fustes turc-barbaresques a Ses Salines. Alcúdia,
15/7/1511. AMP, C, lib. 1.219, s.f.
50 Un altre avís entre els mateixos, 15/7/1511. AMP, C, lib. 1.219, s.f.
51 Id., 21/3/1529. AMP, C, lib. 1.237, s.f.
52 Carta dels jurats de Mallorca a Carles i. Palma de Mallorca, 12/9/1531. AGS, EST, llig. 461,
doc. 102.
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47 Sobre aquesta fortalesa, veure Aparicio Pascual, Àngel. El castell de l’illa de Cabrera. Palma de
Mallorca: Edicions Documenta Balear; Institut d’Estudis Baleàrics, 2012. p. 31-57.
48 Carta dels jurats de Mallorca a la princesa Joana, regent d’Espanya. Palma de Mallorca,
4/12/1557. AGS, EST, llig. 322, doc. 290.
49 Avís d’Alcúdia a Pollença sobre la captura de dos navilis castellans, procedents d’Alger,
carregats amb cera i altres mercaderies, per dues fustes turc-barbaresques a Ses Salines. Alcúdia,
15/7/1511. AMP, C, lib. 1.219, s.f.
50 Un altre avís entre els mateixos, 15/7/1511. AMP, C, lib. 1.219, s.f.
51 Id., 21/3/1529. AMP, C, lib. 1.237, s.f.
52 Carta dels jurats de Mallorca a Carles i. Palma de Mallorca, 12/9/1531. AGS, EST, llig. 461,
doc. 102.
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ser descoberts, motiu pel qual van poder saquejar-la i emportarse entre cinquanta-dues i cinquanta-quatre persones, impedint
que demanessin suport a les viles de l’interior que els havien de
socórrer.53 No obstant, això no impedí que les autoritats culpessin de
part de la desgràcia als homes de la vila Porreres, per no haver acudit
en ajut seu. La queixa es repetí en anys posteriors, però desconeixem
les circumstàncies en que no s’hauria prestat el debut suport.54
El que sí tenim per segur és la creació d’un estat de pànic entre
els habitants. L’amenaça de la despoblació serví per demanar
una rebaixa en les contribucions fiscals. La vila també aconseguí
llicència i recursos per aixecar una modesta murada, davant el perill
que el sentiment d’angoixa portés a la despoblació del nucli.55 La
qualifiquem així perquè de ser-hi, amb tota seguretat, no hauria
impedit els èxits de l’atac, en les mateixes condicions. Prova d’això
és que la vila va ser assaltada a 1546 i a 1571.56 La funció del mur era
guanyar temps i resistir fins a l’arribada dels reforços de les demés
viles, en cas que decidissin complir amb la obligació de socórrer als
nuclis de la vessant marítima, quan fossin avisades de la necessitat de
fer-ho.57 Més importants foren els esforços per reforçar la vigilància
costanera a mitjan segle xvi, com en altres regnes de la Monarquia,
per millorar la detecció d’embarcacions enemigues i comunicar els
seus moviments als territoris veïns.58 D’aquí la construcció de torres
de vigilància/defensa com la d’en Beu de cala Figuera o la torre Fesa
de cala Santanyí, que també actuaven com a refugi temporal.59
D’acord amb l’evolució general del cors, traçada per la historiografia,
el nombre de ràtzies s’incrementà a partir de 1580, arrel del trasllat
dels efectius navals hispans i otomans a altres fronts.60 La situació
resultant confirmà el paper del cors com a principal forma de guerra
53 Carta del virrei Carles de Pomar a l’emperadriu Isabel. 8/10/1531. AGS, EST, llig. 461, doc.
105.
54 Santamaría Arández [4], p. 208. L’any 1579, el capità Guillem de Tagamanent protestà perquè
els de Porreres no acudiren al «via fora» declarat per l’avistament de nombroses embarcacions
nord-africanes a la costa. SQIL 2, no. 36 (1959): 1.
55 Rosselló Vaquer [7], p. 129 i 132. Juan Vidal, Josep. «La defensa del reino de Mallorca en la época
de Carlos v (1535-1558)». A: Martínez Millán, José (coord.). Carlos v y la quiebra del humanismo
político en Europa (1530-1558), vol. 1. Madrid: Sociedad Estatal para la Conmemoración de los
Centenarios de Felipe ii y Carlos v, 2001. p. 555.
56 Vidal Tomàs [6].
57 Observem una funció similar en el cas solleric. Santamaría Arández [4], p. 244-46.
58 Sobre la millora de la vigilància valenciana, veure Boira Maiques, Josep Vicent. «Geografia i
control del territori. El coneixement i la defensa del litoral valencià al segle xvi: l’enginyer Joan
Baptista Antonelli». Cuadernos de Geografía, 52, (1992), p. 183-99.
59 Aguiló Adrover [6]. González de Chaves Alemany [9], p. 114-22.
60 Fontenay; Tenenti [2], p. 240-45.
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mediterrània, caràcter que ja ostentava anteriorment, a causa de
l’escàs nombre d’enfrontaments directes entre les armades estatals.
No obstant, de moment, no disposem de dades suficients per
confirmar aquesta tendència pel cas que ens ocupa, més enllà de la
proliferació de naus de corsaris anglesos, atrets per la importància de
Portopetro en la navegació de la zona.
L’anàlisi de l’amenaça corsària necessita també d’una valoració de
les conseqüències de les algarades per la població. Malauradament,
pel que fa a la demografia, el primer registre parroquial de
defuncions data de 1571, sent posterior a les principals ràtzies citades
per la historiografia. És més, en ell no hem trobat mencions a morts
produïdes en el transcórrer o amb posterioritat a les agressions.
D’aquí la manca d’un registre fiable d’òbits.61 Per aquesta raó, com
en altres casos, hem de recórrer a dades de tipus fiscal, com la
recaptació del morabatí i els estims. En aquest cas, els arxiconeguts
problemes i limitacions d’aquestes fonts, no són cap obstacle, perquè
el nivell de riquesa és un dels aspectes que volem observar i aquest,
sens cap dubte, incideix en els moviments de població. L’aplicació
dels coeficients convencionals —entre quatre i mig i cinc—,
mostraria una tendència demogràfica ascendent fins l’any 1517,
moment en que s’aprecia una davallada significativa del nombre de
focs, que no mostrà signes de recuperació fins el 1545. Això indicaria
la reducció del nombre de famílies amb un patrimoni superior a les
deu lliures mallorquines a la meitat, en un període de vint-i-vuit anys.
La davallada més important s’observa entre 1517-31, que s’hauria
d’atribuir a la Germania i els posteriors a aquesta, marcats per factors
com una epidèmia de pesta i l’habitual intermitència del valor de les
collites de cereal, amb significatives reduccions a 1526 i 1530. Per
tant, l’atac de Sinan Reis a l’octubre de 1531, amb la pèrdua d’una
cinquantena d’habitants, no faria més que accentuar una conjuntura
regressiva.
L’impacte dels atacs de 1546 i 1571 sembla menor. Pel primer
no parlem de pèrdua de població, perquè les autoritats negociaren
i pagaren uns dos mil cinc-cents escuts, per rescatar a les trenta-sis
persones captivades. El lleugeríssim increment del nombre de focs
de cent-cinc a cent-vuit entre 1542-52, també apunta que la situació
no fou de recessió econòmica, especialment si tenim en compte que
s’havia de pagar la suma que les autoritats avançaven pel rescat. Pel
segon, amb uns vint-i-sis captius, les pèrdues no poden considerarse sinó molt escasses, especialment si tenim present l’espectacular
61 Llibre de defuncions de la parròquia de Santanyí dels anys 1572-96. ADM, lib. I/68-D 1.
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creixement del nombre de focs entre 1566-73, fins al punt de gairebé
doblar-se, passant de noranta-dos a cent-cinquanta un. És a dir,
aplicant els coeficients habituals, parlaríem de vint-i-sis captius sobre
una població d’entre sis-cents setanta-nou i set-cents cinquanta-cinc
habitants. La tendència també apunta a que el terme de Santanyí
progressà econòmica i demogràficament, independentment de la
presència dels corsaris i dels atacs perpetrats per aquests a l’espai
marítim. A més, la coincidència d’aquest darrer atac amb la batalla de
Lepant, demostra el desenvolupament paral·lel del cors a l’ocasional
xoc entre les armades oficials.62 Per tant, les fonts apunten a que els
atacs corsaris no constituïren el principal factor, que explicaria les
dificultats de Santanyí.
L’escàs nombre de pèrdues no significa l’absència del temor
a esser captivat. No obstant, l’hem de considerar en la seva justa
mesura i en base a la pròpia dinàmica del cors, fugint d’una vida
completament d’esquenes a la mar, on la fortalesa de Cabrera
s’assemblava a «un castellot embruixat».63 El risc existia evidentment,
tal i com ho demostra la persistència de la captura de petits nombres
de persones, prop de la costa, per petites esquadres d’embarcacions
armades en cors. De fet, el captiveri de l’enemic era un dels
principals elements del cors entre cristians i musulmans. Per aquesta
raó, no ens ha d’estranyar un major temor als atacs dels «infidels» que
els dels correligionaris. En aquest moment, no podem apuntar un
nombre exacte dels captius, perquè encara ens manquen dades per
alguns períodes del segle xvi. Tampoc sabem quants foren redimits,
quan, en quins termes i com es readaptaren a la societat, després
del seu captiveri. També, per la manca de referències, desconeixem
quantes persones moriren durant els assalts a la vila o en les preses
efectuades al litoral.
Finalment, també s’hauria de valorar la participació dels
santanyiners i dels ports del terme en el conjunt de ràtzies balears i
mallorquines contra la navegació musulmana i la costa nord-africana.
No obstant, de moment, les referències sobre el cors mallorquí al
segle xvi són insuficients, ja que les fonts documentals treballades no
ens ofereixen gaire informació al respecte.

Conclusions: un perill marítim moderat
L’anàlisi de les accions enregistrades des d’una perspectiva de
llarga durada, demostra que s’ha exagerat l’impacte del cors musulmà
en aigües, en el litoral i, sobretot, la vila de Santanyí. En primer lloc,
la vila només va ser assaltada en comptades ocasions, coincidents
amb els moments de major tensió en el conflicte entre la Monarquia
hispànica i l’Imperi otomà. Només en la primera d’elles hi veuríem
una influència en un empitjorament significatiu de la situació
socioeconòmica del terme, però en cap cas en seria el principal. En
canvi, els altres dos no frenaren una tendència a l’alça del terme
i, molt possiblement, de la seva demografia. Per tant, la presència
i les agressions corsàries no foren realment un impediment pel
desenvolupament del terme. En segon lloc, els atacs més freqüents en
terra es produïren molt a prop de la costa per part de petits grups de
fustes armades. La seva tripulació no s’allunyava gaire del litoral, per
poder reembarcar, en cas de que acudissin reforços des de l’interior,
i evitar ser captivats. Per aquesta raó, les agressions solien consistir
en emboscades als qui freqüentaven els espais propers a la mar,
com pescadors i talaiers. En tercer lloc, les persecucions marítimes,
no sempre finalitzades en captura, foren les accions més freqüents.
Aquest fet no és estrany si tenim present el caràcter marítim del cors.
El fet de ser el punt més proper al nord d’Àfrica i la possibilitat de
refrescar i guarir-se a Cabrera, afavorien òbviament a la presència de
fustes musulmanes en aigües de Santanyí. També ho feia el fet de ser
un punt de pas en la navegació des de i cap a Llevant, especialment
els principals mercats mediterranis dels que s’importava cereal,
per combatre les caresties. Per tant, parlem d’un espai marítim on
confluïen les rutes comercials i corsàries, en el qual més que una
amenaça o un setge constant, parlaríem d’un perill moderat, que es
redueix a mesura que ens allunyem de la costa. En aquest darrer,
les accions que puntualment es desmarcaren d’aquesta tònica, són
les que crearen un estat d’alarma i angoixa, típic de les societats
frontereres mediterrànies, que ha arrelat fortament en les tradicions
culturals i en l’imaginari popular.

62 Duran, Eulàlia. Les Germanies Als Països Catalans. Barcelona: Curial, 1982. p. 66–67. Juan
Vidal, Josep. «La evolución de la producción agrícola en Mallorca durante la Edad Moderna.
Fuentes y problemas para su estudio». Moneda y Crédito, 145, (1978), p. 93–94. El darrer autor
incrementa el nombre de captius fins a quaranta-sis, per l’atac de 1546 a [12], p. 580. Pels atacs
de 1546 i 1572, veure Vidal Tomàs [5] i els treballs de Rosselló Vaquer [6].
63 «Mostrant perfils de quimera, pel gran mar incendiat, propera, me par Cabrera un castellot
embruixat». Guasp, Bartomeu. «Estampa marítima». SQIL, 3, no. 71, (1960), p. 1.
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amb els moments de major tensió en el conflicte entre la Monarquia
hispànica i l’Imperi otomà. Només en la primera d’elles hi veuríem
una influència en un empitjorament significatiu de la situació
socioeconòmica del terme, però en cap cas en seria el principal. En
canvi, els altres dos no frenaren una tendència a l’alça del terme
i, molt possiblement, de la seva demografia. Per tant, la presència
i les agressions corsàries no foren realment un impediment pel
desenvolupament del terme. En segon lloc, els atacs més freqüents en
terra es produïren molt a prop de la costa per part de petits grups de
fustes armades. La seva tripulació no s’allunyava gaire del litoral, per
poder reembarcar, en cas de que acudissin reforços des de l’interior,
i evitar ser captivats. Per aquesta raó, les agressions solien consistir
en emboscades als qui freqüentaven els espais propers a la mar,
com pescadors i talaiers. En tercer lloc, les persecucions marítimes,
no sempre finalitzades en captura, foren les accions més freqüents.
Aquest fet no és estrany si tenim present el caràcter marítim del cors.
El fet de ser el punt més proper al nord d’Àfrica i la possibilitat de
refrescar i guarir-se a Cabrera, afavorien òbviament a la presència de
fustes musulmanes en aigües de Santanyí. També ho feia el fet de ser
un punt de pas en la navegació des de i cap a Llevant, especialment
els principals mercats mediterranis dels que s’importava cereal,
per combatre les caresties. Per tant, parlem d’un espai marítim on
confluïen les rutes comercials i corsàries, en el qual més que una
amenaça o un setge constant, parlaríem d’un perill moderat, que es
redueix a mesura que ens allunyem de la costa. En aquest darrer,
les accions que puntualment es desmarcaren d’aquesta tònica, són
les que crearen un estat d’alarma i angoixa, típic de les societats
frontereres mediterrànies, que ha arrelat fortament en les tradicions
culturals i en l’imaginari popular.

62 Duran, Eulàlia. Les Germanies Als Països Catalans. Barcelona: Curial, 1982. p. 66–67. Juan
Vidal, Josep. «La evolución de la producción agrícola en Mallorca durante la Edad Moderna.
Fuentes y problemas para su estudio». Moneda y Crédito, 145, (1978), p. 93–94. El darrer autor
incrementa el nombre de captius fins a quaranta-sis, per l’atac de 1546 a [12], p. 580. Pels atacs
de 1546 i 1572, veure Vidal Tomàs [5] i els treballs de Rosselló Vaquer [6].
63 «Mostrant perfils de quimera, pel gran mar incendiat, propera, me par Cabrera un castellot
embruixat». Guasp, Bartomeu. «Estampa marítima». SQIL, 3, no. 71, (1960), p. 1.
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MN. MIQUEL SUAU, MÚSIC I COMPOSITOR.
Santanyí 1678 - Palma 1736
Andreu Ponç i Fullana

L’art de la música ha acompanyat, des de sempre, la vida de
la societat. Tant dins l’àmbit civil com dins el món eclesiàstic ha
estat una manifestació que representa l’expressió de la pietat, de la
devoció, de la diversió, de la joia i també dels moments luctuosos.
Al segle XVIII, la música va viure un gran moment arreu de
l’illa. Nombrosos estudis ens parlen d’aquest fet i ens ofereixen una
informació de primer ordre. No solament a Palma, la capital, sinó
també als diferents pobles es gaudia d’unes activitats musicals prou
importants, sempre en la mesura de les seves possibilitats.
Dins l’apartat de la música religiosa, la Capella de Música de
la Catedral, fundada el 1596, era l’agrupament més important de
Mallorca. Les seves actuacions en els diferents actes litúrgics, amb
acompanyament d’orgue o d’altres instruments, eren molt celebrades,
ja que comptaven amb un extens repertori. Recordem els ministrils,
conjunt d’instrumentistes de vent, fundats uns mesos abans de la
capella i que acompanyaven aquesta en les seves interpretacions.
Els actes de la Capella de la Catedral es diferenciaven en “dins
la Seu” i “fora de la Seu”. Dins la catedral intervenien en totes les
celebracions importants: Nadal, Setmana Santa, Corpus, etc. Fora de
la Seu es troben documentades funcions al convent de sant Domingo,
al de sant Francesc, a la capella de santa Aina de l’Almudaina, a les
Caputxines, Monti-sion, a la Concepció, etc.
Dins l’àmbit civil prenien part en les proclamacions,1 festes
gremials i privades, esdeveniments polítics, noces i altres festes de
caire popular.
El que cobrava la Capella de la Seu per la seva feina es dividia
en vint pars i després es repartia entre els músics segons les parts
que cada un tenia assignades. Per exemple, el mestre tenia quatre
parts, altres músics en tenien dues, una o un “quartó”, és a dir, un
1 A la proclamació del Rei Lluís I, 1724, actuà durant tres dies la Capella de la Catedral.
Interpretà villancicos, simfonies i amenitzà el ball de la Sala. Cobrà 50 ll. 12 s. i 4 d.
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quart d’una part. Vers el 1722 la formació estava composada per 50
membres entre cantaires i instrumentistes.2
Amb el temps sorgiren altres capelles de música, com la de
santa Eulàlia, anomenada “música nova”,3 també la de l’església de
l’Anunciació de l’Hospital General. Cap de les dues contaren amb
el suport del Capítol de la Seu. La rivalitat entre les formacions
foren constants i causaren enveges i problemes fins al punt que els
canonges prohibiren als músics de la Seu l’assistència als actes on
actuassin les altres capelles.
Aquest era, a grans trets, el panorama musical que es vivia a
Mallorca quan nasqué Miquel Vicenç Suau i Garcias, un santanyiner
que visqué entre les darreries del segle XVII i el començament del
segle XVIII. Atesa la tradició eclesiàstica i musical dins la família,
Miquel Suau dedicà tota la seva vida a ambdós quefers.
Les informacions sobre aquest personatge han estat escadusseres.
L’àmbit familiar pràcticament desconegut, i sempre que se l’ha
esmentat s’ha fet de manera general i desdibuixada, cosa que ha
propiciat una sèrie d’inexactituds. A la vegada la seva labor com a
músic i compositor no ha estat estudiada en profunditat.
Aquest treball d’aproximació a la seva biografia no te altre pretensió
que donar a conèixer el màxim de notícies sobre la seva vida. També,
recollir tota la bibliografia sobre el músic i complementar-ho amb
la documentació extreta directament de les fonts corresponents.
Altrament, presentar ordenades cronològicament les composicions
musicals d’aquest autor que fins ara han estat al nostre abast.4
Els estudis i judicis sobre la tècnica i qualitat d’aquestes
composicions és una tasca que no es contempla en aquest treball.
Hi ha prou especialistes en la matèria que ben segur sabran fer una
valoració que determini la vàlua de l’obra musical de Suau.
Per la meva part solament pretenc aportar una aproximació a
la seva biografia, i a la vegada situar-lo dins el context històric de
Santanyí i de Mallorca que per dret de naixença li pertoca.

El marc familiar
Miquel Suau va nàixer a Santanyí dia 7 de novembre de 1678. A
l’Arxiu Diocesà de Mallorca es troba la següent anotació:
“Miquel Vicens Suau
Als 8 9bre. 1678 Baptiz. jo Francesc Suau p. ab llicencia de el Sr.
Rector un fill de Salvador Suau y
de, Michela Garcias conjuges. Nasque als 7 dit. Hague nom Miquel
Vicens. Foren padrins Thomas Garcias, fadri i Margarida Vidal,
donzella. Francesc Suau p.”5
El progenitor, Salvador Suau (1649-1719), era fill de Miquel i de
Margalida Adrover. Tenia dos germans sacerdots: Baptista i Francesc.
Aquest darrer fou el que signà el baptisme del seu nebot, Miquel, i
el que el mateix any havia pres possessori del benefici de l’orgue
de la parròquia de Santanyí,6 instituït un any abans. Aquest benefici
implicava tocar l’orgue, ensenyar solfa i cant als eclesiàstics i també
ensenyar a llegir i escriure als infants de la vila.
Altres germans del pare del biografiat foren Miquel Baptista Blai,
nascut el 1659, i Joana, nascuda el 1664. Salvador Suau Adrover ocupà
el 1711 el càrrec de batle de la porció temporal per part de Santanyí.
És a dir, s’encarregava de cobrar els diners que els santanyiners
estaven obligats a pagar a l’església i de la seva administració. Morí
el 6 de juny de 1719 a Santanyí, a la seva casa “dins los murs”. Fou
enterrat a la sepultura de la capella del Roser. Lliurà testament en
poder del notari Joan Ignaci Terrassa. Nomenà marmessors al seu
germà Francesc i al seu fill Miquel. Els hereus foren el l’esmentat
germà i Antoni, l’altre fill.7
Miquela Garcias, mare de Miquel Suau, passà a l’altra vida el 23
d’octubre de 1728 a Santanyí, “en casa del Rd. Miquel Suau prev. y
Collegial de Lluch y de Antoni Suau sos fills”.8 Feu testament dia 9
d’abril de1725 en poder de Jeroni Nadal, notari de Palma. Nomenà
marmessors als seus fills bans anomenats i a fr. Jaume Josep Vidal
Suau, religiós agustí de Felanitx. També fou enterrada en el vas del
Roser, com el seu marit. Deixà almoines al bací de les Ànimes, al de
la Puríssima Concepció i a N. S. del Roser, i misses al santuari de
Consolació i a sant Joan de la Font Santa.
Miquel Vicens fou el segon fill del matrimoni. Abans havia nascut
Miquela, després naixerien Margalida, Miquela Escolàstica Rosa,

2 GEM - Tom 9. p. 395.
3 A la Capella de Música de la Seu l’anomenaven “la música vella”.
4 A l’hora d’escriure aquest treball resta una part de l’arxiu musical de la Catedral sense
catalogar. Molt possiblement apareguen més obres de Miquel Suau.
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Antoni, Maria i Francisca. Miquel fou sacerdot i músic. Antoni maridà
amb Catalina Onofria Verger i d’aquesta unió nasqué Salvador Suau
Verger, prevere i organista. Maria es casà amb Joan Baptista Verger,
germà de Catalina Onofria i d’aquest matrimoni naixeria Rafel Josep
Verger Suau, que amb el temps seria franciscà menor, company del
beat Juníper Serra i després bisbe de Monterrey, Nuevo León, Mèxic.9
La germana Margalida maridà amb Guillem Vidal Bennassar i foren
els pares de Jaume Josep Vidal Suau, que fou superior del convent
agustí de Felanitx.
La casa que habità aquesta família a Santanyí es trobava ajuntada
a la Porta Murada i ocupava les que avui porten els números 18,
20 i 22 del carrer del Centre, així com la número 1 del carrer Bisbe
Verger. Amb el temps es dividí i, totalment reformades, es convertiren
en els quatre habitatges esmentats. La casa número 1 del carrer Bisbe
Verger encara pertany a la família Suau. De les altres una fou d’una
branca de la família Suau establerta a Palma i propietaris d’una
coneguda sala de cinema de la capital. Altra part va ser l’habitatge
de mn. Bernat Suau Bonet (1890-1952), vicari de Galilea i de sant
Nicolau de Palma. 10 Tots ells, familiars del músic santanyiner. Es sap
que aquest grup de cases era una sola pel fet que al subsol existeix
un cup que les uneix totes.11
Amb aquestes breus notes sobre la família Suau queda palesa una
predisposició vers la vida eclesiàstica i també una tradició musical.
Com hem vist, mn. Francesc Suau Adrover fou mestre de cant i
organista, mn. Miquel Suau Garcias, com veurem, dedicà tota la seva
vida a la carrera musical com a músic i compositor, i la tradició
continuà amb el seu nebot mn. Salvador Suau Verger, que essent
encara diaca ja gaudia del benefici de l’orgue de la parròquia de
Santanyí.12
Després de la partida de baptisme, la següent anotació que trobam
sobre Miquel Suau és el registre del sagrament de la confirmació.
Dia 1 de maig de 1679 el bisbe de Mallorca don Bernat Cotoner
feu una visita general a Santanyí. Amb tal ocasió administrà la
confirmació a un bon nombre d’infants de la vila. Entre ells es

trobaven Margalida Suau, filla de Salvador i de Miquela Garcias, i
Miquel Suau, idem.13 Fou padrí d’aquests nins i nines mn. Llorenç
Caldés, subdiaca. Aleshores Miquel Suau tenia un any.
Estudis- entrada a la capella de música de la catedral
De com foren els primers anys a Santanyí no es troben notícies.
Possiblement les primeres lletres i el primer contacte amb la música
foren de la mà del seu oncle Francesc. Després seguiria els seus
estudis eclesiàstics i musicals a Palma o a Lluc.
La catedral, com s’ha esmentat, era el centre d’ensenyament de
la música més important de Palma. Allà, el càrrec de mestre de cant
s’havia instituït oficialment el 1472, però ja hi era present des del segle
XIV. Era un lloc d’aprenentatge pels minyons que formaven part de
la Capella al temps que s’ensenyava cant als canonges, sacerdots, etc.
Altre lloc amb gran prestigi en l’ensenyament musical era el
santuari de Lluc, on a més d’una formació espiritual que en moltes
ocasions fruitava amb el sacerdoci, s’impartien classes de cant als
minyons de l’escolania i a la vegada s’ensenyava a tocar diversos
instruments, tals com l’oboè, el violí, baixó, viola, flauta,. .. i com no
podia esser d’altra manera, l’orgue.
Mestres especialistes en tals disciplines es desplaçaven a Lluc per
impartir les seves ensenyances. Altrament, els minyons feien estades
a Palma per rebre lliçons de part dels músics, que a més de les seves
actuacions es dedicaven a la docència.
A l’arxiu del santuari de Lluc no he localitzat cap referència sobre
si Miquel Suau va formà part de l’escolania, cosa que s’ha publicat.
Més aviat degueren confondre escolà amb col·legial, càrrec molt
distint que va obtenir, com veurem, molts d’anys més tard.
Per altre banda cal esmentar un altre possible error. De Suau
s’ha escrit que el 1682 era organista de la Seu, substitut del rd. Joan
Benejam,14 cosa improbable, ja que en aquesta data Suau tenia 4
anys. Com a hipòtesi personal em decant per situar l’aprenentatge
de Miquel Suau com a músic i organista a l’entorn de la Capella de
Música de la Catedral, mentre cursava la carrera eclesiàstica, al temps
que obtendria la llicenciatura.

9 Ponç Fullana, Andreu. Fr. Rafel J. Verger i Suau, missioner franciscà i Bisbe de Nuevo León.
Santanyí 1990
10 Sunyer Ramos, Joan “Els clergues de Santanyí i la comarca. Santanyí, 2007.
11 Informació facilitada per Magdalena Suau Escales.
12 Id. nota 10 p. 151.
13 ADM - 1/68-C/2.

14 Julià Rosselló, Bernat. “Maestros y músicos de la catedral de Mallorca”. Roma, 1965. Publicat
a X Trobada de Documentalistes Musicals, 2003.
15 Possiblement l’ordenació tingué lloc entre els anys 1707 i 1712, època de la qual no es
conserven els registres corresponents.

174

175

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

Antoni, Maria i Francisca. Miquel fou sacerdot i músic. Antoni maridà
amb Catalina Onofria Verger i d’aquesta unió nasqué Salvador Suau
Verger, prevere i organista. Maria es casà amb Joan Baptista Verger,
germà de Catalina Onofria i d’aquest matrimoni naixeria Rafel Josep
Verger Suau, que amb el temps seria franciscà menor, company del
beat Juníper Serra i després bisbe de Monterrey, Nuevo León, Mèxic.9
La germana Margalida maridà amb Guillem Vidal Bennassar i foren
els pares de Jaume Josep Vidal Suau, que fou superior del convent
agustí de Felanitx.
La casa que habità aquesta família a Santanyí es trobava ajuntada
a la Porta Murada i ocupava les que avui porten els números 18,
20 i 22 del carrer del Centre, així com la número 1 del carrer Bisbe
Verger. Amb el temps es dividí i, totalment reformades, es convertiren
en els quatre habitatges esmentats. La casa número 1 del carrer Bisbe
Verger encara pertany a la família Suau. De les altres una fou d’una
branca de la família Suau establerta a Palma i propietaris d’una
coneguda sala de cinema de la capital. Altra part va ser l’habitatge
de mn. Bernat Suau Bonet (1890-1952), vicari de Galilea i de sant
Nicolau de Palma. 10 Tots ells, familiars del músic santanyiner. Es sap
que aquest grup de cases era una sola pel fet que al subsol existeix
un cup que les uneix totes.11
Amb aquestes breus notes sobre la família Suau queda palesa una
predisposició vers la vida eclesiàstica i també una tradició musical.
Com hem vist, mn. Francesc Suau Adrover fou mestre de cant i
organista, mn. Miquel Suau Garcias, com veurem, dedicà tota la seva
vida a la carrera musical com a músic i compositor, i la tradició
continuà amb el seu nebot mn. Salvador Suau Verger, que essent
encara diaca ja gaudia del benefici de l’orgue de la parròquia de
Santanyí.12
Després de la partida de baptisme, la següent anotació que trobam
sobre Miquel Suau és el registre del sagrament de la confirmació.
Dia 1 de maig de 1679 el bisbe de Mallorca don Bernat Cotoner
feu una visita general a Santanyí. Amb tal ocasió administrà la
confirmació a un bon nombre d’infants de la vila. Entre ells es

trobaven Margalida Suau, filla de Salvador i de Miquela Garcias, i
Miquel Suau, idem.13 Fou padrí d’aquests nins i nines mn. Llorenç
Caldés, subdiaca. Aleshores Miquel Suau tenia un any.
Estudis- entrada a la capella de música de la catedral
De com foren els primers anys a Santanyí no es troben notícies.
Possiblement les primeres lletres i el primer contacte amb la música
foren de la mà del seu oncle Francesc. Després seguiria els seus
estudis eclesiàstics i musicals a Palma o a Lluc.
La catedral, com s’ha esmentat, era el centre d’ensenyament de
la música més important de Palma. Allà, el càrrec de mestre de cant
s’havia instituït oficialment el 1472, però ja hi era present des del segle
XIV. Era un lloc d’aprenentatge pels minyons que formaven part de
la Capella al temps que s’ensenyava cant als canonges, sacerdots, etc.
Altre lloc amb gran prestigi en l’ensenyament musical era el
santuari de Lluc, on a més d’una formació espiritual que en moltes
ocasions fruitava amb el sacerdoci, s’impartien classes de cant als
minyons de l’escolania i a la vegada s’ensenyava a tocar diversos
instruments, tals com l’oboè, el violí, baixó, viola, flauta,. .. i com no
podia esser d’altra manera, l’orgue.
Mestres especialistes en tals disciplines es desplaçaven a Lluc per
impartir les seves ensenyances. Altrament, els minyons feien estades
a Palma per rebre lliçons de part dels músics, que a més de les seves
actuacions es dedicaven a la docència.
A l’arxiu del santuari de Lluc no he localitzat cap referència sobre
si Miquel Suau va formà part de l’escolania, cosa que s’ha publicat.
Més aviat degueren confondre escolà amb col·legial, càrrec molt
distint que va obtenir, com veurem, molts d’anys més tard.
Per altre banda cal esmentar un altre possible error. De Suau
s’ha escrit que el 1682 era organista de la Seu, substitut del rd. Joan
Benejam,14 cosa improbable, ja que en aquesta data Suau tenia 4
anys. Com a hipòtesi personal em decant per situar l’aprenentatge
de Miquel Suau com a músic i organista a l’entorn de la Capella de
Música de la Catedral, mentre cursava la carrera eclesiàstica, al temps
que obtendria la llicenciatura.

9 Ponç Fullana, Andreu. Fr. Rafel J. Verger i Suau, missioner franciscà i Bisbe de Nuevo León.
Santanyí 1990
10 Sunyer Ramos, Joan “Els clergues de Santanyí i la comarca. Santanyí, 2007.
11 Informació facilitada per Magdalena Suau Escales.
12 Id. nota 10 p. 151.
13 ADM - 1/68-C/2.

14 Julià Rosselló, Bernat. “Maestros y músicos de la catedral de Mallorca”. Roma, 1965. Publicat
a X Trobada de Documentalistes Musicals, 2003.
15 Possiblement l’ordenació tingué lloc entre els anys 1707 i 1712, època de la qual no es
conserven els registres corresponents.
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Seria ja encetat el segle XVIII quan les fonts documentals sobre
les activitats del músic son més abundants, ja ordenat sacerdot, si bé
en data imprecisa.15
La primera vegada que es troba documentada la seva presència
a la Capella de la Catedral és el 1715, quan se li donà una part com
organista.
“Divendres XX setembre 1715. Deinde dona Su Señoria una part
de Musica de la Capella de las que estan vacant, al Rd. Miquel Suau
pr. per organista de la dita capella, que es la part que vaca per mort
de March Brissi”. 16
Aquí començà la presència musical de Suau com organista de la
Seu. Dos anys després, el 1717, al capítol del mes de juny es llegí
una petició del mestre titular de la Capella, mn. Joan Martí. En ella
demanava ser substituït per trobar-se malalt i no poder complir
amb les seves obligacions. Al·legà que feia 40 anys que servia a
la Seu al temps que demana que el seu substitut sia un músic de
dins la mateixa capella: “... que ningu sera mes aproposit per la dita
substitucio que el Rt. Miquel Suau pr”.17 Els canonges tractaren el
tema i elegiren substitut de Martí a Suau.
Al capítol de 13 de novembre de 1720 es resolgué “...que fos
jubilat el mestre Martí de mestre, y que sols aportas el compas dins la
Ceu, y no fora de la Ceu y que de les quatre parts se repartisen entre
dit Mestre Martí y Mestre Suau ço es: dues parts a cada qual, y axí
mateix los miñons quedant per lo dit Mestre Martí lo salari de Mestre
y la masada de los miñons del Cor”.18
Els músics de la Capella de la Catedral no estaven d’acord amb les
maneres de Joan Martí. El culpaven de tenir poques actuacions, per
la qual cosa passaven penúries econòmiques però, així i tot, Martí no
fou jubilat i ocupà la titulació de mestre fins a la seva mort, el 1730.
Mn. Miquel Suau, a més d’organista, va dirigir i governar la Capella
de Música de la Seu durant 14 anys. Sempre com a lloctinent o com a
substitut, mai com a titular, malgrat que fos considerat com a mestre,
tal com figura a molts documents.

16
17
18
80

ACM - Actes Capitulars,1705 - 1716. f. 392 v.
Rosselló Lliteres, Joan.” La capella de música de la Seu. Aproximació històrica”. BSAL - 50.
Parets, Joan. Rosselló, Ramon. “Notes per a la Història de la Música a Mallorca” Tom II, p.
- 81. Mallorca 2004.
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Plet entre el capítol i els músics de la capella
Durant tot el temps que durà la Capella de la Seu, del segle XVI
al segle XIX, hi va haver problemes i també plets entre els músics i
dirigents de la formació i el Capítol.
Un dels canonges, el qual era nomenat Protector de la Música,
servia d’enllaç. Normalment, dipositava la seva confiança en el
mestre de la capella. Però adesiara una intervenció excessiva
del Capítol sobre les activitats i el funcionament dels músics i la
seva feina creaven situacions conflictives entre ambdues parts. Es
produïen plets, expulsions, privacions del sou i altres represàlies.
També perdons per comportaments irregulars o baralles entre els
mateixos músics.19 Tal volta el problema més greu que es produí
dins la Capella comença el 1717, mentre Miquel Suau era lloctinent
i organista. Aquest any un músic procedent de Nàpols anomenat
Antonio Romero va adreçar al Capítol una súplica on demanava se’l
tingués en compte a l’hora de suplir algunes absències dels músics
numeraris. Els canonges acceptaren l’oferiment i manaren a Suau
que el cridàs quan fes falta. Segons el parer dels components de la
Capella, l’habilitat de Romero com a músic era escassa. Al mateix
temps, despertà enveges i gelosies.
Passava el temps i Miquel Suau solament sol·licità els serveis de
Romero en contades ocasions. El napolità es dirigí diverses vegades
al Capítol. Acusava mestre Suau de no cridar-lo, deia que la seva
economia era precària i que necessitava feina. Tot fa pensar que
Antonio Romero havia estat recomanat al Capítol per algú de certa
influència20 ja que els canonges decidiren donar la raó a Romero i
expulsar Miquel Suau de la Capella de Música, juntament amb Bernat
Palmer, Francesc Pujol, Jaume Fornari i Climent Garau, músics que
havien fet costat a Suau.
La revolta que provocà aquesta decisió fou notòria. Els músics de
la Capella es dividiren, mentre uns donaven la raó al mestre altres li
atribuïen problemes, com per exemple que feia vuit mesos que Josep
Castanyer havia renunciat a la cobrança de la seva part a la Capella i
que Suau, com a mestre substitut, havia assumit dita cobrança, sense

19 Joan Crespí, músic de la capella de la Seu en la tercera festa de Nadal desobeí al mestre. No
volgué pujar a l’orgue i el maltractà donant-li “bofetadas”, Se li retengué la paga i l’obligaren a
demanar perdó. ACM - Actes Capitulars 1715. f. 360.
20 El 1715 el Marqués de Lede, Comandant General de Mallorca, sol·licità al Capítol una plaça
de les vacants pel músic Jaume Martí. Els canonges compliren de seguida els desitjos del
comandant.
21 Id. nota 17.
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repartir res entre els altres músics.21
La queixa fou remesa al canonge Femenias, protector de la música.
No he localitzat la documentació referida a la resolució d’aquest
problema, però sí que està documentada una petició del mestre Martí
que, juntament amb altres tres músics, reclamava al Capítol la paga
de vuit mesos que se’ls devia.
Poc després, catorze músics més feren costat a Miquel Suau i,
sense massa explicacions, també foren expulsats.22 Es redactaren
expedients i es cercaren explicacions a unes actuacions que en res
beneficiaren a cap de les parts. El Capítol argumentava les condicions
dels contractes que feia quan admetia un músic a la Capella “Se
troba en pacifica y quieta pocessio mes que centenae inmemorial
de provehir y anomenar mestre de la Capella de Musichs de dita
Sta Yglesia Cathedral y de admetre y elegir los dames musichs de
la mateixa capella, com tambe de asseñalar a cada quals de ells la
porcio y quantitat de salari que han de raber en los actes de musica
conforme la sua pericia y veu: de dispondre el modo en que se ha
de governar dita Capella y axi mateix de corregir y castigar los
transgressors ab les penes proporcionades y ben vistes fins a privar i
expellir qualsevol de ells”.23
El Capítol seguia amb la seva decisió i autoritat. “Consequentment
que ha pogut expellir a la Rd. Miquel Suau pre. Sustitut de Mestre
y a los altres musichs de dita sustitució y pars destinades, los quals
menos deven ni poden ser conservats en dits empleos y porcions
contradient al Molt Iltr. Capitol”.24
Mentre estava en marxa aquest litigi, la Capella de Música, amb
Suau al capdavant, seguia la seva feina, però amb una vigilància
extremada per part dels canonges.
Pel setembre de 1728, Miquel Suau estrenà un oratori dedicat a
la Verge de Montserrat. Al llibret, Suau hi figura com a mestre de la
capella, a la qual cosa el Capítol també hi vegé problemes: “...haver
tenido noticias de que se ha divulgado un papel impreso con licencia
de su Vicario General cuya inscripcion es Oratorio de la Sacratissima
Ymagen de Nª Sª de Monserrat en que se afirma haverla cantado
la Capilla de la Cathedral, siendo maestro el Ldo. Miguel Suau prb.

22 Després d’aquest fet poca cosa quedà de la Capella de la Seu. En conseqüència i per
resolució capitular es va decidir formar una nova planta de músics. Entre ells hi figurava
Antonio Romero.
23 Id. nota 18.
24 ADM - 17/83/6. f. 2.
25 ADM - 17/83/6. f. 36.
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lo que no puede dejar de extrañar, porque dicho Suau munca ha
sido Maestro de la referida Capilla, pues solamente fue nombrado
Substituto del Licd. Juam Martí p. Maestro en propiedad de la misma
Capilla”.25
El Capítol demanà que es recollís el llibret i es borràs la titulació
de mestre que, segons ells, s’atribuí Suau i a la vegada es castigàs
amb la pena corresponent. En defensa del músic sortí d. Miquel
Fullana, de la Cúria, dient que la impressió del llibret anà a càrrec
del Regiment de Lleó, i que per tant l’autor no hi va intervenir. En
l’expedient s’inclou, a més del fulletó esmentat, un exemplar del
“Villancicos” del 1719, on sí hi figura Suau com a lloctinent. Tot
plegat, volia demostrar que el fet d’aparèixer com a mestre fou una
errada d’impremta.
Al poc temps, mn. Miquel Suau i els altres músics reberen la
resolució capitular que els expulsava de la capella. De res serviren
les mostres de suport d’altres persones que no veien delicte en el
comportament dels músics.
El plet, per tant, seguia el seu curs i Suau decidí viatjar a Roma per
defensar-se i defensar també els seus companys. Tots plegats, a més
de l’honor com a professionals de la música, es jugaven el seu modo
de viure, a vegades de manera precària.
Abans de partir, el grup de castigats encapçalats per Suau havien
elevat la seva protesta davant el Bisbe de Mallorca. Aquest tractà el
tema amb el Vicari General, que resolgué en sentència definitòria que
el Capítol no podia expulsar als músics sense formar un expedient.
També que el que tenia autoritat per admetre músics eventuals, com
Antonio Romero, era el mestre de la capella.
El bisbe Zepeda, abans de deixar la Diòcesi i suposadament per
rentar-se les mans de tot plegat, passà les reclamacions d’ambdues
parts a la Signatua Apostólica. Això provocà el viatge de Suau a
Roma per intentar trobar una sortida al conflicte, que havia arribat
a un punt en que resultava difícil una solució. La junta de la Capella
de la Catedral es reuní: “Vui als 27 janer 1729. Convocats y ajuntats
en casa del Mestre Suau per junta ordinaria de Sta, Cesília fonch
proposat per el dit mestre que ia sabien los de la junta que estava
de pronta partida per la Ciudad de Roma y axi era necessari dexar
subjecta capás y suficient par la aconomia y govern de la Capella y
discorreguts los vots de un en altre fonch resolt y determinat nemine
discrepante fonch elegit al Rd. Bernat Palmer pr. y en ausensia sua

26 ADM - 17/131/11.
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25 ADM - 17/83/6. f. 36.
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lo que no puede dejar de extrañar, porque dicho Suau munca ha
sido Maestro de la referida Capilla, pues solamente fue nombrado
Substituto del Licd. Juam Martí p. Maestro en propiedad de la misma
Capilla”.25
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26 ADM - 17/131/11.
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al Rd. Juan Crespí pr.”.26
Per la seva part, Miquel Suau demanà llicència per viatjar.
Explicà que el motiu es l’haver estat citat per comparèixer davant
les autoritats eclesiàstiques, segons lletres trameses per Monsenyor
Millino, auditor de la Rota, el 5 de maig de 1728. Sol.licità el permís
perquè, a l’hora de les distribucions pecuniàries, “...no fan absencia
del pnt. Regne qui ho participa, no se presumesca que han dexay o
renunciat el ser Musichs de dit Capella y que per tant es vacant la
sua porció”.27 Suau tenia tres parts, una com organista i dues com
mestre substitut. El Capítol li autoritzà el viatge, però solament se
li mantingué la part d’orgue. Consideraren que les altres dues parts
havien d’esser reservades pel mestre que el substituís.
La proposta de la junta de la Capella que havia presentat Bernat
Palmer com a substitut no fou acceptada. Els canonges, mitjançant
Rafel Ginard, notari síndic del Capítol, declaraven que es trobaven
en poder de elegir al seu parer mestre de capella en cas d’absència,
que era el cas, malaltia o altres impediments. Per tant, recorden que
en totes les funcions dins la mateixa catedral com també a totes
les actuacions que es fan a altres esglésies, enterros i demés actes
en que canten els músics numeraris i també els agregats, el mestre
titular segueix essent Joan Martí i substitut Miquel Suau i “Haventse
aussentat de aquest Regne en messos passats dit Suau pr. y trobantse
dit Martí molt achacos, diputa el Il. Capitol al Rd. Miquel Planes pr.
pera que sustituint per Marti cuyda de las Musicas en lloc seu com
antes la executava dit Suau”.28
Tornant al plet ens trobam que Mn. Millino havia estudiat
detingudament el cas i després de moltes voltes i argumentacions
es decantà per la decisió del Capítol, tot i que els procuradors dels
músics defensaren aquests amb tota força.
El tribunal de la Rota invalidà la sentència del Vicari General de
Mallorca i l’expedient passà al judici del Papa per a la confirmació
final. Arribada la sentència definitiva es donava la raó al Capítol de
la Catedral.29
Els músics dissidents renunciaren al plet, i el rd. Mesmero, de
la Càmara Apostòlica presentà el text. En primer lloc signà Miquel
Suau i, després, els seus companys. Al mateix temps renunciaven als
seus llocs de feina a la Capella de La Seu. Es comprometien també a

refer al Capítol totes i cada una de les despeses pertinents generades
pel plet. En garantia Miquel Suau diposità una moneda en mans del
notari Salvador Paparocci.
Es signà la sentència dia 1 de setembre de 1730 i tot seguit es
procedí a la publicació. Foren 41 pàgines impreses als obradors de
Pere Antoni Capó de Palma amb el títol següent: “Litterae Executoriales
Sententiae Decreti et Decisionum Sacrae Rotae Romanae in favorem
Capituli Eclesiae Cathedralis Maioricensis, et contra musicos ejectos
a Capella Musicorum eiusdem Sanctae Eclesiae”.30
Aquí finia l’estreta relació de mn. Miquel Suau amb la Capella de
Música de la Seu.
Durant la seva estada a Roma el músic santanyiner escrigué una
carta a mn. Rafel Verger, cunyat de la seva germana Maria: “Al Rd.
Raphel Verger pre. de la Vila de Sanctañy gde. Deu mols anys en
Sanctañy en Mallorca. A Rd. Raphel Verger pre. al 27 7bre 1729 en
Roma. Sr. Raphel me alegraré esta tropia a V. M. ab la salud que para
mi destjo: dins esta rabrá un altar de privilegi per lo Altar mayo de
la parroquia nostra de Santacñy. Tinc una reliquia de St. Domingo
de Sta, Scolástica y del Palio de St. Joseph, la qual portaré yo a esta
parroquia, perque el dia de Sto. Dom. de Sta. Scolastica y de St. Joseph
la pugan adorar a la Yglesia de St. Añy, y fas compte de portar ley
als ultims de 8bre, o el mes llarg per el Novembre. Stimare en coman
a Deu que em dex arribar ab salvament, al doctor Bonet quel beso
les mans, al Sr. Rr. y demes capellans que les beso les mans a mon
germa a la cusi [...] na Margalida mes germanes a na Francisca a
nes cusi el Batista que en coman a Deu que mos pugam veura vius y
em comenara molt a Fra Jaume y que em coman a Deu y en fin em
comenara molt atots los retgidors y que yo los portare las sobra scritas
reliquias; a nals fill de de Jauma Joseph que no eya ningun remey de
poder veura tempora ab infraannum per poderse ordenar ab titol de
patrimoni, y que si no seu despatxa si nos en ell enserá en lo que yo
valga, no dex de comenarme ut supra. Michel Suau pre. Q. S. M. A.
Al Rd. Raphel Verger pr. Mi Hm. y Sr.”.31

27 ADM - 17/131/11.
28 ADM - 17/131/11.
29 Per conèixer més detalls d’aquest procés vegeu: Nicolau Bauçà, Josep. “Un plet mogut per
la Capella de Música de la Seu de Mallorca contra el seu Capítol en el segle XVIII”. II Jornades
Musicals Capvuitada de Pasqua, 1995.

30 ACM - CPS 51/nº 2/d. 16028. nº 3. - Arxiu de les R.R. Agustines, B.P.M.
31 Aquesta carta fou descoberta per Bernat Vidal i Tomàs entre els papers de can Verger i
publicada en part al seu llibre CONSOLACIÓ. Gràcies a la gentilesa de la seva família l’oferim
completa en aquest estudi.
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27 ADM - 17/131/11.
28 ADM - 17/131/11.
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Relíquies de st. Domingo, sta. Escolàstica i pali de st. Josep i detall.
Museu Parroquial de Santanyí.

Com es pot llegir en aquesta carta, Suau no parla dels problemes
que l’havien obligat a viatjar. Les relíquies que esmenta es troben al
Museu Parroquial de Santanyí i el document que autentifica la seva
procedència a l’arxiu de la parròquia.
Sobre l’altar de privilegi cal dir que, abans de les reformes
postconciliars que es portaren a terme a l’altar major, hi havia un
quadret penjat a la part de l’evangeli amb un document que deia:
ALTAR PRIVILEGIADO PERPETUO. Tal volta una romanalla del que
parla Suau.

Beneficiat i organista de Santanyí
El benefici de l’orgue de Santanyí, com hem vist, estava en possessió
de mn. Francesc Suau. A la visita pastoral del bisbe Esterripa, el 1724,
es troba la següent anotació: “Item. per quant havem experimentat la
gran falta del clero de esta Parrochia en lo cant pla,lo qual redunda
de la mala assistencia y Culto Divino per falta de noesser enseñats
de solfa plana y com lo Rd. Francesch Suau pre. sia acullit en esta
Parrochia á totes les distribucions axi fundades....... per tant li man
que dos dies a la semana enseñy de solfa...”.32
Pel que sembla, mn. Francesc no complia la seva obligació com a
mestre de cant i organista, potser per motius de salud, ja que morí
un any després. Conseqüentment, al poc temps de la visita pastoral
esmentada es degué produir la renúncia de mn. Francesc com a
beneficiat, ja que el 22 de juny de 1724 prengué possessori del
benefici de l’orgue de Santanyí mn. Miquel Suau, “Mestre de Capella
de la Seu”.33
D’un any després es troba la següent anotació: “Honor Juan Bonet
olim llevedor del cens del Rd. Comú pagara al Rd. Miquel Suau pr.
Beneficiat y Organista set ll. deu sous y los dich 7 ll. 10 s. y los dich
son ço es 6 ll. 6 s. 6. per les distribucions del cor, 7 sous per la caritat
de 2 misses de Denus, 3 s. 6. per la caritat de una missa Calafat, 3
s. 4 d. per la assistencia a los combregars y las quals partidas fan
suma de 6 ll. i 5 s. 4. lo qual tenia persebut el qdam. Fr. Suau prev. y
vicari son onclo dequi es hereu y 14 s. que dit Rd. Miquel Suau pre.
te percebuts en dit comú des del dia de son possessori fins lo dia pnt..
fet vuy als 30 juny de 1715. Dich 7 ll. 10 s. 2. Dr. Llorenç Burguera
pr. Rr.”.34
No he pogut esbrinar fins quan Miquel Suau posseí aquest benefici.
El cert és que, quan feu testament, ja anomenà al seu nebot Salvador
Verger Suau com a titular del benefici de l’orgue de Santanyí.
Miquel Suau i el Santuari de Lluc
Suposadament, pel fet de ser Lluc un centre d’aprenentatge
musical molt important, hi va haver una forta relació entre Suau i el
santuari. Ja hem esmentat, però, que de moment no es pot provar
documentalment la seva presència a l’escolania.
La primera notícia sobre aquesta relació parla d’una estada i funció
dels minyons de la Capella de la Seu a Lluc, dirigits per mn. Miquel
32 APS - “Visites Pastorals”.
33 ARM - “Llibre primer de Actes de Rt. Comú de Santagni” C - 2269, f. 40.
34 APS - “Llibre de Polices y Pagaments” s.f.
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Suau: “Als 27 Setbre. 1721 pagui a lo Sr. Antono Esterder musich ha
bon compta per haver enseñat los miñons quatre messos duas doblas.
Mes dit dia doni al dit Sr. Esterder dos Reials de vuit per los miñpns
de la Capella Vella de la Seu ab que el Sr. Miquel Suau pre. nos honrá
per lo dia de Nª Sra. y el de la Octava dich 2 l. 55. 4”.35
A una carta sense data del Rd. Jeroni Ferragut al prior Bartomeu
Lladó podem llegir: “...los miñons este dia han cantat a Snt.
Francesch ab gran desempeño. No falten questions ab lo Sr. Suau,
que tots alaben los miñons de Lluch, y ell vol que sols alápien el
seu Lluch, y jo li dich que vener la sua destresa y prontitut pero de
estudis que los nostros li guañan. Encara que lo Sr. Matheu Ecome
ho ha enviat a dir que la confraria va mala, no hem descontent, que
encara que no havem feta sino poques fulles, y confio en lo favor de
Maria Sma. que en sortirem be. No podem atropellar per raó del Sr.
Suau, que sempre te ocupasions, pero feim lo possible. Lo Sr. Ecome
li ha fet demanar llisensia a D. Joan36 para assistirnos, lo que ha
consultat...”.37 Aquestes dues cartes demostren que Suau tenia al seu
càrrec l’ensenyament dels minyons de la Capella de la Seu.
La col·laboració entre Miquel Suau i Lluc fruità amb el nomenament
del músic santanyiner com a col·legial, és a dir, mestre de l’escolania:
“Eleccio en collegial del Rd. Miquel Suau pre. Die VI mensis maiy
Anno a Natte. Dni. MDCCXXIII. Congregats y ajuntats capitularment
en la aposento Prioral, vt. mosio eff. lo M. Rd. S. Barthomeu Lledó
pr. y Prior del Collegi y Sta. Casa de Ntra. Sra. Ssma. de Lluch el
Dr. Christophol Bosch lo Dor. Gregori Salvá lo Dor. Ant. Artigues y
lo Rd. Sr. Francesch Caimari tots prev. collegials de dit collegi, per
efecte de celebrar capitol a lloch solit y acustumat, per tractar les
coses convenients á dit collegi: ha estat proposat per lo dit Mt. Rd. Sr.
Prior lo siguent: Rdi. Patris et Ani. mei. Ya saben vs. ms. com al 21
mars prop passat es estat servit Sa Divina Mag. aportarsen para sa
altra Vida lo Dor. Jaume Salvador Pons pre. olim collegial de nostron
collegi, y que segons mana la Bulla. Appca. de nostron collegi, es
precis passar a fer ellecció de altra collegial, qui en lloch del dit
qdam. Dr. Jaume Salvador Pons pre. que Deu hage, puga servir a
esta Sta. Casa: Per ço he convocat á Vs. Ms. para que en sa eleccio
fahedora descarregar las suas conciencias fent elleccio del que
indicaran ser de mes conveniencia para esta Sta, Casa. Advertintlos

com saben Vs. Ms. la necesitat que te nostron collegi per la enseñansa
de los miñons del cor, de que sia Musich es que ha de ser elegit. Sobre
la qual proposició discorreguts los Vots de un a altre com es costum,
fonch elegit en Collegial lo Rd. Miquel Suau pre. Me. de la Capella de
la Seu, de la Vila de Santañy. Nemine discrepante”.38
D’aquesta manera Suau Entrava a formar part de la vida del
santuari com a mestre de música, càrrec que conservaria fins la seva
mort.
Era habitual que minyons de l’escolania de Lluc fessen estades
a Palma per rebre classes de música. A aquest costum es refereix
la carta de Suau següent: “JHS. Sr. Barthomeu. Vaig reber los
esclatesangs, de que li faig les gracies. Rabrá dos mans de paper, per
que provia el paper que me han duyt. Em som descuidat de scriura
al Sr. Prior. Me ha dit el Sr. Custos que, quant tindra gust, enviy en
Guillem [Fiol], y axi mateix podra enviar en Demia [Font], que tant
un com altre aqui perden mes que guañen Sr. Barthomeu, si so bo en
algo, mani, per sempre seu. Deu lo guardi Desta se casa 8bre. 11 de
1733. Tuus sempre Suau pre. Al Sr. Barthomeu Lledó mi Amo y Sr.”.39
A l’arxiu de Lluc es conserven vàries composicions musicals
manuscrites de Miquel Suau, que s’esmenten en l’apartat corresponent.
D’altra banda, a una carta es parla d’un “Villancico” que, ara per ara,
no s’ha localitzat: “Lluch 29 Octubre 1734. Jhs. Sr. Barthomeu. Me
alegrare que V. M. logri perfecta salut y que tinga unas felices Pasquas
del Naxament del Sr. ab una y altra salud. Aquí va la Nagrilla, un
villancico a 4 ab violins y coblas solas al Naxament, supos que si la
solfa no li agrada, li agradara la lletra. V. M. perdó que no tinch ni
es estat possible despatxar mes prest. Tuus semper Suau. pre. collegial.
La plagueta de solfa plana es de V. Al Sr. Barthomeu Llado pre. mi
Amo y Sr.”.40
Vàries de les composicions conegudes de Suau són de temàtica
llucana, dedicades a la Mare de Deu, de la qual el suposam devot.
Quan viatjà a Roma adquirí una pintura a l’artista italià Giovanni
Jacotti. De tornada l’oferí a la Verge i fou col·locada a la porta que
tancava la fornícula nova que treballà el fuster Bernat Nicolau i
decorada per Joan de Aragón. Portava la següent inscripció: “Giovanni
Yacotti pinxit. Anno 1729. Et Michael Suau pbr. ac Collega qui Romae
fecit instam facere. dedit Virginis Mariae de Lluch die 18 Aprilis

35 Document facilitat per Pep Barceló, arxiver del Santuari de Lluc.
36 Es refereix al Bisbe de Mallorca D. Juan Fernández Zapata.
37 Juan, Rafel. “Hojas de Lluc”. Nº 13 p. 14.

38 A LL - “Llibre de Elections de Priors de Collegials y Determinacions comensat Als 18 otbre.
de 1717 á 1782” f. 16.
39 Id. nota 37 p.15.
40 Id. nota 37 p. 13.
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1731”.41 Actualment, aquesta pintura forma part del Museu de Lluc.
Per aquests anys Suau participà, per orde del Bisbe, en l’examen
d’un músic: “Ilmo. y Rmo. Señor. De orden de V. S. Illma. y Rma. he
examinado de organo a Miguel Reus hijo de Pedro Juan de la Villa de
Sta. Margarita para el obtento. de Beneficio de Organo, que vaco en
la Iglesia de dicha villa y haviendole hallado apto le ha aprobado. En
todo quedo a las ordenes de Vª. Sª. Illma. y Rma. cuya vida gde. Dios
muchos años como deseo y he menester. Palma y Abril 12 de 1728,
capellan de V.S. Illma. y Sma. Q. S. M. B. Miguel Suau pro. Al Illmo.
y Rm. Obispo de Mallorca mi señor.”42
La Capella de Música de Santa Aina
Tot i haver quedats guanyadors en el plet, el Capítol de la Seu
intentà que mn. Miquel Suau i els músics que li havien fet costat no
s’integrassin dins cap agrupació musical. Els expulsats intentaren
instaurar la seva seu a l’oratori de sant Pau, capella adjunta al palau
episcopal. Aquesta decisió no va ser acceptada pels canonges, que
en diverses ocasions presentaren queixes al Bisbe contra aquest
projecte. No podien consentir que de cap manera es pogués fundar
altra capella de música.
Vists tants d’entrebancs, mn. Miquel Suau i els altres músics
cercaren la protecció del poder civil. La petició que proposaren al
Regent consistia en fundar la Capella de Música de Santa Aina, que
tendria la seva ubicació a la capella del Palau de l’Almudaina. El
1734, el regent donà el permís per tal projecte. Es firmà un decret on
s’explicava que aquesta capella de música actuaria en les festes que
pagava el regent i els gremis de Palma.
El primer mestre de la Capella de Música de santa Aina fou Miquel
Suau, creador d’aquesta formació musical, que ocupà el càrrec fins
a la seva mort. El seu successor fou Bernat Palmer, la dirigí fins el
1747. El músic català Joan Rossell, mestre de la Capella de Tarragona,
es feu càrrec de la Capella de Santa Aina durant 17 anys per després
ocupar el mateix lloc a la Catedral de Toledo. Andreu Corró s’ocupà
de la direcció musical de la formació esmentada fins que aquesta
s’annexionà a la Capella de la Catedral, l’any 1772.
La Capella de Santa Aina va tenir una singladura important i unes
pretensions altes, ja que el 1740 sol·licitaren que la formació tingués
el títol de Reial, cosa que s’aconseguí el 1765.

41 Document facilitat per Pep Barceló, arxiver del Santuari de Lluc.
42 ADM - 19/170/7.
186

Per motius econòmics, la trajectòria d’aquesta capella es va
interrompre el 1772 ja que, com s’ha dit, es produí l’annexió a la
Capella de la Seu. Així quedava sols una agrupació musical, però al
poc temps s’adonaren que d’aquesta manera no es podien complir
els compromisos a les festes litúrgiques i civils a la vegada i, per
ordre del capità general, a l’any 1792 es va instituir novament la Reial
Capella de Música de Santa Aina, que havia fundat Miquel Suau.43
L’obra iniciada pel músic santanyiner després de la seva expulsió
de la Capella de la Seu seguiria donant els seus fruits. Les seves
intervencions eren freqüents i molt celebrades. Sota la direcció de
Rossell, interpretaren diversos oratoris per celebrar la festa de santa
Cecília, el 1748 i 1749. Al 1757 cantaren altre oratori a sant Francesc.
Un any després, actuaren a les caputxines, sense data segura, al
convent dels agustins, a noces, festes populars i religioses i també a
enterraments.
Queda el dubte de saber si la Capella de Música de santa Aina
va deixar sentir les seves veus a les exèquies del seu fundador, mn.
Miquel Suau.
La Confraria de Santa Cecília
Santa Cecília va ser una noble romana que entre els anys 180 i 230
d. C. fou martiritza per haver-se convertida al cristianisme. El Papa
Gregori XIII la va nomenar patrona de la música a l’any 1594.
A Mallorca, aquesta devoció arrelà entre els que es dedicaven. Com
exemple, diré que al testament de Magí Fiol, mestre de la Capella de
la Seu, fet el 1698, s’anomena: “Item un retaula de santa Cicília”.44
Alguns dels músics de la Capella de la Catedral, mentre s’instruïa
el plet entre ells i el Capítol, simularen haver sortit del servici de
la Catedral atribuint-se la representació de tota la formació per
eludir la sentència de la Sagrada Rota. Pretenien prendre la imatge
d’una confraria que anaven a fundar, per la qual cosa demanaren
l’aprovació de la Congregació de Bisbes i Regulars.
La proposta dels músics no fou ben rebuda, i la Congregació
denegà l’erecció de la confraria esmentada, que havia d’estar sota el
patrocini de santa Cecília. Era el febrer de 1730.
No contents amb la resposta, els músics seguiren amb les seves
pretensions. Dia 22 de maig, 27 membres de la Capella de la Seu
43 Esteve, José Joaquín - Menzel, Cristina. “La Música a Mallorca, una aproximació històrica”.
Palma, 2007. p. 38 i ss.
44 Gili, Antoni. “Magí Fiol mestre de Capella de la Seu, 1634 - 1698”. V Trobada de
Documentalistes Musicals, 1998. p. 146.
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donaren poders absoluts al Rd. Miquel Suau, a punt de tornar de
Roma. El nomenaven el seu representant i li suplicaven que per
ells comparegués davant el futur Papa o el seu Vicecanceller per
sol·licitar en nom de la Capella se’ls dignàs concedir la “Confraria
de la Gloriosa Santa Cecília, Verge y Màrtir”, amb tots els indults,
indulgències i altres prebendes acostumades.
Miquel Suau, dia 22 de gener de 1734, amb els poders que li
havien concedit els cantaires, constituí procurador mn. Joan Pastor,
habitador a Madrid, per a presentar davant el Nunci una súplica per
aconseguir la fundació.
Aquesta vegada els resultats foren diferents. Les lletres foren
despatxades a Santa Maria la Major de Roma dia 29 d’agost de 1734.
Així, s’autoritzava la constitució de la Confraria de santa Cecília dins
la capella de santa Aina del Palau de l’Almudaina.45
La burocràcia de l’època era molt lenta, fins un any després el
Papa Climent XII no va signar la bul·la pontifícia pertinent, i el Bisbe
de Mallorca trigà altre any en fer arribar als interessats el decret final.
Aquest arribà el 2 de maig de 1736. Aleshores, mn. Miquel Suau,
promotor i principal responsable d’aquesta confraria, feia exactament
tres mesos que havia mort.
Bernat Palmer, que s’havia posat al front de la Capella de Música de
santa Aina fundada per Suau, el notari Vicenç Colom, altres membres
de la formació i varis testimonis s’ajuntaren dins la capella de santa
Aina de l’Almudaina. Allà, mn. Antoni Ferrer, rector de la mateixa,
admeté tots els membres de la Capella per a totes les funcions, a la
vegada que els lliurava les claus de l’orgue en senyal de possessori.
Als pocs dies, es tornaren reunir per nomenar els càrrecs i les
persones que havien de dirigir el bon funcionament de la Confraria
de santa Cecília.
Obra musical
La música a Mallorca durant el segle XVIII va assolir una gran
importància. La documentació sobre aquest fet és relativament
important, sobre tot si es compara amb els segles anteriors. També la
quantitat i qualitat de les obres conservades en son un reflex.
L’obra musical de Miquel Suau s’inclou plenament dins aquest
segle, dins la primera meitat, amb totes les característiques pròpies
de l’època i, atès el nombre de peces localitzades, fa pensar en una
producció més extensa que, ara per ara, no es coneix.

Segons diversos musicòlegs consultats, Suau era coneixedor de
les noves corrents musicals que provenien d’Itàlia, i que ell va saber
incorporar al llenguatge musical de les seves composicions. Tal volta
l’estada que féu a Roma va influir en aquest punt. Es pot afirmar que
va ser un músic avançat al seu temps, ja que les innovacions musicals
que presenta la seva obra encara trigarien un temps en ser adoptades
per la gran majoria dels compositors, amb la controvèrsia que aquest
fet generà.
Centrats en l’obra de Suau, es veu el seu interès per les temàtiques
que imperaven en aquell moment. Va compondre varis oratoris, peces
que tenien els seus orígens en els autos sagramentals, i que fruitaren
a l’entorn de la Congregació de l’Oratori de sant Felip Neri, d’aquí
el seu nom. Aquestes composicions comptaven amb parts recitades
i altres musicals. La primera obra d’aquest gènere que s’interpretà a
Palma fou “La Glória de los Santos”, del català Pere Rabassa, el 1717.
El primer compositor mallorquí conegut que musicà un oratori fou
Suau, el qual el 1718 oferí “Verdaderos Entretenimientos...”.

Oratori a la Mare de Déu del Pilar.
Biblioteca Lluís Alemany.

Oratori a la Mare de Déu de Montserrat.
Arxiu Diocesà de Mallorca.

45 Gili, Antoni. “La fundació de la Confraria de santa Cecília”. X Trobada de Documentalistes
Musicals, 2003.
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Roma. El nomenaven el seu representant i li suplicaven que per
ells comparegués davant el futur Papa o el seu Vicecanceller per
sol·licitar en nom de la Capella se’ls dignàs concedir la “Confraria
de la Gloriosa Santa Cecília, Verge y Màrtir”, amb tots els indults,
indulgències i altres prebendes acostumades.
Miquel Suau, dia 22 de gener de 1734, amb els poders que li
havien concedit els cantaires, constituí procurador mn. Joan Pastor,
habitador a Madrid, per a presentar davant el Nunci una súplica per
aconseguir la fundació.
Aquesta vegada els resultats foren diferents. Les lletres foren
despatxades a Santa Maria la Major de Roma dia 29 d’agost de 1734.
Així, s’autoritzava la constitució de la Confraria de santa Cecília dins
la capella de santa Aina del Palau de l’Almudaina.45
La burocràcia de l’època era molt lenta, fins un any després el
Papa Climent XII no va signar la bul·la pontifícia pertinent, i el Bisbe
de Mallorca trigà altre any en fer arribar als interessats el decret final.
Aquest arribà el 2 de maig de 1736. Aleshores, mn. Miquel Suau,
promotor i principal responsable d’aquesta confraria, feia exactament
tres mesos que havia mort.
Bernat Palmer, que s’havia posat al front de la Capella de Música de
santa Aina fundada per Suau, el notari Vicenç Colom, altres membres
de la formació i varis testimonis s’ajuntaren dins la capella de santa
Aina de l’Almudaina. Allà, mn. Antoni Ferrer, rector de la mateixa,
admeté tots els membres de la Capella per a totes les funcions, a la
vegada que els lliurava les claus de l’orgue en senyal de possessori.
Als pocs dies, es tornaren reunir per nomenar els càrrecs i les
persones que havien de dirigir el bon funcionament de la Confraria
de santa Cecília.
Obra musical
La música a Mallorca durant el segle XVIII va assolir una gran
importància. La documentació sobre aquest fet és relativament
important, sobre tot si es compara amb els segles anteriors. També la
quantitat i qualitat de les obres conservades en son un reflex.
L’obra musical de Miquel Suau s’inclou plenament dins aquest
segle, dins la primera meitat, amb totes les característiques pròpies
de l’època i, atès el nombre de peces localitzades, fa pensar en una
producció més extensa que, ara per ara, no es coneix.

Segons diversos musicòlegs consultats, Suau era coneixedor de
les noves corrents musicals que provenien d’Itàlia, i que ell va saber
incorporar al llenguatge musical de les seves composicions. Tal volta
l’estada que féu a Roma va influir en aquest punt. Es pot afirmar que
va ser un músic avançat al seu temps, ja que les innovacions musicals
que presenta la seva obra encara trigarien un temps en ser adoptades
per la gran majoria dels compositors, amb la controvèrsia que aquest
fet generà.
Centrats en l’obra de Suau, es veu el seu interès per les temàtiques
que imperaven en aquell moment. Va compondre varis oratoris, peces
que tenien els seus orígens en els autos sagramentals, i que fruitaren
a l’entorn de la Congregació de l’Oratori de sant Felip Neri, d’aquí
el seu nom. Aquestes composicions comptaven amb parts recitades
i altres musicals. La primera obra d’aquest gènere que s’interpretà a
Palma fou “La Glória de los Santos”, del català Pere Rabassa, el 1717.
El primer compositor mallorquí conegut que musicà un oratori fou
Suau, el qual el 1718 oferí “Verdaderos Entretenimientos...”.

Oratori a la Mare de Déu del Pilar.
Biblioteca Lluís Alemany.

Oratori a la Mare de Déu de Montserrat.
Arxiu Diocesà de Mallorca.

45 Gili, Antoni. “La fundació de la Confraria de santa Cecília”. X Trobada de Documentalistes
Musicals, 2003.
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Al mateix temps dels oratoris coexistien els villancicos, els quals
en certes ocasions formaven part dels oratoris esmentats, dels que
Miquel Suau ens deixà una bona mostra.
Peces polifòniques, amb acompanyament d’orgue o violins, són
presents dins la producció musical del músic de Santanyí. Els seus
lligams amb el santuari de Lluc féu que algunes d’aquestes obres,
com ja s’ha dit, foren de temàtica mariana.
No de totes les peces localitzades es conserva la partitura,
d’algunes solament es troba el llibret, és a dir, la part literària, mentre
que d’altres únicament es coneixen per referències documentals o
bibliogràfiques.
Tot plegat s’explica a les fitxes que s’ofereixen seguidament de les
obres musicals de mn. Miquel Suau, amb la seva localització, data si
es coneix, i altres característiques.
1.- VILLANCICOS / PARA LOS MAYTINES DE LA NOCHE
DE / Navidad en la Iglesia Chatedral / de Mallorca. Año 1717./
DEDICADOS AL ILLmo. Y Rmo. / S. D. ATHANASIO DE/ ESTARRIPA,Y
TRAÑAIAVREGVI OBISPO / Y AL M. ILLUSTRE, Y Rdo. CABILDO /
de dicha Santa Yglesia / Puestos en Musica por Miguel Suau Presb.
Organista /y lugarteniente de Maestro de Capilla / de dicha Iglesia /
En Mallorca. Por Geronimo Frau / Impressor. 1717.
Imprès; 12 pàg. 200 x 140 mm. Íncipit literari: Combatiendo al
mortal
(Biblioteca Pública de Mallorca, Bibl. Lluís Alemany, Bibl. Nacional,
Bibl. de Montserrat)
2.- VERDADEROS / ENTRETENIMIENTOS / ORATORIO SACRO /
Que se cantará en la Iglesia de la / Congregacion / DE SAN FELIPE
NERI / de la Ciudad de Palma Domingo de / Carnestolendas año
1718. / Reducido a concento musico / Por el Licenciado Miguel Suau
Pres- /bitero Organista, y de Maes- / tro de Capilla de la Iglesia
Cathedral / de la misma Ciudad / CON LICENCIA / En Palma. Por
Miguel Capó Impre- / sor. Año 1718.
A QUATRO VOZES:
Phelipe Alto
Zelo Tiple I
Diversion Tiple II
Engaño Tenor
Coro Los quatro
Imprès; 13 pàg. 147 x 101 mm. Íncipit literari: Venid a mi vozes
(Bibl. Pública de Mallorca, Bibl. Lluís Alemany, Bibl. March)
3.- SAGRADOS CLYTMOS [ RYTMOS] / DIVINAS CONSONANCIAS
/ Que / En la mejor noche del Nacimiento del Señor / de las

Eternidades SIRVIERON / Para celebrar su venida, y nuestra
Redempcion / En/ LA SANTA IGLESIA CATHEDRAL DE / Mallorca
este año de 1718 / Pusieronse en Musica / Por Miguel Suau presb.
Organista, y Lugarteniente / de Maestro de Capilla de la propia
Cathedral. / SACALAS A LVZ VN CVRIOSO / Quien por librarlas
de una sombra las dedica / AL MISMO HIJO DE DIOS / (+) / Con
licencia: Barcelona por RAPHAEL FIGUERÓ / Impressor. Año 1719.
Imprès; 12 pàg. 210 x 140. Íncipit literari: En basto campo de la
noche
(Biblioteca de Catalunya 76645)
4.- VILLANCICOS / QUE SE / HAN DE CANTAR / EN LOS
MAYTINES / DE LA / NATIVITAT / DE EL SEÑOR / ESTE AÑO DE
1719 / EN LA IGLESIA / CATHEDRAL DE MALLORCA / Puesto en
Musica: / Por Miguel Suau Presbitero, Organista, / y Lugar- / Teniente
de Maestro de Capilla de ella. / Con Licencia: En Barcelona, por
RAPHAEL / FIGUERÓ, Impressor, Año 1719.
Imprès; 16 pàg. 202 x 143 mm. Íncipit literari: Que luz halla en
el golfo
(Bibl. Pública de Mallorca, Bibl. Lluís Alemany, Bibl. de la Real,
Arxiu Diocesà de Mallorca)
5.- Responsorio a 3 y Vvs. / 3º de 2º Nocturno / Una hora non
potuistis / Año 1719 / De Miguel Suau po.
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipid literari: Una hora non potuistis
(Arxiu musical de la Societat Arqueològica Lul.liana. sig.- 32)
6.- Responsorio Al 3º Noct. / del 3º Nocturno A 4º / Seniores
Populi / Del Maestro Michael Suau pro. / Añyo 1720.
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipit literari: Seniores populi
(Arxiu musical de la Societat Arqueològica Lul·liana sig. 192)
7.- Responsorio â 4º Con Violines / 2º del 3º Nocturno / Seniores
Populi / Por Sto. Domingo
Manuscrit; 210 x 310. 1720 ?. Íncipit literari: Seniores populi
(Arxiu musical de la Societat Arqueològica Lul·liana sig. 192 b)
8.- ORATORIO / HISTORICO Y ALEGORICO / CON QUE / A
EXPENSAS DE LA DEVOCION, SE CE- / lebró la Festividad de Maria
Santissima / del PILAR, en la Real Iglesia de San- / ta Anna de esta
Ciudad / de Palma / REDVCIDO A MVSICA / POR Miguel Suau
ORGANISTA Y THENIENTE / de Maestro de Capilla de la Cathedral
de ella / Y CANTADO / El dia 12 de Octubre de 1721 / Con Licencia
en Palma: Por Pedro Ant. Capó, Impressor
Imprès, 16 pàg. 197 x 137 mm. Íncipit literari: Embuelto en la luz
de influencia feliz
Personatges: MOYSES, EL PVEBLO DE DIOS, SV CORO - FARAON,
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Al mateix temps dels oratoris coexistien els villancicos, els quals
en certes ocasions formaven part dels oratoris esmentats, dels que
Miquel Suau ens deixà una bona mostra.
Peces polifòniques, amb acompanyament d’orgue o violins, són
presents dins la producció musical del músic de Santanyí. Els seus
lligams amb el santuari de Lluc féu que algunes d’aquestes obres,
com ja s’ha dit, foren de temàtica mariana.
No de totes les peces localitzades es conserva la partitura,
d’algunes solament es troba el llibret, és a dir, la part literària, mentre
que d’altres únicament es coneixen per referències documentals o
bibliogràfiques.
Tot plegat s’explica a les fitxes que s’ofereixen seguidament de les
obres musicals de mn. Miquel Suau, amb la seva localització, data si
es coneix, i altres característiques.
1.- VILLANCICOS / PARA LOS MAYTINES DE LA NOCHE
DE / Navidad en la Iglesia Chatedral / de Mallorca. Año 1717./
DEDICADOS AL ILLmo. Y Rmo. / S. D. ATHANASIO DE/ ESTARRIPA,Y
TRAÑAIAVREGVI OBISPO / Y AL M. ILLUSTRE, Y Rdo. CABILDO /
de dicha Santa Yglesia / Puestos en Musica por Miguel Suau Presb.
Organista /y lugarteniente de Maestro de Capilla / de dicha Iglesia /
En Mallorca. Por Geronimo Frau / Impressor. 1717.
Imprès; 12 pàg. 200 x 140 mm. Íncipit literari: Combatiendo al
mortal
(Biblioteca Pública de Mallorca, Bibl. Lluís Alemany, Bibl. Nacional,
Bibl. de Montserrat)
2.- VERDADEROS / ENTRETENIMIENTOS / ORATORIO SACRO /
Que se cantará en la Iglesia de la / Congregacion / DE SAN FELIPE
NERI / de la Ciudad de Palma Domingo de / Carnestolendas año
1718. / Reducido a concento musico / Por el Licenciado Miguel Suau
Pres- /bitero Organista, y de Maes- / tro de Capilla de la Iglesia
Cathedral / de la misma Ciudad / CON LICENCIA / En Palma. Por
Miguel Capó Impre- / sor. Año 1718.
A QUATRO VOZES:
Phelipe Alto
Zelo Tiple I
Diversion Tiple II
Engaño Tenor
Coro Los quatro
Imprès; 13 pàg. 147 x 101 mm. Íncipit literari: Venid a mi vozes
(Bibl. Pública de Mallorca, Bibl. Lluís Alemany, Bibl. March)
3.- SAGRADOS CLYTMOS [ RYTMOS] / DIVINAS CONSONANCIAS
/ Que / En la mejor noche del Nacimiento del Señor / de las

Eternidades SIRVIERON / Para celebrar su venida, y nuestra
Redempcion / En/ LA SANTA IGLESIA CATHEDRAL DE / Mallorca
este año de 1718 / Pusieronse en Musica / Por Miguel Suau presb.
Organista, y Lugarteniente / de Maestro de Capilla de la propia
Cathedral. / SACALAS A LVZ VN CVRIOSO / Quien por librarlas
de una sombra las dedica / AL MISMO HIJO DE DIOS / (+) / Con
licencia: Barcelona por RAPHAEL FIGUERÓ / Impressor. Año 1719.
Imprès; 12 pàg. 210 x 140. Íncipit literari: En basto campo de la
noche
(Biblioteca de Catalunya 76645)
4.- VILLANCICOS / QUE SE / HAN DE CANTAR / EN LOS
MAYTINES / DE LA / NATIVITAT / DE EL SEÑOR / ESTE AÑO DE
1719 / EN LA IGLESIA / CATHEDRAL DE MALLORCA / Puesto en
Musica: / Por Miguel Suau Presbitero, Organista, / y Lugar- / Teniente
de Maestro de Capilla de ella. / Con Licencia: En Barcelona, por
RAPHAEL / FIGUERÓ, Impressor, Año 1719.
Imprès; 16 pàg. 202 x 143 mm. Íncipit literari: Que luz halla en
el golfo
(Bibl. Pública de Mallorca, Bibl. Lluís Alemany, Bibl. de la Real,
Arxiu Diocesà de Mallorca)
5.- Responsorio a 3 y Vvs. / 3º de 2º Nocturno / Una hora non
potuistis / Año 1719 / De Miguel Suau po.
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipid literari: Una hora non potuistis
(Arxiu musical de la Societat Arqueològica Lul.liana. sig.- 32)
6.- Responsorio Al 3º Noct. / del 3º Nocturno A 4º / Seniores
Populi / Del Maestro Michael Suau pro. / Añyo 1720.
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipit literari: Seniores populi
(Arxiu musical de la Societat Arqueològica Lul·liana sig. 192)
7.- Responsorio â 4º Con Violines / 2º del 3º Nocturno / Seniores
Populi / Por Sto. Domingo
Manuscrit; 210 x 310. 1720 ?. Íncipit literari: Seniores populi
(Arxiu musical de la Societat Arqueològica Lul·liana sig. 192 b)
8.- ORATORIO / HISTORICO Y ALEGORICO / CON QUE / A
EXPENSAS DE LA DEVOCION, SE CE- / lebró la Festividad de Maria
Santissima / del PILAR, en la Real Iglesia de San- / ta Anna de esta
Ciudad / de Palma / REDVCIDO A MVSICA / POR Miguel Suau
ORGANISTA Y THENIENTE / de Maestro de Capilla de la Cathedral
de ella / Y CANTADO / El dia 12 de Octubre de 1721 / Con Licencia
en Palma: Por Pedro Ant. Capó, Impressor
Imprès, 16 pàg. 197 x 137 mm. Íncipit literari: Embuelto en la luz
de influencia feliz
Personatges: MOYSES, EL PVEBLO DE DIOS, SV CORO - FARAON,
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LA IDOLATRIA, SV CORO
(Biblioteca Pública de Mallorca, Bibl. Lluís Alemany)
9.- Llitanie â 4º a la Virgen SSma. / de Lluch / Kirie eleison / Año
1724 / De Michel Suau / Usu Micael Suau
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipit literari: Kirie eleison
(Arxiu musical de la Societat Arqueològica Lul·liana sig. 215)
10.- Tono a 4º Al Nto. de Christo / En el portal esta noche / Año
1725 / Cantado año 1804 / Usu Mchael Suau pri. /
Manuscrit: 210 x 310 mm. Íncipit literari: En el portal esta noche
zagales
(Arxiu del santuari de Lluc, sig. 5 C-14)
11.- ORATORIO / A LA SACRATISSIMA IMA / GEN DE N.S.
DE MONSERRAT / CUYO PEQUEÑO CULTO LE DE / DICA EL
REGIMIENTO DE INFANTERIA / DE LEON, SIENDO SU CORONEL /
D. JOSEPH FRANco PINEL / LADRON DE GUEVARA, COMENDADOR
/ DE EL MONTIJO DE EL ORDEN DE / SANTIAGO / Y SE CELEBRA
EN EL MUY RELIGIOSO / CONVENTO DE LA ADVOCACION DE /
N. SEÑORA DE EL CARMEN, DE LA / LA CIUDAD DE PALMA EN EL
REY / NO DE MALLORCA / Cantole la Capilla de la Catedral siendo
su / Maestro el Licenciado Miguel Suau Presbitero / en el dia 8 de
septiembre de 1728 / CON LICENCIA / EN PALMA POR PEDRO
ANTONIO CAPO 1728
Imprès; 100 x 115 mm. Íncipit literari: Clarines sonad
(Arxiu Diocesà de Mallorca. sig. 17/83/6)
12.- Acompto. al Nunc dimitis / Solo y a 4 Año 1731 - 16 spte. /
Mtro. Suau
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipit literari: Nunc dimitis servum
tuam
(Arxiu del santuari de Lluc. sig. 3C-8)
13.- Ecce Nunc Benedicite Dm. / a solo y a 4º Año 1733 / Suau
Manuscrit; 210 x 310 Íncipit literari: Ecce nunc benedicite
(Arxiu del santuari de Lluc. sig. 3C-4)
14.- GOZOS à 3 con Violines / al B. Raymundo Lullo / y la Anâ.
Raymundus / De Miguel Suau pri.
Manuscrit; 215 x 310 mm. Íncipit literari: Pues fuisteis Rayo del
mundo
(Arxiu musical de la Societat Arqueològica Lul·liana sig. 66)
15.- Passio Domini Nostri Jesu Christi Secundum Marcum / ut in
feria 3ª major Hebdom / Sinite eum a 3 con violines. Suau
Manuscrit; 245 x 235 mm. (amb variacions) Obra incompleta.
Íncipit literari: Sinite eum
(Arxiu Capitular de Mallorca. Fons seminari 17 / 11)46.

16.- Salmos de completas / Para la Virgen de Lluch / y Salve / Usu
Michaely Suau pri.
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipit literari: Cum invocarem
(Arxiu del santuari de Lluc. sig. 3C-5)
17.- La Nagrilla, un villancico a 4 ab violins y coblas solas al
Naxament. (Citat per Suau a una carta de 1734 adreçada al rd.
Bartomeu Lladó. Arx. del Santuari de Lluc)
18.- Oratorio de David y Goliat.A veus i orguestra. (Citat al
Diccionari de Compositors Mallorquins segles XV - XVIII. Obra no
localitzada)
19.- Verbum caro factum est. A 4 veus. (Citat al Diccionari de
Compositors Mallorquins segles XV - XVIII. Obra no localitzada)
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LA IDOLATRIA, SV CORO
(Biblioteca Pública de Mallorca, Bibl. Lluís Alemany)
9.- Llitanie â 4º a la Virgen SSma. / de Lluch / Kirie eleison / Año
1724 / De Michel Suau / Usu Micael Suau
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipit literari: Kirie eleison
(Arxiu musical de la Societat Arqueològica Lul·liana sig. 215)
10.- Tono a 4º Al Nto. de Christo / En el portal esta noche / Año
1725 / Cantado año 1804 / Usu Mchael Suau pri. /
Manuscrit: 210 x 310 mm. Íncipit literari: En el portal esta noche
zagales
(Arxiu del santuari de Lluc, sig. 5 C-14)
11.- ORATORIO / A LA SACRATISSIMA IMA / GEN DE N.S.
DE MONSERRAT / CUYO PEQUEÑO CULTO LE DE / DICA EL
REGIMIENTO DE INFANTERIA / DE LEON, SIENDO SU CORONEL /
D. JOSEPH FRANco PINEL / LADRON DE GUEVARA, COMENDADOR
/ DE EL MONTIJO DE EL ORDEN DE / SANTIAGO / Y SE CELEBRA
EN EL MUY RELIGIOSO / CONVENTO DE LA ADVOCACION DE /
N. SEÑORA DE EL CARMEN, DE LA / LA CIUDAD DE PALMA EN EL
REY / NO DE MALLORCA / Cantole la Capilla de la Catedral siendo
su / Maestro el Licenciado Miguel Suau Presbitero / en el dia 8 de
septiembre de 1728 / CON LICENCIA / EN PALMA POR PEDRO
ANTONIO CAPO 1728
Imprès; 100 x 115 mm. Íncipit literari: Clarines sonad
(Arxiu Diocesà de Mallorca. sig. 17/83/6)
12.- Acompto. al Nunc dimitis / Solo y a 4 Año 1731 - 16 spte. /
Mtro. Suau
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipit literari: Nunc dimitis servum
tuam
(Arxiu del santuari de Lluc. sig. 3C-8)
13.- Ecce Nunc Benedicite Dm. / a solo y a 4º Año 1733 / Suau
Manuscrit; 210 x 310 Íncipit literari: Ecce nunc benedicite
(Arxiu del santuari de Lluc. sig. 3C-4)
14.- GOZOS à 3 con Violines / al B. Raymundo Lullo / y la Anâ.
Raymundus / De Miguel Suau pri.
Manuscrit; 215 x 310 mm. Íncipit literari: Pues fuisteis Rayo del
mundo
(Arxiu musical de la Societat Arqueològica Lul·liana sig. 66)
15.- Passio Domini Nostri Jesu Christi Secundum Marcum / ut in
feria 3ª major Hebdom / Sinite eum a 3 con violines. Suau
Manuscrit; 245 x 235 mm. (amb variacions) Obra incompleta.
Íncipit literari: Sinite eum
(Arxiu Capitular de Mallorca. Fons seminari 17 / 11)46.

16.- Salmos de completas / Para la Virgen de Lluch / y Salve / Usu
Michaely Suau pri.
Manuscrit; 210 x 310 mm. Íncipit literari: Cum invocarem
(Arxiu del santuari de Lluc. sig. 3C-5)
17.- La Nagrilla, un villancico a 4 ab violins y coblas solas al
Naxament. (Citat per Suau a una carta de 1734 adreçada al rd.
Bartomeu Lladó. Arx. del Santuari de Lluc)
18.- Oratorio de David y Goliat.A veus i orguestra. (Citat al
Diccionari de Compositors Mallorquins segles XV - XVIII. Obra no
localitzada)
19.- Verbum caro factum est. A 4 veus. (Citat al Diccionari de
Compositors Mallorquins segles XV - XVIII. Obra no localitzada)
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Mort de Mn. Miquel Suau
El músic santanyiner mn. Miquel Suau Garcias va morir el 1736, als
58 anys. Pel fet de pertànyer al districte de la Seu s’anotà la defunció
al llibre “Enterros, Absoltas y Acompañas”.47 “Als 4 Fabrer 1736 fonch
enterrat en la Sepultura dels Confrares del Roser el cadaver del Sr.
Miquel Suau pre. Collegial del Collegi de Nª Sª de Lluch y Mestre de
la Musica Vella. Feu testament en poder de Joan Salas not. als 2
Fabrer 1736. Tingué offici conventual corpore prti. se li feu absolta
de gracia aportá sepultura nova de 4 atxes y pesaren las 3 14 ll. Us.
Parroquia la Seu”. Amb la mort de Suau quedà vacant la col·legiatura
que regentava a Lluc. A l’expedient per a suplir la seva absència
es troben diferents resolucions: “1 març 1736. Ja saben V. Ms. com
al 2 de Febrer de 17736 proppassat fonch servit sa Divina Mag.
aportarsen para la altra Vida lo Rd. Miquel Suau pr. Olim Collegial
de este nostro Collegi y que segons mana la Bulla Appa. del mateix es
precis passar a fer elleccio de altre Collegial qui en lloch del dit Rd.
Miquel Suau pre. ( que Deu tenga) puga servir a esta Sta. Casa“.48
Per portar a terme el nomenament d’altre col·legial es demanà una
còpia autenticada del seu traspàs, que lliurà l’arxiver del convent de

sant Domingo: “Assto. Certifico y don fee yo abaix firmat Archiver
del Rl. Convt. de St. Domingo que en lo llibre nove denterros fets en
la Yglesia de aquell, recondit en son Archiu sent troba confirmat del
tenor seguent: Als 4 Fabrer 1736 fonch enterrat en la sepultura dels
Confrares del Rosser el cadaver del Sr. Miquel Suau pre. Collegial del
Collegi de Nª Sª de Lluch y Mestre de la Musica Vella. Feu testament en
poder de Joan Salas Not. als 2 febrer 1736. Tingué offoci convt. Corpe.
pnsti. se li feu absolta de gracia = Parroq. Le Seu. Y paraque el pnt.
Certifficat fasse fee y se li don credit tant en aqui com en qualsevol
altre part que convenga, el don escrit y firmat de la mis propia y
autoritzat ab lo sello ordinari del dit Cont. Als 6 Juliol 1736. F. Jaume
Domenech pr. en dit nom.” [segell].49
Per aquests documents sabem que morí a Palma, on possiblement
tenia casa, i que fou enterrat al convent de sant Domingo. La sepultura
dels confrares del Roser estava situada a la capella del mateix
nom, a la dreta de l’entrada principal. Aquest espai aixoplugava
quatre capelles més petites al seu interior i tenia sortida directa al
claustre.50 Cent anys passaren de l’enterrament de mn. Miquel Suau
a la demolició del convent dominicà. Les seves despulles s’han de
considerar desaparegudes per a sempre.
Com hem vist, Suau féu testament el mateix dia del seu òbit.
No hi ha dubte de l’interès que pot tenir el conèixer les seves
darreres voluntats, però a l’hora d’escriure aquesta aproximació
biogràfica l’Arxiu del Regne romania tancat per trasllat dels seus fons
documentals, la qual cosa no permet la consulta d’aquest document.
Tot i així, podem saber la part corresponent a l’obra pia, gràcies a un
registre d’aquestes deixes conservat a l’Arxiu Capitular: “Obres pies
del Rvd. Miquel Suau pre. Les obres pies ordenades per lo Rd. Miquel
Suau pr. Collegial del Collegi de Nostra Señora de Lluchh, Mestre de
la Musica, fill de Salvador y de Miquela Garcias conjuges, quondams
de la Vila de Santañy ab son testament format en poder de Juan
Salas not. als 2 febrer 1736 per son obit seguit dit dia circa les onse
de la nit son del tenor seguent: Elegeix marmassors elt. lo Dr.Llorens
Bonet de la Vila de Santañy, lo Rd. Bernat Palmer, Musich, el Pare
presentat Fray Antoni Salas son confessor, Antoni Suau y Francisca
Suau donzella sos germans y Salvador Suau clergue Beneficiat en la
Yglesia de dita Vila de Santañy son nebot, y quiscun de ells a solas,
los quals prega etf. y primerament y antes de totes cosas encomanant
la sua Anima en aaaaaaaaaaamans de Nt. Señor Jesuchist. Elegeix

47 ADM - I/129-D/12.
48 ADM - 19/129/5.

49 ADM - 19/129/5.
50 Ripoll, Lluís. “El Convento e iglesia de Santo Domingo”. Palma 1983.

Portada i part d’obra manuscrita de mn. Miquel Suau. Arxiu del Santuari de Lluc.
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sepultura al seu cadaver feyhedora en lo Rl. Convent de Sant
Domingo en la Capella de Nostra Señora del Roser en una fosa alli
ha hont el Molt Rd. Pare Prior o los Pares del dit convent ly faran
gracia y merce de concedirla, la qual sepultura y dames de son
enterro vol sia fet a coneguda de dits señors marmassors, y vol se li
diga offici conventual si morira en la present ciutat y si en altre part
en la Yglesia Parrochial ha hont morira. E perque lo Señor tinga
missericordia de la sua Anima y li perdon los pecats fa los llegats
pios seguents: Item Lexa y celebrar mana encontinent seguit son obit
o lo mes prest que sia possible cent Misses baixes celebradores ço es 40
en dita Capella de Nostra Señora del Roser del dit Rl. Convent de St.
Domingo = 10 en la Yglesia Parrochial de Santañy =10 en la Yglesia
de Nostra Señora de Lluch y las restants a disposicio de dits son
Marmassors, per la qual cosa deixa la charitat acostumada”.51 D’altre
banda es coneixen diverses despeses relacionades amb la mort de
Suau: Miquel Nadal, de la confraria de sant Pere i sant Bernat de la
Seu, rebé 2 lliures per haver vestit el cadàver; Pere Joan Jaume, fuster,
cobrà 4 lliures i 6 sous pel taüt; i Bartomeu Valentí, fosser del convent
de sant Domingo, cobrà 1 lliura i 5 sous per la feina d’enterrar mn.
Miquel Suau.52

51 ACM - “Llibre 2 de Obras Pias 1729 a 1746 - 3”.
52 “Obres pias del Rd. Michel Suau pr. y Mestre de Capella” Document facilitat per Miquel Pons

ELS PLAFONS DE RAJOLES
DEL VIACRUCIS A SANTANYÍ
Maria del Mar Llompart Morro1
Introducció
En el 2012-2013 vaig tenir l’oportunitat d’estudiar els plafons de
rajola illencs que rememoren la passió soferta per Jesucrist en el camí
de pujada al Calvari i la seva mort, és a dir, la tipologia coneguda com
a viacrucis. El motiu de difondre, a través d’aquesta comunicació, part
dels resultats d’aquella investigació ve determinat per l’elevat estat de
deteriorament i el perill de desaparició en què es troba aquest tipus
de patrimoni a causa, principalment, de la desconeixença general de
la seva importància patrimonial.
Recorregut del viacrucis
Les estacions del viacrucis de Santanyí es troben ubicades als
carrers del municipi, és per tant un itinerari devocional urbà. Com
succeeix en la majoria dels casos en què el viacrucis és urbà, l’itinerari
comença i acaba a l’Església Parroquial (fig. 1).

Fig. 1. Itinerari del viacrucis urbà del municipi de Santanyí.
1 Historiadora de l’Art i Tècnica en Gestió Patrimonial i Cultural.
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Es tracta d’un viacrucis de catorze estacions, de les quals aquest
estudi ha localitzat dotze d’elles, mancant la novena i dotzena.
Les estacions es troben (fig. 2): I estació (Església Parroquial), II
estació (Capella del Roser), III estació (Plaça de la Constitució, núm.
4), IV estació (Plaça de la Constitució, núm. 8), V estació (c/ Can
Ferrereta, núm. 5), VI estació (c/ del Bisbe Verger, núm. 4), VII (c/
del Bisbe Verger, núm. 24), VIII estació (c/ d’Es Rafalet, núm. 4), IX
(no localitzada, tot i que algunes fonts la situaven al c/ d’Es Rafalet,
núm. 18),2 X estació (c/ d’En Portell, núm. 10), XI estació (Plaça
Major, núm. 14), XII estació (no localitzada, tot i que algunes fonts
la situaven a la Plaça Major 8-9),3 XIII (Plaça Major, núm. 30) i XIV
(Església Parroquial).

Fig. 2. Ubicació de les estacions del viacrucis del municipi de Santanyí.

Sobre la datació i altres precisions.
Els plafons del viacrucis de Santanyí no han estat gaire investigats
fins a l’actualitat, tan sols s’ha fet esment a una genèrica datació en
el segle XVIII per a l’estació primitiva, és a dir, la cinquena.4 Ara

bé, un estudi més detallat del viacrucis al seu complet i la recerca
d’exemplars semblants ens pot ajudar a contextualitzar-lo.
Les estacions que podem veure actualment in situ estan formades
per plafons de rajoles de 2x2 que es situen, en la majoria d’ocasions,5
a l’interior d’unes capelletes d’arc triangular que es troben encastades
a les façanes de les cases i rematades per una creu de fusta. La majoria
d’aquestes capelletes foren construïdes a meitat del segle XX, tan sols
tres d’elles —la V, X i XIII— semblen correspondre cronològicament
a un temps anterior, molt probablement al moment que es dugué
a terme el viacrucis de rajoles primitiu, del qual parlarem més
endavant. Aquest fet ens ho indica, a part de l’estat de deteriorament
en què es troben, el fet que els plafons de la desena i tretzena capella
—fabricats recentment— no concordin quant a mides amb la capella
i que per aquest motiu es situïn a uns centímetres del marc.
Pel que fa als plafons de rajoles, pràcticament la totalitat d’aquests
són obra de principi dels anys 60 del segle XX,6 exceptuant la
cinquena estació, que pertany a un viacrucis anterior i fabricat al
segle XVIII. No obstant això, segons sembla, entre el viacrucis del
segle XVIII i el del XX n’hi hagué un altre de final del segle XIX
(1883 circa)7 que substituí a l’anterior que es trobava en un estat
molt deteriorat.
Respecte a la cinquena estació —corresponent al viacrucis
ceràmic de major antiguitat—, aquesta presenta uns trets propis de la
producció rajolera valenciana del darrer quart del segle XVIII8 (figs.
3 i 4). En ella es representa el moment en què Simó el Cirineu és
obligat a ajudar a Jesús a portar la creu.
Tot i que la recerca arxivística ha resultat infructuosa, el període
cronològic establert en aquest estudi és del tot fiable, ja que l’estació
presenta moltíssimes similituds amb els viacrucis que es produïren
a la ciutat de València al darrer quart del segle XVIII. Ara bé, anar
més enllà, tenint en compte l’estat en què es troba la investigació
entorn al tema, resulta impossible ja que tot i saber l’existència de

2 AGUILÓ, Cosme; VIGUERA, Javier. Santanyi a través de la història, el paisatge i la paraula.
Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2013, p. 159.
3 AGUILÓ; VIGUERA [2], p. 159.
4 BARCELÓ VIDAL, Miquel. <<Això era i no era. Els dotze Sermons>>. Sal i Xeixa, núm. 21,
(1986), p. 8 i 9.

5 Manco les dues que es troben a l’Església Parroquial i la de la Capella del Roser.
6 La III estació, tot i ser obrada en el segle XX, presenta uns trets diferenciats. Segurament fou
col·locada posteriorment a la de la dècada dels 60 a causa de la degradació/ruptura d’aquesta.
7 BARCELÓ VIDAL [4], p. 8 i 9.
8 La cronologia aquí presentada concorda amb la construcció de la casa a la qual es troba
adossada, la casa coneguda com a “Can Guaret Vell”, que fou construïda en el 1769, com ens
indica un relleu a la clau de volta de l’accés.
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les fàbriques rajoleres9 en actiu per aquestes dates10 es desconeixen
els trets distintius de cadascuna. A més, cal tenir en compte que, a
partir de la dècada dels 70, a causa de la gran demanda, del desig
de competir amb preus assequibles i del domini d’una sèrie de
recursos —com l’ús de gravats com a model—, es produí una espècie
de codificació de la pintura ceràmica valenciana. Les fàbriques, a
final de la dècada dels 70, iniciaren un procés d’estereotipació; es
tornaren a reutilitzar els estergits i com a conseqüència es repetien
posats, anatomies i sobretot celatges i fons paisatgístics, cada un dels
cinc colors bàsics tenia la seva ombra cromàtica corresponent, etc.
Això arribà a l’extrem gairebé de la seriació a partir de 1785, fet que
s’associa a la multiplicació de les petites plaques ceràmiques.11 És per
aquest fet, que a València, però també a Mallorca trobem exemples
de gran similitud amb el de Santanyí.

Els trets pictòrics (fig. 5) que presenten aquestes estacions són: la
importància donada al dibuix —que es realitzava amb línies de perfilat
de manganès fines i homogènies—, la paleta cromàtica emprada
—formada pel color morat, groc, marró ataronjat, blau cobalt diluït,
marró i verd oliva entre d’altres—, aplicada a través de superfícies
de color planes, l’ús del color blanc —gairebé al complet— per als
celatges, les carnacions marrons, el tractament esquemàtic de l’espai i
de les anatomies dels personatges i, molt especialment, el tractament
dels ulls, anomenats “de mussol” pel Doctor I. V. Pérez Guillén.12
Aquest darrer tret, fent referència a uns ulls molt oberts i rodons, amb
ombra inferior i pupil·les molt marcades, es troba sistemàticament en
els plafons del darrer quart del segle XVIII i primers anys del segle
XIX.

Figs. 3 i 4. Vista de la casa coneguda com a “Can Guaret Vell”,
al c/ de Can Ferrereta, núm. 5. Fotografia de la cinquena estació
del viacrucis, obra valenciana del darrer quart del segle XVIII.
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Antoni Disdier, conformaren les prestigioses Reials Fàbriques de Taulells.
11 PÉREZ GUILLÉN, Inocencio Vicente. Pintura cerámica religiosa: paneles de azulejos y placas. Fondos del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. Madrid: Ministerio de Cultura, 2006, p. 40-42.
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Fig. 5. Fotografia del plafó de la cinquena estació.

D’altra banda, la composició del grup de figures del plafó, tot i ser
senzilla, és fruit d’una gran reflexió per part dels pintors ceramistes
per tal d’evitar la partició d’algunes de les figures —tant per regates
verticals com per horitzontals—, especialment pel que fa al rostre de
12 PÉREZ GUILLÉN [12], p. 38.
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Crist. Aquesta preocupació fou comuna a la majoria de la producció
rajolera, ara bé, el sistema utilitzat no sempre fou el mateix. En el
cas de la rajoleria valenciana, els autors evitaven partir els rostres
decantant discretament les cares o les figures al complet i compensant
el buit lateral amb elements de taller (arbres, núvols, muntanyes...),
fet que provocà, a vegades, una figuració un tant rígida.13
Pel que fa a les mides de les rajoles —20x20 cm— es regeixen
pel “pam valencià”, mesura que oscil·lava a la pràctica entre els
20x20 cm i els 22,5x22,5 cm. Aquesta mesura s’implantà a aquest
centre ceràmic a la dècada dels 20 i 30 del segle XVIII substituint el
format tradicional de 13,5x13,5 cm i el d’11,5x11,5 cm, que encara es
mantenia a centres ceràmics fins al segle XIX, tal és el cas del focus
català, l’altra zona importadora de ceràmica a l’illa.
Aquestes característiques són les que podem veure també als
fragments de plafons que es conserven al Museu Parroquial i que,
evidentment, corresponen a taulells desmuntats del viacrucis del
segle XVIII (figs. 6, 7, 8, 9 i 10).

Figs. 8 i 9. Rajoles i fragments corresponents a la dotzena estació del viacrucis
del segle XVIII. Museu Parroquial.

Figs. 6 i 7. Rajoles corresponents a la primera estació del viacrucis del segle XVIII.
Museu Parroquial.

Fig. 10. Rajoles corresponents a la tretzena estació del viacrucis del segle XVIII.
Museu Parroquial.

13 PÉREZ GUILLÉN [12], p. 87.
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D’altra banda, del viacrucis de final del segle XIX (1883) citat
pel senyor Miquel Barceló,14 no se’n conserva cap estació in situ.
No obstant això, el Museu Parroquial del municipi preserva un
fragment d’una sisena estació (fig. 11) que gairebé amb seguretat
correspondria a aquest viacrucis. Tal afirmació es por fer tenint en
compte els trets que presenta la peça ceràmica i la decoració, els
quals es van repetint sistemàticament en els plafons del viacrucis
produïts per les fàbriques rajoleres de la ciutat de València de la
segona meitat del segle XIX.15

Fig. 11. Fragment de la sisena estació del viacrucis de final del segle XIX.
Museu Parroquial de Santanyí.
14 BARCELÓ VIDAL [4], p. 8 i 9.
15 En el 1883 les fàbriques en actiu a la ciutat de València eren: la del carrer Nou de Pescadors,
fundada per Fos i ara en mans de Josep Gastaldo, la del carrer de la Corona, també coneguda
com a la fàbrica de Sant Carles i dirigida per Novella i Garcés, i la del Mur de la Corona de
Rafael González Valls.
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Aquests trets són, en primer lloc, el tipus de marc ornamental.
Cal tenir en compte que els marcs poden resultar en molts casos
elements bastant fiable a l’hora d’establir una possible procedència
i aproximació cronològica dels plafons ja que generalment es poden
establir famílies o grups que es van donant cronològicament en una
zona. Ara bé, és cert que es poden donar imbricacions, simultaneïtats
i anacronismes, i per aquest fet s’han de tenir en compte altres dades
que es puguin manejar de l’obra estudiada. El tipus de marc que
podem veure a l’estació de Santanyí (fig. 11), és a dir, un ampli filat
pla groc amb un altre més estret interior, ambdós ombrejats amb
marró ataronjat en un intent d’emular un marc en relleu, així com la
cartel·la de fons blanc amb el número de l’estació amb lletres capitals
de negre manganès16 a la part inferior central, és molt freqüent
en petits plafons o plaques ceràmiques a la producció valenciana
d’aquest moment.
D’altra banda, els plafons d’aquesta època foren, en general, de
poca qualitat pictòrica, a més de desigual. Hi ha una pèrdua general
de depuració, la qual porta a obres d’una certa ingenuïtat. En el cas
de Santanyí (fig. 11), trobem una resolució ràpida, amb poc interès
pels detalls, d’aquí la inversemblança de les draperies, la simplicitat
pel que fa a la representació dels rostres —de perfil— i dels peus
i mans, la senzillesa compositiva —els soldats tan sols apareixen
mitjançant les llances—, etc.
A més, la representació figurativa mostra un clar afany per
aproximar la pintura ceràmica a la de cavallet, fet molt comú en
aquest període a València, i que s’evidencia en l’equilibri entre el
dibuix i el color, a més de la gran riquesa cromàtica. Respecte a la
paleta de colors, cal destacar la major puresa d’aquests fruit de la
recent adquisició d’òxids colorants a indústries especialitzades.
Pel que fa a les mides de les rajoles, cal recordar que al segle
passat i a gran part del segle XIX la mida oscil·lava entre els 20 i els
22,5 cm de costat. Ara bé, fou a la dècada dels 80 quan es produí la
instauració i real aplicació del Sistema Mètric Decimal, el qual permeté
que la mida de 20x20 cm es mantingués invariable. Així mateix, entre
els anys 50 i 60 del segle XIX, es reduí el pes de les rajoles passant
dels 1000 als 750-700 grams per la necessitat d’abaratir les despeses
del transport. Tots aquests canvis determinaren les característiques
morfològiques de les dues rajoles del Museu Parroquial, de 20x20
cm i d’un gruix molt menor a les rajoles d’abans de mitjan segle XIX.

16 Resoltes a trepa.
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Finalment, s’han de tractar les estacions fabricades a Mallorca a
la dècada dels 60 del segle XX, és a dir, les que trobem in situ,17
exceptuant la cinquena estació de la qual ja hem parlat (figs. 12-22).
Aquestes foren patrocinades pel reverend Bernat Suau i Bonet
“Burguera”.18 Pel que fa als trets pictòrics, presenten una paleta
cromàtica molt lluminosa, amb tons pastels, i on el dibuix es troba
ben present. Formalment cal destacar la representació d’arquitectures
de fons per donar profunditat a la pintura ceràmica, o quan es
representen extensos paisatges, aquests es difuminen cap al fons
creant un efecte perspectiu. Pel que fa a la figuració, els rostres
dels personatges es realitzen de manera més detallada, realista i
expressiva en funció de la figura que es representa, així el de Jesús
o Maria es treballen més que els dels soldats.

Figs. 14 i 15. Tercera i quarta estació del viacrucis.

Figs. 12 i 13. Primera i segona estació del viacrucis.

17 En el 1883 les fàbriques en actiu a la ciutat de València eren: la del carrer Nou de Pescadors,
fundada per Fos i ara en mans de Josep Gastaldo, la del carrer de la Corona, també coneguda
com a la fàbrica de Sant Carles i dirigida per Novella i Garcés, i la del Mur de la Corona de
Rafael González Valls.
18 BARCELÓ VIDAL [4], p. 8 i 9.

Figs. 16 i 17. Sisena i setena estació del viacrucis.
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Figs. 18 i 19. Vuitena i desena estació del viacrucis.

Fig. 22. Catorzena estació del viacrucis.

Figs. 20 i 21. Onzena i tretzena estació del viacrucis.

Relació amb altres viacrucis
A part del viacrucis aquí estudiat, es conserven altres exemples
a Mallorca. L’illa disposa de vint viacrucis realitzats entre el segle
XVIII i primer terç del segle XX. Aquests plafons, que foren produïts
majoritàriament a València, són una mostra representativa de la
producció rajolera d’aquest centre ceràmic, un dels més importants
d’Espanya. D’entre tots ells, n’hi ha tres que presenten fortes
similituds amb les estacions del viacrucis primitiu de Santanyí, és a
dir, l’estació cinquena i les conservades al Museu Parroquial. Aquests
són el de Fornalutx (figs. 23-26), Montuïri i Pollença. Per tant, si
es vol tenir una idea aproximada de com podrien ser les estacions
primitives que no es conserven a Santanyí, es poden tenir en compte
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les estacions primigènies d’aquests municipis mallorquins.
Per concloure, cal dir que pel que fa a l’existència d’exemples
similars a Mallorca del viacrucis de final del segle XIX, també en
podem trobar, en aquest cas a l’oratori del Calvari de Felanitx,
concretament les dues estacions que es troben a la façana, i al camí
de l’oratori de santa Llúcia a Mancor de la Vall (figs. 27 i 28).

Figs. 23 i 24. Estacions del viacrucis de Fornalutx. Darrer quart del segle XVIII.

Figs. 25 i 26. Estacions del viacrucis de Fornalutx. Darrer quart del segle XVIII.
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les estacions primigènies d’aquests municipis mallorquins.
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LA POSSESSIÓ DE SA VALL A TRAVÉS
DELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT
(s. XIX)
Francesc Canuto Bauçà

Amb la present comunicació analitzam el funcionament de Sa
Vall, la possessió més emblemàtica de l'antic terme de Santanyí i
una de les més extenses de Mallorca. El treball, no té més pretensió
que mostrar d'una manera succinta el sistema d'explotació de la
possessió, a través de deu contractes d'arrendament agrari, els quals
abracen els anys 1807-1865.
Aquesta explotació agrària era propietat aleshores de Jordi Abrí
Descatlar i Santandreu (1799-1850), marquès del Palmer, fill de
Guillem i d'Elionor, casat amb Maria Francisca Sureda i Verí (m.
1839), marquesa del Palmer, filla de Joan Sureda i Verí i d'Elionor Verí
i Tugores, marquesos de Vivot. El va succeir el seu fill Guillem Abrí
Descatlar i Sureda. Segons l'Apeo de Garay de l'any 1818 la possessió
tenia 4.396 quarterades d'extensió.
Sa Porrassa i Santa Ponça,
Son Sales de Marratxí,
i Sa Vall de Santanyí,
són ses més grans de Mallorca.
D'entre els nombrosos arrendataris, tots ells santanyiners, en
destacam Guillem Vila Rigo, batle reial, dotze anys al front de la
possessió i Jaume Escalas Vidal, àlies Parra, amb sengles contractes
de quatre anys.
1. Els contractes d'arrendament de la possessió de sa Vall
Els contractes d'arrendament agraris són uns documents cabdals
per conèixer el funcionament en temps pretèrits de les possessions,
explotacions agràries que tanta importància varen tenir dins
l'estructura agrària mallorquina. Aquests documents, redactats davant
notari, són una font importantíssima d'informació, ja que a través dels
pactes, reserves, obligacions, ànnua mercè, agatges i estims registrats,
a més de mostrar el maneig de la possessió i les relacions entre els
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senyors i els amos, també permeten conèixer molts d'altres aspectes
de l'explotació (antroponímia, dependències de les cases, elements
materials de la vida quotidiana, cultius, bestiar, llavors, arbrat, etc.).
Ens hem servit de deu contractes d'arrendament, custodiats tots
ells a l'Arxiu del Regne de Mallorca. El període analitzat (1807-1865)
presenta un buit documental dels anys 1831-1839, això no obstant,
creiem que no restarà informació sobre la possessió, ja que en el cas
que ens ocupa, hem observat que els notaris copiaven pràcticament
tots els pactes, obligacions, clàusules i estims dels documents
anteriors. Cal dir que el nostre coneixement de la possessió es
limitarà a allò que ens diuen els contractes. Els termes arrendatari o
conductor fan referència a la persona que té arrendada la possessió
i la d'arrendador al que la dóna o sia el senyor, són els termes que
apareixen a la documentació i són els que utilitzarem a partit d'ara.
La transcripció dels documents l'hem feta tot seguint les normes
(puntuació, accentuació, desenvolupament d'abreviatures, etc.) dels
Nostres Clàssics. Aquesta és la documentació utilitzada:
Document 1. 1807, abril 4
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendataris: Guillem Vila Rigo, actual batle reial de la vila de
Santanyí, fill de Julià i d'Isabel i Jaume Escalas Vidal àlies Parra, fill
de Jaume i de Caterina, ambdós de Santanyí. Duració del contracte:
4 anys (1807-1811). Inici el dia 8 de setembre de 1807. Finalització el
dia 7 de setembre de 1811.
Pactes: 43. Estims: No consten. L'estimació fou efectuada
posteriorment en escriptura de 16 de setembre de 1808, protocol·litzada
pel notari Gabriel Nadal (ARM, protocol N-212, ff. 373-379v).
Ànnua mercè: 2.100 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Joan Oliver, majordom de la casa del marquès Jordi
Abrí i Joan Muntaner, majoral de Sa Vall. Per no saber escriure Jaume
Escalas, dit Oliver signà per ell. Notari: Gabriel Nadal.
Document 2. 1811, octubre 8
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Guillem Vila Rigo, fill de Julià i d'Isabel, de Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1811-1815). Inici el dia 8 de
setembre de 1811 i finalització el dia 7 de setembre de 1815.
Pactes: 51. Estims: Foren entregats a l'arrendatari, dia 8 de
setembre de 1811, pel majoral Joan Muntaner. No consta el nom dels
perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.300 lliures, moneda de Mallorca.

Testimonis: Joan Oliver i don Felip Martínez, ambdós veïns de
Palma. Notari: Gabriel Nadal.
Document 3. 1815, març 8
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Guillem Vila Rigo, fill de Julià i d'Isabel, de Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1815-1819). Inici el dia 8 de
setembre de 1815 i finalització el dia 7 de setembre de 1819.
Pactes: 49. Estims: Foren entregats a l'arrendatari, dia 8 de
setembre de 1811, pel majoral Joan Muntaner. No consta el nom dels
perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.400 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Joan Oliver, criat de casa de dit marquès i don Felip
Martínez, oficial de la Comptadoria del Tabac, ambdós veïns de
Palma. Notari: Gabriel Nadal.
A la finalització del contracte, Guillem Vila, deixà una diferència
en els estims de bestiar de vuit-cents setanta-vuit caps, de distintes
classes, valorat tot en mil sis-centes quatre lliures, tres sous i vuit
diners. Per tal de satisfer el deute, Guillem Vila feu donació al senyor
marquès de quatre peces de terra de la seva propietat.
Document 4. 1819, maig 26
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Portell Puigserver, fill de Miquel i de Joana, de
Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1819-1823). Inici el dia 8 de
setembre de 1819 i finalització el dia 7 de setembre de 1823.
Pactes: 48. Estims: Foren entregats a l'arrendatari, dia 8 de
setembre de 1819, pel majoral Joan Muntaner. No consta el nom dels
perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.000 lliures, moneda de Mallorca.
Fiadors: Antoni Vidal Vidal, àlies Bennàsser, fill d'Antoni i
d'Antonina; Nicolau Caldés Bonet, fill de Nicolau i de Francina i
Guillem Vidal Vidal, fill de Guillem i d'Agustina, tots ells naturals i
veïns de Santanyí.
Testimonis: Joaquim Tramullas, escrivent, i Miquel Vidal, conductor
de la possessió de Son Danús, natural i veí de Santanyí. Per no saber
escriure Joan Portell, dit Tramullas signà per ell. Notari: Gabriel
Nadal.
Document 5. 1823, abril 17
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
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Arrendatari: Andreu Pons Bonet, fill de Jaume i de Damiana,
natural i veí de Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1823-1827). Inici el dia 8 de
setembre de 1823 i finalització el dia 7 de setembre de 1827.
Pactes: 52. Estims: No consten. L'estimació fou efectuada
posteriorment en escriptura de 20 de desembre de 1823,
protocol·litzada pel notari Gabriel Nadal (ARM, protocol N-227, ff.
459-464v).
Ànnua mercè: 2.300 lliures, moneda de Mallorca.
Fiadors: Llorenç Rigo Garcias, fill de Salvador i de Sebastiana;
Salvador Vidal, regidor i Antoni Vidal, germans, fills de Jordi i de
Salvadora.
Testimonis: Don Llorenç Melià i don Francesc Amengual, prevere,
ambdós veïns de Ciutat. Per no saber escriure Andreu Pons ni els
fiadors, els testimonis signaren per ells. Notari: Gabriel Nadal.
Al cap d'un any de conrar la possessió, Andreu Pons va rescindir
el contracte i va entrar Miquel Garau, conductor de la possessió de
Son Oms (Porreres) el dia 8 de setembre de 1824. El contracte, de
tres anys i tres esplets, el qual havia de finir el 7 de setembre de
l'any 1827, fou protocol·litzat pel notari Gabriel Nadal (ARM, protocol
N-228, ff. 70v-73).
Document 6. 1827, juny 1
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Jaume Escalas Vidal, àlies Parra, fill de Jaume i de
Caterina, natural i veí de Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1827-1831). Inici el dia 8 de
setembre de 1827 i finalització el dia 7 de setembre de 1831.
Pactes: 49. Estims: No consten. L'estimació fou efectuada
posteriorment en escriptura de 8 de juliol de 1828, protocol·litzada
pel notari Gabriel Nadal (ARM, protocol N-232, ff. 91-97v).
Ànnua mercè: 1.850 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Joaquim Tramullas, escrivent; Gabriel Deyà, criat de
casa de dit marquès i don Joan Nadal, practicant de notaria, tots veïns
de Palma. Per no saber escriure Jaume Escalas dit Nadal signà per ell.
Notari: Gabriel Nadal.
Document 7. 1838, desembre 19
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Vidal Rigo, àlies de na Mora, fill de Miquel i de
Catalina, natural i veí de Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1839-1843). Inici el dia 8 de

setembre de 1839 i finalització el dia 8 de setembre de 1843.
Pactes: 45. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.400 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Agustí Muntaner, veí de Santanyí; Josep Bisquerra, veí
de Palma. Per no saber escriure Joan Vidal, dit Bisquerra signà per
ell. Notari: Jaume Brotad.
Document 8. 1843, desembre 22
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, fill de Guillem i d'Elionor, natural i
veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: l'honor Jaume Antoni Clar Rosselló, fill de Miquel i de
Coloma, natural i veí de Santanyí.
Duració del contracte: 6 anys (1843-1849). Inici el dia 8 de
setembre de 1842 i finalització el dia 8 de setembre de 1849.
Modalitat del contracte: Parceria
Pactes: 42. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Testimonis: Josep Bisquerra i Antoni Sastre, veïns de Palma.
Notari: Jaume Brotad.
Document 9. 1848, març 17
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Mateu Rigo Ferrer, fill de Bartomeu i de Margalida,
natural i veí de Santanyí.
Duració contracte: 8 anys (1849-1857). Inici el dia 8 de setembre
de 1849 i finalització el dia 8 de setembre de 1857.
Pactes: 43. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.400 lliures, moneda de Mallorca.
Fiadors: Pau Vallbona Estrany, fill de Josep i d'Antonina, natural i
veí de Santanyí.
Testimonis: Josep Bisquerra i Jaume Lladó, veïns de Palma. Notari:
Sebastià Coll.
Document 10. 1857, gener 10
Arrendador: Guillem Abrí Descatlar i Sureda, natural i veí de la
ciutat de Palma.
Arrendatari: Bartomeu Rigo Bonet, fill de Mateu i de Sebastiana,
veí de la vila de Santanyí.
Duració contracte: 8 anys (1857-1865). Inici el dia 8 de setembre
de 1857 i finalització el dia 8 de setembre de 1865. Contracte efectuat
a la possessió de Son Ametler, del terme municipal de Marratxí.
Pactes: 42. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.550 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Don Pere Francesc Rubí, veí de Marratxí i Jaume Lladó,
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Fiadors: Llorenç Rigo Garcias, fill de Salvador i de Sebastiana;
Salvador Vidal, regidor i Antoni Vidal, germans, fills de Jordi i de
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Testimonis: Don Llorenç Melià i don Francesc Amengual, prevere,
ambdós veïns de Ciutat. Per no saber escriure Andreu Pons ni els
fiadors, els testimonis signaren per ells. Notari: Gabriel Nadal.
Al cap d'un any de conrar la possessió, Andreu Pons va rescindir
el contracte i va entrar Miquel Garau, conductor de la possessió de
Son Oms (Porreres) el dia 8 de setembre de 1824. El contracte, de
tres anys i tres esplets, el qual havia de finir el 7 de setembre de
l'any 1827, fou protocol·litzat pel notari Gabriel Nadal (ARM, protocol
N-228, ff. 70v-73).
Document 6. 1827, juny 1
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Jaume Escalas Vidal, àlies Parra, fill de Jaume i de
Caterina, natural i veí de Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1827-1831). Inici el dia 8 de
setembre de 1827 i finalització el dia 7 de setembre de 1831.
Pactes: 49. Estims: No consten. L'estimació fou efectuada
posteriorment en escriptura de 8 de juliol de 1828, protocol·litzada
pel notari Gabriel Nadal (ARM, protocol N-232, ff. 91-97v).
Ànnua mercè: 1.850 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Joaquim Tramullas, escrivent; Gabriel Deyà, criat de
casa de dit marquès i don Joan Nadal, practicant de notaria, tots veïns
de Palma. Per no saber escriure Jaume Escalas dit Nadal signà per ell.
Notari: Gabriel Nadal.
Document 7. 1838, desembre 19
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Vidal Rigo, àlies de na Mora, fill de Miquel i de
Catalina, natural i veí de Santanyí.
Duració del contracte: 4 anys (1839-1843). Inici el dia 8 de

setembre de 1839 i finalització el dia 8 de setembre de 1843.
Pactes: 45. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.400 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Agustí Muntaner, veí de Santanyí; Josep Bisquerra, veí
de Palma. Per no saber escriure Joan Vidal, dit Bisquerra signà per
ell. Notari: Jaume Brotad.
Document 8. 1843, desembre 22
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, fill de Guillem i d'Elionor, natural i
veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: l'honor Jaume Antoni Clar Rosselló, fill de Miquel i de
Coloma, natural i veí de Santanyí.
Duració del contracte: 6 anys (1843-1849). Inici el dia 8 de
setembre de 1842 i finalització el dia 8 de setembre de 1849.
Modalitat del contracte: Parceria
Pactes: 42. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Testimonis: Josep Bisquerra i Antoni Sastre, veïns de Palma.
Notari: Jaume Brotad.
Document 9. 1848, març 17
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, marquès del Palmer, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Mateu Rigo Ferrer, fill de Bartomeu i de Margalida,
natural i veí de Santanyí.
Duració contracte: 8 anys (1849-1857). Inici el dia 8 de setembre
de 1849 i finalització el dia 8 de setembre de 1857.
Pactes: 43. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.400 lliures, moneda de Mallorca.
Fiadors: Pau Vallbona Estrany, fill de Josep i d'Antonina, natural i
veí de Santanyí.
Testimonis: Josep Bisquerra i Jaume Lladó, veïns de Palma. Notari:
Sebastià Coll.
Document 10. 1857, gener 10
Arrendador: Guillem Abrí Descatlar i Sureda, natural i veí de la
ciutat de Palma.
Arrendatari: Bartomeu Rigo Bonet, fill de Mateu i de Sebastiana,
veí de la vila de Santanyí.
Duració contracte: 8 anys (1857-1865). Inici el dia 8 de setembre
de 1857 i finalització el dia 8 de setembre de 1865. Contracte efectuat
a la possessió de Son Ametler, del terme municipal de Marratxí.
Pactes: 42. Estims: No consta el nom dels perits estimadors.
Ànnua mercè: 2.550 lliures, moneda de Mallorca.
Testimonis: Don Pere Francesc Rubí, veí de Marratxí i Jaume Lladó,

216

217

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

criat de servici, veí de Palma. A l'atorgament de l'acta, verificat pel
conductor Bartomeu Rigo a la ciutat de Palma el dia dotze del mateix
mes i any, foren presents per testimonis Jaume Lladó i Antoni Sastre,
criats de servici, veïns de la ciutat de Palma. Notari: Sebastià Coll.
2. Pactes relatius al conreu de la possessió
Tots els contractes d'arrendament encapçalen en el primer pacte,
la norma d'obligat compliment, el conrar la possessió a <<ús i
costum de bon conrador>> que ens recorda d'alguna manera la vella
sentència <<No deixar les carreres velles per les novelles>>. S'havia
d'observar estrictament la rotació dels cultius, sota la pena de pagar
els danys i perjudicis ocasionats. Les terres de la possessió s'havien
de conrar a quatre sementers. El sementer que tocava descansar cada
any era anomenat <<sementer de la pastura>> i no es podia sembrar
excepte per donar menjar en verd al bestiar.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 1. Primerament és pacte que
vós dit conductor deureu aportar dita pocessió a ús y costum de bon
conrador, com també lo hort aportant aquella a quatre semanters,
com se acostuma y lo haureu rebut; però per pretexto algun podreu
sembrar en el semanter que tocarà ser pastura, ninguna espècie de
grans per segar sechs, si únicament hey podreu sembrar per donar
vert an el bestiar y tant en dit semanter de pastura, com en qualsevols
rotas que lo hagen de ser, no podreu dexar de donar-le verda an el
bestiar, perquè no vull que les dexeu secar o granar per segar-la seca,
baix la pena de pagar los dañys y perjuis.

dita família y majoral, e igualment al dit majoral deureu donar-li
vosaltres, dits conductors o lo hortolà, hortalissa la que demanarà de
la que hey hage en dit hort, equivalent a tres sous per cade semmana
per lo uso y consumo de la sua casa y tant uns com altres, tant a solas
com junts, essent en dit predio, puguen donar palla, ferratje y alfaus,
cade cosa en son temps, a tot el bestiar que tinguem en dit predio, de
los dits conductors y hortolà.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 4. Ítem és pacte que vós, dit
conductor o hortolà, deureu cade añy per la lluna vella de janer,
tellar las cañas del cañar que hey ha en dit hort, fexar-las y aportarlas a las casas, en el lloch que vos aseñalarà el majoral, las que seran
per mon ús y deureu conrar el cañar axí com se acustuma.
L'hort de la possessió es nodria amb una sínia. Transcrivim els
estims d'un document de l'any 1823:
-1823, desembre 20. Estims de la sínia. Més he rebut la sínia
bona y condreta ab tots sos arreus bons y corrents, rest de espart, bo
y condret ab trenta un cadufos, també bons y fermats ab llatras de
espart [...].
El document 6, de l'any 1827, consigna per primera vegada l'Hort
Nou del Cotó, precisant que s'havia construït baix del Revelleret del
Port.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 8. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu aportar cade añy del present arrendament al Hort
Nou del Cotó, que he fet abaix del Revelleret del Port, dotze carretadas
de fems de la millor calidat [...].

2.1. Conreu de l'hort de sa vall. L'hort nou del cotó
Els pactes sobre l'hort de la possessió posen de manifest
l'obligació de l'arrendatari o de l'hortolà, de subministrar tota
l'hortalissa necessària per al consum del senyor marqués i de la seva
família, a la possessió estant. També estava obligat a servir hortalissa
al majoral i la seva família, sempre que dita quantitat no ultrapassàs
el preu de tres sous per setmana. Altra obligació era mantenir de
palla, farratge i alfals, llurs cavalcadures tot el temps d'estada a la
possessió. És interessant de constatar, l'obligació de tallar cada any
de dit arrendament, les canyes de l'hort, amb la lluna vella de gener.
Tots els documents testimonien el cultiu d'alfals (Medicago sativa L.)
a l'hort de la possessió.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 2. Ítem que vosaltres dits
conductors (o lo hortolà, en cas de arrendar lo hort) deureu donarme per mi y per tota la mia família, essent en dit predio, tota la
hortolissa que se pugue necesitar per lo ús y consumo meu y de

2.2. Les rotes. Reserves sobre les rotes.
Obligacions de l'arrendatari
Les nombroses rotes de la possessió eren controlades pel majoral.
El senyor marquès es reservava el dret de donar o treure totes les
rotes que volgués. Les rotes tenien el seu perímetre embardissat
per tal de protegir el cultiu del nombrós bestiar de la possessió.
L'arrendatari havia de posar un home per compondre les bardisses,
els roters tallarien la llenya, la portarien a qui l'havia de compondre
i posarien les pedres. L'arrendatari solament podia aprofitar les
estivades i les pastures.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 13. Ítem que vosaltres dits
conductors,no pugueu impedir-me a mi, o qui mon orde tindrà,
de donar y treurer totas las rotas que me aparega donar per mon
compta en las garrigas y armassos de dit predio, menos en la Garriga
del Verger ni de la Arañera, per ser molt perjudicial per el bestiar y
el censal de ellas serà per mi, sens que me pugueu descontar per esto
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criat de servici, veí de Palma. A l'atorgament de l'acta, verificat pel
conductor Bartomeu Rigo a la ciutat de Palma el dia dotze del mateix
mes i any, foren presents per testimonis Jaume Lladó i Antoni Sastre,
criats de servici, veïns de la ciutat de Palma. Notari: Sebastià Coll.
2. Pactes relatius al conreu de la possessió
Tots els contractes d'arrendament encapçalen en el primer pacte,
la norma d'obligat compliment, el conrar la possessió a <<ús i
costum de bon conrador>> que ens recorda d'alguna manera la vella
sentència <<No deixar les carreres velles per les novelles>>. S'havia
d'observar estrictament la rotació dels cultius, sota la pena de pagar
els danys i perjudicis ocasionats. Les terres de la possessió s'havien
de conrar a quatre sementers. El sementer que tocava descansar cada
any era anomenat <<sementer de la pastura>> i no es podia sembrar
excepte per donar menjar en verd al bestiar.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 1. Primerament és pacte que
vós dit conductor deureu aportar dita pocessió a ús y costum de bon
conrador, com també lo hort aportant aquella a quatre semanters,
com se acostuma y lo haureu rebut; però per pretexto algun podreu
sembrar en el semanter que tocarà ser pastura, ninguna espècie de
grans per segar sechs, si únicament hey podreu sembrar per donar
vert an el bestiar y tant en dit semanter de pastura, com en qualsevols
rotas que lo hagen de ser, no podreu dexar de donar-le verda an el
bestiar, perquè no vull que les dexeu secar o granar per segar-la seca,
baix la pena de pagar los dañys y perjuis.

dita família y majoral, e igualment al dit majoral deureu donar-li
vosaltres, dits conductors o lo hortolà, hortalissa la que demanarà de
la que hey hage en dit hort, equivalent a tres sous per cade semmana
per lo uso y consumo de la sua casa y tant uns com altres, tant a solas
com junts, essent en dit predio, puguen donar palla, ferratje y alfaus,
cade cosa en son temps, a tot el bestiar que tinguem en dit predio, de
los dits conductors y hortolà.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 4. Ítem és pacte que vós, dit
conductor o hortolà, deureu cade añy per la lluna vella de janer,
tellar las cañas del cañar que hey ha en dit hort, fexar-las y aportarlas a las casas, en el lloch que vos aseñalarà el majoral, las que seran
per mon ús y deureu conrar el cañar axí com se acustuma.
L'hort de la possessió es nodria amb una sínia. Transcrivim els
estims d'un document de l'any 1823:
-1823, desembre 20. Estims de la sínia. Més he rebut la sínia
bona y condreta ab tots sos arreus bons y corrents, rest de espart, bo
y condret ab trenta un cadufos, també bons y fermats ab llatras de
espart [...].
El document 6, de l'any 1827, consigna per primera vegada l'Hort
Nou del Cotó, precisant que s'havia construït baix del Revelleret del
Port.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 8. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu aportar cade añy del present arrendament al Hort
Nou del Cotó, que he fet abaix del Revelleret del Port, dotze carretadas
de fems de la millor calidat [...].

2.1. Conreu de l'hort de sa vall. L'hort nou del cotó
Els pactes sobre l'hort de la possessió posen de manifest
l'obligació de l'arrendatari o de l'hortolà, de subministrar tota
l'hortalissa necessària per al consum del senyor marqués i de la seva
família, a la possessió estant. També estava obligat a servir hortalissa
al majoral i la seva família, sempre que dita quantitat no ultrapassàs
el preu de tres sous per setmana. Altra obligació era mantenir de
palla, farratge i alfals, llurs cavalcadures tot el temps d'estada a la
possessió. És interessant de constatar, l'obligació de tallar cada any
de dit arrendament, les canyes de l'hort, amb la lluna vella de gener.
Tots els documents testimonien el cultiu d'alfals (Medicago sativa L.)
a l'hort de la possessió.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 2. Ítem que vosaltres dits
conductors (o lo hortolà, en cas de arrendar lo hort) deureu donarme per mi y per tota la mia família, essent en dit predio, tota la
hortolissa que se pugue necesitar per lo ús y consumo meu y de

2.2. Les rotes. Reserves sobre les rotes.
Obligacions de l'arrendatari
Les nombroses rotes de la possessió eren controlades pel majoral.
El senyor marquès es reservava el dret de donar o treure totes les
rotes que volgués. Les rotes tenien el seu perímetre embardissat
per tal de protegir el cultiu del nombrós bestiar de la possessió.
L'arrendatari havia de posar un home per compondre les bardisses,
els roters tallarien la llenya, la portarien a qui l'havia de compondre
i posarien les pedres. L'arrendatari solament podia aprofitar les
estivades i les pastures.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 13. Ítem que vosaltres dits
conductors,no pugueu impedir-me a mi, o qui mon orde tindrà,
de donar y treurer totas las rotas que me aparega donar per mon
compta en las garrigas y armassos de dit predio, menos en la Garriga
del Verger ni de la Arañera, per ser molt perjudicial per el bestiar y
el censal de ellas serà per mi, sens que me pugueu descontar per esto
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res de la ànnua mercè, ni avarias a que estau obligat en virtut del
present acte, si solament vos podreu valer de las estivades y pastos
de las matexas que se donaran y de las que hey ha existents ab tal
emperò que los añys que sien sembradas, axí las novas com las altras,
deureu vosaltres dits conductors, posar un home a costas vostras per
compondrer la bardissa y lo demés de tellar la lleña, donar-la al qui
la compondrà, portar-la y posar las pedras, serà tot de càrrech de los
roters.
-Pacte 15. Ítem que vosaltres dits conductors, tindreu que donar
avís al majoral de qualsevol roter qui vos molestàs ab bestiar, cans,
fer camins per los camps a vosaltres destinats o altres cosas que fessen
dits roters en fraude vostro, para que dit majoral fase pagar al tal
roter o roters lo que sia y usar de dits roters lo que vos correspon.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 16. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor [...] ab tal que en los tencats de ne Gosta, Matar
y los dos del Pla d'en Castell, qui estan del tot circuhits de paret, deurà
vossa mercè, dit conductor, fer las bardisas y estacadas y possar-hi
guàrdias, tot a costas sevas y los roters sols deuran contribuhir en
quatre sous per cade quarterada, los que lo pagaran a vossa mercè
o al guardià que hey posarà los añys que seran sembradas y per dit
cobro li entregarà el majoral llista de los roters y quarteradas de
cade roter y serà responsable vossa mercè, dit conductor, a tota la
tala que si farà, sens haver de fer averiguació si és el seu bestiar o no
qui la hage feta y per esto deurà señalar un perito per la sua part y
el majoral posarà lo altre per la part de los roters, per estimar la dita
tala, la que haurà de pagar vossa mercè a la cullita primer vinent,
sens plet ni questió alguna.
-Pacte 10. Ítem és pacte que vossa mercè, dit conductor, no podrà
donar més rotas en los camps a vossa mercè destinats, que fins an el
número de deu quarteradas a cade un de ells que correspondrà ser
sembrats cade añy, ab tal que per donar ditas deu quarteradas de
rotas en cade un de los dos sementers haje de ser ab intervenció del
majoral, per si los roters seran o no de la sua satisfacció.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 14. [Y per ningun pretexto,
podreu vós, dit conductor, entrar a pasturar gènero algun de bestiar
en ningun de los tencats de rotas sobredits, ni en los demés que sien
sembradas, encare que hey hage rotas retudes qui no sian sembradas
o mitjans de garriga, des de la festa de Tots los Sants fins que estiguen
garbetjadas, sens el meu permís o del dit majoral y si lo vos donàssem
y feys tala o mal lo deureu pagar, com també el ban y per el cas de
haver-hi algun roter o roters que fossen omissos en lo garbetjar, el dit
majoral se cuydarà de fer-los garbetjar com se acostuma y per el cas

de haver-hi algun roter o roters qui vos molestassen ab bestiar, cans,
romprer bardissas o parets, fer nous camins per los vostros sembrats
y demés, en dañy vostro, deureu donar avís al dit majoral para que
fasse pagar al tal roter o roters lo que correspondrà segons justícia.
En els contractes, s'especificaven les reserves o clàusules sobre
determinats béns mobles o immobles, dels quals l'arrendatari no pot
disposar lliurement i el senyor explota directament. En el cas que ens
ocupa, les rotes no estaven incloses a l'arrendament, exceptuant les
dues noves dites n'Escolana i la Rota d'en Mosso, les quals segons
el pacte 16 del document 3, estaven circuïdes de paret. El Pla d'en
Castell tampoc estava inclòs en l'arrendament. Aquestes reserves es
repeteixen en els contractes fins l'any 1827.
-1807, abril 4. Document 1. [...] en cuyo arrendament no van
compresas las rotas, si solament las novas ditas de ne Escolana y la
Rota d'en Mosso, ben entès emperò, que vosaltres dits conductors no
podreu sembrar el Pla d'en Castell, el qual arrendament vos fas ab
los pactes, condicions, obligacions [...].
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2.3. El cultiu de la barrella i de la sosa
Una clàusula sobre el cultiu de la barrella i de la sosa, cridà
fortament la nostra atenció.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 51. Que vossa mercè, dit
conductor, no pugue sembrar ni vendrer barrella y que jo, dit don
Jordi, pugue sembrar y cremar tota la que me aparaxerà en las terras
de las rotas qui conren de compte meu, com si tampoch podrà vossa
mercè, dit conductor, vendrer ni cremar soza y que jo, dit don Jordi,
pugue vendrer y cremar tota la que me aparaxerà, pues dita soza
sempre és estada mia y jamay ningun conductor ha dispost de ella.
Aquesta clàusula consta a tots els contractes d'arrendament i no
ens ha estat possible esbrinar si cada any sembrava o cremava sosa
i barrella a les terres de les quals el senyor marquès es reservava la
tinença. El que sí podem afirmar és que aquest cultiu es practicava
a sa Barrala i sa Canova, possessions de la seva propietat situades
al terme municipal de Campos. Un document de l'any 1791 certificat
per la corporació municipal campanera ens revela el cultiu de la sosa
en aquell terme:
-[...] Certificamos i declaramos que don Jorge Abrí Descallar
emprendió en el término de esta villa la quema y fábrica de sosa
y que después de la muerte de don Jorge, la ha seguido su hijo
heredero don Guillerno Abrí Dezcallar y que por esta empresa, se
ha introducido, estendido y radicado en esta villa esta industria,
con notable beneficio de sus vezinos, por el gran número de gentes
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res de la ànnua mercè, ni avarias a que estau obligat en virtut del
present acte, si solament vos podreu valer de las estivades y pastos
de las matexas que se donaran y de las que hey ha existents ab tal
emperò que los añys que sien sembradas, axí las novas com las altras,
deureu vosaltres dits conductors, posar un home a costas vostras per
compondrer la bardissa y lo demés de tellar la lleña, donar-la al qui
la compondrà, portar-la y posar las pedras, serà tot de càrrech de los
roters.
-Pacte 15. Ítem que vosaltres dits conductors, tindreu que donar
avís al majoral de qualsevol roter qui vos molestàs ab bestiar, cans,
fer camins per los camps a vosaltres destinats o altres cosas que fessen
dits roters en fraude vostro, para que dit majoral fase pagar al tal
roter o roters lo que sia y usar de dits roters lo que vos correspon.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 16. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor [...] ab tal que en los tencats de ne Gosta, Matar
y los dos del Pla d'en Castell, qui estan del tot circuhits de paret, deurà
vossa mercè, dit conductor, fer las bardisas y estacadas y possar-hi
guàrdias, tot a costas sevas y los roters sols deuran contribuhir en
quatre sous per cade quarterada, los que lo pagaran a vossa mercè
o al guardià que hey posarà los añys que seran sembradas y per dit
cobro li entregarà el majoral llista de los roters y quarteradas de
cade roter y serà responsable vossa mercè, dit conductor, a tota la
tala que si farà, sens haver de fer averiguació si és el seu bestiar o no
qui la hage feta y per esto deurà señalar un perito per la sua part y
el majoral posarà lo altre per la part de los roters, per estimar la dita
tala, la que haurà de pagar vossa mercè a la cullita primer vinent,
sens plet ni questió alguna.
-Pacte 10. Ítem és pacte que vossa mercè, dit conductor, no podrà
donar més rotas en los camps a vossa mercè destinats, que fins an el
número de deu quarteradas a cade un de ells que correspondrà ser
sembrats cade añy, ab tal que per donar ditas deu quarteradas de
rotas en cade un de los dos sementers haje de ser ab intervenció del
majoral, per si los roters seran o no de la sua satisfacció.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 14. [Y per ningun pretexto,
podreu vós, dit conductor, entrar a pasturar gènero algun de bestiar
en ningun de los tencats de rotas sobredits, ni en los demés que sien
sembradas, encare que hey hage rotas retudes qui no sian sembradas
o mitjans de garriga, des de la festa de Tots los Sants fins que estiguen
garbetjadas, sens el meu permís o del dit majoral y si lo vos donàssem
y feys tala o mal lo deureu pagar, com també el ban y per el cas de
haver-hi algun roter o roters que fossen omissos en lo garbetjar, el dit
majoral se cuydarà de fer-los garbetjar com se acostuma y per el cas

de haver-hi algun roter o roters qui vos molestassen ab bestiar, cans,
romprer bardissas o parets, fer nous camins per los vostros sembrats
y demés, en dañy vostro, deureu donar avís al dit majoral para que
fasse pagar al tal roter o roters lo que correspondrà segons justícia.
En els contractes, s'especificaven les reserves o clàusules sobre
determinats béns mobles o immobles, dels quals l'arrendatari no pot
disposar lliurement i el senyor explota directament. En el cas que ens
ocupa, les rotes no estaven incloses a l'arrendament, exceptuant les
dues noves dites n'Escolana i la Rota d'en Mosso, les quals segons
el pacte 16 del document 3, estaven circuïdes de paret. El Pla d'en
Castell tampoc estava inclòs en l'arrendament. Aquestes reserves es
repeteixen en els contractes fins l'any 1827.
-1807, abril 4. Document 1. [...] en cuyo arrendament no van
compresas las rotas, si solament las novas ditas de ne Escolana y la
Rota d'en Mosso, ben entès emperò, que vosaltres dits conductors no
podreu sembrar el Pla d'en Castell, el qual arrendament vos fas ab
los pactes, condicions, obligacions [...].
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2.3. El cultiu de la barrella i de la sosa
Una clàusula sobre el cultiu de la barrella i de la sosa, cridà
fortament la nostra atenció.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 51. Que vossa mercè, dit
conductor, no pugue sembrar ni vendrer barrella y que jo, dit don
Jordi, pugue sembrar y cremar tota la que me aparaxerà en las terras
de las rotas qui conren de compte meu, com si tampoch podrà vossa
mercè, dit conductor, vendrer ni cremar soza y que jo, dit don Jordi,
pugue vendrer y cremar tota la que me aparaxerà, pues dita soza
sempre és estada mia y jamay ningun conductor ha dispost de ella.
Aquesta clàusula consta a tots els contractes d'arrendament i no
ens ha estat possible esbrinar si cada any sembrava o cremava sosa
i barrella a les terres de les quals el senyor marquès es reservava la
tinença. El que sí podem afirmar és que aquest cultiu es practicava
a sa Barrala i sa Canova, possessions de la seva propietat situades
al terme municipal de Campos. Un document de l'any 1791 certificat
per la corporació municipal campanera ens revela el cultiu de la sosa
en aquell terme:
-[...] Certificamos i declaramos que don Jorge Abrí Descallar
emprendió en el término de esta villa la quema y fábrica de sosa
y que después de la muerte de don Jorge, la ha seguido su hijo
heredero don Guillerno Abrí Dezcallar y que por esta empresa, se
ha introducido, estendido y radicado en esta villa esta industria,
con notable beneficio de sus vezinos, por el gran número de gentes
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que emplea en la quema de la sosa, en medio del verano, en cuyo
tiempo solia faltar ocupación a la gente del campo. Y que el mismo
don Guillermo en este año ha mandado sembrar barrilla en sus
haciendas de este término, en el qual hay muchas tierras ligeras o
de poca miga que rinden muy poco sembradas de trigos. Y para que
conste donde convenga damos la presente solicitud [...].
Altre document, de l'any 1791, registra les vendes de sosa
efectuades per Guillem Abrí Descatlar a comerciants i fàbriques de
sabó fort de la ciutat de Palma:
-[...] Don Guillermo Serra, comerciante en esta isla de Mallorca:
Certifico i declaro que en treinta setiembre de mil setecientos ochenta
y ocho, compré a don Guillermo Abrí Dezcallar, quatrocientas
arrobas de sosa para embarcar por mi cuenta. Y para que conste
donde convenga [...].
-[...] Don Rafael Enrique Cortez, comerciante de esta plaza y
ciudad de Palma: Certifico y declaro que en diez y ocho diziembre de
mil setecientos ochenta y seis, compré a don Guillermo Abrí Dezcallar,
trescientas veinte y dos arrobas y veinte y dos libras de sosa para
extraher de esta isla y lo tengo notado en el libro correspondiente de
comercio. Y para que conste donde convenga [...].
-[...] Don Thomàs de Basavilbaso, a cuyo cargo corre la casa del
difunto Gerónimo Ribera y Márquez: Certifico que en los libros de
comercio de ella, resulta que el expresado don Gerónimo Ribera,
en quinze octubre de mil setecientos ochenta y cinco compró a don
Guillermo Abrí Dezcallar, dos mil arrovas sosa y en veinte y siete de
octubre de mil setecientos ochenta y siete, mil quinientas cinquenta y
dos, a varios precios, componiendo ambas partidas tres mil quinentas
cinquenta y dos arrovas, que le satisfizo al mencionado Dezcallar el
enunciado Ribera, cuya partida de sosa ha servido para el consumo
de la fábrica de jabón fuerte que tiene la misma casa de Ribera. Y
para que conste donde convenga [...].
-[...] Don Antonio Francisco Cànaves, notario, escrivano público
encargado del archivo de casa del excelentísimo marqués de
Sollerich: Certifico que por los acientos que paran en dicho arxivo,
consta que dicho excelentísimo señor marqués, en dos partidas, la
última de veinte y nueve setiembre de mil setecientos ochenta y seis,
compró a don Guillermo Abrí Dezcallar mil quatrocientas arrovas de
sosa para emplear en la fábrica de jabón fuerte. Y para que conste
donde convenga [...].
Aquest altre document, també de l'any 1791, atesta l'exportació de
sosa a França i a Barcelona des del port de Campos:
-[...] Don Juan de la Fuente, contador principal de las Aduanas

de este Reyno de Mallorca. Certifico que por los libros y papeles de
la contaduria a mi cargo, consta que don Guillermo Abrí Descallar,
vecino de este ciudad, ha satisfecho seis mil ciento onze reales y veinte y
un maravedís de vellón por nuevecientos quarenta quintales y quarto
de sosa de cosecha propia, que extrajo y llevó a Francia en el año de
mil setecientos ochenta y ocho. Igualment certifico que el citado don
Guillermo Abrí Dezcallar, ha pedido permiso y ha conducido con el
a este puerto del de Campos, diferentes porciones que se han dirigido
a Barcelona y vendido en esta ciudad promobiendo con su ejemplo
el comercio de este fruto, cuya recoleción hasta estos últimos años ha
sido muy escasa. Y para que conste donde convenga [...].
La documentació adduïda fa llum sobre els topònims
<<s'Embarcador>>, <<Punta de sa Barraca de sa Cenra>> i <<Barraca
de sa Cenra>>, situats al litoral de la possessió de sa Barrala
(Campos), recollits per Aguiló (1991: 31) i als malnoms Can Benet
Soser i madò Margalida Sosera del carrer de ses Posades, que encara
perduren a la vila campanera.
El 1960 funcionava a les terres de les salines una industria
anomenada <<Industrias Químicas Dezcallar>> dedicada a l'obtenció
de carbonat sòdic (Rosselló, 1964: 426).
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2.4. Les figueres i les figues. Figues de moro i figues de cristià
Tots els contractes d'arrendament fan al·lusió al cultiu d'aquest
arbre, fonamental per a l'economia rural de totes les èpoques. Sobta
però, que la relació dels estims de casa, no registri cap canyís destinat
a l'assecament d'aquest preuat fruit. L'arrendatari tenia l'obligació de
sembrar cada any de l'arrendament la quantitat de vint-i-cinc figueres.
Si les entregava brancades, obtenia una bonificació monetària
pactada. Cas que no fossin brancades, es faria una estimació i es
bonificaria el valor de cada una.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 3. Ítem és pacte que jo, tota
la dita mia família y el majoral, essent en dit lloch, puguem menjar
figas axí de moro, com de christià en las figueras de dit lloch y vos, dit
conductor, deureu plantar-me sis de christià cade añy, dins el tencat
dit el Pletó en el lloch que vos aseñalarà el dit majoral, devent tenir los
clots set palms de fondo y set de amplària a baix, com també deureu
plantar el Pletó de figueras de moro allà ahont no sie el terreno bo
per las de christià, el primer añy de este arrendament; cuyas figueras,
axí de moro com de christià, deureu cuydar y cultivar y entregar a la
fi de este arrendament, vivas y sens defecte per quiscun añy y en son
defecte, se deuran estimar per peritos nombradors per ambas parts,
pagant vós los dañys y perjuys y cas de no haver plantadas las de
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que emplea en la quema de la sosa, en medio del verano, en cuyo
tiempo solia faltar ocupación a la gente del campo. Y que el mismo
don Guillermo en este año ha mandado sembrar barrilla en sus
haciendas de este término, en el qual hay muchas tierras ligeras o
de poca miga que rinden muy poco sembradas de trigos. Y para que
conste donde convenga damos la presente solicitud [...].
Altre document, de l'any 1791, registra les vendes de sosa
efectuades per Guillem Abrí Descatlar a comerciants i fàbriques de
sabó fort de la ciutat de Palma:
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dos, a varios precios, componiendo ambas partidas tres mil quinentas
cinquenta y dos arrovas, que le satisfizo al mencionado Dezcallar el
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-[...] Don Antonio Francisco Cànaves, notario, escrivano público
encargado del archivo de casa del excelentísimo marqués de
Sollerich: Certifico que por los acientos que paran en dicho arxivo,
consta que dicho excelentísimo señor marqués, en dos partidas, la
última de veinte y nueve setiembre de mil setecientos ochenta y seis,
compró a don Guillermo Abrí Dezcallar mil quatrocientas arrovas de
sosa para emplear en la fábrica de jabón fuerte. Y para que conste
donde convenga [...].
Aquest altre document, també de l'any 1791, atesta l'exportació de
sosa a França i a Barcelona des del port de Campos:
-[...] Don Juan de la Fuente, contador principal de las Aduanas

de este Reyno de Mallorca. Certifico que por los libros y papeles de
la contaduria a mi cargo, consta que don Guillermo Abrí Descallar,
vecino de este ciudad, ha satisfecho seis mil ciento onze reales y veinte y
un maravedís de vellón por nuevecientos quarenta quintales y quarto
de sosa de cosecha propia, que extrajo y llevó a Francia en el año de
mil setecientos ochenta y ocho. Igualment certifico que el citado don
Guillermo Abrí Dezcallar, ha pedido permiso y ha conducido con el
a este puerto del de Campos, diferentes porciones que se han dirigido
a Barcelona y vendido en esta ciudad promobiendo con su ejemplo
el comercio de este fruto, cuya recoleción hasta estos últimos años ha
sido muy escasa. Y para que conste donde convenga [...].
La documentació adduïda fa llum sobre els topònims
<<s'Embarcador>>, <<Punta de sa Barraca de sa Cenra>> i <<Barraca
de sa Cenra>>, situats al litoral de la possessió de sa Barrala
(Campos), recollits per Aguiló (1991: 31) i als malnoms Can Benet
Soser i madò Margalida Sosera del carrer de ses Posades, que encara
perduren a la vila campanera.
El 1960 funcionava a les terres de les salines una industria
anomenada <<Industrias Químicas Dezcallar>> dedicada a l'obtenció
de carbonat sòdic (Rosselló, 1964: 426).

222

223
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Tots els contractes d'arrendament fan al·lusió al cultiu d'aquest
arbre, fonamental per a l'economia rural de totes les èpoques. Sobta
però, que la relació dels estims de casa, no registri cap canyís destinat
a l'assecament d'aquest preuat fruit. L'arrendatari tenia l'obligació de
sembrar cada any de l'arrendament la quantitat de vint-i-cinc figueres.
Si les entregava brancades, obtenia una bonificació monetària
pactada. Cas que no fossin brancades, es faria una estimació i es
bonificaria el valor de cada una.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 3. Ítem és pacte que jo, tota
la dita mia família y el majoral, essent en dit lloch, puguem menjar
figas axí de moro, com de christià en las figueras de dit lloch y vos, dit
conductor, deureu plantar-me sis de christià cade añy, dins el tencat
dit el Pletó en el lloch que vos aseñalarà el dit majoral, devent tenir los
clots set palms de fondo y set de amplària a baix, com també deureu
plantar el Pletó de figueras de moro allà ahont no sie el terreno bo
per las de christià, el primer añy de este arrendament; cuyas figueras,
axí de moro com de christià, deureu cuydar y cultivar y entregar a la
fi de este arrendament, vivas y sens defecte per quiscun añy y en son
defecte, se deuran estimar per peritos nombradors per ambas parts,
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christià corresponents a cade añy, pagareu vint sous per cada una
que haureu dexat de plantar y si no haveu plantadas el primer añy
las de moro que cabran en el Pletó, deureu pagar el coste y atràs de
ellas, estimat per peritos per ambas parts nombradors.
2.5. El cultiu de la vinya. Pactes
Els pactes sobre el cultiu de la vinya ens revelen que era el
cultiu majoritari de la possessió i no estava inclosa a l'arrendament.
El senyor marquès es reservava la tinença i era controlada a través
del majoral. L'arrendatari tenia l'obligació de donar dues relles cada
any (febrer i maig), a canvi, se'n podia aprofitar de les sarments, el
pàmpol (solament hi podien pasturar les ovelles) i el pinyol. També
era obligació de l'arrendatari proporcionar el carro i el pareller per
transportar la verema al celler de la possessió. El senyor marquès es
reservava el dret de sembrar vinya fins a un determinat nombre de
quarterades. Altres pactes posen de manifest la fabricació d'aiguardent
i l'obligació de l'arrendatari de traginar-lo al carregador de la barca.
El 1818 es va construir el celler pel mestre de fortificacions reials
Pere Joan Bauçà Gordiola, natural de Palma, tot utilitzant un mètode
intitulat <<Cortes de cantaria o artes de la montea>> autor del qual
fou un francès? anomenat Legardet.
Alguns dels pactes també obligaven a l'arrendatari a efectuar
algunes feines (llaurar, traginar la verema al celler) a la vinya de la
Casa Nova (Campos) així com pagar en espècie al vinyòvol de la
mateixa.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 32. Que deurà vossa mercè,
dit conductor, fer-me fins a sexante jornals de parell y parayer, cade
añy, per llaurar la viña que vaix a fer en dit lloch, axí com el majoral
los demenarà, axí per la reya del ivern com per la del maig, sens
que jo contribuesca per dits jornals en cosa alguna y que el parell y
parayer sien de la mia satisfacció.
-Pacte 33. Que vós dit conductor no podrà entrar bestiar algun a
pasturar en los tencats de viña en temps que hey puguen fer dañy a
mayols, viña, abres o plantas que hey hage, ni menos en temps que
hey hage moll, sots pena de pagar los dañys y perjuis, tant si és a
escapada com a propòsit.
-Pacte 34. Que vós, dit conductor, ab los seus parells y carros,
deurà aportar en las casas de dit lloch, tota la verema que farà dita
viña cade añy, sens que jo li don res més que las portadoras o cubells
necesaris per traginar dita verema.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 28. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, per el dia vint y sinch juriol, cade añy del

present arrendament, deurà entregar al majoral sis quarteras blat
y sis quarteras ordi, tot bo, nou y net, las que entregarà dit majoral
al meu viñòvol, qui guarda la viña que fas nova a la Casa Nova
[Campos] per el seu consumo.
-Pacte 31. Ítem és pacte que vossa mercè, dit conductor, deurà ferme fins a sexante jornals de perell y pareyer, cade añy, per lleurar a
la viña que estinch fent a la Casa Nova [Campos] en el temps que el
majoral los demanarà, axí per la reya del ivern com per la del mars,
cuyo parell y pareyer deurà ser útil per lleurar viña y del meu gust o
del majoral en mon lloch, sens que jo contribuesca en cosa alguna de
menjar, paga ni arreus de lleurar y si no necesit dits sexante jornals,
no per esto deurà pagar res per los que faltaran.
-Pacte 46. Ítem és pacte que jo, dit señor, sempre que determin fer
en dit lloch fins a corante quarteradas de viña o bé en la Segoña y
part del Camp del Payer, o bé en la Viña Vella, Tanca de las Figueras
y part del Camp de la Viña, vós, dit conductor no me pugueu impedir
y en este cas, de jo fer dita viña en part o en tota, se remplasarà
dit terreno per vós sembrar o bé en las Barbaranas o bé en el Delfí,
estimada per peritos per ambas parts, en cas de no poder-lo ajustar
entre de mi y vós dit conductor.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 27. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, deureu llaurar cade añy de este arrendament, deu
quarteradas de viñya de la que tench a Morell de la Casa Nova
[Campos] a duas reyas, en el temps que el majoral vos avisarà y que
los parells y parayés deuran ser del gust de dit majoral y de no, serà
facultatiu dit majoral de llogar-ne del seu gust, a costas vostras, e
igualment deureu cade añy fer dotze jornals de carro per vermar en
dita viña, los dias que dit majoral vos avisarà, sens que jo vos hage
de pagar cosa alguna per dits jornals, sinó únicament donar-vos
los cubells o portadoras per posar la verema y a més de esto, deureu
dur tot el vi que tengue cade añy, en el meu saller de dit lloch y la
ayguardent, al carregador de la barca, ahont estirà dada fondo,
ajudant-vos ab quatre jornals de carro que tindran obligació, esto és,
dos el conductor de la Barrala [Campos] y los altres dos el de la Casa
Nova [Campos] sens que per esto vos hage de donar cosa alguna, ni
preu de jornals a parells ni a carraters, si únicament vos donaré un
cuarteró de vi per cada duas carretadas que dureu al carregador,
esto se enten los añys que vendré el vi y aygordent per embarcar, tant
para Ciutat, com fora Reyna y luego que la barca arrivia, enar a dur
las bótas buydas y avisar al majoral en cas no ser en dit lloch.
-1849, març 17. Document 9. Pacte 26. [...] y per todo esto,
quedarà cada añy a benefici de vós, dit conductor el pàmpol que
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christià corresponents a cade añy, pagareu vint sous per cada una
que haureu dexat de plantar y si no haveu plantadas el primer añy
las de moro que cabran en el Pletó, deureu pagar el coste y atràs de
ellas, estimat per peritos per ambas parts nombradors.
2.5. El cultiu de la vinya. Pactes
Els pactes sobre el cultiu de la vinya ens revelen que era el
cultiu majoritari de la possessió i no estava inclosa a l'arrendament.
El senyor marquès es reservava la tinença i era controlada a través
del majoral. L'arrendatari tenia l'obligació de donar dues relles cada
any (febrer i maig), a canvi, se'n podia aprofitar de les sarments, el
pàmpol (solament hi podien pasturar les ovelles) i el pinyol. També
era obligació de l'arrendatari proporcionar el carro i el pareller per
transportar la verema al celler de la possessió. El senyor marquès es
reservava el dret de sembrar vinya fins a un determinat nombre de
quarterades. Altres pactes posen de manifest la fabricació d'aiguardent
i l'obligació de l'arrendatari de traginar-lo al carregador de la barca.
El 1818 es va construir el celler pel mestre de fortificacions reials
Pere Joan Bauçà Gordiola, natural de Palma, tot utilitzant un mètode
intitulat <<Cortes de cantaria o artes de la montea>> autor del qual
fou un francès? anomenat Legardet.
Alguns dels pactes també obligaven a l'arrendatari a efectuar
algunes feines (llaurar, traginar la verema al celler) a la vinya de la
Casa Nova (Campos) així com pagar en espècie al vinyòvol de la
mateixa.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 32. Que deurà vossa mercè,
dit conductor, fer-me fins a sexante jornals de parell y parayer, cade
añy, per llaurar la viña que vaix a fer en dit lloch, axí com el majoral
los demenarà, axí per la reya del ivern com per la del maig, sens
que jo contribuesca per dits jornals en cosa alguna y que el parell y
parayer sien de la mia satisfacció.
-Pacte 33. Que vós dit conductor no podrà entrar bestiar algun a
pasturar en los tencats de viña en temps que hey puguen fer dañy a
mayols, viña, abres o plantas que hey hage, ni menos en temps que
hey hage moll, sots pena de pagar los dañys y perjuis, tant si és a
escapada com a propòsit.
-Pacte 34. Que vós, dit conductor, ab los seus parells y carros,
deurà aportar en las casas de dit lloch, tota la verema que farà dita
viña cade añy, sens que jo li don res més que las portadoras o cubells
necesaris per traginar dita verema.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 28. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, per el dia vint y sinch juriol, cade añy del

present arrendament, deurà entregar al majoral sis quarteras blat
y sis quarteras ordi, tot bo, nou y net, las que entregarà dit majoral
al meu viñòvol, qui guarda la viña que fas nova a la Casa Nova
[Campos] per el seu consumo.
-Pacte 31. Ítem és pacte que vossa mercè, dit conductor, deurà ferme fins a sexante jornals de perell y pareyer, cade añy, per lleurar a
la viña que estinch fent a la Casa Nova [Campos] en el temps que el
majoral los demanarà, axí per la reya del ivern com per la del mars,
cuyo parell y pareyer deurà ser útil per lleurar viña y del meu gust o
del majoral en mon lloch, sens que jo contribuesca en cosa alguna de
menjar, paga ni arreus de lleurar y si no necesit dits sexante jornals,
no per esto deurà pagar res per los que faltaran.
-Pacte 46. Ítem és pacte que jo, dit señor, sempre que determin fer
en dit lloch fins a corante quarteradas de viña o bé en la Segoña y
part del Camp del Payer, o bé en la Viña Vella, Tanca de las Figueras
y part del Camp de la Viña, vós, dit conductor no me pugueu impedir
y en este cas, de jo fer dita viña en part o en tota, se remplasarà
dit terreno per vós sembrar o bé en las Barbaranas o bé en el Delfí,
estimada per peritos per ambas parts, en cas de no poder-lo ajustar
entre de mi y vós dit conductor.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 27. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, deureu llaurar cade añy de este arrendament, deu
quarteradas de viñya de la que tench a Morell de la Casa Nova
[Campos] a duas reyas, en el temps que el majoral vos avisarà y que
los parells y parayés deuran ser del gust de dit majoral y de no, serà
facultatiu dit majoral de llogar-ne del seu gust, a costas vostras, e
igualment deureu cade añy fer dotze jornals de carro per vermar en
dita viña, los dias que dit majoral vos avisarà, sens que jo vos hage
de pagar cosa alguna per dits jornals, sinó únicament donar-vos
los cubells o portadoras per posar la verema y a més de esto, deureu
dur tot el vi que tengue cade añy, en el meu saller de dit lloch y la
ayguardent, al carregador de la barca, ahont estirà dada fondo,
ajudant-vos ab quatre jornals de carro que tindran obligació, esto és,
dos el conductor de la Barrala [Campos] y los altres dos el de la Casa
Nova [Campos] sens que per esto vos hage de donar cosa alguna, ni
preu de jornals a parells ni a carraters, si únicament vos donaré un
cuarteró de vi per cada duas carretadas que dureu al carregador,
esto se enten los añys que vendré el vi y aygordent per embarcar, tant
para Ciutat, com fora Reyna y luego que la barca arrivia, enar a dur
las bótas buydas y avisar al majoral en cas no ser en dit lloch.
-1849, març 17. Document 9. Pacte 26. [...] y per todo esto,
quedarà cada añy a benefici de vós, dit conductor el pàmpol que
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actualment està destinat per dit predio y també tot el piñol, com
també vos donaré cada añy, per el vostro consumo, tres pipas de vi,
de quinze fins en setze cuartins cada una.
Aquest altre pacte constata la pervivència d'una plaga, detectada
per primera vegada l'any 1838, la qual va assolar totes les vinyes del
territori insular:
-1857, gener 10. Document 10. Pacte 3. Deureu vós, dit
conductor, aportar la viña y la damés que se fase en dita posessió,
baix la direcció de un homo inteligent que yo, dit señor posaré
de conte meu y a espensas mevas y serà de la obligació de vós, el
conductor, el fer a costas vostras la feina, com són las duas reyas,
las duas cavadas, podar, esbrostar y la damés feina que sia necesari
para aportar dita viña a ús y costum de bon conrador y adamés el
gasto de netetjar la viña de animaló, pagar igualment el gasto per
custodiar y fer el vi, vermar y per amitjas, conservar tota clase de
arreus dels cups y saller de dit predio y en el cas de haber de cremar
el tot o part del vi per fer ayguardent, se conservarà per mitat el
alambí y para fer dit licor, yo, el referit señor, entregaré tota la lleña y
la faré arrancar o tayar del paratge que yo o el mayoral designarem,
la cual deureu vós, dit conductor, dur-la-vos-ne a las casas y fer-la
capolar per cremar a costas vostras, cuyo vi y aigordent serà amitjas.

-1827, juny 1. Document 6. Pacte 41. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu sembrar cade añy de este arrendament, per mon
compte, una barcella de escayola en el sementer que correspondrà ser
blat o xexa y a la terra millor, cuydar-la y cultivar-la com el demés
sembrat que tindreu en dit sementer, segar-la, batrer-la y entregarl'em ben neta tota la que produhirà, per ús de los meus canaris y jo
hey posaré la llevor.
2.7. El fems. Estims. Pactes sobre el fems i els femers
El fems era l'únic adob utilitzat en aquella època. Eren avaluats per
carretada i l'arrendatari, a la finalització de l'arrendament, els havia
de deixar amuntegats als llocs assenyalats. En els estims de fems es
pactava un nombre de carretades, les quals s'havien de bonificar, tant
per excés com per defecte, pel preu que s'havia pactat.
-1828, juliol 5. Estims de fems. Més tinch rebut per estim de fems
doscentas y dotze carretadas tretas al Sementer del Goret, bonas y
rebedoras. Són 212 carretadas
Y si a la fi de dit arrendament, dexara més estim de fems de las
sobreditas doscentas y dotze carretadas, en tal cas, vós, dit señor
marquès o el nou conductor qui entrarà, me deurà pagar aquells a
rahó de dos sous y sis diners per carretada, tant trets com no trets. Y
en cas de faltar al número de doscentas y dotze carretadas que tinch
rebudas, en tal cas, deureu pagar-los a rahó de tres sous y sis diners
per carretada, trets en el camp, com tot axí queda pactat [...].
-1815, març 8. Document 3. Pacte 9. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, no podrà treura fems de dit lloch, sinós
escampar-los en las terras del mateix y de los quals me'n deurà
aportar fins a devuit carretadas de las del famer que tingue, en la
rota dita ne Cama grosa, junt a las Fonts dels Temarells, per fer-hi
càñom o altre cosa per mí y los famers que farà en dit lloch, no los
podrà fer prop de las casas per evitar que el tufo de ells resultan
malas saluts.

2.6. Els cereals. Les lleguminoses. L'escaiola. Pactes i estims
La producció cerealícola de la possessió, la trobam reflectida als
estims de les llavors de sembrar, consignats als documents i que es
repeteixen any rere any: 45 quarteres de blat, 15 quarteres de xeixa,
40 quarteres d'ordi i 50 quarteres de civada. L'arrendatari les havia
de restituir a la finalització de l'arrendament. El cultiu de les faves, 4
quarteres, era destinat en part, al consum humà i al bestiar de la possessió.
-1828, juliol 5. Estims de llavors. Primo vaig rebrer lo dit conductor
corante sinch quarteras de blat en espècie mesuradas a caramull. Són
45 quarteras blat
Més quinse quarteras xexa en espècie. Són 15 quarteras xexa
Més corante quarteras ordi en espècie. Són 40 quarteras ordi
Més cinquante quarteras sivade en espècie. Són 50 quarteras
sivada
Més quatre quarteras favas en espècie. Són 4 quarteras favas
Tots los quals grans y llegums tinc rebuts, són bons, nous, nets
y rebedors, mesurats a caramull y suman cent cinquante quatre
quarteras de tot gra. Són 154 quarteras de tot gra.
Altre pacte, curiós, és el del cultiu de l'escaiola (Phalaris
canariensis).

2.8. El guaret. Pactes i estims
DVB, s. v. Guaret: “Terra de conreu llaurada i encara no sembrada;
especialment la que es deixa sense sembrar durant un o més anys
perquè reposi.” Els guarets podien ser d'una rella, de dues (binat)
o de tres (terçat) i el seu valor era estimat per perits d'ambdues
parts. En els contractes s'estipulava el nombre de quarterades que
s'havien de deixar llaurades a la finalització de l'arrendament. Si
s'excedia el nombre de quarterades, s'havia de bonificar el seu valor
a l'arrendatari.
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actualment està destinat per dit predio y també tot el piñol, com
també vos donaré cada añy, per el vostro consumo, tres pipas de vi,
de quinze fins en setze cuartins cada una.
Aquest altre pacte constata la pervivència d'una plaga, detectada
per primera vegada l'any 1838, la qual va assolar totes les vinyes del
territori insular:
-1857, gener 10. Document 10. Pacte 3. Deureu vós, dit
conductor, aportar la viña y la damés que se fase en dita posessió,
baix la direcció de un homo inteligent que yo, dit señor posaré
de conte meu y a espensas mevas y serà de la obligació de vós, el
conductor, el fer a costas vostras la feina, com són las duas reyas,
las duas cavadas, podar, esbrostar y la damés feina que sia necesari
para aportar dita viña a ús y costum de bon conrador y adamés el
gasto de netetjar la viña de animaló, pagar igualment el gasto per
custodiar y fer el vi, vermar y per amitjas, conservar tota clase de
arreus dels cups y saller de dit predio y en el cas de haber de cremar
el tot o part del vi per fer ayguardent, se conservarà per mitat el
alambí y para fer dit licor, yo, el referit señor, entregaré tota la lleña y
la faré arrancar o tayar del paratge que yo o el mayoral designarem,
la cual deureu vós, dit conductor, dur-la-vos-ne a las casas y fer-la
capolar per cremar a costas vostras, cuyo vi y aigordent serà amitjas.

-1827, juny 1. Document 6. Pacte 41. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu sembrar cade añy de este arrendament, per mon
compte, una barcella de escayola en el sementer que correspondrà ser
blat o xexa y a la terra millor, cuydar-la y cultivar-la com el demés
sembrat que tindreu en dit sementer, segar-la, batrer-la y entregarl'em ben neta tota la que produhirà, per ús de los meus canaris y jo
hey posaré la llevor.
2.7. El fems. Estims. Pactes sobre el fems i els femers
El fems era l'únic adob utilitzat en aquella època. Eren avaluats per
carretada i l'arrendatari, a la finalització de l'arrendament, els havia
de deixar amuntegats als llocs assenyalats. En els estims de fems es
pactava un nombre de carretades, les quals s'havien de bonificar, tant
per excés com per defecte, pel preu que s'havia pactat.
-1828, juliol 5. Estims de fems. Més tinch rebut per estim de fems
doscentas y dotze carretadas tretas al Sementer del Goret, bonas y
rebedoras. Són 212 carretadas
Y si a la fi de dit arrendament, dexara més estim de fems de las
sobreditas doscentas y dotze carretadas, en tal cas, vós, dit señor
marquès o el nou conductor qui entrarà, me deurà pagar aquells a
rahó de dos sous y sis diners per carretada, tant trets com no trets. Y
en cas de faltar al número de doscentas y dotze carretadas que tinch
rebudas, en tal cas, deureu pagar-los a rahó de tres sous y sis diners
per carretada, trets en el camp, com tot axí queda pactat [...].
-1815, març 8. Document 3. Pacte 9. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, no podrà treura fems de dit lloch, sinós
escampar-los en las terras del mateix y de los quals me'n deurà
aportar fins a devuit carretadas de las del famer que tingue, en la
rota dita ne Cama grosa, junt a las Fonts dels Temarells, per fer-hi
càñom o altre cosa per mí y los famers que farà en dit lloch, no los
podrà fer prop de las casas per evitar que el tufo de ells resultan
malas saluts.

2.6. Els cereals. Les lleguminoses. L'escaiola. Pactes i estims
La producció cerealícola de la possessió, la trobam reflectida als
estims de les llavors de sembrar, consignats als documents i que es
repeteixen any rere any: 45 quarteres de blat, 15 quarteres de xeixa,
40 quarteres d'ordi i 50 quarteres de civada. L'arrendatari les havia
de restituir a la finalització de l'arrendament. El cultiu de les faves, 4
quarteres, era destinat en part, al consum humà i al bestiar de la possessió.
-1828, juliol 5. Estims de llavors. Primo vaig rebrer lo dit conductor
corante sinch quarteras de blat en espècie mesuradas a caramull. Són
45 quarteras blat
Més quinse quarteras xexa en espècie. Són 15 quarteras xexa
Més corante quarteras ordi en espècie. Són 40 quarteras ordi
Més cinquante quarteras sivade en espècie. Són 50 quarteras
sivada
Més quatre quarteras favas en espècie. Són 4 quarteras favas
Tots los quals grans y llegums tinc rebuts, són bons, nous, nets
y rebedors, mesurats a caramull y suman cent cinquante quatre
quarteras de tot gra. Són 154 quarteras de tot gra.
Altre pacte, curiós, és el del cultiu de l'escaiola (Phalaris
canariensis).

2.8. El guaret. Pactes i estims
DVB, s. v. Guaret: “Terra de conreu llaurada i encara no sembrada;
especialment la que es deixa sense sembrar durant un o més anys
perquè reposi.” Els guarets podien ser d'una rella, de dues (binat)
o de tres (terçat) i el seu valor era estimat per perits d'ambdues
parts. En els contractes s'estipulava el nombre de quarterades que
s'havien de deixar llaurades a la finalització de l'arrendament. Si
s'excedia el nombre de quarterades, s'havia de bonificar el seu valor
a l'arrendatari.
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-1807, abril 4. Document 1. Pacte 24. Ítem que si vosaltres, dits
conductors, en lo últim añy del present arrendament, dexasseu més
gorets fets en el camp que li correspondrà ser-lo de los que haureu
rebuts en estim al mateix en vostron ingrés, deuré jo, dit don Jordi,
bonificar-vos son valor de tot el que dexereu damés, precehint
estimació de peritos per ambas parts.
2.9. La palla. Pactes
Tota la palla s'havia de consumir a la possessió. El darrer any de
l'arrendament, tota la palla, tant vella com novella s'havia de deixar
en el Tancat de l'Era, formant pallers tapats amb jonça. També s'havia
de subministrar tota la palla necessària per al consum del bestiar de la
casa de Ciutat, el transport s'efectuava per via marítima i l'arrendatari
l'havia de portar a carregador de la barca. Altre pacte, registrat en
un document de l'any 1827 ens revela la pràctica, usual en aquella
època, de guardar l'aresta en una cavitat subterrània anomenada sitja.
La palla llarga d'ordi, formant manolls servia per recobrir les parets
d'aquestes cavitats i conservar el gra.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 11. Ítem que vosaltres, dits
conductors, en el discurs del present arrendament, no pugueu treurer
ni vendrer palla de dit lloch y lo últim añy la deureu dexar tota la
que tengueu, axí de la cullita del matex añy com la que tengueu
vella, en payers, dins el Tencat de la Era, ben acondicionats y tapats
de llunsa, com se acostuma tapar.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 29. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, tindreu obligació de entregar-me cade añy de este
arrendament, cent quintars de palla bona y ben rabatuda, de xexa
de la novella, al carregador de la barca quant me aparaxerà y per
el cas de que en alguns añys per la mala cullita (lo que Déu no
permeta) tinguésseu falta de dits cent quintars de palla, en este cas,
mos ajustarem vós y jo de pendrer part no més y la restant que jo
no prengués, fins al número de dits cent quintars, la me paguereu a
rahó de sis sous el quintar. Y a més de dits cent quintars de palla de
xexa, me'n deureu pagar o entregar, vint quintars de palla grossa de
ordi per fer monoys per las sitjas.
2.10. La llenya
Estava prohibit tallar arbres. La llenya necessària per al consum de
la possessió, s'havia de tallar en el lloc assenyalat pel majoral.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 12. Ítem que vosaltres, dits
conductors, no pugueu tellar més lleña que la necesària per el
consumo de hallar y forn de dit predio, de lo que deureu avisar
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al majoral al temps de haver-la de tallar, para que dit majoral vos
aseñali el paratje ahont la haureu de tellar y la calidat de lleña y
que vosaltres, dits conductors, no pugueu dar-vos-ne fora casa, ni
donar llicència a ningú per dur-se'n, en pena de tres lliuras ban per
cada vegada, si solament (precehint la llicència de dit majoral) fins
a tres carretades a cade misatje de los que tindreu per la servitud de
dit predio.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 19. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, deureu fer quatre jornals de carro cade añy, per
dur la lleña que faré fer en dit lloch, de qualsevol calidat sia, per
ús y consumo de casa de Ciutat, al carregador de la barca que vos
destinerà mon majoral y el dia que vos avisarà, sens que jo hage de
pagar cosa alguna per dits quatre jornals.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 13. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, no podreu tallar més lleña que la que necesitereu per el
consumo del vostro allar y forn de dit lloch [...] y per pretexto algun
podreu fer rebassas de mata per vós, ni per altri, en pena de tres
lliuras ban y de los dañys y perjuys per cade vegade que faltareu en
dit pacte.
-Pacte 40. Ítem és pacte que vós, dit conductor, el dia de donar
a reber, deureu tenir en las casas de dit lloch y en el lloch ahont
se acostuma fer el lleñer, sis carretadas de lleña seca, esto és, tres
carretadas apte per lo allar y las altres tres carretadas per el forn,
cuyas sis carretadas de lleña serviran per el consumo del nou
conductor y de la casa del señor en los dias de las rebaduras [...].
3. El bestiar de la possessió
Tot el bestiar s'havia de marcar amb el senyal de la possessió.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 13. Que vossa mercè, dit
conductor, deureu cade añy del present arrendament, señar tot el
bestiar que se nodresca del señal de dit lloch.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 19. Ítem és pacte que sempre
que jo, dit señor, vulgue algun mul, mula, cavall, egua, pollina, bous
o qualsevol altre animal que vós tingueu en dit lloch y en las guardas,
sie preferit de pendrer los que me aparegue, evaluantse per medi de
peritos nombradors per ambas parts, en el cas de no poder ajustar el
preu entre de jo y vós, dit conductor, lo que vos recompensaré ab la
ànnua mercè.
3.1. La guarda d'egües. Estims. La barquera
La guarda d'egües de la possessió, destinada a la procreació,
estava formada per setze egües, un guarà i una somera. Des del punt
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-1807, abril 4. Document 1. Pacte 24. Ítem que si vosaltres, dits
conductors, en lo últim añy del present arrendament, dexasseu més
gorets fets en el camp que li correspondrà ser-lo de los que haureu
rebuts en estim al mateix en vostron ingrés, deuré jo, dit don Jordi,
bonificar-vos son valor de tot el que dexereu damés, precehint
estimació de peritos per ambas parts.
2.9. La palla. Pactes
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en el Tancat de l'Era, formant pallers tapats amb jonça. També s'havia
de subministrar tota la palla necessària per al consum del bestiar de la
casa de Ciutat, el transport s'efectuava per via marítima i l'arrendatari
l'havia de portar a carregador de la barca. Altre pacte, registrat en
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La palla llarga d'ordi, formant manolls servia per recobrir les parets
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que tengueu, axí de la cullita del matex añy com la que tengueu
vella, en payers, dins el Tencat de la Era, ben acondicionats y tapats
de llunsa, com se acostuma tapar.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 29. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, tindreu obligació de entregar-me cade añy de este
arrendament, cent quintars de palla bona y ben rabatuda, de xexa
de la novella, al carregador de la barca quant me aparaxerà y per
el cas de que en alguns añys per la mala cullita (lo que Déu no
permeta) tinguésseu falta de dits cent quintars de palla, en este cas,
mos ajustarem vós y jo de pendrer part no més y la restant que jo
no prengués, fins al número de dits cent quintars, la me paguereu a
rahó de sis sous el quintar. Y a més de dits cent quintars de palla de
xexa, me'n deureu pagar o entregar, vint quintars de palla grossa de
ordi per fer monoys per las sitjas.
2.10. La llenya
Estava prohibit tallar arbres. La llenya necessària per al consum de
la possessió, s'havia de tallar en el lloc assenyalat pel majoral.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 12. Ítem que vosaltres, dits
conductors, no pugueu tellar més lleña que la necesària per el
consumo de hallar y forn de dit predio, de lo que deureu avisar
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al majoral al temps de haver-la de tallar, para que dit majoral vos
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a tres carretades a cade misatje de los que tindreu per la servitud de
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-1819, maig 26. Document 4. Pacte 19. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, deureu fer quatre jornals de carro cade añy, per
dur la lleña que faré fer en dit lloch, de qualsevol calidat sia, per
ús y consumo de casa de Ciutat, al carregador de la barca que vos
destinerà mon majoral y el dia que vos avisarà, sens que jo hage de
pagar cosa alguna per dits quatre jornals.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 13. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, no podreu tallar més lleña que la que necesitereu per el
consumo del vostro allar y forn de dit lloch [...] y per pretexto algun
podreu fer rebassas de mata per vós, ni per altri, en pena de tres
lliuras ban y de los dañys y perjuys per cade vegade que faltareu en
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-Pacte 40. Ítem és pacte que vós, dit conductor, el dia de donar
a reber, deureu tenir en las casas de dit lloch y en el lloch ahont
se acostuma fer el lleñer, sis carretadas de lleña seca, esto és, tres
carretadas apte per lo allar y las altres tres carretadas per el forn,
cuyas sis carretadas de lleña serviran per el consumo del nou
conductor y de la casa del señor en los dias de las rebaduras [...].
3. El bestiar de la possessió
Tot el bestiar s'havia de marcar amb el senyal de la possessió.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 13. Que vossa mercè, dit
conductor, deureu cade añy del present arrendament, señar tot el
bestiar que se nodresca del señal de dit lloch.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 19. Ítem és pacte que sempre
que jo, dit señor, vulgue algun mul, mula, cavall, egua, pollina, bous
o qualsevol altre animal que vós tingueu en dit lloch y en las guardas,
sie preferit de pendrer los que me aparegue, evaluantse per medi de
peritos nombradors per ambas parts, en el cas de no poder ajustar el
preu entre de jo y vós, dit conductor, lo que vos recompensaré ab la
ànnua mercè.
3.1. La guarda d'egües. Estims. La barquera
La guarda d'egües de la possessió, destinada a la procreació,
estava formada per setze egües, un guarà i una somera. Des del punt
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de vista onomàstic, cal remarcar el contracte d'arrendament de l'any
1828 el qual registra els noms de gairebé tots els caps de la guarda,
precedits de l'article personal <<Na>>: Moreu, Castanya, Barrala,
Rossa, Peublanc, Redona, Fumada, Bufona, Cames llargues, Mostela,
Perla, Capbaix i Gallarda.
-1828, juliol 5. Estims d'egües. Més tinch rebut en estim de eguas,
dos eguas, una pèl negre dita ne Moreu de edat de nou añys y la altra
pèl castañy de edat de dotze añys, las dos preñys de aza com diu lo
hoguer, y una pollina del present añy pèl castañy, estelada, filla de
dita egua dita ne Castaña, estimadas ditas tres bístias cent y vint
lliuras. Són 120 L
Més altres dos eguas, esto és una pèl negre dita ne Barrala, de edat
de quinse añys, preñys de cavall y la altra grisa, de edat de deu añys,
estimades norante lliuras. Són 90 L
Més dos eguas, una dita ne Rosa, de edat de tretse añys y la altra
dita ne Peu blanch, clenxada rotja, de edat de sis añys, las dos preñys
de aza, estimadas cent sexante sinch lliuras. Són 165 L
Més dos eguas, una dita ne Redona, pèl roig, de edat de onze añys,
preñys de cavall i la altra dita ne Fumada, de edat de tres añys,
estimadas cent trenta lliuras. Són 130 L
Més altres dos eguas, una dita ne Bufona, pèl castañy, de edat de
sis añys y la altra pèl roig, dita ne Camas llargas de edat de onze
añys, las dos preñys de aza, estimades cent vint y sinch lliuras. Són
125 L
Més altres dos eguas, una pèl roig dita ne Mostela, de edat de
quatre añys, preñys de aze y la altre, també pèl roig, dita ne Pel·la,
de edat de dos añys, estimadas cent trenta sinch lliuras. Són 135 L
Més dos eguas, una pèl castañy dita ne Capbaix, de edat de vuit
añys y la altre pèl negre, dita ne Gayarda, estimadas vuytante sis
lliuras. Són 86 L
Més dos eguas grisas, una de edat de onze añys y la altre de edat
de quatre añys, ninguna preñys, estimadas cent trenta lliuras. Són
130 L
Més un gorà de edat de vuit añys pèl negre ab se cadena y cobles
de cuyro y altre cadena de ferro, estimat cent y sis lliuras, tretse sous
y quatre diners. Són 106 L 13 s 4 d
Més una somera pèl negre de tretse añys y un ruc mamant, també
pèl negre, estimats junts 20 L.
Alguns documents registren la facultat del senyor marquès de
posar dues egües de barquera.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 23. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, deureu apacentar en la vostra guarda, duas eguas
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de ventra meuas, las que vos entregaré y cuydar-las de lo necessari
y donar-las a cavall o a gorà, lo que jo determinaré cade añy en el
temps de donar-las, mantenir y cuydar los nadissos que produhiran
en los vostros, axí en el desmamador com en lo pasturar, esto és, los
muls y cavalls, fins a los dos añys cumplits y las mulas y pollinas fins
a tres cumplits, sens que jo vos hage de pagar menjar ni altre cosa per
dits nadissos ni eguas, però per pretexto algun podreu fer batrer ditas
eguas, encare que no fossen preñys ni tampoch dits nadissos, encare
que fossen útils per batrer o fer altres feynas.
El 1857 el senyor marquès disposava de sis egües de barquera a
la guarda de la possessió.
-1857, gener 10. Document 10. Pacte 22. Que les sis eguas que
yo, dit señor, tinch en dit lloch, el producte de ellas serà amitges
ab vós, el conductor, tenint este obligació de conservar-las sempre
existents de la matexa casta de las actuals y me reservo yo, dit señor,
el dret de triar las mulas que necesit per el meu cocho, sens fer las
ventatjas de aument de preu que puguen tenir en las altres que se
hagen de partir y vós el conductor tindreu també la preferència de
pendre las mulas que yo tregue del meu cocho, per igual preu que un
altre [...].
3.2. El bestiar de cabreste. Estims
El bestiar de feina o bestiar de cabestre de la possessió consistia
en set caps: un cavall, dos muls i quatre mules.
-1828, juliol 5. Estims del bestiar de cabestre. Més tinch rebut per
estim de bestiar de cabestre, una mula rotja, del molí, de edat de vint
y tres añys ab son cabestrell sens cadena ab coxí y collar estimada a
6 lliuras. Són 6 L
Més un mul ros sanat, de edat de deu añys, sens cadena, ab
alberdà y arganells, estimat en trenta lliuras deu sous. Són 30 L 10 s
Més un cavall pèl roig, de edat de nou añys, sense cadena estimat
30 lliuras. Són 30 L
Més un mul pèl ros, de dos añys, sens cadena, estimat sexante tres
lliuras sis sous. Són 30 L 6 s
Més una mula vermella, de edat de sinch añys, estimada sexanta
lliuras. Són 60 L
Més duas mulas eguinas, esto és, una de edat de vint añys y la
altre de dotze añys ab cuxins cadenas y morrals, estimades cinquante
lliuras. Són 50 L
Suma lo estim de bestiar de cabestre dos centas trenta nou lliuras
y setse sous. Són 239 L 16 s.

231

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

de vista onomàstic, cal remarcar el contracte d'arrendament de l'any
1828 el qual registra els noms de gairebé tots els caps de la guarda,
precedits de l'article personal <<Na>>: Moreu, Castanya, Barrala,
Rossa, Peublanc, Redona, Fumada, Bufona, Cames llargues, Mostela,
Perla, Capbaix i Gallarda.
-1828, juliol 5. Estims d'egües. Més tinch rebut en estim de eguas,
dos eguas, una pèl negre dita ne Moreu de edat de nou añys y la altra
pèl castañy de edat de dotze añys, las dos preñys de aza com diu lo
hoguer, y una pollina del present añy pèl castañy, estelada, filla de
dita egua dita ne Castaña, estimadas ditas tres bístias cent y vint
lliuras. Són 120 L
Més altres dos eguas, esto és una pèl negre dita ne Barrala, de edat
de quinse añys, preñys de cavall y la altra grisa, de edat de deu añys,
estimades norante lliuras. Són 90 L
Més dos eguas, una dita ne Rosa, de edat de tretse añys y la altra
dita ne Peu blanch, clenxada rotja, de edat de sis añys, las dos preñys
de aza, estimadas cent sexante sinch lliuras. Són 165 L
Més dos eguas, una dita ne Redona, pèl roig, de edat de onze añys,
preñys de cavall i la altra dita ne Fumada, de edat de tres añys,
estimadas cent trenta lliuras. Són 130 L
Més altres dos eguas, una dita ne Bufona, pèl castañy, de edat de
sis añys y la altra pèl roig, dita ne Camas llargas de edat de onze
añys, las dos preñys de aza, estimades cent vint y sinch lliuras. Són
125 L
Més altres dos eguas, una pèl roig dita ne Mostela, de edat de
quatre añys, preñys de aze y la altre, també pèl roig, dita ne Pel·la,
de edat de dos añys, estimadas cent trenta sinch lliuras. Són 135 L
Més dos eguas, una pèl castañy dita ne Capbaix, de edat de vuit
añys y la altre pèl negre, dita ne Gayarda, estimadas vuytante sis
lliuras. Són 86 L
Més dos eguas grisas, una de edat de onze añys y la altre de edat
de quatre añys, ninguna preñys, estimadas cent trenta lliuras. Són
130 L
Més un gorà de edat de vuit añys pèl negre ab se cadena y cobles
de cuyro y altre cadena de ferro, estimat cent y sis lliuras, tretse sous
y quatre diners. Són 106 L 13 s 4 d
Més una somera pèl negre de tretse añys y un ruc mamant, també
pèl negre, estimats junts 20 L.
Alguns documents registren la facultat del senyor marquès de
posar dues egües de barquera.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 23. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, deureu apacentar en la vostra guarda, duas eguas
230

de ventra meuas, las que vos entregaré y cuydar-las de lo necessari
y donar-las a cavall o a gorà, lo que jo determinaré cade añy en el
temps de donar-las, mantenir y cuydar los nadissos que produhiran
en los vostros, axí en el desmamador com en lo pasturar, esto és, los
muls y cavalls, fins a los dos añys cumplits y las mulas y pollinas fins
a tres cumplits, sens que jo vos hage de pagar menjar ni altre cosa per
dits nadissos ni eguas, però per pretexto algun podreu fer batrer ditas
eguas, encare que no fossen preñys ni tampoch dits nadissos, encare
que fossen útils per batrer o fer altres feynas.
El 1857 el senyor marquès disposava de sis egües de barquera a
la guarda de la possessió.
-1857, gener 10. Document 10. Pacte 22. Que les sis eguas que
yo, dit señor, tinch en dit lloch, el producte de ellas serà amitges
ab vós, el conductor, tenint este obligació de conservar-las sempre
existents de la matexa casta de las actuals y me reservo yo, dit señor,
el dret de triar las mulas que necesit per el meu cocho, sens fer las
ventatjas de aument de preu que puguen tenir en las altres que se
hagen de partir y vós el conductor tindreu també la preferència de
pendre las mulas que yo tregue del meu cocho, per igual preu que un
altre [...].
3.2. El bestiar de cabreste. Estims
El bestiar de feina o bestiar de cabestre de la possessió consistia
en set caps: un cavall, dos muls i quatre mules.
-1828, juliol 5. Estims del bestiar de cabestre. Més tinch rebut per
estim de bestiar de cabestre, una mula rotja, del molí, de edat de vint
y tres añys ab son cabestrell sens cadena ab coxí y collar estimada a
6 lliuras. Són 6 L
Més un mul ros sanat, de edat de deu añys, sens cadena, ab
alberdà y arganells, estimat en trenta lliuras deu sous. Són 30 L 10 s
Més un cavall pèl roig, de edat de nou añys, sense cadena estimat
30 lliuras. Són 30 L
Més un mul pèl ros, de dos añys, sens cadena, estimat sexante tres
lliuras sis sous. Són 30 L 6 s
Més una mula vermella, de edat de sinch añys, estimada sexanta
lliuras. Són 60 L
Més duas mulas eguinas, esto és, una de edat de vint añys y la
altre de dotze añys ab cuxins cadenas y morrals, estimades cinquante
lliuras. Són 50 L
Suma lo estim de bestiar de cabestre dos centas trenta nou lliuras
y setse sous. Són 239 L 16 s.

231

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

3.3. El bestiar boví. Estims
El bestiar boví destinat a l'engreix estava conformat per vuit
vaques, set vedells, un brau de llavor i dues vedelles. El registre de
deu bous tornejats (castrats), ens inclina a pensar que eren utilitzats
per llaurar. Hem de recordar que els bous per llaurar, foren utilitzats
a la ruralia mallorquina fins ben entrat el primer terç del segle XX.
-1828, juliol 5. Estims del bestiar boví. Més tinch rebut en estim de
bestiar boví vuit vacas y set vadells mamant, estimats en dos partidas
cent y dotze lliuras. Són 112 L
Més deu bous tornetjats, estimats en sinch partidas, cent coranta
set lliuras. Són 147 L
Més un brau de llevor de tres añys, bo, sens estimar. Dich 1 brau
Més una vadella estimada vuit lliuras. Són 8 L
Més altre vadella estimada quince lliuras que el señor me ha
entregada. Són 15 L
Suma lo estim de bestiar boví estimat dos centas vuytante duas
lliuras. Són 282 L y el brau sens estimar dich 1 brau.
3.4. El bestiar cabrum i el bestiar de llana. Estims. Pactes.
Agatges. Llet molsissa i llet formatjada
El bestiar cabrum i el bestiar de llana de la possessió estava
compost de dos mil bísties. Els pactes no fan al·lusió a cap tipus de
transhumància.
El bestiar cabrum el conformaven 204 cabres salvatges i 400 cabres
ximples, ademés de segalls i segalles, tercencs, primals, esquellers i
bocs. La suma total era de 1000 caps de bestiar cabrum.
-1828, juliol 5. Estims del bestiar cabrum. Més tench rebut en
estim de bestiar cabrum quatrecentas cabres ximples, grossas, bonas
y rebedoras. Són 400 cabres ximples
Més doscentas y quatre cabres salvatges, grossas, bonas y rebedoras.
Són 204 cabres salvatges
Més doscents segays, bons y rebedors. Són 200 segais
Més cent corante duas segayas, bonas y rebedoras. Són 142 segayas
Més vint y dos primals, bons y rebedors. Són 22 primals
Més dos escallers tornetjats estimats a tres lliuras quinse sous
quiscun. Són 2 escallers
Més catorse tercenchs, estimats a duas lliuras deu sous quiscun.
Són 14 tercenchs
Més setse bochs de llavor, estimats a quatre lliuras sis sous y sis
diners quiscun. Són 16 bochs
Cuyas tres partidas de bestiar cabrum estimat suman cent y onze
lliuras catorse sous. Són 111 L 14 s

Y totas las sobre ditas de bestiar cabrum suman mil bístias. Són
1000 bístias
El bestiar de llana de la possessió, entre ovelles, esquellers,
mardans, toïsses, i primals era de 1000 caps de bestiar.
-1828, juliol 5. Estims del bestiar de llana. Més tench rebudes
en estim de bestiar de llana siscentas y quinse ovellas grossas, bonas
y rebedoras. Són 615 ovellas
Més cent corante vuit tuysos bons y rebedors. Són 148 tuhysos
Més docentas y sinch tuysas bonas y rebedoras. Són 205 tuysas
Més vint y sinch mardans estimats a quatre lliuras quatre sous
quiscun. Són 25 mardans
Més sinch primals estimats a tres lliuras quiscun. Són 5 primals
Més dos escallers estimats a quatre lliuras quatre sous quiscun.
Són 2 escallers
Cuyas tres partidas de bestiar de llana estimadas fan suma de cent
vint y nou lliuras. Són 129 L
Y totes las sobreditas partidas de bestiar de llana fan suma de mil
bístias. Són 1000 bístias
Un pacte, registrat a tots el documents, obligava a l'arrendatari
subministrar tota la llet, formatjada o molsissa, necessària pel consum
del senyor marqués i de la seva família, a la possessió estant. El
document 4, de l'any 1819, amplia aquesta obligació al majoral i al
seu fill Agustí.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 5. Que vossa mercè, dit
conductor, deurà donar-me per mi y per tota la dita família, essent
en dit lloch, tota la llet que necesiterem axí molsissa com formetjada.
Jordi, vull pasar a la dita posessió lo Avall, cent cinquante o
doscents añells cade añy de este arrendament a pasturar, per espai
de tres fins en quatre messos, no me pugue impedir, sens que jo per
esto li hage de pagar cosa alguna, essent de càrrech de mi, dit don
Jordi, el mantenir y pagar el salari al pastor qui guardarà dits añells,
si però jo, dit don Jordi, algun añy de dit arrendament, no hey posàs
añells, no per esto tendrà obligació vosa mercè, dit conductor, de
pagar-me cosa alguna per dits pastos, com també los indiots que jo
tenga, podran pesturar per dit lloch axí camp com garrigas, en tot el
temps que no puguen fer mal a los sembrats.
-1819, maig 26. Document 4. Pacte 30. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, en lo últim añy del present arrendament, deureu
desmemar los tenrals axí de llana com de pèl, luego que se consider
que puguen viurer sens mamar y esto a fi de que las mares de dits
tenrals puguen nodrir a bon temps lo añy venidor o no queden
estropeadas de resulta de mamar dits tenrals, ab facultat que tindré
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de fer veurer dits tenrals a hómens peritos, per si són o no compradors
sens mamar y fer-los vós desmamar luego o fer-vos pagar los dañys y
perjuys que de esto se puguen ocasionar en ditas mares.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 6. Que vossa mercè, dit
conductor, deurà donar-me essent en dit lloch, fins a tres animals
de llana o de pèl, los que demenaré y esto cade vegade que jo vage o
algun señor o señora de me casa en dit lloch, excedint però a dits tres
animals per cade vegade, li pagaré los que acàs necesitàs més.

las teulas, lleñams y cals [...] y concluit el present arrendament, no
podreu vós, dit conductor, reclamar cosa alguna de ditas obras,
respecte de haber-se tingut present algunas baxas que de dita
conducció vos he fetas.
3.6. Brostes i pasturas. Tala del bestiar. El corral reial
Estava prohibit vendre les brostes i les pastures del lloc. La
preocupació per la possible tala del nombrós bestiar de la possessió
és reflecteix en els pactes següents:
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 11. Que vossa mercè, dit
conductor, no podrà vendrer pasturas ni brostas de dit lloch, ni
consentir que bestiar estern vage a menjar-las, sinós que las deurà
consumir el bestiar que vossa mercè tingue en el matex lloch ab tal
que faltant vossa mercè, dit conductor, a defensar que el bestiar
estern, tossinos etc. vage en dit lloch a pasturar, pugue jo fer-lo
encorrelar, fer pagar ban, penas, dañys y perjuis, els que hey hage
y no me pugue vossa mercè impedir, ans bé, deurà donar lo auxili
necesari que li demanarà el que jo hey posaré en lo encàrrech en tal
cas y bastreurer las manadas y encorreladas per las vint y quatre
horas que tenim de corral en dit lloch, en virtut de la lletra de ban,
los que cobrerà de los dueños del bestiar en enar-lo a treurer y no
comparaxent el dueño del bestiar encorrelat al cap de las vint y
quatre horas, lo deurà conduhir al corral Real de la vila, cobrant del
corraler las bastretas que hey tingue fetas.

3.5. El bestiar porquí. Estims. Agatges
Truges, porcs, porcastes, verro i porcells, són els components del
bestiar porquí esmentat als documents. El castellanisme <<tosino>>
és el terme registrat a molts contractes del segle XVIII per anomenar
el porc. Aquests són els estims:
-1828, juliol 5. Estims del bestiar porquí. Més tinch rebut en estim
de bestiar porquí, vint y sinch trutjas, estimades a una lliura quinse
sous quiscuna y sinch porcells, estimats a un sou quiscun, val tot
corante quatre lliuras. Són 44 L
Més dotse sanats, estimats a una lliura quinse sous y sis diners
quiscun, valen vint y una lliuras y sis sous. Són 21 L 6 s
Més un verro y deu porcellas, estimat tot set lliuras y deset sous.
Són 7 lliuras 17 s
Més sis trutjas, estimadas a deu lliuras quiscuna, compresas
las duas que segons el pacte 38 del posterior arrendament de nou
octubre de mil vuitcens y onze dexà a més el conductor, valen sexante
lliuras. Són 60 L
Suma lo estim de bestiar porquí cent trenta tres lliuras tres sous.
Són 133 L 3 s
-1815, març 8. Document 3. Pacte 34. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor [...] entregar-me a la fi del present arrendament,
un verro més, de bona casta, per porc de la nèxcia venidora de dit
bestiar, de valor de dotze lliuras.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 34. Ítem és pacte que vosaltres,
dits conductors, a més de los estims de bestiar porquí que tindreu rebut,
me deureu entregar a la fi de este arrendament quatre trutjas més bonas
per nodrir, de las del matex lloch y anodridas, las que se quedaran
en aument de estims de bestiar porquí per lo arrendador venider.
Un pacte, de l'any 1857, obligava al nou conductor, Bartomeu Rigo
Bonet, a construir unes trugeres a la possessió.
-1857, gener 10. Document 10. Pacte 8. Serà obligació del
conductor, fer a costas sevas, de trenta a cuaranta trutgeras y corral
en dit predio, devent yo, el señor don Guillem, entregar-vos solament

3.7. Pactes sobre vendre bestiar
Cal remarcar el sistema utilitzat per comptar el bestiar, registrat
als documents, anomenat <<trencat a cantó>>. Consistia a tancar
el bestiar dins una clova o pleta i es feia eixir per un portell fet al
cantó de la mateixa. D'aquesta manera s'evitava el possible frau entre
l'arrendatari i el senyor a l'hora de repartir-se el bestiar.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 11. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, lo últim añy del present arrendament, no podreu
vendrer bestiar de calidat alguna a triar, sinós que lo haveu de
vendrer del inútil per nudrir o trencat a cantó, en el cas de tenir-ne
major número del que haveu de donar a rebre y que hage de ser ab
intervenció del majoral y en el cas de tenir-ne major número del que
haveu de donar a rebre, sia preferit jo, este añy, de comprar-lo si
me apareix, estimat per peritos per ambas parts y en el cas de faltar
bestiar per el nombre que haveu de donar a rebrer, axí de llana com
de pèl, lo deureu comprar de igual calidat al del matex lloch, quatre
mesos antes del dia de donar a rebrer, com també deureu señar
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de fer veurer dits tenrals a hómens peritos, per si són o no compradors
sens mamar y fer-los vós desmamar luego o fer-vos pagar los dañys y
perjuys que de esto se puguen ocasionar en ditas mares.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 6. Que vossa mercè, dit
conductor, deurà donar-me essent en dit lloch, fins a tres animals
de llana o de pèl, los que demenaré y esto cade vegade que jo vage o
algun señor o señora de me casa en dit lloch, excedint però a dits tres
animals per cade vegade, li pagaré los que acàs necesitàs més.

las teulas, lleñams y cals [...] y concluit el present arrendament, no
podreu vós, dit conductor, reclamar cosa alguna de ditas obras,
respecte de haber-se tingut present algunas baxas que de dita
conducció vos he fetas.
3.6. Brostes i pasturas. Tala del bestiar. El corral reial
Estava prohibit vendre les brostes i les pastures del lloc. La
preocupació per la possible tala del nombrós bestiar de la possessió
és reflecteix en els pactes següents:
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 11. Que vossa mercè, dit
conductor, no podrà vendrer pasturas ni brostas de dit lloch, ni
consentir que bestiar estern vage a menjar-las, sinós que las deurà
consumir el bestiar que vossa mercè tingue en el matex lloch ab tal
que faltant vossa mercè, dit conductor, a defensar que el bestiar
estern, tossinos etc. vage en dit lloch a pasturar, pugue jo fer-lo
encorrelar, fer pagar ban, penas, dañys y perjuis, els que hey hage
y no me pugue vossa mercè impedir, ans bé, deurà donar lo auxili
necesari que li demanarà el que jo hey posaré en lo encàrrech en tal
cas y bastreurer las manadas y encorreladas per las vint y quatre
horas que tenim de corral en dit lloch, en virtut de la lletra de ban,
los que cobrerà de los dueños del bestiar en enar-lo a treurer y no
comparaxent el dueño del bestiar encorrelat al cap de las vint y
quatre horas, lo deurà conduhir al corral Real de la vila, cobrant del
corraler las bastretas que hey tingue fetas.

3.5. El bestiar porquí. Estims. Agatges
Truges, porcs, porcastes, verro i porcells, són els components del
bestiar porquí esmentat als documents. El castellanisme <<tosino>>
és el terme registrat a molts contractes del segle XVIII per anomenar
el porc. Aquests són els estims:
-1828, juliol 5. Estims del bestiar porquí. Més tinch rebut en estim
de bestiar porquí, vint y sinch trutjas, estimades a una lliura quinse
sous quiscuna y sinch porcells, estimats a un sou quiscun, val tot
corante quatre lliuras. Són 44 L
Més dotse sanats, estimats a una lliura quinse sous y sis diners
quiscun, valen vint y una lliuras y sis sous. Són 21 L 6 s
Més un verro y deu porcellas, estimat tot set lliuras y deset sous.
Són 7 lliuras 17 s
Més sis trutjas, estimadas a deu lliuras quiscuna, compresas
las duas que segons el pacte 38 del posterior arrendament de nou
octubre de mil vuitcens y onze dexà a més el conductor, valen sexante
lliuras. Són 60 L
Suma lo estim de bestiar porquí cent trenta tres lliuras tres sous.
Són 133 L 3 s
-1815, març 8. Document 3. Pacte 34. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor [...] entregar-me a la fi del present arrendament,
un verro més, de bona casta, per porc de la nèxcia venidora de dit
bestiar, de valor de dotze lliuras.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 34. Ítem és pacte que vosaltres,
dits conductors, a més de los estims de bestiar porquí que tindreu rebut,
me deureu entregar a la fi de este arrendament quatre trutjas més bonas
per nodrir, de las del matex lloch y anodridas, las que se quedaran
en aument de estims de bestiar porquí per lo arrendador venider.
Un pacte, de l'any 1857, obligava al nou conductor, Bartomeu Rigo
Bonet, a construir unes trugeres a la possessió.
-1857, gener 10. Document 10. Pacte 8. Serà obligació del
conductor, fer a costas sevas, de trenta a cuaranta trutgeras y corral
en dit predio, devent yo, el señor don Guillem, entregar-vos solament

3.7. Pactes sobre vendre bestiar
Cal remarcar el sistema utilitzat per comptar el bestiar, registrat
als documents, anomenat <<trencat a cantó>>. Consistia a tancar
el bestiar dins una clova o pleta i es feia eixir per un portell fet al
cantó de la mateixa. D'aquesta manera s'evitava el possible frau entre
l'arrendatari i el senyor a l'hora de repartir-se el bestiar.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 11. Ítem és pacte que vós,
dit conductor, lo últim añy del present arrendament, no podreu
vendrer bestiar de calidat alguna a triar, sinós que lo haveu de
vendrer del inútil per nudrir o trencat a cantó, en el cas de tenir-ne
major número del que haveu de donar a rebre y que hage de ser ab
intervenció del majoral y en el cas de tenir-ne major número del que
haveu de donar a rebre, sia preferit jo, este añy, de comprar-lo si
me apareix, estimat per peritos per ambas parts y en el cas de faltar
bestiar per el nombre que haveu de donar a rebrer, axí de llana com
de pèl, lo deureu comprar de igual calidat al del matex lloch, quatre
mesos antes del dia de donar a rebrer, com també deureu señar
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tot el bestiar que se nudresca cade añy, del señal del dit lloch y per
el dia de señar-lo avisereu el majoral anticipadament perquè vull
que intervenga en lo señar-lo; igualment deureu vós, dit conductor,
cade añy, llevar tots los mardans y demés moltons de la guarda de
ovellas que haureu triadas, que seran las que ja hauran fet lo añell
y abregueradas, el die primer del mes de octubre y lo matex se ha de
entendrer en los bochs y cabras, de haver-los de separar el die primer
de novembre, a fi de evitar el que no apleguen records y quedar axí,
las ovellas com las cabras, arregladas per nodrir lo añy venidor y per
el cas de haver-hi tenrals, tant de llana com de pèl, los deureu llevar
de las maras luego que sien compradors, sens memar, ab facultat
que tindré de fer-los visionar per peritos y fer-vos pagar los dañys y
perjuys de tot lo contingut en este pacte.
3.8. Sobre el carro i el parell. Estims. Pactes. Mantenir les
cavalcadures
Es tracta evidentment de l'antic carro de parell de roda plena.
El carro i el parell de la possessió estava a disposició del senyor
marquès totes les vegades necessàries per anar i venir des de Campos
o de Santanyí a Ciutat. El pacte era de quatre viatges cada any. En
cas de necessitar alguns jornals de carro per feines de manteniment
a la possessió, s'havia de bonificar a l'arrendatari. També s'havia de
mantenir d'ordi el cavall i dues bísties més, sempre que el senyor
marqués o personal seu, passàs a la possessió. Si s'excedia el nombre
de tres bísties s'havia de bonificar l'arrendatari, en espècie o en
doblers. Aquests són els estims de carros:
-1828, juliol 5. Estim de carros. Més tench rebut per estim dos
carros ab duas estoras, bastimenta y un jou, estimats trenta lliuras
deu sous. Són 30 L 10 s.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 18. Ítem que vosaltres, dits
conductors, deureu subministrar tot el bestiar, axí ensellat com ab el
carro, que jo pugue necesitar per mi y la mia família y dur trastos
totas las vegadas que jo vagi en dit lloch, axí per enar com venir, des
de la vila de Campos com de Santañyí.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 6. Ítem que vosaltres, dits
conductors, deureu mantenir de ordi el meu cavall o altre coalcadura
en son lloch y duas bístias més, que fan número de tres, essent jo en
dit predio o en el cas de enviar-hi jo algun criat o menestral, també li
deureu mantanir la bístia que manarà ab tal que excedint ditas tres
bístias, essent jo en dit predio, tot lo ordi que me prestereu vosaltres
dits conductors per dit excés, lo vos deuré pagar o tornar en lo estiu
venidor.
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4. Obligacions de l'arrendatari
Exposam a continuació les obligacions de l'arrendatari registrades
als documents.
4.1. La capella
L'arrendatari havia de subministrar cada any de l'arrendament,
quinze quarteres de blat al sacerdot que anava a celebrar la missa.
Era obligació mantenir el sacerdot i la cavalcadura tos els dies que hi
acudís a celebrar la missa.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 21. Ítem és pacte que
vossa mercè, dit conductor, deurà entregar cade añy del present
arrendament, per el dia de Sant Jaume apòstol, dia vint y sinch de
juriol, al majoral, a la vila, quinse quarteras blat bo, nou y net, las
que entregarà dit majoral al pare sacerdot qui anirà a celebrar missa
en dit lloch, com també deurà mantenir dit pare sacerdot y la sua
colcadura los dias de precepta que hey anirà per dir missa y la nit
antecedent y axí mateix si són festas consecutivas.
4.2. Subarrendaments
No era permès cap tipus de subarrendament i l'arrendatari havia
d'habitar les cases de la possessió.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 26. Ítem que si vosaltres, dits
conductors, volguésseu revertir lo arrendament a altri o volguésseu
donar dit lloch amitges, no pugueu per ningun pretexto sens el meu
permís, sinó que vosaltres o majoral per vostron compte, degueu
seguir lo arrendament y habitar en las casa de dit lloch.
4.3. Pagament del notari
Era obligació de l'arrendatari pagar el salari del notari així com les
còpies del document, una per a cada part.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 43. Ítem que vosaltres, dits
conductors, tindreu obligació de pagar el salari y paper sellat del
present acte, per ambas parts.
4.4. El garriguer
Era obligació mantenir el garriguer i el seu ca. El garriguer tenia
estància pròpia a les cases de la possessió.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 28. Ítem que vosaltres, dits
conductors, deureu mantenir de menjar y beurer el meu garriguer
que tinch en dit lloch, juntament ab el seu ca.
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tot el bestiar que se nudresca cade añy, del señal del dit lloch y per
el dia de señar-lo avisereu el majoral anticipadament perquè vull
que intervenga en lo señar-lo; igualment deureu vós, dit conductor,
cade añy, llevar tots los mardans y demés moltons de la guarda de
ovellas que haureu triadas, que seran las que ja hauran fet lo añell
y abregueradas, el die primer del mes de octubre y lo matex se ha de
entendrer en los bochs y cabras, de haver-los de separar el die primer
de novembre, a fi de evitar el que no apleguen records y quedar axí,
las ovellas com las cabras, arregladas per nodrir lo añy venidor y per
el cas de haver-hi tenrals, tant de llana com de pèl, los deureu llevar
de las maras luego que sien compradors, sens memar, ab facultat
que tindré de fer-los visionar per peritos y fer-vos pagar los dañys y
perjuys de tot lo contingut en este pacte.
3.8. Sobre el carro i el parell. Estims. Pactes. Mantenir les
cavalcadures
Es tracta evidentment de l'antic carro de parell de roda plena.
El carro i el parell de la possessió estava a disposició del senyor
marquès totes les vegades necessàries per anar i venir des de Campos
o de Santanyí a Ciutat. El pacte era de quatre viatges cada any. En
cas de necessitar alguns jornals de carro per feines de manteniment
a la possessió, s'havia de bonificar a l'arrendatari. També s'havia de
mantenir d'ordi el cavall i dues bísties més, sempre que el senyor
marqués o personal seu, passàs a la possessió. Si s'excedia el nombre
de tres bísties s'havia de bonificar l'arrendatari, en espècie o en
doblers. Aquests són els estims de carros:
-1828, juliol 5. Estim de carros. Més tench rebut per estim dos
carros ab duas estoras, bastimenta y un jou, estimats trenta lliuras
deu sous. Són 30 L 10 s.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 18. Ítem que vosaltres, dits
conductors, deureu subministrar tot el bestiar, axí ensellat com ab el
carro, que jo pugue necesitar per mi y la mia família y dur trastos
totas las vegadas que jo vagi en dit lloch, axí per enar com venir, des
de la vila de Campos com de Santañyí.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 6. Ítem que vosaltres, dits
conductors, deureu mantenir de ordi el meu cavall o altre coalcadura
en son lloch y duas bístias més, que fan número de tres, essent jo en
dit predio o en el cas de enviar-hi jo algun criat o menestral, també li
deureu mantanir la bístia que manarà ab tal que excedint ditas tres
bístias, essent jo en dit predio, tot lo ordi que me prestereu vosaltres
dits conductors per dit excés, lo vos deuré pagar o tornar en lo estiu
venidor.
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4. Obligacions de l'arrendatari
Exposam a continuació les obligacions de l'arrendatari registrades
als documents.
4.1. La capella
L'arrendatari havia de subministrar cada any de l'arrendament,
quinze quarteres de blat al sacerdot que anava a celebrar la missa.
Era obligació mantenir el sacerdot i la cavalcadura tos els dies que hi
acudís a celebrar la missa.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 21. Ítem és pacte que
vossa mercè, dit conductor, deurà entregar cade añy del present
arrendament, per el dia de Sant Jaume apòstol, dia vint y sinch de
juriol, al majoral, a la vila, quinse quarteras blat bo, nou y net, las
que entregarà dit majoral al pare sacerdot qui anirà a celebrar missa
en dit lloch, com també deurà mantenir dit pare sacerdot y la sua
colcadura los dias de precepta que hey anirà per dir missa y la nit
antecedent y axí mateix si són festas consecutivas.
4.2. Subarrendaments
No era permès cap tipus de subarrendament i l'arrendatari havia
d'habitar les cases de la possessió.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 26. Ítem que si vosaltres, dits
conductors, volguésseu revertir lo arrendament a altri o volguésseu
donar dit lloch amitges, no pugueu per ningun pretexto sens el meu
permís, sinó que vosaltres o majoral per vostron compte, degueu
seguir lo arrendament y habitar en las casa de dit lloch.
4.3. Pagament del notari
Era obligació de l'arrendatari pagar el salari del notari així com les
còpies del document, una per a cada part.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 43. Ítem que vosaltres, dits
conductors, tindreu obligació de pagar el salari y paper sellat del
present acte, per ambas parts.
4.4. El garriguer
Era obligació mantenir el garriguer i el seu ca. El garriguer tenia
estància pròpia a les cases de la possessió.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 28. Ítem que vosaltres, dits
conductors, deureu mantenir de menjar y beurer el meu garriguer
que tinch en dit lloch, juntament ab el seu ca.
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4.5. Cans de caça
L'arrendatari no podia tenir cans de caça, però havia de mantenir i
cuidar sis cans propietat del senyor marquès. L'any 1838 es permetia
a l'arrendatari tenir cans de caça propis.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 16. Ítem que vosaltres, dits
conductors, no pugueu tenir en dit predio cans de casa propi ni
de altri, en ningun temps del present arrendament, però deureu
mantenir-me y cuydar, a costas vostras, sis de meus los que vos
entregaré y que per pretexto algun los pugueu necesitar cassar,
vosaltres ni altri, ni de nit ni de dia en temps de cassar, ni en temps
de veda, sota la mia llicència.
4.6. Gats
Altre pacte, curiós, ens revela l'obligació de l'arrendatari de tenir moixos
a les cases de la possessió. Potser sia d'interès pels lingüistes aquesta
retrodatació de gat, nom del fèlid que avui hem substituït per moix, el
qual és mantén viu a la localitat de Sineu (forat del gat) i a la toponímia
del territori insular: Pas des Gat, Cala Gat, Son Gat, etc.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 26. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu tenir en las casas de dit lloch, vuit gats, lo menos,
útils per agafar ratas, los que deureu entregar a la fi del present
arrendament y en el cas de faltar-ne de dit número y calidat, deureu
pagar deu sous per quiscun de los qui faltaran.

dit quarto dels menestrals; tot lo demés de dit aygovés de devall la
casa y cuyna vella y el quarto nou, que he fet fer per el garriguer
demunt Ca ne Bou, que me reserf per mi; tota la mia habitació des
de el portal de la torreta en avant y la torre de almig de la clasta, que
tot em servirà per mon ús.
Aquest pacte prohibia amarar fibres tèxtils i llenyams en qualsevol
lloc que no fos a les surgències d'aigua dolça de la vorera de la mar.
El 1857 era permès amarar llenyam a s'Estany de ses Gambes.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 45. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, per ningun pretexto podreu amarar càñom, lli, ni lleñam
de ninguna calidat, dins el safreig ni abeurador del Hort, Estañy
de las Gambas, ni a las Fonts dels Tamarells, si únicament en los
Adolsos de la vorera de mar.

5. Reserves a les cases de la possessió. Sobre amarar fibres
tèxtils
En els contractes, s'especificaven les reserves o clàusules sobre
determinats béns mobles o immobles, dels quals l'arrendatari no
pot disposar lliurement i el senyor explota directament. Aquestes
reserves podien ésser sobre determinats arbres, vinyes, animals,
sementers, dependències de les cases i censals. Respecte de les cases,
vet aquí les reserves que ens han permès conèixer algunes de les
dependències.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 27. Ítem que se dona a
vosaltres, dits conductors, per la vostra habitació, tota la casa de
abaix, a excepció del quarto que està aseñalat per los menestrals,
devall el quarto en que jo acostum geurer, la cuyna vella de devall las
salas, la torre de en mitx de la clasta y tota la habitació de los señors,
des de el portal de la torreta en avant.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 24. Ítem és pacte que jo, dit
señor, vos don per la vostra habitació tota la casa de abaix, a excepció
del quarto que està señalat per los menestrals y el quarto de demunt

6. Els dies de rebre
Amb el nom de <<dies de rebre>>, <<dia de donar a rebre>>,
<<dies de les rebudes>> o també <<dies de les rebedures>> eren
coneguts els dies que el nou arrendatari es desplaçava a la possessió
per conèixer el lloc i <<rebre>> els estims de la mateixa. Això
s'explica perquè a l'hora d'efectuar la relació dels estims d'arreus
de casa, cada objecte sense avaluar monetariament, era registrat
el seu grau de conservació, amb el sintagma <<bo i rebedor>>. La
documentació notarial relativa als contractes d'arrendament agraris
d'arreu del territori insular està farcida de registres d'aquest tipus:
-Més desset fexos de càrritx de fer garbas, bons y rebedors
-Més cinch esquellas ab sos batays y cuirols bonas y rebedores
-Més cuatre jous armats bons y rebedors y tres inútils
-Més sis coxins ab sos collars de parey per llaurar, cuatre bons y
rebadors y dos vells
Era pacte que els dies de rebre s'havia de proporcionar habitació,
llenya per la llar i el forn i estable per la cavalcadura, al nou
arrendatari.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 46. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, a la fi del present arrendament, en cas de no
haver de seguir el venidor, no me podrà impedir ni al nou conductor
qui haurà de entrar, des de el primer dia del mes de agost del mateix
añy en avant, el fer totas las feynas en dit lloch conducents per el bon
cultivo venidor.
-1843, desembre 22. Document 8. Pacte 35. [...] Com també
deureu franquear al dit nou conductor, los dias de ditas rebeduras,
el cuarto de junt a la capella per la sua habitació, fins que ly
entregareu las damés claus e igualment el pati de devant el forn per
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4.5. Cans de caça
L'arrendatari no podia tenir cans de caça, però havia de mantenir i
cuidar sis cans propietat del senyor marquès. L'any 1838 es permetia
a l'arrendatari tenir cans de caça propis.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 16. Ítem que vosaltres, dits
conductors, no pugueu tenir en dit predio cans de casa propi ni
de altri, en ningun temps del present arrendament, però deureu
mantenir-me y cuydar, a costas vostras, sis de meus los que vos
entregaré y que per pretexto algun los pugueu necesitar cassar,
vosaltres ni altri, ni de nit ni de dia en temps de cassar, ni en temps
de veda, sota la mia llicència.
4.6. Gats
Altre pacte, curiós, ens revela l'obligació de l'arrendatari de tenir moixos
a les cases de la possessió. Potser sia d'interès pels lingüistes aquesta
retrodatació de gat, nom del fèlid que avui hem substituït per moix, el
qual és mantén viu a la localitat de Sineu (forat del gat) i a la toponímia
del territori insular: Pas des Gat, Cala Gat, Son Gat, etc.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 26. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu tenir en las casas de dit lloch, vuit gats, lo menos,
útils per agafar ratas, los que deureu entregar a la fi del present
arrendament y en el cas de faltar-ne de dit número y calidat, deureu
pagar deu sous per quiscun de los qui faltaran.

dit quarto dels menestrals; tot lo demés de dit aygovés de devall la
casa y cuyna vella y el quarto nou, que he fet fer per el garriguer
demunt Ca ne Bou, que me reserf per mi; tota la mia habitació des
de el portal de la torreta en avant y la torre de almig de la clasta, que
tot em servirà per mon ús.
Aquest pacte prohibia amarar fibres tèxtils i llenyams en qualsevol
lloc que no fos a les surgències d'aigua dolça de la vorera de la mar.
El 1857 era permès amarar llenyam a s'Estany de ses Gambes.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 45. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, per ningun pretexto podreu amarar càñom, lli, ni lleñam
de ninguna calidat, dins el safreig ni abeurador del Hort, Estañy
de las Gambas, ni a las Fonts dels Tamarells, si únicament en los
Adolsos de la vorera de mar.

5. Reserves a les cases de la possessió. Sobre amarar fibres
tèxtils
En els contractes, s'especificaven les reserves o clàusules sobre
determinats béns mobles o immobles, dels quals l'arrendatari no
pot disposar lliurement i el senyor explota directament. Aquestes
reserves podien ésser sobre determinats arbres, vinyes, animals,
sementers, dependències de les cases i censals. Respecte de les cases,
vet aquí les reserves que ens han permès conèixer algunes de les
dependències.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 27. Ítem que se dona a
vosaltres, dits conductors, per la vostra habitació, tota la casa de
abaix, a excepció del quarto que està aseñalat per los menestrals,
devall el quarto en que jo acostum geurer, la cuyna vella de devall las
salas, la torre de en mitx de la clasta y tota la habitació de los señors,
des de el portal de la torreta en avant.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 24. Ítem és pacte que jo, dit
señor, vos don per la vostra habitació tota la casa de abaix, a excepció
del quarto que està señalat per los menestrals y el quarto de demunt

6. Els dies de rebre
Amb el nom de <<dies de rebre>>, <<dia de donar a rebre>>,
<<dies de les rebudes>> o també <<dies de les rebedures>> eren
coneguts els dies que el nou arrendatari es desplaçava a la possessió
per conèixer el lloc i <<rebre>> els estims de la mateixa. Això
s'explica perquè a l'hora d'efectuar la relació dels estims d'arreus
de casa, cada objecte sense avaluar monetariament, era registrat
el seu grau de conservació, amb el sintagma <<bo i rebedor>>. La
documentació notarial relativa als contractes d'arrendament agraris
d'arreu del territori insular està farcida de registres d'aquest tipus:
-Més desset fexos de càrritx de fer garbas, bons y rebedors
-Més cinch esquellas ab sos batays y cuirols bonas y rebedores
-Més cuatre jous armats bons y rebedors y tres inútils
-Més sis coxins ab sos collars de parey per llaurar, cuatre bons y
rebadors y dos vells
Era pacte que els dies de rebre s'havia de proporcionar habitació,
llenya per la llar i el forn i estable per la cavalcadura, al nou
arrendatari.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 46. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, a la fi del present arrendament, en cas de no
haver de seguir el venidor, no me podrà impedir ni al nou conductor
qui haurà de entrar, des de el primer dia del mes de agost del mateix
añy en avant, el fer totas las feynas en dit lloch conducents per el bon
cultivo venidor.
-1843, desembre 22. Document 8. Pacte 35. [...] Com també
deureu franquear al dit nou conductor, los dias de ditas rebeduras,
el cuarto de junt a la capella per la sua habitació, fins que ly
entregareu las damés claus e igualment el pati de devant el forn per
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aguiar y estables per el seu bestiar.
-1849, març 17. Document 9. Pacte 31. Més és pacte que vós dit
conductor el dia de donar a rebrer, deureu tenir en las casas de dit
lloch y en el puesto ahont se acostuma fer el lleñer, sis carretadas de
lleña seca, esto és, tres carretadas apta per lo allar y las altres tres
carretadas per el forn, cuyas sis carretadas de lleña serviran per el
consumo del nou arrendador y per la casa del señor, en los dias de
las rebudas.
7. Obres i millores a les cases de la possessió
Altre dels pactes, d'obligat compliment per l'arrendatari, era
destinar anualment una quantitat pactada per feines de manteniment
o per fer obra nova a la possessió (noves dependències, marjades,
tanques, etc.).
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 20. Ítem que vosaltres dits
conductors, deureu mantenir de menjar y beurer los operaris en
la obra o obras que se faran en dit lloch, cade añy, axí novas com
remendos, fins en el número de sexante lliuras per cade añy de los
jornals de dits operaris, las que jo pagaré a dits operaris y aportar
tots los materials a peu de obra, tot a costas vostras [...].
-1838, desembre 19. Document 7. Pacte 17. Més és pacte que vós,
dit conductor, deureu mantenir a costas vostras de pa y companatge,
los mestres y manobres, axí de fusters com de picapadrers [...] deurà
donar llit armat ab màrfega y llensols a dits operaris dins el quarto
destinat per los menestrals y tenir-lo ben net.

conservació y que en el cas de no tallar brancas de ullastre per no
necesitar de rama el bestiar, deureu fer ditas bardisas de ravell, los
que deureu tallar en el Ravalleret del Port.
7.2. El molí de vent
Un pacte de l'any 1857, obligava al nou conductor, Bartomeu Rigo
Bonet, construir un molí de vent fariner.
-1857, gener 10. Document 10. Pacte 8. [...] Més també deureu
vós, dit conductor, fer a costas vostras en dit predio, un molí de vent
empleant las molas del molí de sanch del mateix lloch, davent yo,
dit señor, entregar-vos solament la cals y llenyams que yo tingue
y concluit el present arrendament, no podreu vós, dit conductor,
reclamar cosa alguna de ditas obras, respecte de haber-se tingut
present algunas baxas que de dita conducció vos he fetas.

7.1. Les bardisses
Les bardisses s'havien de construïen amb rama dels ullastres o
amb revells.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 35. Que vossa mercè, dit
conductor, deurà ab lo seu parell y carro, aportar tots los ravells
necessaris per emberdissar tot el circuit de dita, los que jo faré tellar
y compondrer.
-1838, desembre 19. Document 7. Pacte 38. Més és pacte que vós,
dit conductor, deureu conservar tots los añys de este arrendament los
sestadors, corrals, apressos, barreras y las bardisas corresponents,
axí de dits corrals, com de los damés tencats de figueras de moro,
hort y damés bardisas que se acostuman fer, cuyas bardisas deureu
conservar de las brancas de ullastre que tallareu per rama per
el bestiar y per tallar ditas brancas de ullastre per rama, deureu
presisament avisar al mayoral per aseñarlar-vos el lloch ahont las
haveu de tallar y del modo com han de quedar los ullastre per la

8. L'ànnua mercè
És la quantitat que l'arrendatari paga anualment en diners com a
preu de lloguer. El pagament es feia en metàl·lic, generalment en tres
terces i es pactava la data dels terminis. En alguns dels contractes que
ens ocupen, la primera terça s'havia d'efectuar el dia vuit de gener,
la segona el dia vuit de maig i la tercera el dia vuit de setembre. Era
obligació efectuar el pagament de l'ànnua mercè exclusivament en
metàl·lic i en el domicili del senyor. S'advertia a l'arrendatari que el
pagament s'havia de fer en lliures, moneda de Mallorca, “en diner
efectiu, metàlich y sonant y no ab vales reals, ni altre paper moneda”
i que “no podrà dexar de pagar per ningun infortuni de temps com
són fam, peste, guerra, esterilidat, inundació o per altre cualsevol mal
tant diví com humà.”
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 42. Ítem és pacte, que
vosaltres dits conductors, per ningun infortuni de temps, axí diví
com humà, cogitat o incogitat, de fam, pesta, guerra, esterilidat de
temps, abundància de lluvias, gelades, nevades, ventades, invasió de
ynimics vel àlias que succehissen durant dit arrendament (de que
Déu nos alliber) no podreu excusar-vos de pagar las sobredita ànnua
mercè y avarias mancionadas, ni dexar de cumplir tots los demés
pactes continguts en este arrendament, encare que dits casos fortuits
fossen irregulars y extraordinaris, ni menos poder-lo aumentar la
referida ànnua mercè, avarias, ni obligacions per abundància y
fertilidat de fruits.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 42. Ítem és pacte que
vossa mercè, dit conductor, deurà pagar-me cade añy del present
arrendament, per ànnua mercè de dit lloc, dos mil quatrecentes
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aguiar y estables per el seu bestiar.
-1849, març 17. Document 9. Pacte 31. Més és pacte que vós dit
conductor el dia de donar a rebrer, deureu tenir en las casas de dit
lloch y en el puesto ahont se acostuma fer el lleñer, sis carretadas de
lleña seca, esto és, tres carretadas apta per lo allar y las altres tres
carretadas per el forn, cuyas sis carretadas de lleña serviran per el
consumo del nou arrendador y per la casa del señor, en los dias de
las rebudas.
7. Obres i millores a les cases de la possessió
Altre dels pactes, d'obligat compliment per l'arrendatari, era
destinar anualment una quantitat pactada per feines de manteniment
o per fer obra nova a la possessió (noves dependències, marjades,
tanques, etc.).
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 20. Ítem que vosaltres dits
conductors, deureu mantenir de menjar y beurer los operaris en
la obra o obras que se faran en dit lloch, cade añy, axí novas com
remendos, fins en el número de sexante lliuras per cade añy de los
jornals de dits operaris, las que jo pagaré a dits operaris y aportar
tots los materials a peu de obra, tot a costas vostras [...].
-1838, desembre 19. Document 7. Pacte 17. Més és pacte que vós,
dit conductor, deureu mantenir a costas vostras de pa y companatge,
los mestres y manobres, axí de fusters com de picapadrers [...] deurà
donar llit armat ab màrfega y llensols a dits operaris dins el quarto
destinat per los menestrals y tenir-lo ben net.

conservació y que en el cas de no tallar brancas de ullastre per no
necesitar de rama el bestiar, deureu fer ditas bardisas de ravell, los
que deureu tallar en el Ravalleret del Port.
7.2. El molí de vent
Un pacte de l'any 1857, obligava al nou conductor, Bartomeu Rigo
Bonet, construir un molí de vent fariner.
-1857, gener 10. Document 10. Pacte 8. [...] Més també deureu
vós, dit conductor, fer a costas vostras en dit predio, un molí de vent
empleant las molas del molí de sanch del mateix lloch, davent yo,
dit señor, entregar-vos solament la cals y llenyams que yo tingue
y concluit el present arrendament, no podreu vós, dit conductor,
reclamar cosa alguna de ditas obras, respecte de haber-se tingut
present algunas baxas que de dita conducció vos he fetas.

7.1. Les bardisses
Les bardisses s'havien de construïen amb rama dels ullastres o
amb revells.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 35. Que vossa mercè, dit
conductor, deurà ab lo seu parell y carro, aportar tots los ravells
necessaris per emberdissar tot el circuit de dita, los que jo faré tellar
y compondrer.
-1838, desembre 19. Document 7. Pacte 38. Més és pacte que vós,
dit conductor, deureu conservar tots los añys de este arrendament los
sestadors, corrals, apressos, barreras y las bardisas corresponents,
axí de dits corrals, com de los damés tencats de figueras de moro,
hort y damés bardisas que se acostuman fer, cuyas bardisas deureu
conservar de las brancas de ullastre que tallareu per rama per
el bestiar y per tallar ditas brancas de ullastre per rama, deureu
presisament avisar al mayoral per aseñarlar-vos el lloch ahont las
haveu de tallar y del modo com han de quedar los ullastre per la

8. L'ànnua mercè
És la quantitat que l'arrendatari paga anualment en diners com a
preu de lloguer. El pagament es feia en metàl·lic, generalment en tres
terces i es pactava la data dels terminis. En alguns dels contractes que
ens ocupen, la primera terça s'havia d'efectuar el dia vuit de gener,
la segona el dia vuit de maig i la tercera el dia vuit de setembre. Era
obligació efectuar el pagament de l'ànnua mercè exclusivament en
metàl·lic i en el domicili del senyor. S'advertia a l'arrendatari que el
pagament s'havia de fer en lliures, moneda de Mallorca, “en diner
efectiu, metàlich y sonant y no ab vales reals, ni altre paper moneda”
i que “no podrà dexar de pagar per ningun infortuni de temps com
són fam, peste, guerra, esterilidat, inundació o per altre cualsevol mal
tant diví com humà.”
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 42. Ítem és pacte, que
vosaltres dits conductors, per ningun infortuni de temps, axí diví
com humà, cogitat o incogitat, de fam, pesta, guerra, esterilidat de
temps, abundància de lluvias, gelades, nevades, ventades, invasió de
ynimics vel àlias que succehissen durant dit arrendament (de que
Déu nos alliber) no podreu excusar-vos de pagar las sobredita ànnua
mercè y avarias mancionadas, ni dexar de cumplir tots los demés
pactes continguts en este arrendament, encare que dits casos fortuits
fossen irregulars y extraordinaris, ni menos poder-lo aumentar la
referida ànnua mercè, avarias, ni obligacions per abundància y
fertilidat de fruits.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 42. Ítem és pacte que
vossa mercè, dit conductor, deurà pagar-me cade añy del present
arrendament, per ànnua mercè de dit lloc, dos mil quatrecentes
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lliuras, moneda de Mallorca, ab diner metàl·lich y sonant, sens
mescla de vales, ni altre paper moneda, ab tres iguals tersas
anticipadas de vuitcentas lliuras de dita moneda quiscuna, la
primera per el dia vuit de setembre del present añy mil vuitcents y
quinze, la segona el dia primer abril de lo añy venidor mil vuitcents
y setza y la tercera per el dia vint y quatre de juñy de dit añy y axí
cade añy, en semblants diades, aportadas en me casa y habitació de
la present ciutat, ditas dos mil quatrecentas lliuras.

10. Els agatges
DCVB, s. v. Agatge: “Quantitat de productes que l'arrendatari d'una
possessió ha de donar al senyor, a més del preu del lloguer.” Aquesta
quantitat, variable, segons la importància de la propietat, s'estipulava
en el contracte i es pagava en diversos dies de l'any, generalment
ajustats al calendari santoral litúrgic (Sant Tomàs, Nadal, Pasqua,
Tots Sants, etc.). Gallines, capons, ous, anyelles, porcs, vedelles, llet,
formatge, brossat, mantega, llana, blat i palla, són els productes de
la finca registrats, els quals l'arrendatari havia de portar cada any del
contracte a la casa del propietari.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 32. Ítem és pacte que vosaltres,
dits conductors, deureu donar cade añy al majoral, per el Dijous
Sant, una añella de la primera cria, de igual calidat y valor de las
que jo me reservo.
- Pacte 33. Ítem que vosaltres, dits conductors, deureu donarme cade añy en temps de batrer, portada a carregador de la barca,
vuytante quintars de palla de xexa o blat.
-Pacte 35. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, tindreu

obligació de donar-me y entregar-me per el dia y festa de Sant
Tomàs apòstol, quatre parells de gallinas, quatre parells de capons
y sis dotzenas de ous, tot bo y rebedor, cade añy durant el present
arrendament, tot aportat a costas vostras, en la mia casa de la
present Ciutat.
-Pacte 36. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, deureu
entregar-me cade añy de este arrendament per las festas de Pasqua
de Resurrecció del Señor dins la semmana Santa vuit moltons
tornetjats, dotze añellas o dotze añells de primera cria mamant, lo
que me aparaxerà; sis dotzenas de ous y sis pessas de formatje tenrre
y tots los brossats del dimars y dimecres sant y tot aportat en me casa
hi habitació dins la present Ciutat.
-Pacte 37. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, me deureu
entregar dins el termini de dits quatre añys, duas vadellas bonas, en
la ocasió o ocasions que me aparaxerà.
-Pacte 39. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, deureu
donar-me y entregar-me cade añy de este arrendament, dos quintars
de llana, bona y rebedora, aportada en dita me casa y habitació de
esta ciutat, a costas vostras.
-Pacte 40. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, deureu
donar-me y entregar-me cade añy de este arrendament, onze
quarteras de xexa baix lo arer, bona, nova, forta, neta y rebedora,
en lo mes de juriol.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 47. Que vós, dit conductor,
en tot el discurs del present arrendament deurà pagar-me cade añy
que el Camp d'en Vicens serà sembrat, quinse quarteras blat y los
añys que serà sembrat el Camp del Payer, vint y sinch quarteras
blat cade añy, per las rotas añadidas a dits dos camps, que en tot el
discurs de los quatre añys seran vuitante quarteras de blat, aportat
al carregador de la barca.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 39. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, deurà donar-me cade añy, per el dia primer del
mes de maig, tres quintars de formatje de ovella, sens mescla de llet
de cabre, bo y assahonat, fet en lo mes de mars; dos quintars de llana
de la millor calidad y una gerra de mantega, tot aportat en me casa
y habitació de la present Ciutat, a costas suas.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 30. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu donar-me cade añy del present arrandament, per
el dia vint y un de desembre, quatre parells de capons, sinch parells
de gallinas y dos parells de galls, tot de la millor calidat y sis dotzenas
de ous, com també per el Dijous Sant cade añy, me deureu entregar
vuit moltons bons y grassos y tretza añells o añellas mamant, de
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9. Els delmes
DCVB, s. v. Delme: “La desena part de la collita o d'altres productes
de la terra, que es pagava com a tribut a l'Església o al rei i altres
senyors.” Jordi Abrí Descatlar era el 1819, propietari del delmari de
la Cavalleria del Palmer. Si exceptuam el delme que havien de pagar
els roters, solament hem localitzat als documents dos registres que
fan al·lusió al delme de la collita.
-1838, desembre 19. Document 7. Pacte 42. Més és pacte que
en el cas de quedar llevat el delma, este quedarà a favor de mi, dit
señor arrendador, a cuyo fi vós, dit arrendatari, tindreu obligació de
entregarmelo de tots los grans que collireu cada añy.
-1848, març 17. Document 9. Pacte 40. Més és pacte que
sempre que permanesca llevat el tot o part del delme, deureu vós, dit
conductor, satisfer-lo a mi dit señor marquès ab espècie.
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lliuras, moneda de Mallorca, ab diner metàl·lich y sonant, sens
mescla de vales, ni altre paper moneda, ab tres iguals tersas
anticipadas de vuitcentas lliuras de dita moneda quiscuna, la
primera per el dia vuit de setembre del present añy mil vuitcents y
quinze, la segona el dia primer abril de lo añy venidor mil vuitcents
y setza y la tercera per el dia vint y quatre de juñy de dit añy y axí
cade añy, en semblants diades, aportadas en me casa y habitació de
la present ciutat, ditas dos mil quatrecentas lliuras.

10. Els agatges
DCVB, s. v. Agatge: “Quantitat de productes que l'arrendatari d'una
possessió ha de donar al senyor, a més del preu del lloguer.” Aquesta
quantitat, variable, segons la importància de la propietat, s'estipulava
en el contracte i es pagava en diversos dies de l'any, generalment
ajustats al calendari santoral litúrgic (Sant Tomàs, Nadal, Pasqua,
Tots Sants, etc.). Gallines, capons, ous, anyelles, porcs, vedelles, llet,
formatge, brossat, mantega, llana, blat i palla, són els productes de
la finca registrats, els quals l'arrendatari havia de portar cada any del
contracte a la casa del propietari.
-1807, abril 4. Document 1. Pacte 32. Ítem és pacte que vosaltres,
dits conductors, deureu donar cade añy al majoral, per el Dijous
Sant, una añella de la primera cria, de igual calidat y valor de las
que jo me reservo.
- Pacte 33. Ítem que vosaltres, dits conductors, deureu donarme cade añy en temps de batrer, portada a carregador de la barca,
vuytante quintars de palla de xexa o blat.
-Pacte 35. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, tindreu

obligació de donar-me y entregar-me per el dia y festa de Sant
Tomàs apòstol, quatre parells de gallinas, quatre parells de capons
y sis dotzenas de ous, tot bo y rebedor, cade añy durant el present
arrendament, tot aportat a costas vostras, en la mia casa de la
present Ciutat.
-Pacte 36. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, deureu
entregar-me cade añy de este arrendament per las festas de Pasqua
de Resurrecció del Señor dins la semmana Santa vuit moltons
tornetjats, dotze añellas o dotze añells de primera cria mamant, lo
que me aparaxerà; sis dotzenas de ous y sis pessas de formatje tenrre
y tots los brossats del dimars y dimecres sant y tot aportat en me casa
hi habitació dins la present Ciutat.
-Pacte 37. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, me deureu
entregar dins el termini de dits quatre añys, duas vadellas bonas, en
la ocasió o ocasions que me aparaxerà.
-Pacte 39. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, deureu
donar-me y entregar-me cade añy de este arrendament, dos quintars
de llana, bona y rebedora, aportada en dita me casa y habitació de
esta ciutat, a costas vostras.
-Pacte 40. Ítem és pacte que vosaltres, dits conductors, deureu
donar-me y entregar-me cade añy de este arrendament, onze
quarteras de xexa baix lo arer, bona, nova, forta, neta y rebedora,
en lo mes de juriol.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 47. Que vós, dit conductor,
en tot el discurs del present arrendament deurà pagar-me cade añy
que el Camp d'en Vicens serà sembrat, quinse quarteras blat y los
añys que serà sembrat el Camp del Payer, vint y sinch quarteras
blat cade añy, per las rotas añadidas a dits dos camps, que en tot el
discurs de los quatre añys seran vuitante quarteras de blat, aportat
al carregador de la barca.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 39. Ítem és pacte que vossa
mercè, dit conductor, deurà donar-me cade añy, per el dia primer del
mes de maig, tres quintars de formatje de ovella, sens mescla de llet
de cabre, bo y assahonat, fet en lo mes de mars; dos quintars de llana
de la millor calidad y una gerra de mantega, tot aportat en me casa
y habitació de la present Ciutat, a costas suas.
-1827, juny 1. Document 6. Pacte 30. Ítem és pacte que vós, dit
conductor, deureu donar-me cade añy del present arrandament, per
el dia vint y un de desembre, quatre parells de capons, sinch parells
de gallinas y dos parells de galls, tot de la millor calidat y sis dotzenas
de ous, com també per el Dijous Sant cade añy, me deureu entregar
vuit moltons bons y grassos y tretza añells o añellas mamant, de
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9. Els delmes
DCVB, s. v. Delme: “La desena part de la collita o d'altres productes
de la terra, que es pagava com a tribut a l'Església o al rei i altres
senyors.” Jordi Abrí Descatlar era el 1819, propietari del delmari de
la Cavalleria del Palmer. Si exceptuam el delme que havien de pagar
els roters, solament hem localitzat als documents dos registres que
fan al·lusió al delme de la collita.
-1838, desembre 19. Document 7. Pacte 42. Més és pacte que
en el cas de quedar llevat el delma, este quedarà a favor de mi, dit
señor arrendador, a cuyo fi vós, dit arrendatari, tindreu obligació de
entregarmelo de tots los grans que collireu cada añy.
-1848, març 17. Document 9. Pacte 40. Més és pacte que
sempre que permanesca llevat el tot o part del delme, deureu vós, dit
conductor, satisfer-lo a mi dit señor marquès ab espècie.
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primera cria, tots dits animals sens tondrer, ab la facultat de pendrer
més famellas en lloch de mascles o més mascles en lloch de famellas,
per lo que deureu avisar-me antes de desmamar, per cerciorar-vos
de los que haureu de dexar mamant de cade calidat; sis pessas
de formatje tendra, tot el brosat del dimars y Dimecres Sant y sis
dotzenas de ous; tot lo qual aportat a costas vostras, en me casa y
habitació de la present Ciutat, cuyos añells ab ses mares, deureu
apacentar en la guarda de muñir y no ab las bassivas fins el Dijous
Sant, que los me entreguereu en Ciutat y per ningun pretexto podreu
muñir ditas ovellas al temps que mamaran dits añells, tot a fi de que
sian més grassos dits añells.
11. Els estims
DCVB, s. v. Estim: “Conjunt d'objectes -animals, eines, ormeigs- que
es manegen o empren dins una alqueria i que són objecte d'avaluació
quan l'arrendatari surt de la possessió (Mallorca).”
A tots els contractes d'arrendament es procedia a estimar, és a
dir, determinar pel càlcul el preu o valor de tot el conjunt d'objectes
inventariats, així com el seu grau de conservació. L'arrendatari havia
de tenir cura de tots aquests béns mobles i els havia de restituir a la
finalització de l'arrendament. En aquesta estimació, hi intervenien dues
persones de confiança, una per a cada part, anomenats perits. La relació
o estims, generalment estava inclosa a l'acta d'arrendament, però a
vegades es feia en una escriptura a part. Els estims són cabdals per
conèixer, a banda dels elements materials de la vida quotidiana, el tipus
de l'explotació agrària (guarets, cultius, bestiar, llavors, arbrat, etc.).

señalarem nombre per entregar-las a la fi del present arrendament,
de la matexa manera.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 33. Ítem és pacte que vossa
mercè [...] y per haver-si añadits des de entonces vàrios portells en
las parets novas que se han fetas fins al present, deurà a la fi del
present arrendament, entregar-me dotze més de la matexa manera,
altas per los portells y bonas y condretas, que en nombre seran are
cinquante barreras que haurà de entregar a la fi y conservar en tot el
discurs de ell, que per esto el majoral li donarà los pins necesaris, los
que farà tellar y fabricar a costas suas y posar-hi los claus necesaris
a los crevers, que acostuman posar-hi, per esser més permanents y
duraderas.
11.2. Estims d'arreus
Els arreus o eines de casa -les <<alacas>> dels contractes- i estris
per al maneig de la possessió, s'inventariaven i s'estimaven tot
seguint un recorregut itinerant, el qual moltes vegades registrava
els noms de les dependències de les cases de l'arrendatari (entrada,
cuina, pastador, quartera etc.) i d'altres construccions annexes (celler,
tafona, estables, etc.), llocs on es trobaven els objectes inventariats
en aquell moment. Dissortadament no ha estat així en cap dels deu
contractes adduïts, els quals registren de forma escadussera algunes
dependències de les cases. Això no obstant i gràcies a l'estim de
portes registrat, hem pogut conèixer d'alguna manera la situació de
les estàncies i part de les dependències. El llistat ha estat el mateix
en tots els documents, pràcticament sense canviar cap titla. Hem
transcrit la relació d'estims del document 4 de l'any 1819.

111. Estims de barreres
Per protegir els cultius del nombrós bestiar de la possessió,
era necessari mantenir en bon estat de conservació els tancats, les
bardisses i les barreres del lloc. El document 3, de l'any 1815, registra
la quantitat de 50 barreres.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 36. Que vossa mercè, dit
conductor, lo últim añy del present arrendament deurà entregar totas
las barreras de dit lloch bonas y condretas, que en nombre són trenta
y vuit, las que ha rebudas de la matexa manera y ha de conservar
en tot el discurs del present arrendament, en los portells necesaris
de camps, rotas, pleta, quintana, abovals, apressos, corrals, hort etc.
aptes cade una per el seu portell, que per esto li donerà el majoral
el lleñam necesari en el pinar, que vossa mercè ferà tellar y fabricar
a costas suas y en cas de ser necesari fer més portells, axí a parets
novas com a las vellas, deuré jo fer ditas barreras novas las que

Mobles, alacas de casa y arreus de conrar estimats
Més tinch rebut tres llansols, tres màrfegas y tres flassadas, estimat
tot sis lliuras deu sous. Són 6 L 10 s
Més sinch ferradas de fust ab cèrcols de ferro, estimadas onze
lliuras. Són 11 L
Més uns ganxos de ferro per entrecavar ab se clavera, estimats deu
lliuras. Són 10 L
Més una taula llarga ab dos calaxos, estimada vuit lliuras. Són 8 L
Més un càvech, una xada y una xapeta del hort, estimat sinch sous
y vuit diners. Són 5 s 8 d
Suma este estim trenta sinch lliuras quinse sous y vuit diners. Són
35 L 15 s 8 d
Mobles, alacas de casa y arreus de conrar sens estimar
Més tinch rebuts vuit esquellas grossas y tres petitas, bonas y
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primera cria, tots dits animals sens tondrer, ab la facultat de pendrer
més famellas en lloch de mascles o més mascles en lloch de famellas,
per lo que deureu avisar-me antes de desmamar, per cerciorar-vos
de los que haureu de dexar mamant de cade calidat; sis pessas
de formatje tendra, tot el brosat del dimars y Dimecres Sant y sis
dotzenas de ous; tot lo qual aportat a costas vostras, en me casa y
habitació de la present Ciutat, cuyos añells ab ses mares, deureu
apacentar en la guarda de muñir y no ab las bassivas fins el Dijous
Sant, que los me entreguereu en Ciutat y per ningun pretexto podreu
muñir ditas ovellas al temps que mamaran dits añells, tot a fi de que
sian més grassos dits añells.
11. Els estims
DCVB, s. v. Estim: “Conjunt d'objectes -animals, eines, ormeigs- que
es manegen o empren dins una alqueria i que són objecte d'avaluació
quan l'arrendatari surt de la possessió (Mallorca).”
A tots els contractes d'arrendament es procedia a estimar, és a
dir, determinar pel càlcul el preu o valor de tot el conjunt d'objectes
inventariats, així com el seu grau de conservació. L'arrendatari havia
de tenir cura de tots aquests béns mobles i els havia de restituir a la
finalització de l'arrendament. En aquesta estimació, hi intervenien dues
persones de confiança, una per a cada part, anomenats perits. La relació
o estims, generalment estava inclosa a l'acta d'arrendament, però a
vegades es feia en una escriptura a part. Els estims són cabdals per
conèixer, a banda dels elements materials de la vida quotidiana, el tipus
de l'explotació agrària (guarets, cultius, bestiar, llavors, arbrat, etc.).

señalarem nombre per entregar-las a la fi del present arrendament,
de la matexa manera.
-1815, març 8. Document 3. Pacte 33. Ítem és pacte que vossa
mercè [...] y per haver-si añadits des de entonces vàrios portells en
las parets novas que se han fetas fins al present, deurà a la fi del
present arrendament, entregar-me dotze més de la matexa manera,
altas per los portells y bonas y condretas, que en nombre seran are
cinquante barreras que haurà de entregar a la fi y conservar en tot el
discurs de ell, que per esto el majoral li donarà los pins necesaris, los
que farà tellar y fabricar a costas suas y posar-hi los claus necesaris
a los crevers, que acostuman posar-hi, per esser més permanents y
duraderas.
11.2. Estims d'arreus
Els arreus o eines de casa -les <<alacas>> dels contractes- i estris
per al maneig de la possessió, s'inventariaven i s'estimaven tot
seguint un recorregut itinerant, el qual moltes vegades registrava
els noms de les dependències de les cases de l'arrendatari (entrada,
cuina, pastador, quartera etc.) i d'altres construccions annexes (celler,
tafona, estables, etc.), llocs on es trobaven els objectes inventariats
en aquell moment. Dissortadament no ha estat així en cap dels deu
contractes adduïts, els quals registren de forma escadussera algunes
dependències de les cases. Això no obstant i gràcies a l'estim de
portes registrat, hem pogut conèixer d'alguna manera la situació de
les estàncies i part de les dependències. El llistat ha estat el mateix
en tots els documents, pràcticament sense canviar cap titla. Hem
transcrit la relació d'estims del document 4 de l'any 1819.

111. Estims de barreres
Per protegir els cultius del nombrós bestiar de la possessió,
era necessari mantenir en bon estat de conservació els tancats, les
bardisses i les barreres del lloc. El document 3, de l'any 1815, registra
la quantitat de 50 barreres.
-1811, octubre 8. Document 2. Pacte 36. Que vossa mercè, dit
conductor, lo últim añy del present arrendament deurà entregar totas
las barreras de dit lloch bonas y condretas, que en nombre són trenta
y vuit, las que ha rebudas de la matexa manera y ha de conservar
en tot el discurs del present arrendament, en los portells necesaris
de camps, rotas, pleta, quintana, abovals, apressos, corrals, hort etc.
aptes cade una per el seu portell, que per esto li donerà el majoral
el lleñam necesari en el pinar, que vossa mercè ferà tellar y fabricar
a costas suas y en cas de ser necesari fer més portells, axí a parets
novas com a las vellas, deuré jo fer ditas barreras novas las que

Mobles, alacas de casa y arreus de conrar estimats
Més tinch rebut tres llansols, tres màrfegas y tres flassadas, estimat
tot sis lliuras deu sous. Són 6 L 10 s
Més sinch ferradas de fust ab cèrcols de ferro, estimadas onze
lliuras. Són 11 L
Més uns ganxos de ferro per entrecavar ab se clavera, estimats deu
lliuras. Són 10 L
Més una taula llarga ab dos calaxos, estimada vuit lliuras. Són 8 L
Més un càvech, una xada y una xapeta del hort, estimat sinch sous
y vuit diners. Són 5 s 8 d
Suma este estim trenta sinch lliuras quinse sous y vuit diners. Són
35 L 15 s 8 d
Mobles, alacas de casa y arreus de conrar sens estimar
Més tinch rebuts vuit esquellas grossas y tres petitas, bonas y
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rebedoras que fan suma de onze esquellas
Més una barrera de alzina nova en el Tancat de la Cova y sis
sedeñys bons y rebedors
Més duas ollas coleras, esto és una de sinch fogassas y la altre de
quatre ab sos cavalls y duas alfàbias, tot bo y rebedor
Més una salera guarnida de posts a totas las estacas, abtes bones
y condretas per posar el formatje, la prensa condreta y un murter de
pedra ab se massa a demunt per picar la herba tot bo y rebedor
Més en el portal de la salera una porta ab pañy y clau, tot condret
y bo y en la finestra gran de dita salera una porta nova ab cadell de
fust y retxat de fil de ferro ab bastimenta clavada a la paret
Més sinch aradas de lleurar bous y los jous ab sos arreus, rastells
y agulladas
Més sis reyas, de pes de corante quatre lliuras y sinch unces, de
ferro
Més quatre arades de parell ab sos jous y quatre axanguers,
estimats sinch sous quiscun
Més duas pellas de aram de pes de catorse lliuras y duas unces
Més una caldera de aram, nova, de pes de coranta lliuras y mitja
y una llosa de aram, ab el mànech de ferro, sens pesar però bona y
rebedora
Més altre caldera de aram de pes de onze lliuras bona
Més una olla de aram, nova, de pes de corante quatre lliuras y
adamés ab se cubertora vella, també de aram, sens pesar bona y
rebedora
Més vint y sis lliuras de pes de herba colera y dos llums de ferro
bons y rebedors
Més totas las barreras que se acostuma haver-hi en tots los portells
de tots los tencats de rotas, camps, garrigas, corrals, apressos, hort,
tencadets, hortals de ferratges, figueras de moro, pleta, com las
que he rebudas, totas condretas, bonas y rebedoras ab sos creuers
corresponents y clavats ab claus doblas per la sua conservació, las
que deuré entregar a la fi de este arrendament de la matexa manera
y en tots los portells existents y en los que se puguen añadir axí per
utilidat del lloc com per parets que se puguen añadir, donant-me
vossa mercè el lleñam de pi necesari per la conservació de las matexas
y las que se hi pugan añadir ab tal que jo lo deuré tellar en el pinar y
lloch que se me señalará y costear tot lo demés per ditas barreras en
el temps del present arrendament y entregar-las a la fi del matex de
la matexa manera que en nombre són cinquante barreras
Més he rebut un llevador de ferro per llevar las ollas del foch, bo
y rebedor

Més desset fexos de càrritx de fer garbas, bons y rebedors
Més he rebut vuit picarols per el bestiar, bons y rebedors
Més sis forcas novas per ventar a la era bonas y rebedoras
Més duas palas de era novas, duas aradoras, un tiràs, un banquet
y sis sedeñs, tot bo y rebedor
Més un molí de sanch condret, corrent y molent ab tots sos arreus
necesaris y bons, sinch pichs de ferro per picar-lo, esto és dos de tay
y tres de punta, tots bons y condrets y corrents y un parpalet de ferro
per alsar las molas també bo y rebedor
Més tres pasteras en lo pastador, esto és, una gran, nova ab cuberta,
altre més petita ab cuberta, bona y rebedora y la altre sens cuberta
molt usada y duas posts de pastar en las estacas dins el pastador
Més el forn gran y altre petit, condrets, ab pala de fust per enfornar
el pa en el gran y sis burjons tot bo y condret
Més uns ferros de allar grosos de pes de vuit lliuras y mitja de ferro
Més un truy de fer oli de llentriscle
Més sinch banchs sens respalde, esto és, tres curts y dos llarchs y
una taula llarga de menjar los misatjes, tot bo y rebedor
Més un cavall de fust per llavorar el fuster
Més unas molas de molrer sal y una corda de espart per treurer
aygua de la sisterna, tot bo y rebedor
Més las portas majors de alzina ab portelló ab son pañy y clau y
un forreyat de ferro tot bo y rebedor
Més dins el pati de la cuyna duas finestras ab ses portas y
bastimentas y retxats de ferro y altra finestra al rentador ab porteta y
retxats de ferro, tot bo y rebedor, una taula llarga nova y un banquet
nou
Més duas portas de la escala qui puja demunt la sala, ab son
pañy, clau y forreyat de ferro, tot bo y condret
Més altre porta en el primer quarto del amo al replà de la escala,
ab son pañy y clau y una finestra ab se porta en dit quarto, tot bo y
condret
Més altre porta ab pañy y clau al quarto del amo de més endins,
una finestra ab se porta ab bastiment y duas portas en lo armari de
dit quarto, tot bo y condret
Més altre porta en la salera ab pañy y clau tot bo y condret
Més en lo armari de la cuyna duas portas bonas y rebedoras ab
son forreyat de fust
Més duas portas en el portal qui entra a la clasta ab una tortuga
de fust, tot bo
Més en la estable del cavall y gorà antes la salera vella una porta
de pi bona sens pañy ni clau
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rebedoras que fan suma de onze esquellas
Més una barrera de alzina nova en el Tancat de la Cova y sis
sedeñys bons y rebedors
Més duas ollas coleras, esto és una de sinch fogassas y la altre de
quatre ab sos cavalls y duas alfàbias, tot bo y rebedor
Més una salera guarnida de posts a totas las estacas, abtes bones
y condretas per posar el formatje, la prensa condreta y un murter de
pedra ab se massa a demunt per picar la herba tot bo y rebedor
Més en el portal de la salera una porta ab pañy y clau, tot condret
y bo y en la finestra gran de dita salera una porta nova ab cadell de
fust y retxat de fil de ferro ab bastimenta clavada a la paret
Més sinch aradas de lleurar bous y los jous ab sos arreus, rastells
y agulladas
Més sis reyas, de pes de corante quatre lliuras y sinch unces, de
ferro
Més quatre arades de parell ab sos jous y quatre axanguers,
estimats sinch sous quiscun
Més duas pellas de aram de pes de catorse lliuras y duas unces
Més una caldera de aram, nova, de pes de coranta lliuras y mitja
y una llosa de aram, ab el mànech de ferro, sens pesar però bona y
rebedora
Més altre caldera de aram de pes de onze lliuras bona
Més una olla de aram, nova, de pes de corante quatre lliuras y
adamés ab se cubertora vella, també de aram, sens pesar bona y
rebedora
Més vint y sis lliuras de pes de herba colera y dos llums de ferro
bons y rebedors
Més totas las barreras que se acostuma haver-hi en tots los portells
de tots los tencats de rotas, camps, garrigas, corrals, apressos, hort,
tencadets, hortals de ferratges, figueras de moro, pleta, com las
que he rebudas, totas condretas, bonas y rebedoras ab sos creuers
corresponents y clavats ab claus doblas per la sua conservació, las
que deuré entregar a la fi de este arrendament de la matexa manera
y en tots los portells existents y en los que se puguen añadir axí per
utilidat del lloc com per parets que se puguen añadir, donant-me
vossa mercè el lleñam de pi necesari per la conservació de las matexas
y las que se hi pugan añadir ab tal que jo lo deuré tellar en el pinar y
lloch que se me señalará y costear tot lo demés per ditas barreras en
el temps del present arrendament y entregar-las a la fi del matex de
la matexa manera que en nombre són cinquante barreras
Més he rebut un llevador de ferro per llevar las ollas del foch, bo
y rebedor

Més desset fexos de càrritx de fer garbas, bons y rebedors
Més he rebut vuit picarols per el bestiar, bons y rebedors
Més sis forcas novas per ventar a la era bonas y rebedoras
Més duas palas de era novas, duas aradoras, un tiràs, un banquet
y sis sedeñs, tot bo y rebedor
Més un molí de sanch condret, corrent y molent ab tots sos arreus
necesaris y bons, sinch pichs de ferro per picar-lo, esto és dos de tay
y tres de punta, tots bons y condrets y corrents y un parpalet de ferro
per alsar las molas també bo y rebedor
Més tres pasteras en lo pastador, esto és, una gran, nova ab cuberta,
altre més petita ab cuberta, bona y rebedora y la altre sens cuberta
molt usada y duas posts de pastar en las estacas dins el pastador
Més el forn gran y altre petit, condrets, ab pala de fust per enfornar
el pa en el gran y sis burjons tot bo y condret
Més uns ferros de allar grosos de pes de vuit lliuras y mitja de ferro
Més un truy de fer oli de llentriscle
Més sinch banchs sens respalde, esto és, tres curts y dos llarchs y
una taula llarga de menjar los misatjes, tot bo y rebedor
Més un cavall de fust per llavorar el fuster
Més unas molas de molrer sal y una corda de espart per treurer
aygua de la sisterna, tot bo y rebedor
Més las portas majors de alzina ab portelló ab son pañy y clau y
un forreyat de ferro tot bo y rebedor
Més dins el pati de la cuyna duas finestras ab ses portas y
bastimentas y retxats de ferro y altra finestra al rentador ab porteta y
retxats de ferro, tot bo y rebedor, una taula llarga nova y un banquet
nou
Més duas portas de la escala qui puja demunt la sala, ab son
pañy, clau y forreyat de ferro, tot bo y condret
Més altre porta en el primer quarto del amo al replà de la escala,
ab son pañy y clau y una finestra ab se porta en dit quarto, tot bo y
condret
Més altre porta ab pañy y clau al quarto del amo de més endins,
una finestra ab se porta ab bastiment y duas portas en lo armari de
dit quarto, tot bo y condret
Més altre porta en la salera ab pañy y clau tot bo y condret
Més en lo armari de la cuyna duas portas bonas y rebedoras ab
son forreyat de fust
Més duas portas en el portal qui entra a la clasta ab una tortuga
de fust, tot bo
Més en la estable del cavall y gorà antes la salera vella una porta
de pi bona sens pañy ni clau
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Més en el portal de la cuyna vella duas portas usadas sens pañy
ni clau ab un forreyat de fust, tot condret y corrent
Més en la capella duas portas de alzina bonas ab pañy y clau
corrent
Més en el quarto junt de la capella una porta bona ab pañy y clau
corrent y una finestra ab duas portas usadas sens pañys
Més en el pastador una porta usada ab pañy y clau corrent y altre
porteta a la finestra ab un cadell de fust, tot bo y condret
Més en el molí de sanch altre porta bona ab pañy clau y forreyat
de ferro tot bo y condret
Més altre porta nova qui entra al nou galliner ab pañy y clau
y forreyat de ferro, tot bo y condret y dins dit galliner sis barres
clavadas a la paret per geurer lo aviram y a la trapa de entrar y sortir
lo aviram un corredor de pont per tencar-lo
Més en el portal de Ca na Bou de primera entrada porta ab pañy
y clau corrent y altre porta també ab pañy y clau corrent en el portal
del quarto de més endins de dit Ca ne Bou, tot bo y condret
Més en el portal de la estable de dit Ca ne Bou porta nova ab lo de
dalt barrera per ventilació y un forreyat de fust
Més en la estableta petita de dit Ca ne Bou la barrera de alzina
qui entra a la cova y en dita cova are una porteta nova en lo alt
barrera per ventilació ab pañy y clau corrent per tencar lo aviram
Més en la cambra de la sisterna porta usada ab pañy y clau
corrent y en el coll de dita sisterna un corró de fust condret per
treurer aygua
Més en la pahïssa nova duas portas al portal major, de pi, novas,
empegadas ab pañy y clau y forreyat de ferro bo y corrent y un ferro
llarch ab ganxo clavat a la paret de un cab y en lo altre cab se posa
el ganxo a una anella de las portas per tencarlas de dins
Més en dita pahïssa en el portal de derrera altres dos portas de
pi novas empegadas y verga de ferro derrera de la matexa manera
que a las de devant ab pañy y clau y forreyat de ferro a ala paret de
dedins tot bo y corrent
Més en dita pahïssa una escala llarga de pi per pujar a las
tauladas y fer payers, de vint y tres escalons y altre també de pi, petita
de tretza escalons per la salera las dos bonas y condretas
Més la porta del quartet del cabrer a la primera entrade de las
casas a la esquerra ab lo alt de balustrada y forreyat de fust, bona
y condreta
Més la porta del assoll nou bona y condreta ab pañy y clau y
forreyat de ferro tot bo y corrent
Més a las barreras del portell de la Pleta, las he rebudas ab pañy y
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EXPLOTACIÓ DE LES PEDRERES DE
LA POSSESSIÓ DE SA VALL (s. XIX)
Francesc Canuto Bauçà*

Una activitat complementària de la possessió de Sa Vall, la qual
generava recursos econòmics prou notables, era l'explotació de les
pedreres de marès. L'arrendament s'efectuava conjuntament amb les
pedreres de les possessions de sa Barrala i de sa Canova del terme de
Campos i les de la Fossa, situades a la costa de Llucmajor. El material
obrat era transportat per via marítima fins a l'explanada del Mirador
de la Seu, on el marquès del Palmer posseïa un punt de venda.
Els contractes d'arrendament ens revelen que el període de major
activitat és entre el 1814-1827 i possiblement està relacionat amb
la construcció de fortificacions i obres a la Seu. Un dels principals
arrendataris fou Pere Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer i
mestre major d'obres reials,1 autor de la construcció del celler de
la possessió de Sa Vall, efectuada el 1819, de la qual aportam el
contracte a l'apèndix documental. Altres arrendataris de les pedreres
foren els arquitectes Joan Bauçà fill de l'anterior; Antoni Sureda i
Llorenç Abrines, fill del mestre d'obres Tomàs Abrines,2 naturals i
veïns de la ciutat de Palma, els quals arrendaren conjuntament les
pedreres el període 1843-1847.

* Francesc Canuto Bauçà. Estudiós de la toponímia i de la cultura popular. Membre fundador
del Col·lectiu Teranyines de Sant Joan. Adreça electrònica: francesccanuto@gmail.com
1 Fou nomenat mestre major interí d’obres reials el 12 d’octubre de 1824. Era casat amb
Antònia Isern Rigo.
2 Tomàs Abrines Beltran (1775-1854), mestre d’obres, fou nomenat el 1808 auxiliar del mestre
major d’obres reials Antoni Mesquida. Va fer obres per la família Despuig i va intervenir en les
reformes de la possessió de Raixa, entre d’altres (Pascual, 2012: 267).
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1. Documentació utilitzada
Ens hem servit de cinc contractes d'arrendament de les pedreres de
la possessió de Sa Vall, sa Barrala i sa Casa Nova (Campos) i la Fossa
(Llucmajor), custodiats tots ells a l'Arxiu del Regne de Mallorca. El
període analitzat (1813-1847) presenta un buit documental dels anys
1832-1843, que no hem sabut localitzar. Aquests són els documents:
Document 1. 1813, desembre 31
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, fill de Guillem i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de
Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 4 anys (1814-1817). Inici el dia 1 de gener
de 1814. Finalització el dia 31 de setembre de 1817.
Ànnua mercè: 130 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 16. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joan Oliver, criat de la casa del senyor
marquès i Antoni Aguiló Pinya, àlies Tonió, ambdós veïns de la ciutat
de Palma. Notari: Gabriel Nadal.3
Document 2. 1819, març 12
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, marquès del
Palmer i cavaller de l'hàbit de Santjoan de Jerusalem, fill de Guillem
i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 5 anys (1818-1822). Inici el dia 1 de gener
de 1818. Finalització el dia 31 de desembre de 1822.
Ànnua mercè: 36 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 16. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joan Oliver i Bartomeu Pons, criats de
la família del senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma.
Notari: Gabriel Nadal.4
Document 3. 1823, juliol 8
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, marquès del
Palmer i cavaller de l'hàbit de Santjoan de Jerusalem, fill de Guillem
i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma. Duració del contracte:

5 anys (1823-1827). Inici el dia 1 de gener de 1823. Finalització el dia
31 de desembre de 1827.
Ànnua mercè: 36 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 16. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joaquim Tramullas i Joan Oliver, criats de
la família del senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma.
Notari: Gabriel Nadal.5
Document 4. 1828, agost 27
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, marquès del
Palmer i cavaller de l'hàbit de Santjoan de Jerusalem, fill de Guillem
i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 5 anys (1828-1832). Inici el dia 1 de gener
de 1828. Finalització el dia 31 de desembre de 1832.
Ànnua mercè: 28 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 15. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joaquim Tramullas i Antoni Sastre, criats
de la família del senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma.
Notari: Gabriel Nadal.6
Document 5. 1843, novembre 27
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, marquès del
Palmer i cavaller de l'hàbit de Santjoan de Jerusalem, fill de Guillem
i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendataris: Joan Bauçà, arquitecte, fill de Pere Joan; Antoni
Sureda, arquitecte, fill de Joan; Llorenç Abrines, arquitecte, fill de
Tomàs, naturals i veïns de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 4 anys (1843-1847). Inici el dia 1 de
novembre de 1843. Finalització el dia 1 de novembre de 1847.
Ànnua mercè: 72 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 14. Perits estimadors: No consten (no hi ha estims).
Testimonis: Josep Bisquerra i Antoni Sastre, criats de la família del
senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma. Notari: Jaume
Brotad.7

5 ARM, protocol N-227, ff. 253-256v
6 ARM, protocol N-232, ff. 121-124v
7 ARM, protocol 2292, ff. 57v-60

3 ARM, protocol N-217, ff. 519-523
4 ARM, protocol N-223, ff. 69-72v
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1. Documentació utilitzada
Ens hem servit de cinc contractes d'arrendament de les pedreres de
la possessió de Sa Vall, sa Barrala i sa Casa Nova (Campos) i la Fossa
(Llucmajor), custodiats tots ells a l'Arxiu del Regne de Mallorca. El
període analitzat (1813-1847) presenta un buit documental dels anys
1832-1843, que no hem sabut localitzar. Aquests són els documents:
Document 1. 1813, desembre 31
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, cavaller de l'hàbit
de Santjoan, fill de Guillem i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de
Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 4 anys (1814-1817). Inici el dia 1 de gener
de 1814. Finalització el dia 31 de setembre de 1817.
Ànnua mercè: 130 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 16. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joan Oliver, criat de la casa del senyor
marquès i Antoni Aguiló Pinya, àlies Tonió, ambdós veïns de la ciutat
de Palma. Notari: Gabriel Nadal.3
Document 2. 1819, març 12
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, marquès del
Palmer i cavaller de l'hàbit de Santjoan de Jerusalem, fill de Guillem
i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 5 anys (1818-1822). Inici el dia 1 de gener
de 1818. Finalització el dia 31 de desembre de 1822.
Ànnua mercè: 36 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 16. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joan Oliver i Bartomeu Pons, criats de
la família del senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma.
Notari: Gabriel Nadal.4
Document 3. 1823, juliol 8
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, marquès del
Palmer i cavaller de l'hàbit de Santjoan de Jerusalem, fill de Guillem
i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma. Duració del contracte:

5 anys (1823-1827). Inici el dia 1 de gener de 1823. Finalització el dia
31 de desembre de 1827.
Ànnua mercè: 36 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 16. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joaquim Tramullas i Joan Oliver, criats de
la família del senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma.
Notari: Gabriel Nadal.5
Document 4. 1828, agost 27
Arrendador: Jordi Abrí Descatlar i Santandreu, marquès del
Palmer i cavaller de l'hàbit de Santjoan de Jerusalem, fill de Guillem
i d'Eleonor, natural i veí de la ciutat de Palma.
Arrendatari: Joan Bauçà Gordiola, mestre picapedrer, fill de Joan i
de Caterina, natural i veí de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 5 anys (1828-1832). Inici el dia 1 de gener
de 1828. Finalització el dia 31 de desembre de 1832.
Ànnua mercè: 28 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 15. Perits estimadors: Pere Joan Seguí, manescal, per
ambdues parts. Testimonis: Joaquim Tramullas i Antoni Sastre, criats
de la família del senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma.
Notari: Gabriel Nadal.6
Document 5. 1843, novembre 27
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Arrendataris: Joan Bauçà, arquitecte, fill de Pere Joan; Antoni
Sureda, arquitecte, fill de Joan; Llorenç Abrines, arquitecte, fill de
Tomàs, naturals i veïns de la ciutat de Palma.
Duració del contracte: 4 anys (1843-1847). Inici el dia 1 de
novembre de 1843. Finalització el dia 1 de novembre de 1847.
Ànnua mercè: 72 lliures, moneda de Mallorca.
Pactes: 14. Perits estimadors: No consten (no hi ha estims).
Testimonis: Josep Bisquerra i Antoni Sastre, criats de la família del
senyor marquès, ambdós veïns de la ciutat de Palma. Notari: Jaume
Brotad.7

5 ARM, protocol N-227, ff. 253-256v
6 ARM, protocol N-232, ff. 121-124v
7 ARM, protocol 2292, ff. 57v-60

3 ARM, protocol N-217, ff. 519-523
4 ARM, protocol N-223, ff. 69-72v
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2. Els contractes d'arrendament de les pedreres. Pactes.
Condicions. Obligacions. Ànnua mercè
Tots els contractes d'arrendament analitzats consten generalment
de 16 pactes els quals estava obligat l'arrendatari a complir
escrupolosament. El primer pacte, registrat a tots els contractes, ens
revela la vigència del mot <<mena>> en la accepció de “filó, veta de
mineral” avui inusitat. Tots els pactes exposats a continuació els hem
transcrit del document 1.
-1813, desembre 31. Document 1. Pacte 1. Primerament és pacte
que vós, dit conductor, deureu conservar las padreras útils per fer
mitjans, sempre que no se acapia la mena y en cas de acabar-se en
las que en el dia se fan, vos donaré facultat de obrir-ne altres de nou,
precehint però llicència mia y pagant-me los perjuys en cas ni haje,
no però de altre manera en podreu obrir de nou.
Cinc pactes al·ludeixen exclusivament a les pedreres de la
possessió de Sa Vall i concretament al comportament que havien de
servar els trencadors dins aquesta propietat.
-Pacte 2. Ítem és pacte que el temps que seran sembrats o estiran en
garbas los dos tencats de rotas novas del Pla d'en Castell, no pugueu
vós, dit conductor, fer treurer mitjans dins de ells, ni menos pasar los
trencadors ni los que aportaran los mitjans al carregador, en pena
de tres lliuras de ban per cade vegada que acàs se hi encontraran, a
més de pagar los dañys y perjuys.
-Pacte 3. Ítem és pacte que per posar vós, dit conductor, nous
trencadors en las padreras de lo Avall, hage de ser ab aprovació y
abono de mi, dit don Jordi y no de altre manera.
-Pacte 4. Ítem és pacte que sempre que alguns de los trencadors
qui tindreu en ditas padreras, caygués ab alguna flaqueza o cometés
alguna falta contra la mia voluntat, pugue jo treure'l de trencador de
lo Avall, sens que vós, dit conductor, me pugueu impedir.
-Pacte 6. Ítem és pacte que per dur los mitjans a carregador, no
pugueu dits trencadors, fer nous camins, ni tellar ningun pi, axí en
las padreras com si ni hagués algun en los camins de dits carregadors
qui fes noza per passar y en este cas, el meu majoral dirà si lo han
de tellar o no, en pena de tres lliuras de ban per cade vegada y per
cade pi, a més del valor doblat de los matexos, cuya pena y ban en
cas que los trencadors no tinguessen per pagar-lo, vós, dit conductor,
lo pagareu de los mitjans que treureu de ells.
-Pacte 8. Ítem és pacte que havent de tellar lleña los trencadors
per son ús de cremar (en cas de no trobar-ne de seca) hage de ser
precehint la mia llicència o del meu majoral, per aseñalar-los el
paratje y la calidat de lleña que hauran de tellar y de no, cauran en

la pena de tres lliuras de ban per cade vegada, a més de pagar los
dañys y perjuys.
Altres pactes posen de manifest la preferència del senyor marquès,
respecte d'altres compradors, per a l'adquisició de mitjans o qualsevol
pedreny de marès.
-1813, desembre 31. Document 1. Pacte 5. Ítem és pacte que
sempre que jo, dit don Jordi, necesit de mitjans o de altre qualsevol
pedreñy de marès per fer obra en las mias pocesions o casas de la vila
de Campos o Santañy, pugue pendrer de las padreras que voldré la
partida que necesitaré, tant de una calidat com de altre y fer-ma fer
a los matexos trencadors vostros, en cas de no tenir-ne de fets de la
calidat que en necesitàs, pagam-vos, yo a vós o an el trencador, de
que los tendré en el matex preu que vós los tindreu consertats ab los
dits trencadors, rellevant però de dit preu el port de conduhir-los al
carregador, respecte que jo los pendré de la padrera.
-Pacte 7. Ítem és pacte que vós, dit conductor, no me pugueu
impedir de pendrer en el temps que me aparaxerà y dels trencadors
que faran mitjans dins los meus predios, los mitjans de contribució
que me fan cade un de los trencadors, que són y per temps seran
annualment y de la calidat de pedreñy que voldré.
-Pacte 9. Ítem és pacte que sempre que jo necesit de mitjans o
altre qualsevol pedreñy de marès que tengueu vós, dit conductor, per
vendrer en dita plassa o plassas de baix del Mirador, per obras que
volgués fer en esta ciutat o en altre lloch, vull tenir la preferència a
los altres compradors de triar los que necesitaré y me agradaran y
conduhir-los-me luego o primer que a los altres, pagant-vos jo aquells
en el matex preu que correran.
Un pacte ens revela la propietat de nou illots, situats al litoral
de Santanyí i de Campos, que Jordi Abrí havia adquirit al Rei.
Dissortadament, el document no registra els seus noms ni la data
d'adquisició. Presumiblement són aquests, tot fent un recorregut
itinerant del mapa de Josep Mascaró Pasarius: Illot de Can Curt, Na
Pelada, Na Moltona, Na Guardis, Illot des Frares, Na Corberana, Illot
des Cabots, Illot Gros i Na Gavina. Caldria fer una inspecció ocular
en cada un d'ells per tal de localitzar les possibles petjades d'aquesta
activitat extractiva.
-Pacte 14. Ítem és pacte que los nou illots que jo, dit don Jordi, he
comprat an el rey no van compresos en dit arrendament, però per no
perjudicar a vós, dit conductor, no podrà persona alguna fer mitjans
en dins illots ni en las demés padreras de dits mos predios a no ser
jo, com a dueño propietari que som y encare únicament per mon ús
y consumo.
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Altre pacte posa de manifest on estava situat el punt de venda
del material així com la obligació de l'arrendatari de tenir sempre
abastida de material la ciutat.
-Pacte 10. Ítem és pacte que vós, dit conductor, deureu conservar la
caseta de baix del Mirador que vos he entregada, bona y condreta, en
una de las duas plassas que està situade, en la de més prop del moll,
com també las duas plassas, una més gran, que vos he entregadas
para que altri no las prenga, tot lo qual me deureu entregar a la fi
del present arrendament de la matexa manera que la haveu rebut.
-Pacte 13. Ítem és pacte que vós, dit conductor, tindreu obligació
de tenir abastadas de mitjans de lo Avall, las plassas de baix del
Mirador, para que ja may ne puguen faltar de ells per el consumo
y abasto de esta ciutat, baix la obligació de responsabilidat de dita
falta y de tots los dañys y perjuys y menoscabos que me poguessen
sobrevenir per dita falta en este particular.
Finalment s'especifica el pagament de l'ànnua mercè i del salari
del notari.
-Pacte 11. Ítem és pacte que vós, dit conductor, me deureu pagar
per ànnua mercè de ditas padreras, cade añy, cent trenta lliuras
moneda de Mallorca, en diner metàlich y sonant y no ab paper
moneda, ab dos iguals pagas, la primera que seran sexante sinch
lliuras el dia primer de janer de lo añy mil setcens y catorze y la altre
semblant partida de sexante sinch lliuras, per el dia trenta de juñy
de dit añy y axí consecutivament cade añy de los quatre referits de
dit arrendament en ditas diadas, aportadas en me casa y habitació
de la present ciutat, a costas vostras.
-Pacte 15. Ítem és pacte que vós, dit conductor, deureu pagar el
salari y paper sellat del present acte per ambas parts.

Barraques a la zona de ses Mascarelles.

Punta Negra. Norai excavat a la roca.

3. Pedreres de sa Vall
A la possessió de Sa Vall, del terme municipal de Santanyí, són
citades les següents: El Serral Gros d'en Pansa i Na Pietat, petita
elevació de 21 m d'alçada. El transport cap als punts de venda, situats
baix del Mirador de la Seu de Ciutat, s'efectuava per via marítima
a través dels nombrosos carregadors8 del litoral de la possessió: La
Punta Negra, es Caragol, ses Mascarelles i Cala en Tugores.
Tot i que aquestes dues pedreres estan ubicades a l'interior de
8 Els carregadors són llocs a la vorera de mar apropiats per carregar-hi les barques. Aquesta
pràctica, molt freqüent al litoral insular, ha generat un bon nombre de topònims: Punta des
Carregador (Campos); es Carregador, Punta des Carregador (Calvià, Capdepera); es Carregador
(Andratx); Carregador de ses Garroves (Banyalbufar); Carregador de la Pega (Pollença);
Carregador de Lluc (Escorca) etc.

Buits a la zona de ses Mascarelles.
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la possessió, a tot el sector de la costa compresa entre sa Punta
Negra i Cala en Tugores, són ben visibles ací i enllà, nombrosos
buits originats per l'activitat dels trencadors i caramulls de material
inservible. Especialment a la zona de ses Mascarelles,9 un dels
carregadors, on encara es poden observar les restes d'unes barraques
que presumiblement aixoplugaven els trencadors. La Punta Negra
també fou buidada, davant els dos escars existents, vàrem localitzar
un norai excavat a la roca, que testimonia el punt on carregaven el
material obrat.
4. Pedreres de sa Barrala i de sa Canova
Al terme municipal de Campos, són citades sense especificar el
nom i el nombre, les pedreres situades a la possessió de sa Barrala
i de sa Canova. El transport, també per via marítima, s'efectuava
presumiblement a través de la Punta de Can Serraller o Punta des
Carregador, del litoral de Campos. Aguiló (1991: 40) recollí d'un vell
informador que en aquest indret hi carregaven marès per fer la Seu i
les muralles de Ciutat i que encara és visible un camí ample de carro
totalment excavat dins la roca. Una relació de pedreres realitzada el
1891, registra dues explotacions a sa Canova, una de la qual el tipus
de pedra <<arenisca en masa>> era utilitzada per construir parets
i arcades; l'altre de <<arenisca blanda estratificada>> per construir
arcades, escales i mitjanades interiors del edificis (Sánchez-Cuenca,
2011: 277).
5. Pedreres de la Fossa
A la costa del terme municipal de Llucmajor es localitza La Fossa.
Aquest conjunt de pedreres situades al litoral de la possessió de Son
Granada, des de mitjan coster fins a la mateixa aigua de la mar, són
conegudes actualment com <<ses Pedreres de la Fossa>> i n'hi ha
moltíssimes, plenes de caramulls de pedra inservible. Entre elles i ha
una espècie de rampes empedrades anomenades <<davalladors>>
per on amb una mena de trineu es traginava el marès per embarcarlo. El transport s'efectuava en barques anomenades <<guixeres>>
(Aguiló, 1996: 124). Desconeixem, ara per ara, perquè el marquès
del Palmer tenia la titularitat d'aquestes pedreres, situades al litoral
de la possessió de Son Granada, propietat aleshores dels Villalonga.

Illot mig buidat de la Fossa.

Tota la ribera de la mar d'aquest sector denota una intensa activitat
extractiva que arriba fins a flor d'aigua, inclús un illot, <<s'Illot de la
Fossa>>, està mig buidat per l'activitat dels trencadors.
Respecte de la motivació del nom d'aquest enigmàtic topònim, el
qual designa una zona compresa entre es Ribell o ses Olles i Cala
Vella, Aguiló (1996: 124), recollí que és un nom de mariners10 i dóna
aquesta explicació:
“És lloc de poca aigua i molts d'esculls. Navegant a la vela era
perillós si hi havia vent de terra, perquè podien acostar-se a la vorera
i llavors arribava un moment que la vela cartejava en no agafar vent a
causa de l'alçària de la costa. Navegant a motor, amb vent de ponent,
és igualment perillós, perquè no deixa sortir. La mar pega a les
penyes i fa remelsos, alçant tant la popa que l'hèlix no toca l'aigua.
Per als navegants allò era <<la fossa>>, el lloc de la mort. Veig encara
una segona possibilitat d'interpretació, més senzilla. Podria ser un
nom igualment metafòric, però generat pel buidatge de la ribera,
ocasionat per l'explotació de les pedreres de marès (d'unes pedreres
de la costa de Santanyí, en diuen es Buits).”

9 Respecte d’aquest topònim, registrat al mapa de Mascaró Pasarius com ses Mosquerelles, hem
de dir que vàrem localitzar dos plànols de la possessió, inèdits, de l’any 1694, el quals registren
<<Mesquidellas del Caragol>> i <<Masquidellas del Caragol ribera de mar>> (ARM, AA, Plets
II, 1178-20, f. 53v i 66r).

10 <<Davant la Fossa>>, és el nom d’un fort o accident submarí, llarg i estret, freqüentat pels
pescadors de Palma. S’hi fan llagostes i unes algues calcàries anomenades <<magranes>>. Els bous
no hi poden arrossegar. Les senyes utilitzades per localitzar aquest talassònim són: A treure es Cap
Enderrocat per Na Rossa (Puig de Santa Eugènia) i el Toro per la Mola d’Andratx, fent freu una
braça. Amb el nom de <<Carrera des Blanc de la Fossa>>, és coneguda pels pescadors de Palma
una carrera de bou situada davant aquest sector de la costa. Comencen l’arrossegament descobrint
la farola de Cabrera pel Cap Gros i es Pou Salat, proa a Cala Vella fins a arribar davant dita cala.
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Per altra banda Llabrés&Vallespir (1984: 59) apunten que “aquesta
zona de la mar era summament perillosa per a la navegació, puix que
no hi ha cap refugi natural per a les naus que, quan doblegaven el
Cap de Regana, eren objecte de les mestralades furioses.”
Segons Galmés (1989: 67) la Fossa és la part de mar compresa
entre el Cap Enderrocat i Regana i recollí de viva veu: “Diuen que
se diu sa Fossa per la gran cantidat d'embarcacions naufragades per
aquells indrets, quan sols se navegava a vela, ja que per allà, amb
vent de terra, les ratxes són moltes i fortes.”
Aquestes interpretacions em semblen ben plausibles, però som
del parer que cal analitzar aquest topònim dins el context del domini
lingüístic. A la Marina Alta, es localitza la <<Platja de la Fossa>>,
suvora el Penyal d'Ifac (Calp). La terminologia marinera és un redòs
conservador que manifesta ara i adés l'evident unitat de la llengua
catalana.

Pedreres de la Fossa. Buits fins a ran de mar.

Segons els estims de les pedreres de l'any 1813 (document 1) el
material depositat baix del Mirador de la Seu, procedent de La Fossa
era de 50 dotzenes de peces de marès de <<mitja pedra>> i de <<tres
per dos>>. El declivi de l'explotació d'aquestes pedreres de marès del
quaternari sembla que fou a les darreries del segle XIX, el material
extret era únicament llivanya, i utilitzada, segons Sánchez-Cuenca
(2011: 277), per construir les parets interiors dels d'edificis.
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6. Els estims
Els estims dels contractes d'arrendament de les pedreres han
estat cabdals per conèixer molts d'aspectes del funcionament de
l'explotació (eines, toponímia, sistema de transport, material extret,
etc.). Cal subratllar la nomenclatura utilitzada per anomenar les peces
obrades (tres per dos, redones, mitja pedra...)11 així com la vigència
de comptar el marès o pedreny per dotzenes, pràctica que es remunta
a l'època medieval.12 Aquests són els estims que l'arrendatari havia de
restituir a la finalització de l'arrendament.
-Pacte 12. Ítem és pacte que havent-vos jo entregat las dotzenas
de mitjans expresadas en los estims que abaix se continuaran,
en nombre y estimació de dit arrendament, axí en las padreras y
carregadors, com en las duas plassas de baix del Mirador, deureu
vós, dit conductor, entregar-me a la fi de este arrendament la matexa
partida baix la matexa calidat, nombre y bondat que los heu rebut y
en los matexos paratges o plassas que se narra en los estims y nombres
del present acte y excedint los que tindreu fets el dia que donereu a
reber, a la partida que me haveu de entregar, me serà facultatiu a mi,
pendrer-los baix la estimació de peritos elegidors per ambas parts, axí
en las padreras y carregadors com en las plassas del moll en Ciutat.
-1813, desembre 31. Document 1. Pacte 16. Ítem és pacte
que serà de la obligació de vós, dit conductor, a la fi del present
arrendament, restituhir-me y tornar-me tots los arreus y bestiar que
teniu rebuts en vostron ingrés, baix la matexa calidat y preu que se
los ha donat y són los siguents:
Primo un aza gros, pèl negre, de edat de deu añys, estimat per
Pere Joan Seguí, menescal nombrat para esto, per ambas parts de
arrendador y arrendatari, en vint y quatre lliuras. Són 24 L
Més altre aza pèl castañy, de edat de nou añys, estimat per el
matex menescal en trenta lliuras. Són 30 L
Més dos basts bons, condrets y corrents, composts de nou, que no
los falta res de lo necesari per son servici. Són 2 basts
Més dos escorbeis ab tots los adressos corresponents, cordas et

11 Tresperdós: Peça o mitjà de pedra de marès, de 80 cm de llargària per 40 d’amplària i 10
cm de gruix. Redona: Peça de marès que té 60 cm de llargària per 40 cm d’amplària i 32 cm
de gruix. Per extensió es dóna el nom de redona a totes les peces de marès de 60x40, sien del
gruix que sien. Mitja pedra: Nom que es dóna a la peça de marès de 7 cm de gruix perquè és
la meitat aproximada de la peça de gruix ordinari que fa 15 cm (Fullana, 1974: 332, 301 i 234).
12 Vegeu: Sastre Moll, Jaume (1993). “Canteros, picapedreros y escultores en la Seu de Mallorca
y el proceso constructivo (Siglo XIV).” A: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm.
49, pàg. 75-100. Palma.
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àlias, bons y condrets. Són 2 escorbeys
Més duas cadenas ab ses cabessadas de càñom y dogals, també de
càñom, tot nou y bo. Són 2 cadenas
Més duas campanetas ab los collars de pell. Són 2 campanetas
Més una serra nova ab se bastimenta, per serrar el pedreñy de la
Fossa, esto és, verdug de vuit palms de llargària y un quart y mitx
afavorit de amplària y el bastiment de vuit palms y mitx de llargària
y quatre palms de amplària, estimat, esto és, el verdug set lliuras deu
sous y el bastiment una lliura deu sous y tot junt són nou lliuras.
Són 9 L
Més una llima nova ab mànech per esmolar la serra, estimada
nou sous. Són 9 s

Mitjans existents y rebuts en las plassas de baix
del Mirador de esta ciutat
Primo denou dotzenas mitjans de Campos de preu regular. Són
19 dotzenas
Més sexante quatre dotzenas de tres sous menos del preu regular.
Són 64 dotzenas
Més cinquante dotzenas de mitja pedra y tres per dos de la Fossa
del preu regular. Són 50 dotzenas
Més una caseta condreta feta de trossos de mitjans, baix del
Mirador
Total pedreñy mil doscentas sexante sis dotzenas y mitja y tres
redonas. Són 1266 dotzenas y 1/2 y 3 redonas

Mitjans rebuts en las padreras
Primo en la del Serral gros d'en Pansa [sa Vall] y demés, trescentas
norante duas dotzenas y mitja del preu regular que tenen los de bona
calidat, de los quals ni ha vuytante sis dotzenas que per ser de calidat
superior, són pagats al trencador a sis diners més per dotzena que los
altres. Són 392 dotzenas y 1/2
Més deset dotzenas y mitja y tres redonas, que són de tres sous
menos de preu que los altres. Són 17 dotzenas y 1/2 y 3 redonas
Més en la padrera dita de ne Pietat [sa Vall] trenta quatre dotzenas
y mitja de preu regular. Són 334 dotzenas y 1/2
Més vint y sinch dotzenas de tres sous menos de preu. Són 25
dotzenas
Més cinquante tres dotzenas y mitja de un sou y sis diners menos
de preu. Són 53 dotzenas y 1/2
Mitjans rebuts en los carregadors
Primo a la Punta Negra [sa Vall] setante tres dotzenas de un sou y
sis diners menos de preu regular. Són 73 dotzenas
Més al Caragol [sa Vall] sexante nou dotzenas del preu regular.
Són 69 dotzenas
Més tres dotzenas de tres sous menos de preu. Són 3 dotzenas
En las Mascarellas [sa Vall] catorze dotzenas de preu regular. Són
14 dotzenas
Més una dotzena y mitja de tres sous menos de preu. Són 1
dotzena y 1/2
A Cale en Tugores [sa Vall] cent vint y nou dotzenas del preu
regular. Són 129 dotzenas
Més dotze dotzenas de tres sous menos de preu. Són 12 dotzenas
Més nou dotzenas de dos sous y sis menos de preu. Són 9 dotzenas
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Mitjans existents y rebuts en las plassas de baix
del Mirador de esta ciutat
Primo denou dotzenas mitjans de Campos de preu regular. Són
19 dotzenas
Més sexante quatre dotzenas de tres sous menos del preu regular.
Són 64 dotzenas
Més cinquante dotzenas de mitja pedra y tres per dos de la Fossa
del preu regular. Són 50 dotzenas
Més una caseta condreta feta de trossos de mitjans, baix del
Mirador
Total pedreñy mil doscentas sexante sis dotzenas y mitja y tres
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Primo en la del Serral gros d'en Pansa [sa Vall] y demés, trescentas
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menos de preu que los altres. Són 17 dotzenas y 1/2 y 3 redonas
Més en la padrera dita de ne Pietat [sa Vall] trenta quatre dotzenas
y mitja de preu regular. Són 334 dotzenas y 1/2
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Més cinquante tres dotzenas y mitja de un sou y sis diners menos
de preu. Són 53 dotzenas y 1/2
Mitjans rebuts en los carregadors
Primo a la Punta Negra [sa Vall] setante tres dotzenas de un sou y
sis diners menos de preu regular. Són 73 dotzenas
Més al Caragol [sa Vall] sexante nou dotzenas del preu regular.
Són 69 dotzenas
Més tres dotzenas de tres sous menos de preu. Són 3 dotzenas
En las Mascarellas [sa Vall] catorze dotzenas de preu regular. Són
14 dotzenas
Més una dotzena y mitja de tres sous menos de preu. Són 1
dotzena y 1/2
A Cale en Tugores [sa Vall] cent vint y nou dotzenas del preu
regular. Són 129 dotzenas
Més dotze dotzenas de tres sous menos de preu. Són 12 dotzenas
Més nou dotzenas de dos sous y sis menos de preu. Són 9 dotzenas

Bibliografia
Alcover, Antoni Maria; Moll, Francesc de Borja (1980). Diccionari
català-valencià- balear. Palma: Editorial Moll.
Aguiló, Cosme (1991). La Toponímia de la costa de Campos.
Campos: Ajuntament de Campos.
-(1996). La Toponímia de la costa de Llucmajor. Barcelona: Institut
d'Estudis Catalans.
-(2013). Llibres, pròlegs i pregons. Menjavents, 112. Palma: Edicions
Documenta Balear.
Barceló Crespí, Maria (1993). “Notes sobre els Vilasclar, picapedres.”
A: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 49, pàg. 127140. Palma.
Fullana, Miquel (1974). Diccionari de l'art i dels oficis de la
construcció. Els Treballs i els dies, 11. Mallorca: Editorial Moll.
Galmés Riera, Antoni (1989). Cultura Popular Mallorquina. Aplec
de pautes II. Manacor: Informacions Llevant S. A.
Gran Enciclopèdia de Mallorca (1989-1998). [GEM]. Mallorca:
Promo-mallorca Ed.
Habsburg-Lorena, Lluís Salvador (1987). Las Baleares por la
palabra y el grabado. Mallorca (Parte General). Palma: Caja de
Baleares <<Sa Nostra>>.
Llabrés, Joan; Vallespir, Jordi (1984). Els nostres arts i oficis d'antany.
Trencador de marès. Volum V, pàgs. 57-72. Estudis monogràfics del
museu arqueològic de la Porciúncula, 10. Palma: Gràfiques Miramar.
Mascaró Pasarius, Josep (1987). Mapa General de Mallorca (1958).
Segona edició de V. Colom. Palma: Impremta Jorvich.
Pascual Bennasar, Aina (2012). “Les obres de millora i embelliment
encarregades per alguns liberals il·lustrats al mestre Tomàs Abrines.”
Pàg. 267-282. A: Morey, A; Jover, G. (edició a cura) (2012).

262

263

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

Les possessions mallorquines, passat i present. Palma: Edicions
Documenta Balear.
Sánchez-Cuenca, Ramón (2011). “El manuscrito inédito de Agustí
Frau sobre las canteras mallorquinas conservado en el archivo de la
Societat Arqueològica Lul·liana.” A: Bolletí de la Societat Arqueològica
Lul·liana, núm. 67, pàg. 269-277. Palma.
Sastre Moll, Jaume (1993). “Canteros, picapedreros y escultores en
la Seu de Mallorca y el proceso constructivo (Siglo XIV).” A: Bolletí
de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 49, pàg. 75-100. Palma.
Apèndix documental
1818, juliol 1.
Contracte de la construcció del celler de sa Vall, redactat pel notari
Gabriel Nadal.
ARM, protocol N-222, ff. 193-196v
Die i mensis julii Anno a Nativitate Domini MDCCCXVIII
Nosaltres los abaix firmats don Jordi Abrí Dezcallar, marquès
del Palmer, cavaller del hàbit de Sant Juan, fill de don Guillem ya
difunt y de doña Leonor Santandreu encare vivent, òlim cònjuges,
de una part y de altre mestre Pera Juan Bausá, picapedrer fill de
Juan y de Catalina Gordiola, cònjuges difunts, ambos naturals y
vecins de la present Ciutat de Palma, deim y declaram haber acordat
certa contrata obra fahedora en el predio lo Avall del terme de la
villa de Santagñy, que consistex en un seller y demés oficinas que
abaix se expresaran y al tenor de la planta formada en tres papers
separats per el dit Bausá y aprobada per mi dit marquès y per los
dos firmadas, cuya obra queda concertada por el preu de dos mil
noucentas lliuras, moneda de Mallorca, en efectiu pagadoras en los
plazos que més abaix se dirà, cuyos pactes baix de los quals queda
acordada dita obra són los siguents.
Primo. És pacta que yo, dit Bausá, he de entregar la obra concluida
als vint y cinch decembre de lo añy pròxim venidor mil vuitcens y
denou.
2. És pacta que las set arcades deguen haber de ser de muntaria
de anse paner, ab las pesas telladas arregladament a la obra que
se intitula cortes de cantaria o artes de la montea13 per el autor
anomenat Legardet.

3. És pacta que las sis voltas han de seguir en la matexa
circunferència de las arcadas construhidas de pandenteria14 de tres
per dos.15
4. És pacta que las gambas16 de ditas arcadas comensaran de
la alsada de las bótas ab una mènsula a cada una, para mayor
comodidat de dita oficina o saller, tot a fi de que no sia incomot el
poder pasar per derrera ditas bótas que estiran arrambadas a la paret,
a excepció de las quatre reconeras, que han de comenzar des de el
piso de dit saller.
5. Es pacta que los quatre cups y safaretx per los alambins, han de
ser forrats per lo interior de pedreny de Santany y per lo exterior de
pedreñy y de sillaria de merès, llitat de mescla y las juntas abauradas
de pols de cals viva y grava y las juntas del pedreñy de Santañy han
de ser de sullaca,17 menos las juntas del safaretxs de alambí.
6. És pacta que las columnas per la porxada de los cups, las
cantonadas, brancas y llindas de tota la obra han de ser de pedreñy
picat, com igualment las quatre voltas de los cups, que seran de tres
per dos de galgue.
7. És pacta que las parets de la casa del taberner, han de ser de
pedreñy de gruix de fil per care, para poder edificar sobre ellas las
obras que ly apareguen an el señor marquès per lo succcsiu.
8. És pacta que tot el pedreñy y mitjans que puguen ser útils per
dita obra, hem serbiré yo, dit Bausá, de ells, com igualment los que
eyà trets y el què sòpria del que sortirà de dit clot, serà a mon favor,
ben entès, que tot el gasto de dits clots han de ser de càrrech meu.
9. És pacta que las teuladas de ditas oficinas seran de cañisada,
donant-me dit señor las cañas peladas, jonchs, claus y tot lo
corresponent a fuster y ferrer.
10. És pacta que los pisos de la casa del taberner y la oficina de
los alambins, han de ser de mescla de picó.
11. És pacta que las parets que tencaran la oficina de los alambins,
seran de pedreñy de gruix ordinari, de cantell y referidas de mescla
per lo exterior com y també lo exterior de la casa del taberner y
dita casa se ha de referir y axaubar lo interior, fer una mitjanada per

13 DCVB, s. v. Montea: “Convexitat o curvatura d’un arc; art de tallar les peces que han de
formar un arc o una volta; castellà Montea.”

14 Pendenteria: f. Plementeria: Obra feta de pendents o peces de marès de poc gruix que ompl
els espais compresos entre els arcs o els nirvis d’una volta de creueria (Fullana, 1974: 264).
15 Tresperdós: Peça o mitjà de pedra de marès, de 80 cm de llargària per 40 d’amplària i 10
cm de gruix.(Fullana, 1974: 332).
16 Castellanisme de jamba: brancal, rebranca.
17 DCVB, s. v. Sullaca: “Pasta feta de pols de calç viva, estopa capolada i oli, que serveix per
a tapar crulls o encletxes de les canonades de pedra per a conducció d’aigua, de les piques
d’oli etc. per evitar que vessin.”
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dormitori y fer la cuine proporcionada a dita casa y igualment clabar
los alambins.
12. És pacta que tota la conducció de tots los materials y aygua
serà de càrrech de dit señor marquès, menos los fletes de la barca
de las teulas y guix.
13. És pacta que el cabar la graba de qualsevol paratge, se hague
de dur, sia de la obligació del dit mestre Pere Juan Bausá.
14. És pacta que las duas piquetas de los quatre cups hayen de
tenir sis palms de llargària, tres de amplària y dos y mitx de fondària,
esto és, tot el llum interior.
15. És pacta que sia de la obligació del antedit Bausá, el fer un
empredad de mitja teula baix de las canals del ayguavès de la part
de los cups, tot a fi de conduhir las ayguas an el safareix de los
alambins.
16. És pacta que serà de la obligació del dit Bausá, el clavar
y ensullecar los quatre grifons de los cups y los dos de las duas
piquetas que conduhiran el vi a las bótas.
17. És pacta que las voladas de las referidas teuladas han de ser
encalladas de mescla, com igualment las duas filadas aproximadas
an el tremutjal.18
18. És pacta que las bocas y sol de las fornals de los dos alambins,
hagen de ser de pedreñy de foch y lo damés de tovas ab un cèrcol de
ferro quiscuna de las duas fornals, cuyos cèrcols seran de la obligació
del mencionat señor marquès y lo damés de la obligació del referit
mestre Bausá.
19. És pacta que serà de la obligació del dit Bausá llebar los
escombros y escampar-los por las inmediacions de las casas y fer
plasa per girar y poder carregar los carros a la carrera del portal del
seller.
20. És pacta que serà de la obligació del señor marquès, el
proporcionar terreno y dar-li lleña corresponent per courer un forn
de cals an el dit Bausá, com també la lleña que necesit per courer el
guix y esta última lleña ha de ser portada a las casas.
21. És pacta que el señor marquès ha de proporcionar an el dit
Bausá, tota la lleña que necesit per los bastiments y apuntalar, menos
las solas, que seran de dit Bausá y después de concluida la obra
quedarà tota dita lleña a favor del señor marquès.
22. És pacta que los mitjans prims que es troban actualment trets
del clot del saller que heyà ya fets y no són comprats per en Bausá,

quedan a favor del señor marquès y el remanent pedreñy, axí prim
com gruxat, que actualment se troba, queda a favor del dit Bausá.
23. És pacta que el dit señor marquès me ha de pagar las ditas dos
mil noucentas lliuras ab sis plasos, esto és:
Primer plazo ha de ser el dia que comensaré la dita obra que serà
dit dia sis joriol corrent de 1818, cuatrecentas lliuras. Són 400 L
2º Plazo de cinchcentas lliuras dia 30 de nobembre dit añy. Són
500 L
3º Plazo de cinchcentas lliuras dia 28 fabrer de 1819. Són 500 L
4º Plazo de cinchcentas lliuras dia 31 maig de dit añy. Són 500 L
5º Plazo de cinchcentas lliuras dia 15 setembre dit añy. Són 500 L
6º y últim plazo de cinchcentas lliuras en haber acabade y rebuda
la obra. Són 500 L
Total 2.900 L
24. És pacta que los sis llensols de estopa que el señor marquès
ha entregats a dit Bausá, tindrà este obligació de tornar-los bons y
sens ningun detriment an el dit señor marquès, en haber acabada la
obra.
25. És pacta que si la obra nova o la vella que eyà inmediata,
patís dins el termini de un añy y un dia, después de rebuda, algun
dañy o crivell, qui fos de resultas de ser la dita obra mal construïda
o de materials dolents, sia de la obligació del dit Bausá, el resarcir y
compondrer a costas suas el dañy que de esto se originàs o se hagués
originat.
26. És pacta que per la observància de los referits pactas, obligam
tots los nostros respectives béns, mobles e inmobles, presents y de
venidors, ahont se vulla que sian.
Y per la veritat, firmam la present de las nostras pròpias mans,
esent presents per testimonis don Guillem Vila, actual batle real de
dita vila de Santagñy y Joan Montaner, mayoral del meu predio lo
Aball, ambos moradors en dita villa. En la Ciutat de Palma, a primer
de juliol de mil vuitcens y devuit. Devant de mi, Gabriel Nadal, notari.

18 Tremujal: Cadascun dels vessants o vertents triangulars o trapezials d’una teulada (Fullana,
1974: 330)
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Aball, ambos moradors en dita villa. En la Ciutat de Palma, a primer
de juliol de mil vuitcens y devuit. Devant de mi, Gabriel Nadal, notari.

18 Tremujal: Cadascun dels vessants o vertents triangulars o trapezials d’una teulada (Fullana,
1974: 330)
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L’ESCENOGRAFIA DE
LA CASA SANTA DE S’ALQUERIA BLANCA
Pere Terrasa Rigo1

Introducció
Aquest article vol esser una primera presentació del inici d’un
estudi que comença amb la troballa d’ una casa santa a l’església
de s’Alqueria Blanca. L’abandonament d’ aquesta costum per motius
pràctics ja que el seu muntatge era bastant aparatós i sobretot per
motius dels canvis litúrgics van condemnar a moltes d’aquestes peces
a desaparèixer de manera voluntària, algunes cremades per el simple
fet d’alleugerar els espais d’emmagatzament de les esglésies, o de
manera involuntària, ja que el corc, rates i humitat també han fet la
seva feina a favor de la gairebé extinció d’aquestes peces artístiques.
La intenció d’aquest breu estudi es simplement donar a conèixer
les línees d’investigació que des de el meu punt de vista són
necessàries per tal de poder reconstruir en la mesura que sigui
possible, la historia de la casa santa mallorquina, i salvaguardar els
exemples que encara ens queden.
També vull deixar palesa que aquí només parlaré de les estructures
i escenografies, deixant de banda, de moment, les urnes. Les urnes
son elements que podríem considerar gairebé independents i que
probablement algunes han sobreviscut a varies escenografies.
Els problemes que ens trobam a l’hora de afrontar un estudi en
profunditat d’aquestes peces son:
-La pèrdua irreparable de moltes peces, o el seu desmembrament,
cosa que dificulta molt la comprensió del conjunt.
-la localització de peces, ja que aquestes es troben emmagatzemades
de qualsevol manera i sovint de manera desordenada i dispersa.
-El mal estat de conservació en que es troben algunes de les peces.
-La poca informació que trobam escrita sobre aquest tema, i la
falta d’estudis sobre aquestes peces.

1 Conservador i restaurador d’obres d’art. Llicenciat en Belles Arts, especialitat de restauració.
rrate72 @ hotmail.com
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Per això les fonts a les que podem acudir a l’hora de voler estudiar
son:
-Les obres o restes que es localitzin
-Les fonts textuals:
-Arxius parroquials i eclesiàstics (Actes capitulars, llibres de
fàbrica, llibres de contes, rebuts de pagaments, consuetes, visites
pastorals....)
-Llibres de viatges i viatgers, guies, descripcions....
-Premsa, encara que aquesta ens serveix nomes per monuments
que es muntaven a finals del XIX i principis del XX
-Fonts gràfiques
-Dibuixos i gravats, que de moment a Mallorca no n’hem localitzat
cap
-Fotografies retrospectives, tenguent en compte que la fotografia
es comença a popularitzar a finals del segle XIX.
El tema de la casa santa es pot estudiar des de molts de punts de
vista diferents(litúrgic, musical, escenogràfic, etnogràfic,...), tots ells
importants i per això crec que qualsevol passa que es faci en aquest
sentit és important.
Les passes a seguir per tal d’aconseguir uns resultats interessants
a llarg terme són:
-Localització de peces i la seva salvaguarda.
-Recerca de la informació més propera a la peça (arxiu de la
parròquia corresponent)
-Catalogació de la peça amb la major quantitat de dades que
es puguin obtenir. Encara que només es localitzin fragments es
interessant la seva catalogació mitjançant una fitxa. Realització d’un
cens de les cases santes (incloses les restes)
Amb la realització d’aquesta primera tasca obtindrem una material
que ens permetria dibuixar un primer mapa de l’estat de la qüestió i
que ens permetria traçar sinèrgies entre les diferents peces i ajustar
les tipologies i variants. Qualsevol dada que es localitzi en referència
a les cases santes, encara que no es localitzin físicament les peces
son igualment interessants ja que ens permetria fer una reconstrucció
hipotètica.

diccionari de la llengua catalana de l’ institut d’ estudis Catalans(DIEC)
trobam: Altar especial, amb un sagrari o tabernacle, que el Dijous
Sant es destina a la reserva de l’eucaristia per al Divendres Sant.
Com podem comprovar el significat no es exactament el mateix: un
ens parla de sepulcre de Jesucrist i l’altre de reserva de l’eucaristia. El
fet que el DCVB sigui anterior al Concili Vaticà II i el DIEC posterior
ens pot fer pensar en que la diferència de significat resideixi en els
canvis litúrgics realitzats per el concili emperò que com a mostra
dels diferents significats que si li ha donat al monument al llarg de
la història ens serveix d’ exemple. Aquesta diferència de significat és
gairebé sens dubte el motiu de la seva retirada del culte i amb l’ ajuda
del temps de la desaparició de les escenografies de cases santes.
La reserva eucarística és una pràctica que es realitza en el si de
l’església catòlica des de pràcticament el seus orígens. En un principi,
cap als segles II i III, aquesta reserva al culte es feia a cases particulars
segons autors com Hipòlit i Orígens.2 El fet de reservar-guardar les
hòsties consagrades comportava i comporta acceptar la presència del
cos de crist en el pa, i que aquesta presència perdura més enllà de
la consagració i de la missa. Evidentment aquest és un dels misteris
que obliguen als catòlics a fer un acte de fe, i com a tot acte de fe,
només cal esperar per que surtin moviments o creences contràries.
L’església Catòlica va haver de lluitar contra aquestes moviments que
sortien inclús en el si d’ ella mateixa durant molts de segles. Ja en el
segle XI son conegudes les lluites a favor i en contra d’aquest misteri
i l’església en els segles XII i XIII, com a resposta, intensifica la seves
doctrines entorn de la consagració donant inclús més importància a
aquesta que a la mateixa comunió: comença a aixecar el pa i més
tard el vi per la seva consagració per tal de que els fidels puguin
visualitzar l’hòstia. Molts dels assistents a missa combreguen només
una vegada a l’any i la resta de dies que van a missa veneren l’hòstia
en el moment de l’elevació, combreguen amb la vista.3 El 1264 el
Papa Urbà IV instaura la festa del Corpus, festa i processó festiva
entorn a l’hòstia consagrada. En aquest moment es quan es comença
a fer la reserva del dijous sant per la comunió, només del capellà, del
divendres sant. A finals del segle XIV ja sabem de la presencia del
monument a la Catedral de Mallorca i a la consueta de sagristia de

Context històric i litúrgic
Segons el Diccionari català-valencià-balear(DCVB) casa santa es
definida com a el monument del Dijous Sant. Si cercam monument la
quarta accepció ens diu: Altar més o menys adornat que es disposa en
les esglésies per a exposar-hi durant el Dijous i Divendres Sant l’urna
que representa el sepulcre de Jesucrist. Si cercam el mot monument al

2 IBAÑEZ FERNANDEZ, Javier. “Los decorados de Semana Santa en Aragón en la Edad Moderna”.
A: ALBERT-LORCA, Marlène; ARIBAUD, Crhistine; LUGAND, Julien; MATHON, Jean-Bernard
(coord.). Monuments et décors de la Semaine Sainte en Méditerranée: arts, rituels, liturgies.
Toulouse: Editions Méridiennes, 2009. p. 45-132.
3 LLOMPART MORAGUES, Gabriel. “L’ombra de la custòdia és allargada”. A: Eucharistia. Art
eucarístic. Palma: Govern Balear, Conselleria de Cultura, 1993. p.24
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1511 ja es anomenat “casa santa”4 Totes aquestes mostres de fervor
a la consagració i al producte resultant d’aquesta no impedeixen
que segueixin sortint veus crítiques i contraris com les del frare
agustí Martin Luther que va iniciar la reforma protestant. Davant
l’aparició de nous moviments religiosos, de les excisions que anava
sofrint l’església catòlica davant la falta de reconeixement del Papa
per part d’alguns bisbes i cardenals i davant una Europa dividida
i enfrontada, religiosament parlant, va organitzar la Contrareforma
catòlica convocant el Concili de Trento (1545-1562). Desset anys van
esser necessaris per posar ordre i podríem dir que per reorganitzar
l’església Catòlica. La reforma protestant no només va sorgir per
desavinences en relació a les creences o no en la consagració del
pa i el vi si no que hi havia altres motius alguns relacionats amb les
conductes morals i abusos de poder, el camí cap a la salvació, etc.
El concili de Trento unifica els diferents rituals per dir la missa de
l’església catòlica occidental amb un únic ritual: La missa tridentina.
El concili va tornar insistir amb el tema de la consagració i de la
presència real de Crist en el pa i el vi consagrat i va definir el dogma
de l’ eucaristia així com els altres dogmes que havien estat qüestionats
pels protestants. A partir del Concili de Trento dues grans idees seran
predicades i absorbides pel poble: La idea d’un déu temible i que
utilitza el càstig i la idea de la pietat popular i individual. El concili
també afavoreix el naixement de moltes noves ordes religioses tals
com els Carmelites descalços, Teatins o Jesuïtes.
Una de les banderes del Concili com hem vist torna a esser
el dogma de l’eucaristia i es a partir d’aquí on es comencen a
desenvolupar la construcció de grans monuments per la reserva del
Dijous Sant arribant al seu màxim esplendor de la ma dels principis
estètics del barroc. Tant en el cerimonial dels bisbes (1600) com a
altres cerimonials posteriors5 (segle XVIII) la cerimònia queda molt
clara, almanco les directrius donades per l’església: que la reserva es
fes en una capella distinta al presbiteri, engalanada amb decència,
dosser o baldaquí, robes blanques, frontal blanc, flors i objectes que
donin objecte de solemnitat, grades o escales, i espelmes. També

especifiquin les coses que no hi pot haver: relíquies, imatges de
Crist o de la mare de Déu i molt manco de sants. En canvi el poble
reinterpretà a la seva manera aquestes directrius i gairebé les girà
damunt davall. Com a mostra del concepte popular que es tenia
del monument trobam la definició que dona Sebastián Covarubias
Orozco al 1611 a al Tesoro de la lengua Castellana otorga a
monumento la següent definició: Vulgarmente se toma por túmulo
y aparato que se hace en toda la Iglesia católica el Jueves i Viernes
Santo, donde puesta una arca en forma de sepulcro, se encierra
el Santísino Sacramenton, en memoria del sepulcro en que estuvo
aquellos tres dias el cuerpo de nuestro redentor Jesucristo.6 No només
el poble, també alguns capellans o escriptors d’obres dirigides a la
evangelització reinterpretaven el sentit de la casa santa. Es el cas de
Antonio Lobera que a l’hora d’explicar la casa santa diu: Desde el
tiempo de los Apostoles, y siempre [el monumento] se ha practicado
en la Iglesia con aparato suntuoso, y regio de Persona Real. Este
simboliza dos cosas: la primera la prision, y carcel donde estubo el
Señor sin poderlo ver los suyos; la segunda, el Sepulcro nuevo donde
fue depositado, y resucito glorioso, triunfando de sus enemigos.7
A Mallorca tampoc quedam enrere en aquets conceptes. Antoni
Maria Alcover a la segona edició de Contarelles den Jordi des recó
(1915) inclou Corema, Setmana i Pasco i en ella hi trobam: Acabada
la comunió, s’acaba l’ Ofici, i duen en processó el Santíssim,, posat
dins un calze ben embolicat amb un vel de seda, a reservar dins es
Monument, urna o presó8….Alcover es fa ressò d’una tradició també
perduda que no es altre que la de reservar l’hòstia consagrada dins
un calze, recordem que nomes en reservaven una per la comunió del
capellà el divendres sant, i aquest calze normalment es cobria amb
una pàl·lia i la patena invertida, i es guardava embolicat amb un vel
de seda. A la Consueta per a l’orientació de l’escolà de Mn. Sebastià
Planes Bordoy (1836-1917)9 trobam ben indicat la preparació
d’aquets elements abans de començar la cerimònia: Damunt la taula
que estarà a la part de Sant Pere, posaràs el calis preparat per l’Ofici
amb dues Hòsties, altre calis amb un purificador, un corporals i

4 LLABRES I MARTORELL, Pere Joan. “La celebració de l’ Eucaristia i la fe en l’Eucaristia en la
tradició vivent de l’església de Jesucrist”. A: Eucharistia. Art eucarístic. Palma: Govern Balear,
Conselleria de Cultura, 1993. p.20
5 RAON, Fr. Antonio (OFM). Ritual Romano-Seráfico en que se ponen clara, y sucintamente
todas las Rúbricas y ceremonias de la Missa, asi rezada como cantada. Oficios de Semana
Santa y demás fuciones Eclesiásticas. Pamplona: Alfonso Berruguete, 1739. p. 243.
ZUAZO, Alejandro. Ceremonial, según las reglas del Missal Romano… Salmanca:Impremta de la
ilustre Cofradia de la Santa Cruz. 1753

6 COVARRUBIAS Y HOROZCO, Sebastián. Tesoro de la Lengua Española. Madrid: Luis Sánchez,
1611. p. 555 (Madrid: Editorial Castalia, 1994. p. 762)
7 LOBERA Y ABIO, Antonio: El porque de todas las ceremonias de la Iglesia, y sus mysterios: cartilla de prelados, y sacerdotes, que enseña las ordenanzas eclesiásticas, que deben saber todos
los Ministros de Dios. Figueras, Ignacio Porter Impresor y Librero, sense data [1769], p. 207-208.
8 ALCOVER, Antoni M. Corema, Setmana Santa i Pasco. Palma: Editorial Moll, 1956. p. 93
9 PLANES BORDOY, Sebastià (1836-1917). Consueta per a l’orientació de l’escolà. Felanitx.
Manuscrit transcrit per BARCELÓ OBRADOR, Sebastià.
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4 LLABRES I MARTORELL, Pere Joan. “La celebració de l’ Eucaristia i la fe en l’Eucaristia en la
tradició vivent de l’església de Jesucrist”. A: Eucharistia. Art eucarístic. Palma: Govern Balear,
Conselleria de Cultura, 1993. p.20
5 RAON, Fr. Antonio (OFM). Ritual Romano-Seráfico en que se ponen clara, y sucintamente
todas las Rúbricas y ceremonias de la Missa, asi rezada como cantada. Oficios de Semana
Santa y demás fuciones Eclesiásticas. Pamplona: Alfonso Berruguete, 1739. p. 243.
ZUAZO, Alejandro. Ceremonial, según las reglas del Missal Romano… Salmanca:Impremta de la
ilustre Cofradia de la Santa Cruz. 1753

6 COVARRUBIAS Y HOROZCO, Sebastián. Tesoro de la Lengua Española. Madrid: Luis Sánchez,
1611. p. 555 (Madrid: Editorial Castalia, 1994. p. 762)
7 LOBERA Y ABIO, Antonio: El porque de todas las ceremonias de la Iglesia, y sus mysterios: cartilla de prelados, y sacerdotes, que enseña las ordenanzas eclesiásticas, que deben saber todos
los Ministros de Dios. Figueras, Ignacio Porter Impresor y Librero, sense data [1769], p. 207-208.
8 ALCOVER, Antoni M. Corema, Setmana Santa i Pasco. Palma: Editorial Moll, 1956. p. 93
9 PLANES BORDOY, Sebastià (1836-1917). Consueta per a l’orientació de l’escolà. Felanitx.
Manuscrit transcrit per BARCELÓ OBRADOR, Sebastià.
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cobri-calis i el floc de fermar-lo per posar a dins el Sepulcre.
Res era per que si, ja que aquest fet també es realitzava com a
metàfora, ja que el calze metafòricament representava la tomba, la
patena la pedra amb que aquesta va esser tancada i el vel blanc
la mortalla del difunt. Evidentment quan aquest conjunt entrava
dins l’urna de la casa santa, on molta gent veia també la tomba,
la superposició de metàfores ja era d’una exageració que feia
incomprensible qualsevol lectura del fet. Les directrius donades des
de els estaments superiors de l’església no arribaven al poble amb la
mateixa claredat en que havien estat redactades. Quan arribaven a
l’estament més baix, el significat era la suma de diversos conceptes
que res tenien a veure amb els conceptes primers. Passam de la
reserva eucarística, i la seva adoració al fet d’adorar la presó o
tomba de crist, o ambdues o l’hora, i el cos mort del Salvador. Però
les coses segueixen d’aquesta manera des de el moment del concili
de Trento (1545-1562) fins l’any 1955 (4 segles després) en que Pius
XII reforma definitivament la setmana santa. Pius XII, que l’any 1951
ja havia reformat la Vigília Pascual, passant la missa del dematí al
vespre, mitjançant l’ ordo hebdomadae sanctae redefineix el conjunt
de la setmana santa. Tal vegada a nivell formal és que més noti
la gent, són els canvis d’horari de les celebracions que s’intenten
realitzar dins els horaris aproximats, en els que tingueren lloc els fets
reals. Aquesta reforma es va respectar per els papes posteriors i pel
Concili Vaticà II ja que va esser inclosa en els missal de Joan XXIII
de 1962 i en el Missal post conciliar de 1970.
Crec que queda clar que les intencions de exaltar la institució de
l’eucaristia que sempre ha tengut l’església en referència a la Casa
Santa amb el pas dels anys i ja de molt enrere es van convertint amb
un culte a la passió, mort, vetlla i resurrecció de Crist. Probablement
la utilització de diferents paralitúrgies i dels seus elements per tal
de construir físicament i ideològicament la casa santa ha ajudat a
adulterar les doctrines de l’església.
Aspectes formals i iconogràfics
Com ja hem comentat la gran embranzida de les cases santes o
monuments arriba després des Concili de Trento (1545-1562) baix
l’auspici de l’art barroc.
Abans, com també hem comentat, ja tenim documentades cases
santes o monuments emperò pensam que es devia tractar d’un
simple altar amb un sagrari ornamentat i il·luminat de manera més
o manco sòbria.
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Al llarg del renaixement els monuments començaren a donar
importància a les arques o urnes i probablement es en aquest moment
on es comença a vincular l’ urna o l’arqueta amb el sepulcre de crist. A
més al llarg del renaixement una altre tipus de decoració paralitúrgica
te molta importància: Les arquitectures efímeres creades per les
exèquies reials. Es tracta de túmuls realitzats per tal de glorificar la
memòria del difunt. Aquets per sort els trobam molt ben documentats
ja que es realitzaven gravats per tal d’editar els llibres d’exèquies.
Podríem afirmar que el fet de començar a entendre la casa santa
com a tomba fa que aquesta agafi forma de túmul funerari. Aquesta
tradició adaptada donaria pas a un primer tipus de monuments: els
turriformes. Aquets monuments es caracteritzaven per una planta
centralitzada, i estaven conformats per varis cossos superposats com
si d’un retaule de varies cares es tractés. El llenguatge era clàssic i
poc colorista. La grisalla era la tècnica policroma més utilitzada per
allò del dol. També i podem trobar decoracions realitzades amb or.
El fet que la casa santa s’inspirés en els túmuls funeraris reials no es
gratuït ja que utilitzant el mateix model i les mateixes formes era una
manera de reivindicar el títol rei de reis per a Crist.

Imatge 1: Monument funerari en honor
a Carles V. Valladolid, 1558.
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De moment a Mallorca no tenim coneixement de cap monument
d’aquest tipus. Això no vol dir que no n’hi hagi hagut en el algun
moment emperò de moment en desconeixem la seva existència.
Aquest tipus va enraigar molt al sud de la península a on si que
fins l’any 1962 es va muntar l’ espectacular monument de la catedral
de Sevilla i que durant segles va esser font d’inspiració per altres
catedrals i esglésies d’Andalusia. També coneixem l’existència d’un
monument turriforme al monestir de l’Escorial que data de 1597.
Amb el barroc s’abandona el gairebé el monocronisme habitual
dels túmuls funeraris i el color impregna gairebé tots els elements de
les cases santes. En aquest moment la forma i els elements prenen
inspiració de les escenografies teatrals. Els monuments del barroc
responen generalment a un segon tipus anomenat de nau profunda.
El nom prové de la il·lusió òptica que s’aconseguia mitjançant la
utilització d’ elements teatrals. Mitjançant la successió d’una sèrie
de telons pintats amb uns grans vans oberts i que mitjançant una
perspectiva, molt de cops forçada, creaven la il·lusió òptica de una
gran i profunda nau.
Els elements utilitzats son exactament els mateixos que en el
teatre. Mostra d’això es que grans escenògrafs i/o pintors de l’època
en algun moment de la seva vida van estar vinculats als monuments
a través del disseny de les traces. Es el cas de l’atribució per part
de Santiago Mercader de les traces del monument de la catedral de
Barcelona de 1735 a la saga italiana dels Bibiena (abans atribuït a
Antoni Viladomat i Manalt 1678-1755).10
Aquesta relació entre escenògrafs i pintors i casa santa a Catalunya
s’allarga fins el segle XX amb noms com l’escenògraf Francesc Soler i
Rovirosa (1836-1900) o el pintor Lluis Rigalt i Farriols (1814-1894).11

10 MERCADER SAAVEDRA, Santiago. Els monuments de Setmana Santa a la catedral de
Barcelona: Art i litúrgia. (De l’època moderna als nostres dies) [En línia]. Tesis doctoral, facultat
de Geografia i Història, departament d’Història de l’Art, Universitat de Barcelona. (2013). p.
123-134 <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/52964>[Consulta: 10 d’ Octubre de 2014]
11 Francesc Soler Rovirosa realitzà el monument de l’església de Santa Anna cap a 1890.
Lluis Rigalt i Farriols juntament amb el seu pare Pau Rigalt, reconeguts pintors paisatgistes i
professors de Llotja, foren els responsables de projectar el monument de Santa Maria del Mar
de Barcelona de 1849.
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Imatge 4.: Projecte de monument
de Dijous Sant de Francesc Soler i
Rovirosa(1880-1890)

Imatge 3. Traça de monument del
dijous sant per a la Catedral de
Barcelona(1735). Atribuït recentment a la saga dels Bibiena.

La relació amb el teatre va més enllà de les col·laboracions de
reconeguts escenògrafs ja que trobam en el mateix monument es
realitzaven algunes paralitúrgies teatrals que trobam documentades
com es el cas de la consueta antiga del Pilar de Saragossa on
trobam relatada una representació que tenia lloc a la casa santa
el dia de Pasqua. En la representació hi trobam escultures i actors
de carn com un àngel que davalla i amb una espasa romp un vel i
apareix l’escultura de Jesús ressuscitat.12 A la catedral de Mallorca
a finals del segle XIV es representava el Plant de les Maries(al s.
XV ja Davallament) emperò no hi ha constància que tingues cap
relació amb la Casa Santa.13 A molts altres davallaments de Mallorca
tenim documentades la participació de les tres Maries, de carn i os,
tradició encara viva a molts de pobles, on comparteixen l’escenari
amb altres actors inanimats, com el Sant Crist del davallament.
Però si que tenim constància d’alguns actes paralitúrgics teatrals
en relació amb el monument com els centurions de sant Llorenç,14
també a altres pobles, que muntaven guàrdia a la casa santa a més
12 DONOVAN, Richard B. The liturgical drama in medieval Spain. Toronto: Pontificial Institute
of Medieval Studies, 1958. p. 58
13 LLOMPART MORAGUES, Gabriel. “El teatro medieval en la Catedral”. A: PASCUAL, Aina
(coord.) La Catedral de Mallorca. Palma: José J. Olañeta, 1995. p.93
14 Van desaparèixer els anys 50 i recuperats els anys 90 del segle XX.
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de participar a altres funcions de la setmana santa. Aquets centurions
son representats de manera còmica i burlesca per tal de provocar
la rialla als assistents a les funció litúrgica del dijous sant, a més
de provocar la sorpresa al predicador extern durant el sermó del
Mandato ja que mentre el capellà predicava tenien costum de fer tres
canvis de guàrdia. Aquesta singular representació, conjuntament amb
les que realitzàvem aquets especials centurions els divendres sant15
podrien esser una manera d’avançar les manifestacions i rituals per
tal de provocar l’alegria als assistents als actes litúrgics en motiu de la
resurrecció de Crist del dia de pasqua anomenades risus paschalis.16

Imatge 5: Centurions de Sant Llorenç (1948). Arxiu de Fotos antigues de Sant
Llorenç. <https://www.facebook.com/FotosAntiguesDeSantLlorencDesCardassar/
photos/a.309937849123924.75230.273389182778791/368517599932615 >
[Consulta: 23 d’Octubre de 2014].

15 LLOMPART I MORAGUES, Gabriel. Religiosidad popular. Palma: José J. de Olañeta, 1982. p.
205.
ALCOVER [8], p. 99.
16 Altra mostra de rissus pachalis a Mallorca seria el sermó de s’Enganaia del Convent de Sant
Bonaventura de Llucmajor que consisteix amb una “brega” o “competició” entre el predicador
i l’organista. El predicador en qualsevol moment pot esser sorprès pel la música de l’orgue no
tenguent més remei que donar el sermó per acabat.
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Tornant als monuments dir que aquets cerquen sempre un
impacte visual i impressionar a l’espectador, i per aconseguir això
utilitza un llenguatge familiar i popular. Es tracta de crear espais
il·lusoris que a Mallorca solen esser espais arquitectònics. A molts de
punts del mediterrani cristià, i a gran part de la península trobam les
cases santes replenes de escenes pintades que representen episodis
de la passió de crist: des de el darrer sopar fins a la resurrecció. A
Mallorca, encara que el concepte de presó o tomba, també hagi estat
present en la percepció popular de la casa santa, de moment no
hem localitzat cap casa santa que presenti grans escenes de passió.
Algunes si que duien representades les arma Cristhi com la de
Felanitx, o la de Sineu, de la que hem localitzat un element que devia
servir de suport de l’urna on hi ha pintat el vel de la Verònica. L’àngel
que coronava la casa santa de Santanyi porta la creu.
Les escenografies, a les que hem tengut accés directe a través
de fotografies, podem dir que són del tipus de nau profunda amb
algunes variants: recreen una estància arquitectònica emperò només
s’utilitza el recurs escenogràfic a la portalada ja que la resta es sol
conformar mitjançat domassos o la tenda reial. En el cas de la de
Sineu presenta un cel ras que també està policromat.
Antoni Maria Alcover ens descriu la seva visió de la casa santa a
finals del segle XIX o els primers anys del segle XX:
A Mallorca antigament lo que feien, i fan encara per tot, és figurar
a l’altar major una espècie de casa, això és, una gran portalada a on
pugen per una escalonada, amplíssima, amb brendolats a cada banda
que se despleguen a dreta i a esquerra, tancant to els presbiteri, amb
pilars o columnes ençà i enllà i profetes dedalt en actitud planyívola
i mostrant ses seues profecies sobre la Passió i Mort de Bon Jesús. En
es replà superior de tal escalonada posen un altar, i damunt aqueix
altar es Monument o Presó per reservar-hi el Santíssim; i tota aquella
escalonada plena de canelobres amb candeles i ciris encesos tot es
temps que el Santíssim es dins el monument. Aquest sistema dóna a la
cosa cert aspecte una mica teatral; per això, a diferents esglésies han
començat a arraconat aquella portalada, i endomassen es Presbiteri,
i posen sa tenda o dosser de ses Coranta-Hores, i a davall conservanthi ses escalonades i brendolats, hi alcen un altar, i dalt s’altar posen
s’Urna o Monument del Santíssim. Aquest altre sistema és molt més
litúrgic que no s’antic.17

17 ALCOVER [8], p. 95-96.
279

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

de participar a altres funcions de la setmana santa. Aquets centurions
son representats de manera còmica i burlesca per tal de provocar
la rialla als assistents a les funció litúrgica del dijous sant, a més
de provocar la sorpresa al predicador extern durant el sermó del
Mandato ja que mentre el capellà predicava tenien costum de fer tres
canvis de guàrdia. Aquesta singular representació, conjuntament amb
les que realitzàvem aquets especials centurions els divendres sant15
podrien esser una manera d’avançar les manifestacions i rituals per
tal de provocar l’alegria als assistents als actes litúrgics en motiu de la
resurrecció de Crist del dia de pasqua anomenades risus paschalis.16

Imatge 5: Centurions de Sant Llorenç (1948). Arxiu de Fotos antigues de Sant
Llorenç. <https://www.facebook.com/FotosAntiguesDeSantLlorencDesCardassar/
photos/a.309937849123924.75230.273389182778791/368517599932615 >
[Consulta: 23 d’Octubre de 2014].

15 LLOMPART I MORAGUES, Gabriel. Religiosidad popular. Palma: José J. de Olañeta, 1982. p.
205.
ALCOVER [8], p. 99.
16 Altra mostra de rissus pachalis a Mallorca seria el sermó de s’Enganaia del Convent de Sant
Bonaventura de Llucmajor que consisteix amb una “brega” o “competició” entre el predicador
i l’organista. El predicador en qualsevol moment pot esser sorprès pel la música de l’orgue no
tenguent més remei que donar el sermó per acabat.
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Imatge 6: Profetes de la casa santa del convent de Santa Teresa de Jesús
de Palma (segona meitat del s. XVIII).

Crec que amb quatre retxes Alcover aconsegueix crear-nos una idea
de com eren realment les cases santes i a més sense oblidar la seva
faceta d’ eclesiàstic i lletraferit: ell, encara que parla sense cap tipus
de problema de presó i passió i mort de crist no oblida parlar tampoc
de reserva del Santíssim. I acaba donat la raó a l’abandonament de
les decoracions teatrals ja que al seu gust les que algunes esglésies
ja feien en aquell moment eren més litúrgiques.
Quan Alcover parla de profetes, s’oblida de les sibil·les com les
dues, l’Eritrea i la Frígia, que es conserven de la casa santa del
desaparegut convent de Sant Domingo de Palma que conformen
un conjunt espectacular d’imatgeria lleugera18 juntament amb els
profetes Jonàs, Jeremies, Isaïes i el rei David. Tampoc parla de les
figures d’àngels que també trobam sovint. Tant pot tractar-se d’àngels
amb actitud d’ adoració envers l’urna o àngels amb una particularitat,
que des de el meu punt de vista fan la casa santa mallorquina

diferent a la resta de cases santes de la península, França o Itàlia,
ja que porten a les mans els símbols eucarístics: espigues i raïm,
elements que també trobam pintats al cel ras de la casa santa de
Sineu. Això mos fa pensar que la casa santa mallorquina encara que
dins el pensament i imaginari col·lectiu fos presó i sepulcre mai va
oblidar la part eucarística, i la no localització de cap casa santa amb
escenes de passió explícites ens ajuda encara més a reforçar aquesta
teoria. Una altra mostra d’ això és la localització de dos àngels a la
rectoria de Sineu que als filacteris que duen a les mans es pot llegir:
Convescens in edulium, se moriens in pretium,19... Es tracta d’unes
paraules de l’himne Verbum Supernum Prodiens, un dels cinc escrits
per Sant Tomàs d’Aquino, per ordre de Urbà IV, per a la festivitat del
Corpus, la gran festa de l’Eucaristia. Les paraules que trobam escrites
pertanyen a la tercera estrofa que fa referència al Sant Sopar. A les
fotografies que coneixem de la casa santa de Sineu no hi ha aquets
àngels, emperò pensam que en algun moment si que formaren
part d’aquesta casa santa o d’una altre ja que formen conjunt amb
dues figures més que representen a Moisès i a Isaïes. Probablement
aquets tipus de figures que no conformaven part de l’estructura
constructiva del monument i que només tenien un finalitat decorativa
podrien esser o no utilitzades segons es volgués i a més podien
esser utilitzades per altres necessitats decoratives d’altres festivitats o
celebracions, tal vegada també pel Corpus o per les 40 hores. A Itàlia
on el barroc desenvolupa el seu màxim esplendor es feien muntatges
d’escenografies també per a les quaranta hores.
El que si trobam és la utilització de les figures de bulto de
Jesús mort a la casa santa, com es el cas de Felanitx que trobam
documentada a la Consueta per a l’orientació de l’escolà de Mn.
Sebastià Planes Bordoy (1836-1917).20

18 TERRASA RIGO, Pere. “La cavalcada dels Reis del betlem de les caputxines. Un exemple
d’imatgeria lleugera”. A: PASCUAL, Aina (coord.). El pessebrisme a Catalunya i Mallorca. Segles
XVII-XX. Palma: Monestir de la Puríssima Concepció, 2012. p. 198-215.

19 Al menjar s’entregà com a aliment, al morir s’entregà com a preu…. L’himne segueix: Oh
hòstia salvadora que obris les portes del cel
20 PLANES BORDOY [9], quan parla de les feines de l’escolà del dijous sant diu:. ..Quan arriba
la processó, el celebrant i ministres pugen davall el palio a la Casa Santa i després de posat
el calis dins el Sepulcre se retira el palio i se resen Vespres. Després se retira l’altar i se posa
una taula amb el Bon Jesús mort i quatre canelobres amb ciris grossos de la Casa Santa. A la
fotografia de la casa santa de Felanitx es pot observar a la part inferior de la fotografia la taula
i els quatre canelobres.
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Imatge 7: Àngels de Casa Santa no localitzada. Finals s. XVIII. Col·lecció particular.

Aspectes materials
Al tractar-se de monuments que es muntaven de forma puntual,
(l’adjectiu efímer no crec que sigui el més idoni per aquestes peces,
ja que realment no eren efímeres si no que es muntaven de forma
puntual i després romanien emmagatzemades la resta de l’any) solien
estar realitzats amb materials relativament lleugers i fràgils, per tal de
facilitar el seu trasllat i muntatge.
En aquest tipus de construcció podem trobar infinitat de
materials: fusta, cartró, tela encolada, guix... Les policromies, en
general, estan realitzades al tremp damunt tela o taula, o damunt
tela adherida sobre taula. La utilització del tremp respon a la seves
qualitats plàstiques i la rapidesa de l’execució, tal com s’utilitzava
en la realització d’escenografies. Materials humils que amb l’ajuda
dels artistes disfressaven la seva vertadera naturalesa per aparentar
marbre, jaspis, bronzo i or.
Com ja hem dit la finalitat era crear una il·lusió òptica, una gran
vistositat i un afecte de gran aparença sobre l’espectador, a més això
s’havia d’aconseguir d’una manera ràpida ja que els seu muntatge es
realitzava els dies previs. El fet de que aquestes estructures realitzades
en materials relativament fràgils es muntessin i es desmuntessin cada
any i es guardessin emmagatzemades i no amb les millors condicions,
obligava a la restauració i reparació de manera rutinària i en alguns
casos a la realització de noves escenografies aprofitant inclús els
elements en bon estat de l’anterior. Si la reforma era total també es
podien aprofitar elements d’anteriors escenografies com a suport de
la nova. La construcció de noves escenografies o readaptació, amb
mutilacions incloses, també podia respondre a un canvi de moda o
moviment artístic, d’ubicació o litúrgic. Evidentment amb els canvis
litúrgics del concili Vaticà II i amb alguns canvis de principi de segle
XX, com els que hem comentat en la descripció que feia Antoni M.
Alcover de la casa santa, aquest manteniment ja no es feia necessari
i aquestes peces van anar quedant, més que emmagatzemades,
abandonades pels recons de les esglésies més poc adients per a la
conservació d’aquest tipus de peces delicades, i això amb el pas del
temps ha fet que hagin anat desapareixent.

Imatge 8: Àngels de la Casa Santa de Sineu (s. XIX).

El cas concret de la Casa Santa de S’Alqueria Blanca
A les dependencies destinades a magatzem de l’església de
s’Alqueria Blanca hem localitzat una escenografia de casa santa que
en un principi ens sembla completa i que permet el seu muntatge. A
part també hem localitzat una sèrie d’ elements que en un principi,
i segons les anotacions del llibres de l’església, pensam que formen

282

283

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

Imatge 7: Àngels de Casa Santa no localitzada. Finals s. XVIII. Col·lecció particular.

Aspectes materials
Al tractar-se de monuments que es muntaven de forma puntual,
(l’adjectiu efímer no crec que sigui el més idoni per aquestes peces,
ja que realment no eren efímeres si no que es muntaven de forma
puntual i després romanien emmagatzemades la resta de l’any) solien
estar realitzats amb materials relativament lleugers i fràgils, per tal de
facilitar el seu trasllat i muntatge.
En aquest tipus de construcció podem trobar infinitat de
materials: fusta, cartró, tela encolada, guix... Les policromies, en
general, estan realitzades al tremp damunt tela o taula, o damunt
tela adherida sobre taula. La utilització del tremp respon a la seves
qualitats plàstiques i la rapidesa de l’execució, tal com s’utilitzava
en la realització d’escenografies. Materials humils que amb l’ajuda
dels artistes disfressaven la seva vertadera naturalesa per aparentar
marbre, jaspis, bronzo i or.
Com ja hem dit la finalitat era crear una il·lusió òptica, una gran
vistositat i un afecte de gran aparença sobre l’espectador, a més això
s’havia d’aconseguir d’una manera ràpida ja que els seu muntatge es
realitzava els dies previs. El fet de que aquestes estructures realitzades
en materials relativament fràgils es muntessin i es desmuntessin cada
any i es guardessin emmagatzemades i no amb les millors condicions,
obligava a la restauració i reparació de manera rutinària i en alguns
casos a la realització de noves escenografies aprofitant inclús els
elements en bon estat de l’anterior. Si la reforma era total també es
podien aprofitar elements d’anteriors escenografies com a suport de
la nova. La construcció de noves escenografies o readaptació, amb
mutilacions incloses, també podia respondre a un canvi de moda o
moviment artístic, d’ubicació o litúrgic. Evidentment amb els canvis
litúrgics del concili Vaticà II i amb alguns canvis de principi de segle
XX, com els que hem comentat en la descripció que feia Antoni M.
Alcover de la casa santa, aquest manteniment ja no es feia necessari
i aquestes peces van anar quedant, més que emmagatzemades,
abandonades pels recons de les esglésies més poc adients per a la
conservació d’aquest tipus de peces delicades, i això amb el pas del
temps ha fet que hagin anat desapareixent.

Imatge 8: Àngels de la Casa Santa de Sineu (s. XIX).

El cas concret de la Casa Santa de S’Alqueria Blanca
A les dependencies destinades a magatzem de l’església de
s’Alqueria Blanca hem localitzat una escenografia de casa santa que
en un principi ens sembla completa i que permet el seu muntatge. A
part també hem localitzat una sèrie d’ elements que en un principi,
i segons les anotacions del llibres de l’església, pensam que formen

282

283

part d’una altra escenografia, de la qual se n’ha perdut part.
El conjunt que creim que es gairebé complet i que presenta
un estat de conservació relativament bo, ha estat estudiat i s’ha
comprovat que totes les peces s’enganxen entre si mitjançant uns
passadors de fusta construïts específicament per a cada peça i que
permeten el seu muntatge sense la utilització de claus ni perns.
Les úniques peces que van amb cargols son els arrambadors que
s’aguanten a la part inferior de l’escala i a les columnes. A simple
vista no observam cap altre tipus de sistema de subjecció ni forats
d’antics perns o cargols la qual cosa ens fa pensar en la idea que ja
hem comentat de que es tracta d’un conjunt complet i que funciona
com un tot. Per la profunditat que presenta tot el conjunt podria
muntar-se sense problemes sobre l’antic presbiteri, completament
aferrat a l’altar del presbiteri que estava adossat al retaule.
Volem constatar que aquest comjunt va sofrir una mutilació dels
arrambadors i de l’escalonada. Els arrambadors que analitzarem
en el segon conjunt localitzat antigament formaven part d’aquesta
escenografia. Es tractava de tot un arrambador, que va esser seccionat
i es va utilitzar per l’altre conjunt i es van repolicromar. També
en altres peces del segon conjunt localitzat trobam restes de fusta
policromada que ens confirmen que es van mutilar tres escalons
del conjunt que estudiam ara. L’alçada del conjunt que es conserva
es de 4,41 metres aproximadament. Abans de la mutilació dels tres
escalons la seva alçada era de 5,01 metres aproximadament.
Podríem situar l’ estil de la peça dins el neoclassicisme. Es evident
el domini de la línea recta damunt la corba i té una importància
cabdal en tota la composició la simetria. La utilització de columnes
d’ordre jònic i de llinda, enfront dels arcs barrocs és una de les
característiques que més representen aquest moviment, juntament
amb la gairebé inexistència de motius decoratius. L’escala presenta
als frontals dels escalons un pintura decorativa simulant un marbre
rosat vermellós. Els arrambadors son d’un color blau clar. Les
columnes simulades imiten un marbre gris amb vetes en blanc.
Ambdues columnes estan dibuixades en l’interior d’un rectangle i
dona la impressió que es tracta d’una contrapilastra. Cada columna
presenta uns afegits cap a la part interior del portal que no respon
a cap element arquitectònic real si no que probablement es va
realitzar per alguna raó pràctica o de composició. Aquets elements
estan realitzat amb dues peces independents de les columnes i estan
policromats amb un fals marbrejat blavós. A sobre les dues columnes
trobam un entaulament compost de fris i cornisa tot simulant el
mateix marbre de les columnes. A damunt l’entaulament presenta
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un frontó amb un tondo central amb l’agnus dei sobre el llibre del 7
segells, iconografia carregada de significats entre els que hi trobam el
de sacrifici Pascual. En els cantons dues hídries que sembla que han
perdut alguna aplicació. Tal vegada es tractava d’algun mecanisme
per tal de poder posar-hi o flors o algun ciri.
En tot el conjunt no trobam massa elements decoratius llevat de 4
flors policromades. Dues a la part inferior del portal i altres dues al
fris coincidint amb les columnes.
Tal vegada podrien faltar dues peces que remetessin els arrambadors
per la part anterior, peces on tal vegada anaven ancorats els dos
àngels que formen part d’aquest conjunt.
Els àngels estan realitzats amb la tècnica de la grisalla ja que volen
simular dues escultures de pedra o marbre blanc. Un porta raïm i
l’altre espigues, símbols de l’eucaristia.
Totes les peces estan realitzades amb fusta de conífera i
policromades al tremp i de bona factura i realitzada per un artista
professional amb domini de la tècnica.
La resta d’ elements que localitzam sembla que la majoria d’ells
formaven part d’un mateix conjunt, ja que presenten la mateixa
policromia o el mateixos models de balustres. La policromia sembla
mes moderna i a l’oli i de traça no tan pulcra com l’anterior conjunt.
Creim que podria tractar-se d’ una part del joc de balustrades que
tancaven un cadafal que es muntava al presbiteri pel qual s’accedia
per una escala central i amb arrambadors. El elements que tenim
som dos arrambadors d’una escala que no coincideixen amb
l’escala del conjunt primer, i que estan realitzats amb una part dels
arrambadors i amb restes de tres escalons dels conjunt anterior,
un tros de balustrada que podria esser la que tancava una part del
cadafal i una pintura realitzada damunt loneta fina de cotó tensada
a un bastidor que reprodueix els mateixos balustres de la balustrada
i arrambadors (encara que girats damunt davall) i que creim que
s’utilitzava com a fons d’alguna estància simulada. Es curiós el fet
que a la part posterior d’aquest quadre i fent funcions de travesser
del bastidor trobam una resta d’ una peça de fusta policromada en
la qual podem distingir algunes parts de les arma Christi. També al
revers del quadre trobam una anotació: 1949-5-2. Probablement es
tracta de la data de realització de la pintura. Aquest fet conjuntament
amb la qualitat inferior de la policromia de les altres peces, inclús
algunes d’elles repolicromades, ens demostren que la casa santa era
una cosa viva i com ja hem dit les restauracions i/o canvis formals
era una cosa relativament normal. La qualitat de les peces, tant de la
policromia com de la construcció d’algunes parts ens fa pensar que

es tracta de peces construïdes, aprofitant peces ja existents, per algun
aficionat del poble.
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Blanca, 1850 i Llibre de la obreria major de la Alqueria blanca 1850.
En ells trobam diverses anotacions relacionades amb la casa santa:

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

un frontó amb un tondo central amb l’agnus dei sobre el llibre del 7
segells, iconografia carregada de significats entre els que hi trobam el
de sacrifici Pascual. En els cantons dues hídries que sembla que han
perdut alguna aplicació. Tal vegada es tractava d’algun mecanisme
per tal de poder posar-hi o flors o algun ciri.
En tot el conjunt no trobam massa elements decoratius llevat de 4
flors policromades. Dues a la part inferior del portal i altres dues al
fris coincidint amb les columnes.
Tal vegada podrien faltar dues peces que remetessin els arrambadors
per la part anterior, peces on tal vegada anaven ancorats els dos
àngels que formen part d’aquest conjunt.
Els àngels estan realitzats amb la tècnica de la grisalla ja que volen
simular dues escultures de pedra o marbre blanc. Un porta raïm i
l’altre espigues, símbols de l’eucaristia.
Totes les peces estan realitzades amb fusta de conífera i
policromades al tremp i de bona factura i realitzada per un artista
professional amb domini de la tècnica.
La resta d’ elements que localitzam sembla que la majoria d’ells
formaven part d’un mateix conjunt, ja que presenten la mateixa
policromia o el mateixos models de balustres. La policromia sembla
mes moderna i a l’oli i de traça no tan pulcra com l’anterior conjunt.
Creim que podria tractar-se d’ una part del joc de balustrades que
tancaven un cadafal que es muntava al presbiteri pel qual s’accedia
per una escala central i amb arrambadors. El elements que tenim
som dos arrambadors d’una escala que no coincideixen amb
l’escala del conjunt primer, i que estan realitzats amb una part dels
arrambadors i amb restes de tres escalons dels conjunt anterior,
un tros de balustrada que podria esser la que tancava una part del
cadafal i una pintura realitzada damunt loneta fina de cotó tensada
a un bastidor que reprodueix els mateixos balustres de la balustrada
i arrambadors (encara que girats damunt davall) i que creim que
s’utilitzava com a fons d’alguna estància simulada. Es curiós el fet
que a la part posterior d’aquest quadre i fent funcions de travesser
del bastidor trobam una resta d’ una peça de fusta policromada en
la qual podem distingir algunes parts de les arma Christi. També al
revers del quadre trobam una anotació: 1949-5-2. Probablement es
tracta de la data de realització de la pintura. Aquest fet conjuntament
amb la qualitat inferior de la policromia de les altres peces, inclús
algunes d’elles repolicromades, ens demostren que la casa santa era
una cosa viva i com ja hem dit les restauracions i/o canvis formals
era una cosa relativament normal. La qualitat de les peces, tant de la
policromia com de la construcció d’algunes parts ens fa pensar que

es tracta de peces construïdes, aprofitant peces ja existents, per algun
aficionat del poble.

286

287

Imatge 10: Recreació virtual d’un possible muntatge escenogràfic amb la resta
d’elements localitzats a s’Alqueria Blanca i que conformen un conjunt ja que
presenten el mateix tipus de policromia (Finals segle XIX o principis segle XX).

Un cop localitzada el primer que hem fet ha estat fer un primer
buidat dels llibres Libro de Culto y Fábrica de la Iglesia de la Alqueria
Blanca, 1850 i Llibre de la obreria major de la Alqueria blanca 1850.
En ells trobam diverses anotacions relacionades amb la casa santa:

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

Libro de Culto y Fábrica de la Iglesia de la
Alqueria Blanca, 1850

Llibre de la obreria major de la Alqueria
blanca 1850

1851
En los sis primers meses de este añy duas mitjas
taulas per lo Altar Major, banquetas per las
haxes, el supulcre de la casa santa, triangulo i
postelada, tabernacle de la Mare de Deu de los
Dolors, dues llanternes.....
1861
7.- Son data 4 L 76 sous importe de la ropa y el
papel para arreglar la casa santa.

1866
26.- Son data 10 L 12 S importe de una
escalinata con una balustrada para la
casa sta 1967

1881
4.- Son data 48 r importe de doce canas de ropa
para la casa santa
1889
21.- Son data doscientas veiticinco pesetas
importe de la construcción de la casa santa según
el nª 15 de cargo, esto es, madera, ropa, pintor y
trabajo de carpintero y herrero. recibo nª 20
( a l’apartat de cargos trobam:
15.- son cargo 225 pesetas destinadas a la
construcción de la casa santa tres de octubre de
1889.)
1891
1.- Son data dos pesetas cincuenta céntimos
dados a Guillermo Rigo por el trabajo de ayudar
a colocar el monumento y encortinada- Según
recibo nº 1.

Cal esmentar que amb les dades localitzades i la falta d’alguna
explicació més detallada, que tal vegada podríem trobar als rebuts
signats pels artistes a l’hora del pagament (de moment no localitzats),
no es permet assegurar al cent per cent la datació exacte de cada un
dels conjunt de peces.
Per això les possibilitats de datació poden esser varies, sempre
dins la segona meitat del s. XIX. Per això tenim diverses hipòtesis:
1- La primera, que pensam que és la més probable és que
l’escenografia gairebé completa que ha estat localitzada pertany a
l’apunt de 1866 del Llibre de la obreria major de la Alqueria blanca
1850 ja que l’estil de l’arquitectura de la casa santa es paral·lel a
l’estil del retaule major que es va construir un any abans.
Aquest conjunt com hem comentat es podria muntar perfectament
davant l’altar del retaule major. La resta del retaule estaria tapat amb
la tenda reial. En aquest conjunt no hi ha cap treball realitzat per cap
ferrer per això si que podem assegurar que no es tracta de l’apunt de
1889 del Libro de Culto y Fábrica de la Iglesia de la Alqueria Blanca,
1850 ja que en aquest apunt si que especifica que hi ha feina de
ferrer.
2ª- En el primer apunt del Libro de Culto y Fábrica de la Iglesia
de la Alqueria Blanca, 1850 corresponent a 1851 parla de l’urna de
la casa santa i de triangulo i postalada. Quan diu postalada podria
referir-se a aquest conjunt per fet de que esta fet de posts? O es
refereix a les pots per muntar el cadafal on sobre el qual tal vegada
es muntava el conjunt complet que conservam? Si fos així ens faria
falta una altra escala per pujar al cadafal. El triangulo podria referirse al coronament de la portalada per la seva forma relativament
triangular? O es tractaria del tenebrari?21
3ª Els elements que trobam que conformen el conjunt incomplet
podrien esser la casa santa que trobam a l’apunt de l’any 1889 al
Libro de Culto y Fábrica de la Iglesia de la Alqueria Blanca, 1850?
Aquesta possible casa santa constaria d’una escala (desapareguda) de
pujada al cadafal amb els seus arrambadors i les balustrades (només
sen conserva una) que tancarien el cadafal per la part posterior.
Una construcció així, es la que recorda Guillem Bonet i Vidal, veí
del poble, i que es muntava al presbiteri davant l’altar major. De la
portalada no en recorda res, encara que si que li resulten familiars
les figures dels àngels i creu recordar que es posaven a la casa santa.
Recorda que damunt el cadafal es posava un altar i a damunt l’urna.
21 Tenebrari: canelobre alt, triangular, per a quinze ciris, que s’encén per al fas o ofici de
tenebres. Cast. Tenebrario. DCVB
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En la pintura de gran format trobam una data a la part posterior
que creim que indica que va esser pintada l’any 1949. Això ens
demostra un cop més que les cases santes eren una cosa vivia i que
sofrien canvis sovint segons els gust del capellà, dels montadors o de
les modes que imperaven en el moment.
Evidentment podríem seguir fent hipòtesis sobre la datació dels
dos conjunts però aquestes ens semblen les més adequades, a la
espera de trobar més informació per tal de poder precisar una mica
més.
El que si està clar es que ens trobam davant d’una escenografia de
casa santa gairebé completa, cosa que la fa molt interessant, i amb un
estat de conservació relativament bo.
Creim interessant la seva catalogació i conservació com a exemple
de les darreres creacions vinculades a una religiositat popular que
es va anar perdent durant la segona meitat del segle XX. A més el
fet de poder estudiar un model complet ens dona una idea de la
seva magnitud com a decoracions puntuals a dins les esglésies, i ens
permet observar com a Mallorca, com en altres moltes coses, fins a
les cases santes son diferents a les de la resta de llocs on també han
tengut aquesta tradició.

ELS DE CAL REIET I EL SEU TEMPS
1ª part: M. Teresa Escalas i Tramullas1

Resum
De mal nom, uns dels Escalas de Santanyí, fins ara hem estat
coneguts com els de Cal Reiet. Així s’anomenava la propietat que en
Jaume Escalas i Garau, a mitjans del sigle XIX, va rebre en herència
de la seva padrina, Catalina Vidal, viuda d’en Jaume Escalas i Vidal, de
can Parra, i mare de cinc fills i dues filles: Honor Jaume, Joan, Marc,
Mateu, Bernat, Joana Aina i Catalina. El net que va rebre l’herència
era fill d’en Mateu i aquí, a Santanyí, l’any 81 del segle XIX, hi van
construir la casa que donà el nom a la família.
Un camí tancat per parets de pedra seca ens du des del poble de
Santanyí fins a la casa de Cal Reiet. Situada gairebé “fora vila” i alhora
propera al poble, solemne i també alegre, modernista i imaginativa,
pretensiosa en el seu temps però amb l’aspecte ordenat i auster que
li donen les grans finestres simètricament distribuïdes a les quatre
façanes, tan nostre, tan mallorquí. La família que va acollir aquesta
casa va néixer i créixer amb total harmonia amb el seu context: els
Escalas de Cal Reiet van trepitjar la terra seca i pedregosa, van mirar
els núvols esperant la pluja que tant li costa d’arribar i alhora van
viure en un món de fantasia, de literatura, de música i de pintura.
Els darrers anys del segle XIX, en què van viure en Jaume Escalas,
la seva esposa Rosa Chamení i els seus set fills, van ser convulsos i
de canvis profunds en els coneixements, en la cultura, en els valors
ètics, en les normes i en les estructures socials i en la política. De
cadascun dels d’aquesta família en tenim el testimoni que els van
viure intensament.
La redacció d’aquest document ha estat possible gràcies a que
els actuals descendents dels de Cal Reiet hem compartit els nostres
records, documents i correspondència.
1 M. Teresa Escalas. Dra. en Ciències Químiques. Professora emèrita de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
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els núvols esperant la pluja que tant li costa d’arribar i alhora van
viure en un món de fantasia, de literatura, de música i de pintura.
Els darrers anys del segle XIX, en què van viure en Jaume Escalas,
la seva esposa Rosa Chamení i els seus set fills, van ser convulsos i
de canvis profunds en els coneixements, en la cultura, en els valors
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La redacció d’aquest document ha estat possible gràcies a que
els actuals descendents dels de Cal Reiet hem compartit els nostres
records, documents i correspondència.
1 M. Teresa Escalas. Dra. en Ciències Químiques. Professora emèrita de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
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Agraïments:
Andreu Comellas, per el treball realitzat en la recopilació de
documentació realitzada en els arxius diocesans de Palma de
Mallorca i Barcelona, així com per les aportacions bibliogràfiques i
històriques.
Isabel Vidal Munnar, per les aportacions sobre la genealogia
Correspondència Jaume Escalas-Uetam: Joan Llompart i Palmer
I per els records i documents familiars: Germans Escalas Tramullas,
Germans Escalas Llimona, Beatriz Telechea Escalas, Família Escalas
Porcel, Victoria de Merens, Francisca Adrover (Francisca Gelada).
Roberto López Derpich, per la recuperació digital de fotografiesJustificació
En els temps en que “els petits” no interveníem en les converses
dels grans, escoltàvem. I quan els padrins i els pares xerraven de
coses seves, amagats darrera les cortines, encara amb més interès,
seguíem escoltant. Així va començar el recull d’informació que
és la base d’aquest relat que els nets dels “Escalas-Chamení” hem
omplert amb els nostres records i amb els documents, cartes, llibres,
fotografies i objectes que hem anat guardant amb tot l’afecte que es
mereixen els que ens van precedir en el temps i dels que tant vàrem
sentir parlar.
Compartir els nostres records, ara que ja som padrins, ens ha fet
sorgir molts dubtes, ens ha dut a cercar explicacions, i a recollir en
arxius i biblioteques referències i escrits sovint amagats i empolsegats.
Per part meva, m’ha obert nous àmbits de coneixement que he hagut
de “trepitjar” amb les formes que coneixia, pròpies de la meva
professió, en les ciències experimentals. L’ajut de l’Andreu Comellas
en la recerca i interpretació de documents ha estat essencial.
La història dels “Escalas-Chamení”, els de Cal Reiet a Santanyí,
la situem en el darrer quart del segle XIX i el primer del segle XX.
L’any 1881 es va construir la casa situada en els terrenys que ja tenien
aquest nom i en les primeres vint anys del nou segle, els fills prenien
els seus propis camins.
La història d’un poble és el resultat de la suma de les petites
històries de cadascuna de les persones que l’han viscut i són els seus
fets els que ens permeten comprendre el que ara som. Espero que
aquesta explicació contribueixi a conèixer, entendre, acceptar i pot
ser, estimar, una família santanyinera del segle XIX, que ens fa sentir,
als seus descendents profundament arrelats a aquest poble.
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La família
Començant el segle XIX, va néixer a Santanyí en Mateu Escalas i
Vidal, fill d’en Jaume i na Catalina. Els seus padrins eren també un
Jaume Escalas i na Paula Vidal. Tant el pare com el padrí d’en Mateu
Escalas eren conductors de Savall i del Rafal dels Porcs.
Jaume Escalas — Paula Vidal
Jaume Escalas i Vidal — Catalina Vidal i Bonet
Honor Jaume, Joan, Marc, Mateu, Dr.Bernat, Joana Aina i Catalina
Mateu Escalas i Vidal — Catalina Garau i Sureda
Jaume Escalas i Garau — Rosa Chamení i Rabell
Catalina, Matilde, Rosina, Jaume, Fèlix, Victòria i Ernesto
Imatge 1. Cinc generacions dels de Cal Reiet

En Jaume i na Catalina,
tingueren 5 fills, entre ells en
Mateu: Honor Jaume (major),
Joan, Marc, Mateu i Bernat i
dues filles: Joana Aina i Catalina.
En Jaume, el major, que va
construir la casa de can Parra,
rebé el tractament d’Honor, per
la seva qualitat de propietari, ja
que aconseguí comprar les terres
que un temps havia arrendat i
va construir l’actual casa de can
Parra. En Marc estava relacionat
amb Cabrera. En Bernat2 va
estudiar medecina a Montpeller
i es doctorà a Madrid l’any 1863.
Fou Batle de Santanyí i el seu
retrat està exposat a La Sala.3

Imatge 2. Fotografia del retrat a l’oli
del Dr. Bernat Escalas i Vidal
“Els de les Barbes”
2 Original oli cedit per Francisca Adrover, (Francisca Gelada) Viuda de Miquel Escalas, net del
personatge del retrat.
3 Font: Isabel Vidal Munar.
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Imatge 3. Honor Jaume Escalas.
El que va construir Can Parra4

Imatge 4. Mateu Escalas i Vidal5

Mateu Escalas i Vidal i Catalina Garau i Bonet
En Mateu Escalas tenia molta capacitat per les gestions i
l’administració i va tenir responsabilitat civil en aquest camp, que va
desenvolupar a ciutat. Del seu matrimoni amb na Catalina Garau va
sorgir la família dels de Cal Reiet.
Catalina Garau, nascuda a Ciutat, tenia l’origen familiar a Orient
i Artà.
En Mateu Escalas, segons relata Antoni Pol l’any 1912,6 fou un
home d’ideologia liberal que havia rebut una educació plena de
sensibilitat musical, amb els frares dominics. Arribat el moment de la
desamortització de Mendizábal del 1837 i l’enderrocament immediat
del convent de Santo Domingo l’orgue construït per Jordi Bosch,

reconegudíssim en el segle XVIII fins els nostres dies, es trobava
abandonat. Diu Pol:. ...y gracias a un gran aficionado a la música
educado en los frailes y mallorquín de corazón D, Mateo Escalas
y Vidal, que compró para la Iglesia de su pueblo natal Santanyí
el precioso y abandonado Orga de Sant Domingo por la irrisoria
cantidad de 400 libras mallorquinas. ... Escalas prefirió al traslado
por tierra, hacer viajar aquel órgano por nuestros azules mares
haciéndolo embarcar en un llaúd coster...
Segurament per discreció,
degut a la seva relació amb
la “Junta de enajenación”,
es va fer intervenir en la
compra a l’organista, mestre
Guillem Puig.7-8 Així l’orgue
arribà a Cala Figuera on
es carregà en carros fins
a l’església de Santanyí i
finalment fou instal·lat, amb
moltes dificultats, degut a
l’envergadura i complexitat
de l’instrument. Aquesta
interpretació ha estat posada
en dubte per historiadors
de prestigi a Santanyí com
Bernat Vidal i Tomás9 i
Imatge 5. L’Orgue de Jordi Bosch a
Miquel Pons.
l’Església de Sant Andreu, a Santanyí
En morir el pare d’en
Mateu, en Jaume Escalas i Vidal, la seva viuda, Catalina Vidal i Bonet,
va cedir els terrenys de Cal Reiet, juntament amb els corrals que s’hi
troben, al seu net de només un any, Jaume Escalas i Garau, fill d’en
Mateu, conservant-ne l’ús de fruit. Tanmateix, va deixar als altres 6
fills la resta dels seus bens.10
I va ser en aquests terrenys on en Jaume, amb el recolzament del
seu pare, van construir, 38 anys més tard, la casa de Cal Reiet, espai
on amb la seva família viurien dies feliços i també dies de grans
dificultats.

4 Arxiu de la família Escalas de cal Reiet.
5 Arxiu de la família Escalas de cal Reiet.
6 POL, Antoni. Colaboración “L’Orga de Sant Domingo” a Sa Roqueta 18-VI-1912. Reproduit al
llibret “Mallorca, costumbres, recuerdos y curiosidades” Tom II, Palma 1916.

7 PONS, Miquel. Estudis Baleàrics Nº 25 p 69.
8 AMENGUAL BONET, Jaume. L’orgue de Jordi Bosch de Santanyí. Des de la seva construcció
a l’actualitat. Treball de Final de Carrera, No publicat. p 22 a 24. Santanyí 20 de Juny de 2011.
9 VIDAL i TOMÀS, Bernat (conferència inèdita 1956)
10 (Còpia del testament de Catalina Vidal, 1843). Arxiu família Escalas de cal Reiet.
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En Mateu i la seva esposa van ser uns padrins estimats i amb molta
presència a la vida familiar; a la correspondència que conservem
sempre són anomenats amb un gran afecte i parlen amb il·lusió de
les estades dels seus nets amb ells a Cal Reiet, a Santanyí.
Jaume Escalas i Garau i Rosa Chamení Rabell
El quart Jaume Escalas que apareix en aquesta història, fill d’en
Mateu i na Catalina Garau, va ser batejat a la Seu un dia després de
néixer, el nou de març de l’any el 1842, encara sota el rebombori de
la desamortització de Mendizábal que, a Mallorca havia enderrocat
el convent de Sant Domènech i foragitat els frares de La Cartoixa de
Valldemossa.
En Jaume Escalas i Vidal i la Rosa Chamení van ser pares de set
fills, els germans Escalas i Chamení, i aquesta família és la clau en
la història dels de Cal Reiet. Els seus nets i els besnéts, que vàrem
néixer en la primera meitat del segle XX, els hem tingut presents
en les converses familiars i 150 anys més tard ens en sentim part.
Hem conegut les seves aficions, i els seus sentiments i hem gaudit
de les anècdotes contades amb la tendresa i el sentit de l’humor que
caracteritza la tradició oral en les històries santanyineres.
Molt jove, en Jaume Escalas, va deixar la casa on vivia amb els
seus pares a Ciutat per anar a Barcelona on va desenvolupar tasques
administratives d’una gran responsabilitat en el context polític
d’aquell moment: va ser responsable a Catalunya de la taxació i
l’organització de les subhastes dels bens públics provinents de la
desamortització.
Els esdeveniments que va viure en Jaume a Barcelona sens dubte
van causar impacte en el jove mallorquí. Aquella ciutat que havia
viscut amb violència les “bullangues”, revolucions populars en que
el poble, oprimit per la pobresa, els impostos i la derogació dels
seus drets, i també la burgesia indignada per l’incompliment de les
promeses que havia obtingut per part dels polítics que els havien de
defensar a Madrid, mostrava el seu descontent cremant i enderrocant
convents i enfrontant-se als exèrcits dels governs que no comprenien
els seus costums ni respectaven la seva llengua.
Mallorca també va sentir la convulsió política i econòmica dels
anys 60 del segle XIX, els de la joventut d’en Jaume, amb l’intent de
revolució Carlista de la “Ortegada” i les conseqüències de la primera
gran crisi bancària del 1866, deguda als excessos d’inversions en els
ferrocarrils. Van ser anys de patiment i de revolucions per la gent
afectada per la pobresa i per la pesta: el còlera mòrbid.
L’any 1868 esclatà “La Gloriosa” i començà l’anomenat “Sexenni
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Revolucionari” que acabà l’any 1874 amb l’esfondrament de la I
República Española.
En aquesta època, per primera vegada deixen d’existir els “súbdits”
i les persones passen a convertir-se en ciutadans, de plens drets.
El mateix any 1868, a Santanyí, organitzat sota el caciquisme, amb
enfrontaments entre els lliberals i els conservadors, amb el poble
sotmès a la pobresa, un nivell d’analfabetisme alarmant, i pressionat
per l’alt nivell d’impostos, es van perdre els nervis i tingué lloc la
cremada de mobles i documents de “la Sala”, llençats des del balcó al
ben mig de la plaça. Es va cremar la història del poble i una vegada
més va ser necessari mirar endavant.
L’any 1870 els mallorquins van ser severament castigats per “la
febre groga”. Presos pel pànic, i desconeixent les precaucions que
calia prendre per evitar el contagi, la pesta va causar novament
estralls a ciutat com a fora vila.
I va ser el mateix any 1870, quan en Jaume Escalas i la Rosa
Chamení, que havien establert la seva relació a Barcelona, després
de casar-se a la parròquia de Sant Jaume de la Ciutat Comtal varen
venir a viure definitivament a la Ciutat de Mallorca, on als pocs mesos
nasqué la seva filla Matilde.
El que va unir en Jaume Escalas i na Rosa Chamení va ser la
passió. El seu matrimoni no va ser convingut ni negociat. El seu
enamorament era tan gran que no van tenir temps per considerar
quin diumenge venia primer, si el de Pasqua o el de Rams.
Els mateixos alts i baixos que van sacsejar la política i l’economia
del món i d’Espanya, van repercutir directament en l’economia dels
Mallorquins, especialment en aquells qui, com en Jaume Escalas, es
van dedicar a la gestió dels estalvis i a les inversions. Les fluctuacions
en l’economia de la família, especialment la crisi del 1881, van
imposar sacrificis que arribaven a obligar-los a canviar el seu domicili
de ciutat, no sempre per millorar. Tanmateix, en Jaume Escalas i
Garau i la seva esposa Rosa van dur, amb els seus set fills, una vida
plena de fantasia i imaginació, amb el recolzament, durant molts
anys, del seus padrins, en Mateu i na Catalina.
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Revolucionari” que acabà l’any 1874 amb l’esfondrament de la I
República Española.
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relacionada amb la gran amistat que inicià a Barcelona amb en
Joan Goula, que va ser mestre d’en Uetam (baix) i del mateix Jaume
Escalas (tenor) i venia anualment amb la seva companyia a Mallorca
per actuar al Principal, on contínuament es representaven òperes.
Aquestes activitats estan extensament il·lustrades en l’àlbum que
conté una gran quantitat de fotografies d’aquests artistes de les
seves famílies i també de la família Escalas, que conservem com una
relíquia musical.13
La Renaixença de la llengua i la cultura, que feia temps ja s’havia
iniciat a Catalunya tot just començava a brotar a Mallorca i els Escalas
n’eren un reflex. Van adoptar l’ús de la seva, la nostra, pròpia llengua,
en els seus escrits, i van contribuir a la nostra cultura, com es pot
comprovar per les publicacions musicals i literàries de la generació
següent.
En Jaume no es va implicar directament en la política però va
defensar i compartir amb els seus fills les seves idees lliberals i
republicanes. Tanmateix cal remarcar la seva admiració per Antonio
Maura, al que va invitar a casa seva a Santanyí.14

Imatge 6. Jaume Escalas i Garau i Rosa Chamení Rabell11

Les aficions culturals, ambient musical
En Jaume, entusiasta de la música, hauria volgut viure de la seva
gran afició però reconeixia estar mancat d’un talent extraordinari,
a diferència del seu íntim amic, el famós cantant Francesc Mateu,
Uetam. Ell, responsable d’una gran família, no ho va aconseguir.
Tanmateix va muntar un negoci d’importació de pianos de la marca
Kaps, fabricats a Dresde, va cantar com a tenor en esèctacles i
vetllades i va protagonitzar moltes de les activitats musicals que
tenien lloc a ciutat.12
A casa seva, a ciutat, i també a Cal Reiet a Santanyi es rebien visites
d’artistes, músics i pintors, es competia poèticament i s’organitzaven
“Soirées Musicales”, en les que participaven músics mallorquins i
també els que arribaven de la península. Aquesta activitat estava

La construcció de Cal Reiet i la vida familiar
La construcció de la casa de Cal Reiet no va passar per alt a
Santanyí. D’entrada, especialment als germans i als oncles d’en Jaume
els va semblar “fora
mida”: “Això no és una
casa, és una fava” li
deien.15
Per primera vegada
es construïa, fora
del nucli del poble,
una casa d’aquesta
envergadura, sense
tenir les funcions
pròpies
d’una
alqueria, o d’un rafal
o possessió. No és
una casa de camp
Imatge 7. Cal Reiet. Santanyí
Mallorquina, però els

11 Arxiu de la familia Escalas de Cal Reiet.
12 Font: Correspondència anys-1875-1885, entre Jaume Escalas i Francesc Mateu, Uetam. Cedida
pel besnet d’en Uetam, Jaume Llompart i Palmer.

13 Document que conté fotografies de cantants d’òpera i de les seves famílies, de finals del
segle XIX. Arxiu de la família Escalas.
14 Comunicació oral de Miquel Pons.
15 Transmissió oral de Catalina Munar, Vda. de Bernat Vidal i Tomàs a M.T.Escalas
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terrenys que li corresponien eren prou extensos per mantenir els
cuidadors de la finca i donar un rendiment a la família.
La teulada, amb quatre vessants, coronada per la torre quadrada,
que facilita una amplíssima vista sobre el territori, li dóna un altre
caràcter propi. La disposició simètrica de les finestres tampoc
correspon al context i més aviat fa pensar en altres indrets del
mediterrani, com podria ser Itàlia. Cal Reiet és una casa de planta
quadrada amb una alçada de tres pisos, els darrer dels quals de
sostre baix. Des de l’exterior domina la simetria, de manera que els
grans finestrals, tots idèntics, estan disposats regularment, i les portes
es situen al centre de la façana d’entrada i de la part del darrera, una
zona de més intimitat.
En arribar, després del camí voltat de tanques de figueres de moro,
s’hi troben les casetes dels amos, una barrera de ferro, i un pati
empedrat amb dues cisternes. La família va voler que la casa estigués
voltada de pins, que van créixer vigorosos i esplèndids, presents fins
fa pocs anys, en el jardí ampli i bàsic. Una de les filles d’en Jaume
i la Rosa, na Matilde Escalas, autora de la lletra i compositora de la
cançó “Hora Baixa” ho relata:16
Contemplant, l’altre capvespre,
un arbre del meu jardí,
que és l’arbre que més m’estimo
perquè fou sembrat per mi
Jo no sé si n’era un somni
el que em va semblar sentir
o la remor que el vent feia,
entre les branques del pi. .....
L’interior de la casa es disposa al voltant d’una àmplia escala,
amb una barana de ferro. A la planta els espais grans i lluminosos
facilitaven les activitats de que tan varen gaudir els de Cal Reiet i
els seus parents, amics i convidats: la literatura i la música. Allà hi
havia la biblioteca on els llibres estaven endreçats i marcats amb
l’Ex-libris” i el piano de cua, l’element essencial per l’estudi i la
composició musical i també, és clar, per el divertiment, en les grans
festes organitzades a la casa.
Passades dècades, quan a Santanyí algú feia una festa exagerada,
o comprava un excés d’ensaïmades i rubiols, li demanaven “que
celebrau Santa Rosa?”.
16 Partitura “Hora Baixa” Canción Catalana. Letra i Música de Matilde Escalas.
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Els de cal Reiet passaven sis mesos a l’any a Santanyí, coincidint
amb l’estiu. Penseu el fred que hi devia fer en aquell casalot en els
mesos d’hivern!
Els desplaçaments, des de Ciutat, en coxes de cavalls, eren llargs
i complicats. La “diligenci” sortia a les nou del vespre i arribava a les
vuit del matí.17 La meva padrina, Maria Teresa Fàbrega, relatava en
una carta d’ara fa uns cent anys, dirigida al seu cunyat Ernesto, el
viatge amb parada a Lluc Major, a fi de deixar descansar els animals.
La dificultat de traslladar-se no els impedia mantenir una intensa
relació per correu amb parents i amics que es trobaven lluny, com és
el cas d’en Uetam, en les seves estades a Madrid, Lisboa, Florència
o Sant Petesburgo. Ho comprovem per la correspondència que hem
conservat en la que, a banda de consultes i recomanacions es detecta
un gran afecte i sentit familiar.
Els fills d’en Jaume i na Rosa: els set germans EscalasChamení
Entre els padrins, pares i fills dels de Cal Reiet van existir
sempre unes relacions molt estretes, que van facilitar la transmissió
i desenvolupament dels valors i les habilitats que tan els van
apassionar.
Els germans Escalas Chamení varen néixer entre els anys 1865 i el
1889 i el darrer en morir va ser en Fèlix, el 1972, als 92 anys.
Les tres germanes grans es van dedicar plenament a la música. El
pare relata en una de les cartes al seu amic Uétam, com, la joveníssima
filla gran, Catalina, s’enamoraria del piano que estaven traslladant. Na
Matilde i na Rosina, guardaven el petit Fèlix assegut sota el piano,
mentre elles interpretaven àries de la seva pròpia composició.
En Jaume, clarinetista i possiblement violinista, s’interessava des
de molt jove per la política, en Fèlix per la literatura i l’art. Els petits,
na Victòria i n’Ernesto, van ser avisiats i protegits per tots ells.
Els hiverns vivien a Ciutat, on el pare, en Jaume Escalas treballava
intensament a l’agència “Escalas i Comellas” del carrer de Sant
Bartomeu, dedicada a activitats de gestió, administració i inversions.
La mare, Rosa, tenia molta cura en les tasques domèstiques, mentre
tenia una gran influència en la resta de les activitats de la família, i
sens dubte, en la formació dels seus fills, que compartia amb el seu
espòs. El caràcter extravertit dels pares, els va facilitar participar en
reunions i festes en les que gaudien de la presència de compositors,

17 Document inèdit d’una conferència de Fèlix Escalas, Santanyí 1958.
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17 Document inèdit d’una conferència de Fèlix Escalas, Santanyí 1958.
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intèrprets, i també pintors i escriptors.
La fotografia que es va captar l’any 1893 a les escales de Raixa,
ens explica amb fidelitat la situació de la família en aquells moments.
El padrí Mateu hi és absent, perquè va morir un any abans, el 92. La
padrina Catalina i el matrimoni, Jaume i Rosa, amb el fill gran, Jaume,
presideixen el conjunt. La filla gran, na Catalina i el seu marit, Toni
Pol, amb el petit Ernesto són al centre i als graons de més avall, de
dreta a esquerra na Victòria, amb la seva maneta sobre l’espatlla de la
seva germana Rosina, que ja està acompanyada d’en Rafel Ballester, i
la minyoneta que els acompanya. A la dreta, sobre un dels lleons, en
Fèlix, de 12 anys, imita la postura del pintor que ja admira assegut
sobre el lleó de l’esquerra: Santiago Rusiñol, i tímida i somrient la
Matilde li fa costat.

Però no tot eren festes i diversions. Hi va haver negocis i
situacions econòmiques pròpies de l’època que van fer anar d’alt a
baix l’economia de la família que es va haver de mudar de domicilis
molt confortables de ciutat, com el del carrer de la Rosa o el del
Carrer de la Glòria a altres que ho eren menys. Cal Reiet, en canvi,
es va conservar. Tanmateix, les dificultats no van impedir, a cadascun
dels set germans, emprendre els camins per els quals es van preparar,
amb la força i la intensitat que havien viscut la seva infància i
joventut. La bondat del pare, l’alegria de la mare i la ideologia lliberal
que els va envoltar, els deuria ajudar.
Una família, un llinatge?
En acabar aquest relat, tinc l’esperança de poder seguir la història
d’aquests germans, entre els que es trobava el meu padrí, en Fèlix,19
reunint els documents, les imatges, anècdotes i records, i oferir-vosen la continuació.
No puc impedir, tanmateix, de fer una reflexió sobre el significat
de la família, en el meu cas de la família que duem el mateix llinatge
“Escalas”:
si considerem que el primer Jaume Escalas anomenat en aquesta
història, tenia la part de l’ADN que ens diferencia uns dels altres i fós
100% Escalas, el seu fill, el segon Jaume Escalas en tindria el 50%, el
net Mateu, el 25%, en Jaume de Cat Reiet, fill d’en Mateu el 12,5%, en
Fèlix el 6,25, en Mateu fill d’en Fèlix el 3,12 i jo en tinc el 1,55. La
resta de la meva genètica ha estat aportada per les dones a les que
vull fer un homenatge: Paula Vidal, Catalina Vidal, Catalina Garau i
Sureda, Rosa Chamení i Rabell, Maria Teresa Fàbrega i Prims i Pastora
Tramullas i Moyà.
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Fèlix, de 12 anys, imita la postura del pintor que ja admira assegut
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CAL REIET MUSICAL
2ª part Romà Escalas i Llimona20

Quan als catorze anys vaig comunicar als meus pares la decisió
de dedicar-me professionalment a la música, em vaig trobar amb una
sospitosa oposició. Finalment la tensió es relaxà després que mon
pare li ho exposà al meu padrí, en Fèlix Escalas i Chamení, de Cal
Reiet. El meu padrí respongué: “ja hi tornam, deixa’l fer”. A partir
d’aquell moment vaig descobrir tota una nissaga de músics que
m’havien precedit, entroncats en les arrels de Cal Reiet, que la seva
història familiar no s’havia mai fet palesa.
L’objectiu d’aquest text serà doncs, posar un poc d’odre musical
i harmonia en aquesta ‘tendència musical’ de la família que tan
intensament va contribuir al desenvolupament musical de la societat
Mallorquina i fins i tot la de més enfora. No aprofundiré en els detalls
biogràfics i socials dels personatges, ja que això ho tracta amb bon
coneixement la meva cosina Teresa Escalas. Em limitaré a l’exposició
dels fets des de la història i els estils musicals que es varen conrear.
El primer document musical d’aquesta història apareix amb un
esdeveniment relacionat amb Santanyí, l’article d’Antoni Pol publicat
en 1915 a l’Almudaina, “L’orga de Sant Domingo”:
“Enero de 1837 empezó la demolición del Convento de Santo
Domingo de Palma, quedando el magnífioco órgano de Jordi Bosch
completamente abandonado...
Salvándose gracias a un gran aficionado a la música, educado
en los frailes y mallorquin de corazón, D. Mateo Escalas y Vidal
que compró para la iglesia de Santanyí el precioso Orga de Sant
Domingo por 400 libras mallorquinas. .. Escalas prefirió el traslado
por nuestros azules mares en un llaud coster. .. La conducción desde
Cala Santanyí al pueblo fue otra nota muy original,. .. formando
una procesión de alegria que tuvo que repetirse vario dias. .. pues
aquel indomito y campesino pueblo, se habia dado cuenta que

20 Músic i musicòleg. Secretari de l’Institut d’Estudis Catalans
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transportaba el alma de su compatriota Jordi Bosch”.
D. Mateu Escales i Vidal, nascut a la primera dezena del segle
XIX, descendent directe d’en Jaume Escales i Vidal, arrendatari de
Savall des de principis del segle XIX, fundà la dinastia de Cal Reiet.
Desconeixem d’on procedia la tradició i gran afició a la música de
Mateu Escales. La seva imatge en fotografies d’època ens el presenta
com un home elegant, que ja no anava vestit “a l’ample” a diferència
del seu germà Honor Jaume, el que va construir can Parra. Les
seves mans no expressen el testimoni de les feines del camp; són
adequades per les àgils digitacions musicals sobre un teclat. Sigui
com sigui, el seu fill Jaume mantindrà l’afició musical en paral·lel a la
seva professió en l’administració de l’Estat, i un cop casat amb Rosa
Xamení donarà una excel·lent i competent educació musical als seus
fills, alguns dels quals esdevindran anomenats professionals.
Quin és el misteri d’aquest origen de la tradició artística de Cal
Reiet? Sabem que en Jaume (nascut el 1842), en la seva joventut
cantava de Tenor i actuava en el Principal amb el famós baix Uetam,
més tard solista de l’opera del Zar de Rússia, amb el qui consolidà
una gran amistat amb lligams gairebé familiars. La seva bona relació
amb el mestre Joan Goula i Felip Pedrell contribuí sens dubte a
l’orientació i educació musical dels deus fills i filles. El nivell tècnic
i musical d’en Jaume fou extraordinari, com podem comprovar en
la seva biblioteca musical, recollida en divuit volums de partitures
enquadernades i titulades ‘Sores Musicales’, marcades amb les seves
inicials J. E. Un repertori variat, d’alt nivell i bon gust, en el que
trobem edicions primerenques de Mozart, Beethoven, Chopin i
altres músics del XIX, compartint lligall amb obres de saló i obres
de compositors mallorquins. Aquesta biblioteca passà als seus
descendents, encara que una part es perdé durant la guerra civil,
actualment jo tinc cura dels exemplars conservats, amb la intenció de
deixar-la a una institució mallorquina que en garanteixi el seu accés
i memòria. Aquest fons musical, juntament amb altres procedents
dels descendents d’en Jaume son el testimonio històric i sonor
d’una part molt important de l’activitat musical mallorquina que es
desenvolupava entre Palma i Santanyí, tot irradiant com veurem,
més enllà de la nostra illa, des de la segona meitat del segle XIX
fins a la primera meitat del XX. Andrés Corzuelo, col·laborador de
La Almudaina, en 1917 recorda amb nostàlgia aquella època en que
‘los Escalas’ mantenien aquell ambient romàntic i cultural il·lustrat
amb les ‘piezas de concierto’ per a piano y les magnífiques veus de
Matilde y Rosina.
Els descendents de Jaume mantindran la tradició artística: Catalina

(1865), Matilde (1870), Rosina (1873), Jaume (1876) i Victòria (1885)
la musical; Fèlix (1880) la pintura i literatura, i Ernest (1890) demostrà
sempre una gran sensibilitat per el món de l’art.
Catalina va ser una excel·lent pianista, com deduïm del nivell de
les seves partitures, enquadernades en els volums de les ‘Soires’. Es
casà amb un il·lustre músic mallorquí, Antoni Pol, ‘eximio’ compositor,
folklorista i ecologista, una de les personalitats més destacables en
la renaixença cultural de Mallorca. Rosina també fou una molt bona
pianista, acompanyava sovint les seves germanes Matilde i Victòria
que havien heretat la afició per la lírica i el cant del seu pare. Una
bona quantitat d’obres vocals conservades ens recorden aquest
ambient líric, el qual debades s’obria al carrer des de les balconades
de la casa de Palma, oferint fragments d’òperes al veïnat que les
escoltava embadalit. En Jaume tocava el clarinet. S’han conservat els
seus estudis i mètodes, tot i això, no hem pogut trobat testimonis de
la llegenda familiar que el feia el violinista que va causar de nen una
excel·lent impressió a Pablo Sarasate.
De tots el germans i germanes, sens dubte la figura musical més
rellevant de la família de cal Reiet, és na Matilde. Segona filla, neix el
1870, poc després que en Jaume Escalas contragués matrimoni amb
na Rosa Xamení. Segurament de petita ja demostrà grans aptituds per
a la musica i l’art, fet que decidí al pares a enviar-la a ampliar la seva
formació musical a Barcelona amb Felip Pedrell. Allà va conèixer al
cèlebre Isaac Albéniz i la colla d’artistes que l’envoltaven. Entre ells,
el més proper a la família Escalas fou Santiago Rusiñol, qui al 1893
ja apareix a la famosa foto de família als jardins de Raixa Mallorca i
li dedicà un quadre dels Hostalets de Palma. Amic íntim de Matilde
amb qui assistia a les trobades al cafè dels ‘Quatre Gats ‘, inaugurat
a Barcelona el 1897, a on es reunien i organitzen vetllades musicals i
artístiques amb Joaquín Mir i Miquel Utrillo. La personalitat, gràcia i
bellesa de Matilde havia fascinat a Santiago Rusiñol, que es convertí
en el seu company d’aquests anys decisius de llurs carreres artístiques,
en els que varen compartir amistats i vivenda a Montmartre, París,
Barcelona i al Cau Ferrat de Sitges.
En 1889 una fotografia en la qual identifiquem el fons com el
pavelló d’Espanya a l’Exposició Universal de Paris, podem veurehi na Matilde amb Santiago Rusiñol i Antoni Pol, casat amb la seva
germana Catalina, amb qui mantingué una amistat estreta tota la vida.
El cotxe que surt a la foto, un de Dion Buiton, que A. Pol importà a
Mallorca i va ser un dels primers que varen circular per l’illa.
En els anys d’estades a Paris, de les que s’han en son testimonis
documentals els famosos quadres de Rusiñol del Moulin de la Galette
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i del cafe de Montmartre, varen servir a Matilde per a connectar amb
l’ambient musical, Eric Satie i el propi Albéniz degueren introduir-la
als cercles del la famosa Schola Cantorum i dels editors francesos
que publicaran algunes de les seves obres. La pintura de S. Rusiñol,
Romanza ens mostra a Satie escoltant una pianista (Matilde?) que
curiosament toca una obra amb aquest títol, el qual coincideix amb
una de les seves composicions.
No era gens fàcil per una dona la professió de compositora. Com
a pianista el testimoni de les seves partitures i el nivell tècnic de
les seves composicions la situen en un altíssim nivell professional.
Malauradament s’ha conservat poca obra manuscrita o publicada,
però sabem per tradició familiar que treballava per a Pedrell i Albèniz,
probablement en instrumentacions, però també en composicions
senceres que mai no va signar. Encara que una part de la seva obra
es perdé en l’incendi de la casa del seu germà Fèlix de Barcelona,
bombardejada durant la Guerra civil, hem pogut localitzar fins a
aquest moment alguns manuscrits i edicions. Obres expressives, en
estil vocal proper al operístic italià o peces de piano tenyides d’un
estil d’inspiració popular, en els principis estètics que establí el
mestre Pedrell i continuaren Albéniz i Granados.
Els únics manuscrits autògrafs conservats són: ‘Amore’, del
1896, ‘Romanza’ per a piano i veu, amb ‘parole di Rosina’ i a la
portada amb un dibuix de Fèlix, composició que reflecteix un estil
madur, professional i bon coneixedor dels recursos vocals, que tan
be dominaven ella i la seva germana Victòria. D’un any més tard
es conserva Brumas, Serenata española per a piano, també amb
il·lustració de Felix Escalas.
La primera obra publicada als voltants del 1900, és Aubade per a
piano, dedicada a Blas Becerra. En aquest quadern figura un índex
d’altres obres publicades que no hem localitzat, que completaven la
col·lecció: el famós Vals para piano Stanley, Desiderio, Romanza con
letra italiana, Agosto, Romanza per a tenor i piano. Hora baixa, per
a veu i piano i Flor de lliri, per a veu i piano, amb lletra de Frederic
Soler. El vals de Stanley i Hora baixa, es varen publicar més tard a
Barcelona cap el 1906. També es publicà en aquesta mateixa època
per l’Institut Musical de France de París la Romanza per a tenor i
piano amb lletra de Francesco Mazzini, Agosto.

Imatge 9. Matilde Escalas, a l’esquerra Fotografia21 i a la dreta quadre de
Santiago Rusiñol Mis Mac Flower (Matilde), 1894. Museu del Cau Ferrat. Sitges

En aquesta època tan plena i fructífera degueren tenir lloc
les principals col·laboracions amb Isaac Albèniz i Felip Pedrell,
possiblement cap el 1909. El 1903 Matilde es casà amb Antoni
Rosselló Sendra, de qui immediatament es divorciaria, iniciant-se un
període gris i desconegut de la seva biografia que finirà amb la mort
a Palma el 2 de febrer de 1936 als 65 anys, llegant bens, música i
propietats a la seva cunyada Maria Teresa Fabrega, muller d’en Fèlix,
el seu germà més estimat.
Es indispensable investigar quina va ser la seva activitat professional,
amb composicions i arranjaments musicals destinada a la Orquestra
Escalas, anunciada fins al 1930 a l’Anuari Musical de Barcelona i
dirigida per Joan Escalas, flautista i compositor. Potser aquesta relació
ens desvetllaria el misteri de la nota manuscrita que apareix en un
retall, enviat a Fèlix, del Noticiario de Madrid del 14 de Abril de 1962,
sobre el 50è aniversari del naufragi del Titanic, la qual diu: En estas
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páginas figura una reseña del hundimiento del Titanic en la que se
indica que la música interpretaba ‘Otoño’ durante el hundimiento.
Esta obra es original de tia Matilde ! (qepd) / Rosa.
Tot i que la música de Matilde permaneix viva en aquesta història
que commocionà el món, desitgem i esperem poder completar
la seva biografia i obra a fi de donar-li la dimensió històrica que
es mereix. Darrerament li hem dedicat homenatges i concerts als
Museus de Sitges, dirigits per Vinyet Panyella. Teresa Garrigosa ens
ajuda en la cerca d’obres i la seva interpretació als arxius. El març
d’aquest any es presentà al Cau Ferrat de Sitges el famós quadro de
Santiago Rusiñol, titulat Mis Mac Flower, identificat com a Matilde
Escalas. Valgui per a tots els qui han col·laborat a retrobar-la en la
seva música i imatge el més pregon agraïment.

L’APORTACIÓ DE SANTANYÍ A LA
RENAIXENÇA LINGÜÍSTICA DEL CATALÀ I A
L’ASSENTAMENT DE LES BASES DE LA SEVA
CODIFICACIÓ (1901-1906)
Sebastià A. Adrover Vicens1

1. La memòria de les coses: el perill de l’oblit
Recordaré sempre un breu article de Xavier Antich que precisament
reflexionava sobre el tema de la memòria. En ell explicava com Plató
va incloure en el Fedre un passatge amb el relat de Teüt i Tamus.
Hi explica com el déu Teüt, inventor de l’escriptura, el càlcul, la
geometria i el joc de daus, va anar a veure Tamus, rei d’Egipte, per
mostrar-li els seus invents i elogiar-ne les utilitats. Quan va arribar
a les lletres, Teüt va dir: Aquest ensenyament, oh rei, farà més savis
els egipcis, i els augmentarà la memòria, perquè és un remei per a
ella. Però Tamus, lluny d’entusiasmar-se, li va retreure: Tu, que ets
pare de les lletres, per benvolença has dit el contrari del que és la
seva capacitat. Perquè aquest art produirà en les ànimes dels qui
l’aprenguin l’oblit, ja que descuraran la memòria; refiant-se de
l’escriptura externa, per uns signes aliens, no faran memòria per si
mateixos. El debat, en el moment d’aparició de l’escriptura, ara fa
vint-i-cinc segles, era si seria un remei o un verí per a la memòria: si
ajudaria a recordar o, al contrari, afavoriria l’oblit.
Volem, des de fa segles, recordar el que ha passat i evitar
que l’oblit destrueixi aquelles coses que sembla que han de ser
recordades. Perquè, malauradament oblidam coses en una proporció
extraordinàriament més alta que aquelles que recordem. Per això ens
molesta que se n’oblidin algunes que haurien de ser recordades.
Antich afirma que estem obligats a triar entre aquests dos absoluts,
hom diria que inhumans igual: oblidar-ho tot i sepultar-ho en l’oblit
o recordar-ho tot i que el passat esborr la possibilitat del present. I
enmig, evidentment, hi ha la cultura, motiu més que suficient per a
dur a terme una tria o sedàs: la selecció de tot allò que ha de ser
memorable perquè ens defineix i uneix com a Humanitat. Sense
aquest exercici de selecció, la Humanitat no és sinó una ombra de
1 Diplomat en Professorat d’Educació General Bàsica en l’especialitat de Filologia (1994) i
Especialista en Arxivística per a Suport a la Investigació (2000).
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si mateixa.
I quelcom de memorable descansa en una llibreria o altra en
innumerables, ja no només llars santanyineres, sinó gairebé llars de
totes les regions de parla catalana. És la gran Obra del Diccionari.
Tota la riquesa i la força expressiva del llenguatge mallorquí. Paraules,
milers de paraules pures, clàssiques i plenes d’expressió; tota la
frescor i naturalitat de la conversa del poble, que s’havia mantingut
principalment en el reducte de la pagesia quan la gent de les ciutats
ja havia abdicat de l’esperit propi, per adoptar les modes forasteres.
Desgraciadament, la gent resta atrapada en la feixuga, densa i
bella visió del Diccionari, incapaç de penetrar el seu gruixut llom
per descobrir-hi, més enllà de la grafia, el treball i la passió que
alguns dels seus conciutadans vessaren sobre cada vocable; només
si som capaços per un instant de rebutjar la visió directa de l’Obra,
hi descobrirem tota la seva força proveïda de noms i llinatges. És
necessari reeducar la mirada tot dirigint-la cap al que únicament pot
revelar-se en una visió indirecta: com en una imatge reflectida en un
mirall.
Tenim el deure i el dret d’enriquir el nostre mosaic cultural
i històric petrificat massa sovint pel fet d’atribuir a uns pocs la
paternitat cultural i literària de totes les coses, tot oblidant-nos que
abans de ser pare tothom ha esdevingut primer fill. Com molt bé deia
Navokov, l’esclat d’una ona no pot explicar la mar.
A Santanyí romanen oblidats un grapat de personatges més
humans que mitològics, més apòcrifs que canònics, més il·lustres
que il·lusoris il·lustrats: Llorenç Bonet, Marc Vidal, Mn. Miquel
Clar, Mn. Agustí Muntaner, Mn. Miquel Muntaner, Mn. Antoni
Forteza, Mn. Miquel Sastre, Rafel Rosselló (tots ells de Santanyí),
Mn. Damià Rigo i Mn. Guillem Rigo (ambdós de s’Alqueria Blanca),
Mn. Antoni Vadell i Josep Pomar (Calongins) i Mn. Rafel Sitjar
(santanyiner d’adopció, natural de Manacor); testimoniatges i símbols
vivents de la renaixença lingüística del català i de l’assentament de
les bases de la seva codificació.
Personatges de sal i xeixa, de coral i espiga; gent nostrada que
literalment foren condiment, autèntics elements conservadors, en
aquest cas, de la nostra llengua; conciutadans com blat de bona
qualitat, que fa la farina blanca i més saborosa que la del blat
ordinari; avantpassats nostres com excrescències calcàries amb
multitud de ramificacions, formada per diferents classes de pòlips als
quals serveixen d’esquelet comú; persones com a conjunt de grans
disposats al llarg i al voltant d’un eix comú que forma la part terminal
de les tiges o cames de les plantes gramínies.

La Lletra de Convit que a tots els amichs d’aquesta llengua envía
mossen Antoni Mª Alcover, Pre. es publica dia 3 de juliol de l’any
1901. Era l’inici de la gran Obra del Diccionari, el moviment generós,
ardit, sempre creixent, incostrastable, a favor de la nostra llengua
estimadíssima, tant d’anys desjectada, envilida y desconeguda de sos
meteys fills.
El Bolletí, que fou la primera revista filològica de l’Estat Espanyol,
començà a aparèixer el mes de desembre d’aquell mateix any. En
ell s’anaven donant notícies i resultats envers els estudis de mossèn
Alcover, el dietari dels seus viatges, les instruccions als col·laboradors,
les llistes d’aquests i de les seccions i arxius on treballaven i tota
quanta notícia tingués relació amb la llengua catalana i l’Obra del
Diccionari.
Al primer de tots els Butlletins del Diccionari de la Llengua
Catalana que publicà Alcover, és a dir, al núm. 1 de l’any 1901 del
mes de desembre corresponent al Volum primer (pàg. 9-10), a la llista
de Corresponsals del Diccionari a-n els pobles de Mallorca apareixen
amb el nombre 6 Mn. Damià Rigo, corresponsal per s’Alqueria Blanca;
amb el 13, Mn. Antoni Vadell per Calonge i com a corresponsal de
Santanyí, amb el 47, Mn. Miquel Clar des Llombards. Finalment amb
el nombre 39 trobam a Mn. Miquel Muntaner, destinat al Pont d’Inca
per aquell temps.
Segons la Lletra de Convit, a més dels secretaris, que han de tenir
la seva residència a Palma, hem hagut de constituir Corresponsals o
representants de l’obra del Diccionari a les diferentes regions y ciutats
principals del territori de la llengua, els quals estan encarregats
de propagar l’idea, cercar col·laboradors y organisar els traballs
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El seu esperit i la seva memòria hauria de conviure ben viva entre
nosaltres en el lloc que li correspon i escau dins la història local del
nostre municipi.
2. Santanyí i l’Obra del Diccionari:
Corresponsals i Col·laboradors
A tots els qui parlen, a tots els qui estimen aquesta llengua, diguenli
mallorquina, catalana, valenciana, llemosina, rossellonesa, per el
nom no’ns hem de desavenir, a tots nos dirigim, a tots demanam
ajuda, socós, cooperació, costat y assistencia [...]. L’empresa es
grossa, es llarga; demana molt de pit, molt de seny, molt de such
de cervell. Estam segurs de tenir el pit. Si tenim el such de cervell y
el seny que nos cal, no ho hem de dir nosaltres: ho dirá la nostra
obra. Lletra de Convit, Mn. Antoni Mª Alcover.
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lexicogràfichs a les seues ciutats o regions.
Al núm. 2 dels Butlletins, corresponent al mes de gener de l’any
1902, a la pàg. 21, a la flamant llista inaugurada dels Arxius aont hi
ha colaboradors que fan cédules de les paraules dels documents que
s’hi conserven, ni més ni manco que als primeríssims nombres 3 i
4, hi figuren Arxius de la Parroquia y Ajuntament y algunes cases
particulars de Santanyí: D. Miquel Clar, Pre. y D. Llorens Bonet,
advocat y jutge municipal.
En aquest mateix butlletí, a la secció del llenguatge vivent de les
quals se son encarregats els colaboradors que s’anomenen, a la secció
489 corresponent al ram de pescadors hi treballen els colaboradors
de Santanyí, els de So’n Servera y els d’Andratx. (pàg.23).
Al núm. 3, corresponent al mes de febrer, pàg. 43, apareix un
altre col·laborador per a la secció 439, 441, 442, 443 y 444 totes
elles referents a música, solfa, instruments de música i orgues: El
santanyiner D. Rafel Rosselló i Bonet, organista de Santanyí.
També al mateix butlletí i a la pàgina 44 es troba la llista de
col·laboradors per ordre cronològic: el 217 per Mn. Rafel Sitjar,
Rector de Santanyí; 218 per Mn. Agustí Muntaner, Vicari; 219 per
Mn. Miquel Clar, des Llombards; el 220 per Don Llorenç Bonet de
Can Ferrereta; el 221 per Guillem Rigo, Prevere de Santanyí; el 224
per Miquel Muntaner que en aquell temps exercia de capellà al Pont
d’Inca; el 364 per Mn. Antoni Vadell, de Calonge; el 384 per Mn.
Antoni Forteza, de Santanyí; el 385 per Don March Vidal i Rodriguez,
santanyiner; i finalment el 402 per Mn. Damià Rigo, de s’Alqueria
Blanca.
Al núm. 4 de març apareix un altre col·laborador, aquest cop, en
el llistat d’obres catalanes de les quals hi ha colaboradors que fan
cédules. Es tracta de D. Rafel Sitjar, Prevere i Rector de Santanyí en
aquells moments. Amb el nombre 96, s’encarrega de la Història de
la vida, excel·lències i mort d’Angèlic, doctor de l’Església de Sant
Tomàs d’ Aquino, escrita per Fr. Vicent Ferrer.
Dins aquest mateix Butlletí, a la secció de llenguatge vivent,
concretament a la secció 516 de picapedrers i mestres de cases,
apareix D. Agustí Muntaner, Pre. de Santanyí, juntament amb dues
altres persones de Sta. Coloma de Queralt, mentre que a la 517:
Cantoners y trencadors apareix Mn. Guillem Rigo.
Al núm. 5 d’abril torna aparèixer Mn. Miquel Clar a la secció
D’arxius aont hi ha colaboradors que fan cédules de les paraules dels
documents que s’hi conserven juntament amb Llorenç Bonet a l’Arxiu
Parroquial de Santanyí. Aquest darrer, a més a més, té cura de l’Arxiu
municipal i del seu Arxiu particular.

Les seccions 354: Veterinària: operacions, apòsits, enbenaments, i
la 577: contrabandistes són a compte de Mn. Antoni Vadell.
Al núm. 6 de maig, la secció de llenguatge vivent, pàg. 85, està
farcida de col·laboradors santanyiners. Llorenç Bonet té cura de la
secció 489: pescadors; diferents sistemes de pescar; la 196: aucells
salvatges i de caça; la 225: plantes cereals; la 520: margers; i la 529 i
534: fusters primaters y grossers.
Per la seva banda, Marc Vidal treballa la secció 360: millorament
dels animals domèstics, principalment del porc magre i gras i tot
el relacionat amb unes matances en regla; la 505: cosidores, roba
blanca: llençols, camises, mocadors, etc.
Mn. Agustí Muntaner dóna forma a la secció 488: caçadors, caça
de ploma i de pèl.
També en aquest mateix nombre i a la llista d’obres catalanes
escullides per fer cédules de llurs paraules, concretament al nombre
121, s’hi troba Rondaya de rondayas, d’en T. A. i C., a càrrec també
de Mn. Agustí Muntaner.
A la secció D’arxius aont hi ha colaboradors que fan cédules de les
paraules dels documents que s’hi conserven s’hi afegeix Marc Vidal
amb el seu arxiu particular.
Finalment, al llistat de col·laboradors del Diccionari per ordre
cronològic, amb el nombre 708 apareix Josep Pomar i Miró de
Calonge.
Al núm. 10 de setembre, a l’apartat de col·laboradors que tenen
poca son, pàg.159, llegim: lo Rt. Don Miquel Clar, Capellà dels
Llombars (Santanyí), 1326 i D. Llorenç Bonet Ferrereta, de Santanyí,
2384. La xifra equival al nombre de cèdules fetes.
Al núm. 11 d’octubre, pàg. 169, apareix Mossèn Miquel Clar,
aquest pic, a l’apartat de seccions del llenguatge vivent: Secc. 517.
Cantoners y trencadors:-D. Miquel Clar, Pre. de Santanyí, en lloch de
D. Guillem Rigo, al cel sía. Juntament amb ell apareixen D. Llorens
Bonet (secc. 365: Avicultura), Marc Vidal (secc. 449: eines de conrear
la terra) Mn. Antoni Forteza, prevere de Santanyí, que es dedica a la
secc. 507 i 508: passamaneres i calseteres.
Al mes de gener de l’any 1903, a la secció de col·laboradors
que tenen poca son, trobam a Mn. Antoni Vadell amb més de 2000
cèdules fetes.
Al núm. 14 de febrer i març corresponent ja a l’any 1903, a la
secció del llenguatge vivent, pàg.4-5 llegim: Secc.48 (Noms propis
y llinatges), 86 (marxandos y venedors a lamenuda), 251 (pedreny
de construcció), 281 (vents, fiblons), 368 (gordians), 289 (pedreres),
442 (fems, femades), 451 (conreus anuals), 452 (cerea’s, llegums) y
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473 (figueres de moro): -Lo Rt. Don Miquel Clar, Pre., de Santanyí.
També treballen els noms de llogarets, possessions i geografia
marítima de Santanyí, insectes, aranyes i cucs, els senyors Bonet i
Vidal a les seccions 48 i 203 respectivament.
Al butlletí núm. 1 de gener de l’any 1904, a l’apartat de
col·laboradors que tenen poca son, apareix Antoni Forteza, amb 1280
adagis.
Ja al nombre 9, corresponent al mes de gener de l’any 1905, també
a la secció de col·laboradors qui tenen poca son torna a sortir Llorenç
Bonet amb prop de 2000 cèdules de bell nou fetes.
Anem ara a veure dues cartes correlatives d’Alcover i Mossèn
Clar, relatives ambdues a l’organització i posada a punt dels treballs
d’elaboració del Diccionari.2
Molt senyor meu: Vatx rebre la seva carta de dia 4 y suposat que
me diu que en el número pròxim del Bolletí aprofitara les noves
que jo li donava amb se meua referent á les seccions preses dels
colaboradors de Santanyí crech que no estara per demes que les
hi detall y aument una miqueta tal com acaban de informarme
els mateixos colaboradors.
D. Llorenç Bonet te per son conte: I. La mitat dels llibres
y papers del arxiu de la Parroquia. II. L’arxiu del jutjat
municipal. III. L’arxiu de ca-seva (Can Ferrereta). IV. Tota la
secció de pescadors que compren: a) Noms meriners de llauts
y arneus dels mateixos. b) Noms dels peixos que hi ha per sa
nostra ribera. c) Noms de tota classe d’ormetjos de pescar desde
sa cañeta fins á sa llampuguera. d) Noms de quant de prop o
d’enfora te relació amb tal art. V. Secció de aucells. VI. Secció
d’herbes. VII. Secció d’arbres. VIII. Secció de fusters primeters
y grossers. IX. Mestres de perets seques y quant amb les tals se
relaciona. X. Jochs de nins (en te ja devers 130 de replegats).
D. Agustí Muntaner: I. Ram de cassar, amb cans, escopeta,
filats, lloves, visch, etc, etc. II. Ram de picapedrers, nom de
les seves eines, materies que solan emplear etc., etc. III. Del
llenguatge escrit diu que se puria encarrega de sa Rondaya de
Rondayes de la que poseyeix un exemplar.
D. Guillem Rigo: I. Pedreres de pedreny de Santanyí y quant ab
les tals te relació. II. Eines de conrar la terra ab totes les seves
2 Tota la documentació manuscrita que es reprodueix i en base a la qual està redactada la
present comunicació, procedeix de l’Arxiu de Can Clar; això explica que totes les missives vagin
signades i dirigides per i a Mn. Clar.
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clasificacions, v.g. xepetes, arades, etc.
D. March Vidal: I. Tots els llibres y papers del arxiu de caseua
(Ca’l senyor Damiá). II. Animals de quatre potes y de quatre
peus. III. Insectes, cuchs, aranyes, escaravats, grameneres, etc.
IV. Porchs grassos y noms del budellam dels mateixos y de lo que
per unes matanses en regle s’ha de menester. V. Roba blanca,
llansols, camies, mocadors, etc.
D. Rafel Rosselló: I. Orgues, guitarres, manduries, violins,
xeremies, etc.
D. Rafel Sitjar: I. Vida de Sant Tomás.
Miquel Clar: I. La mitat dels llibres y papers del arxiu de la
Parroquia. II. Paraules, frases soltes y modismes principals de
una mala fí de rams y coses que estan vigents actualment á
Santanyí y corren en boca de la gent que no ha estada victima
de la maleida influencia castellana que en confongue per a
sempre. Amem (no la gent, sino la influencia).
Axí estam avuy per avuy. Idech haverli de fe notá á V. que de tot
lo enomenat ja hi ha mes de una dotzena y mitja de centenars
de papeletes fetes: lo que mos enreda ferm sobretot a mi son els
llibres del arxiu parroquial; per paga hi ha un baluá de coses
sense cap ni centené que un s’ha de posar be ab Deu per treure
aguyé; sucsehient les mes de les vegades que dins tapes de llibres
titolats p. e. Blanchs hi ha papers que en tota veritat les poren
enomenar Bregets ó Negres, y llavó per afagitó uns caractes de
lletre que el dimoni qui entrega trellat: ventura que hi pujam
armats de quatre ó cinch pereys de forros de paciencia... Tal
volta mes envant en tení llest l’arxiu de la Parroquia prendré,
si Deu ho vol, algunes seccions més.
Per lo que deix dit, vosté heurá notat que el dux noster, vuy
dí el mes arromengat de tots es el senyó Bonet. No creurá
l’entusiasme ab que treballa. L’altre diassa se va entrega a nel
Llombars un decapvespre a peu y duya ses butxaques mitx
plenes d’herbes que havía aplegades p’es camí y no sabía com
se deyen: varem fer vení un homo de debora ca-nostra y mos
digué es nom de moltes d’elles quedant lo més satisfet del mon.
¡Vage! Trob que per ara la cosa pinta comforme.
Comandacions de tots els colaboradors companyeros però d’un
modo especial de son aff. q. l. b. l. m.
Miquel Clar, Pvre.
P. D.
No pensava dirli que encara no han rebut cap número del
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Bolletí ni D. March Vidal ni D. Rafel Rosselló. Aquest necesita
també lo més prest pusible el seu número de llista per posar á les
cèdules. Vulga Deu benehí els nostros treballs com ho desitjam
de bon de veres.3
***
Palma, 13 gener, 903
					
		
Al Rt. D. Miquel Clar, Pre,
Amich estimat: rebudes les dues seues de 4 y 6 del corrent, pas
a contestarles lo més breu possible
A la del dia 4, contest lo següent: Bo es que’l Sr. Bonet haja
triada la secció de noms de llogarets y possessions de Santanyí;
però hi ha que tenir en conte quel’ objecte de replegar tals noms
no es per fer un diccionari geogràfich, sino per aprofitar totes
les paraules que tals noms contenen perque sovint succeix que
noms d’aquests son paraules de la llengua antiquíssimes, y que
ja no son usades per aquí, però sí a altres bandes. Per lo tant
hi ha que replegar tots aquests noms per lo que puguen servir
per el cabal de la llengua, no per lo interés geogràfich. Per
eczemple: els noms que diu de Pi des corp, camp d’En Torrella,
Es Figueralet, es puput, s’ulivera, no importa replegarlos; ara
Es Verger, es matá, sa Talayola, es Romariná, es Poassos, etc.
aquests convé replegarlos: Amb una paraula, aquells noms
que mos donen paraules molt conegudes y usades, no importa
recollirlos; ara aquells que mos ne duen de poch conegudes, no
gayre usades o molt estranyes, qu’un no veu que signifiquen,
aquells han de replegar. La questió es que servesquen per
aumentar el caudal de llengua. Vostès ara ja poren coletjir. Lo
que dich dels noms de possessions y llogarets, ho apliquin a la
geografia marítima, y que’n repleguin de noms.
Les cèdules que m’envia per mostra están bé; pot seguir així ben
descansat. Se veu que vostè se es fet cárrech bé de lo que se tracta.
Queden a conte de D. March Vidal les secc. que me indica, y
a conte de vostè les altres que’m posa. Té molta tela a tallar y
cosir.
3 ADROVER VICENS, Sebastià A. Som Miquel Clar, Pvre. Epistolari amb Mn. Alcover, amb altres
personatges destacats de la seva època i papers personals. Palma, Lleonard Muntaner, 2015,
Refaubetx, 31, pp. 230-232.
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Agraesch la adhesió a la protesta contra En Romanones, y lo
que diu sobre St. Martí de Canigó. Quant háguem d’enviar
l’ofrena per la restauració d’aquella famosa abadia, ja’ls
avisaré per si hi volen contribuir.
Rebuda y vista la poesia L’arbre de la nostra llengua, trop q’ha
millorat prou. Jo la’m miraré en tenir lleguda, y ja li diré pedres
menudes lo qu’ha mester, per treurela a rotlo.
En quant a la carta de dia 6, ja queda contestada amb lo dit.
¡Sí que poden seguir per el tirany comensat! ¡Endavant sempre!
y que me’n escriga de tant en tant de cartes així, amb tant de
delit y gaubansa y galanura de llenguatge. Per amor de Deu
que suprimesca allò de compañeros. Nosaltres no més tenim
companys y companyons.
Me comán molt ferm tots aquests escareders de diccionari que
se veu que se porten com tots uns homos.
Son afectíssim
Antoni Mª Alcover, Pvre4
Document de cabdal interès és la crònica de l’escapada filològica
que Mossèn Alcover i el jovenet Francesc de Borja Moll dugueren a
terme en Es Llombards pel febrer de 1922 i en la que romangueren
per espai de 4 dies a la casa pairal del corresponsal i col·laborador
Mn. Clar (Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana T. XIII. Generabril 1923. N. 1 maig-juny pàg. 12-15; escapada filològica que es dóna
aquí per reproduïda).
No vull acabar aquest apartat sense tenir presents a tots els
possibles informadors del Municipi que d’una manera o una
altra, afavoriren i feren més lleugera la feina de Corresponsals i
Col·laboradors. Cal una recerca exhaustiva als arxius pertinents per
intentar posar-los noms i llinatges i completar així el ric i preciós
mosaic de l’Obra del Diccionari al nostre municipi.

4 ADROVER VICENS [3], pp. 244-245.
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Bolletí ni D. March Vidal ni D. Rafel Rosselló. Aquest necesita
també lo més prest pusible el seu número de llista per posar á les
cèdules. Vulga Deu benehí els nostros treballs com ho desitjam
de bon de veres.3
***
Palma, 13 gener, 903
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4 ADROVER VICENS [3], pp. 244-245.
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3. El I Congrés Internacional de la Llengua Catalana: els
congressistes de Santanyí

Es Llombarts, 25 de setembre, 1906
A Moss. Antoni Mª Alcover, Vicari General.

Y als catalans tots, en general, els demanen la ajuda llur sense
distinció de classes ni categories. Criden els aciençats pera que
estudiin, els allunyats pera que s’acostin, y els presents pera
que’ls assisteixin; y que així, tots aplegats, facin un nou esforç
per la llengua y per la patria.
(La Comissió Tècnica encapçalada per Antoni Mª Alcover i A.
Rubió i Lluch).
El I Congrés Internacional de la Llengua Catalana tingué en
Mossèn Antoni Mª Alcover un dels més alts exponents i responsables
tècnics, organitzadors i executius. Ell fou qui dugué el pes i el maneig
d’aquest singular esdeveniment. El Congrés nasqué amb la idea
d’aconseguir un desenvolupament important dels estudis filològics a
Catalunya, a més de tractar de qüestions històriques i literàries que
amb la llengua estiguessin relacionades, tot abrigant aquest procés
de la necessària defensa i extensió que clamava la nostra estimada
llengua catalana. El Congrés, atenyent als seus objectius, es dividí en
quatre seccions: Filològica, Històrica, Literària i Social.
Mossèn Antoni Mª Alcover cercava desesperadament gent amb
força, geni i caràcter; gent que ell considerava decidida en tot
moment a contribuir d’una manera o l’altra en el redreçament d’una
llengua i d’una cultura la qual no era ni d’una cullerada conscient
de l’elevat grau de riquesa i vàlua de què era portadora i que,
malauradament, tot el seu potencial restava endormiscat en el llindar
fus de l’autoestima.
De tota la documentació conservada i d’entre tots els santanyiners,
la figura de Mn. Miquel Clar s’erigeix com a coordinador de les
tasques i com a persona de confiança de Mossèn Alcover.
Mossèn Antoni Mª Alcover trobava dificultats en trobar gent decidida
a ser Congressista i que a moltíssima d’aquesta gent, per diversos i
diferents motius, els feia peresa inscriurer-se. Interessantíssimes i
vivents són dues cartes pràcticament consecutives relatives ambdues
sobre el Congrés (AAM).
		

Molt senyor meu: fins avuy no he rebuda sa postal de V.. E-hu
comprench bé; me som portat com un chino. Sa causa d’haver
passat tan de temps sense dí res, res, res, referent a n-el Congrés
es estada aquesta: he tenguda a ca-meva sa majó de ses dues
úniques nebodes combregada y estremunciada a causa d’una
tifoidea fenomenal. Dich a V. amb tota veritat que fa dos mesos
llarchs –des dissapte de St. Cristofol día en que tal malaltía se
va declará- que no cern arrib so meu cedàs y diría mentida
si deya que en tot aquest temps he pensat gens ni mica amb
congressos; lo que me preocupava fort ferm eran es metges y es
modo y ses maneres com la tal neboda treuría es carro des mitj
des fanch. Per axò es estat que me son portat d’un modo tan
incorrecte. Per la tal conducta deman a V. mil perdons; y perque
V. veje d’una manera patent si renunciam o no facilment a n-es
titol d’entusiastes convensuts de sa Llengo catalana, del qual,
grácies a Deu, tenim a molta d’honra avanarmos, aprofitant es
temps que queda per inscriure congressistes dich que hey pot fer
inscriure es següents: Rt. Sr. Rector-Rts. D. Agustí Muntaner y
D. Miquel Sastre, prevs. vicaris, Rt. D. Miquel Muntaner, pre. D.
Llorens Bonet, D. March Vidal y D. Rafel Rosselló, el Vicari de
Ses Salines y el qui firma la present; suplicantli a V. que tenga
la bondat de ferné s’espera necessari per remetre s’import de
tals inscripcions; E-hu veurem, mem, si a Santanyí e-hi heurá o
no e-hi heurá congressistes. Si qualcún dels senyors enomenats
té vessa d’escupir la mosca, aquí som jo per regalarlí el tom del
Congres y afegirlí encara ses grácies si se digne acceptarlo; axí
coneixerá be tota sa grandari des mal ters fet a sa nostra parla
quant passi sa vista per damunt ses págines des mateix.-Fassi
favor de comanarrme molt en Miquel. Son afm. q.l.b.s.m.
									
Miquel Clar, Pvre.5
***
									
		
5 ADROVER VICENS [3], p. 257.
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Es Llombars, 5 octubre, 1906
		

A Mn. Antoni Mª Alcover, Vicari General de Mallorca.

Molt senyor meu: dimecres d’aquesta setmana vatx rebre
sa postal de V.; y air es paquet dels titols de ses inscripcions
santanyineres a n-el Congrès: moltes grácies per una y ets
altres. Amb sa primera (he d’esser franch) m’ha donada una
gran satisfacció dientme que Santanyí se’s posat a n-el cap
de tots els pobles en donar congressistes a n-el Congrès.; E-hu
veu V. com, encara que pobrets, som una mica richs, gracies a
Deu, d’entusiasme per la nostra estimada llengua Catalana?;
que Deu la mos conserv aquesta amor y la mos aument de
cada día més es lo que li demanam amb tot s’afecte del cor
molt espesses vegades? Sabem be lo que diu el Sr. Torres y Bages
“estimar el seu poble –o la seva llengua que’s lo meteix– es una
lley de sa naturalesa”: noltros la volem cumplir aqueixa lley
cost lo que cost a despich de totes les befes de la mala fe o de
l’ignorancí. ¿Será may una vergonya per nigú estimar de-bonde-veres sa mare? Qui no l’aprecía es un fiy bort indigne de
que la terra l’aguant y ben acreedor a sa compasió de totes ses
persones de seny que a n-el dia están tan clares per desgracía...
Respecte a vení jo a Barcelona per assistir a n-el Congrès, dech
dir a V. que el meu desitj sería de venirhí; però, homo, jo som
estat a Barcelona quatre vegades: he vist Montserrat, he vista
sa Universitat, he pujat dalt Montjuich, he pujat damunt el
campanar de la Seu, he visitat “El Siglo”, he vistes ses esglesies
de Sta. María del Mar, La Merce, El Pi, Betlem, St. Agustí, La
Seu, la dels Jesuites, he pasetjat pel Parque, amb una paraula,
conech perfectament be tota sa ciutat, vaig anar a s’Exposició
Universal del 88 – ¿I que li he de dir jo ara? per mí s’únich
atractiu que ara tendría la bellísima y noble Barcelona sería
just el Congrès y a n-aquest ¿qué hi tench de fer jo pobre de mí,
amb tota sa meva insignificancia dal s’esqueria, jo un trist
llombarderet--- jo pensaría que els mallorquins qui pogueren
coneixerme se riurían de mí per havermé arriscat a mesclarme
amb calops de tanta d’enomenada literari? Vosté que m’ho
dispensi; y ja lletgirém, si Deu ho vol, lo que diguen ses cròniques
ont supos que hi heurá de tot y molt. Axò sí, d’esperit empeny sa
meva paraula de que estaré sempre amb vostès per animarlos
en una empresa tan patriòtica, per fer mansballetes a n-el final
dels discurssos que s’hi pronunciaran o lletjirán, per participar
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del entusiasme general de tot Catalunya y demes regions, per
fer u, finalment, dins es nombre d’entusiastes admiradors del
nostre llenguatge matern y per demanar a Deu d’un modo
especial per V. anima y estaló principal de tota aqueixa gran
fábrica del grandios monument que s’alsará a la llengua amb
lo propvinent Congrès Internacional.- Com sempre, ja sap V.
que pot dispondre de son afm. amich y servidor q.l.b.l.m.
									
Miquel Clar, Pvre.6
Al llibre del Congrés editat l’any 1908, al llistat de Congressistes
Efectius que s’inicia a la pàgina 31, hi apareixen els vuit Congressistes
del nostre municipi per aquest ordre: Don Llorenç Bonet, Mn. Miquel
Clar, Mn. Miquel Muntaner, Mn. Agustí Muntaner, Rafel Rosselló, Mn.
Miquel Sastre, Mn. Rafel Sitjar i Don Marc Vidal. Cal destacar amb
majúscula que dels dos-cents indrets llistats, els inscrits procedents
de Palma de Mallorca ocupen la segona posició, després de
Barcelona, i els procedents del Municipi de Santanyí ocupen la vinti-sisena posició, empatats amb Felanitx i Madrid. A l’ACC s’hi guarda
gelosament el Títol de Congressista de Mn. Clar.
Francesc de Borja Moll escriu al seu Home de Combat que la
transcendència d’aquest Congrés per a la renaixença lingüística
i literària de Catalunya fou grandiosa. Tot el que s’ha fet després
en l’estudi, fixació, depuració i conreu de la nostra llengua, prové
de l’embranzida presa per la gent de 1906 en aquella assemblea
científic-patriòtica promoguda i organitzada per Mn. Alcover. Ja
en el seu dia, Enric Prat de la Riba puntualitzava l’endemà de la
inauguració que a la crida de mossèn Alcover hi ha respost, no una
aula, no una acadèmia, no un cenacle de gramàtics, sinó tot un
poble; tot un poble conscient de què, al salvar la seva llengua, ha
salvat la destinació futura de la raça.
Per tant, aquests santanyiners formaren part d’aquella gent de
1906, d’aquell poble, d’aquella crida destinada a perpetuar el nostre
tarannà, la nostra llengua, les nostres paraules.
4. El profit del record: Propostes
Les persones esmentades a l’inici d’aquesta comunicació no tenen
precedents com a figures culturals notables del nostre municipi,
precisament dins un període que és obviat i del qual es prescindeix,
ja sigui per desconeixença, desinterès o per estar considerat,
6 ADROVER VICENS [3], pp. 258-259.
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Miquel Clar, Pvre.6
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en l’estudi, fixació, depuració i conreu de la nostra llengua, prové
de l’embranzida presa per la gent de 1906 en aquella assemblea
científic-patriòtica promoguda i organitzada per Mn. Alcover. Ja
en el seu dia, Enric Prat de la Riba puntualitzava l’endemà de la
inauguració que a la crida de mossèn Alcover hi ha respost, no una
aula, no una acadèmia, no un cenacle de gramàtics, sinó tot un
poble; tot un poble conscient de què, al salvar la seva llengua, ha
salvat la destinació futura de la raça.
Per tant, aquests santanyiners formaren part d’aquella gent de
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6 ADROVER VICENS [3], pp. 258-259.
323

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

equivocadament, com a orfe de figures literàries locals d’interès que’l
puguin representar dignament; però període, aquest, transcendent
per a la història de la nostra llengua i cultura catalana en l’àmbit
nacional, en el qual es treballà de valent per forjar l’assentament de
les bases de la codificació del català. En aquelles saons, els nostres
conciutadans no disposaven de gramàtica, no tenien, per tant, normes
d’ortografia, però tenien les ganes i la determinació necessària per
col·laborar i liderar cadascú en el seu indret una sèrie d’iniciatives
que desembocarien amb la ràpida codificació ortogràfica i gramatical
del català. L’Obra del Diccionari amb el seu Bolletí i el I Congrés de
la llengua Catalana en són els seus dos grans exponents. Ambdós, no
només contribuïren a la renaixença lingüística del català en l’àmbit
literari sinó també en els usos socials diaris i quotidians. Després del
Congrés, l’ortografia, la gramàtica i el diccionari oficials es pogueren
difondre sense gairebé gens d’oposició arreu de les regions de parla
catalana.
El Municipi de Santanyí necessita recuperar definitivament la
memòria i el servei d’aquesta gent. Més que recuperar, diria que és
hora de dignificar la seva participació activa a tals obres i lloar les
seves actituds, tot col·locant-los al lloc que’ls correspon dins la nostra
Història.
Cal remarcar, a més a més, que el debat iniciat des de l’aparició de
l’escriptura, de si ajudaria a recordar o, al contrari, afavoriria l’oblit,
quedà automàticament trencat la nit del 2 d’octubre de 1868, quan
tot l’arxiu Municipal de la Vila de Santanyí que es remuntava a l’any
1300, quedà reduït a cendra. Cremadissa i revolta coetanis als nostres
corresponsals i col·laboradors, els quals es trobaren amb la tacitura
de créixer sense poder recordar ni tan sols poder oblidar els 568 anys
d’escriptura que el foc havia transformat aquell vespre en espurnes
que s’encastaren per a sempre entre la miríada d’estels lluminosos.
I malgrat la pèrdua de la història escrita, precisament d’una partida
de col·laboradors i congressistes sorgí un eco de la Post-Reinexença,
sobre tot amb el grup que formaven Mn. Miquel Clar, Don Llorenç
Bonet, Don Marc Talaia i Mn. Miquel Muntaner. El Sinvergüenza,
juntament amb la Historia de Santanyí, és la fita més alta de tota
una documentació manuscrita on les seves creacions literàries són
un excepcional i clar exponent de la literatura anomenada xarona
nascuda dins el marc de la Renaixença. A més a més, les seves obres
i creacions es recolzen clarament sota alguns dels eixos vertebradors
del sistema simbòlic generat a la Renaixença: la consciència
lingüística que centrava tots els seus esforços en la recuperació
de la llengua catalana; l’amor a la terra, eix d’un dels altres grans

projectes institucionals de la Renaixença: l’excursionisme; l’anhel de
coneixença, d’estudi i estimació tan de la llengua com de la terra
pròpies que desvetllaven la Renaixença, donà peu a la utilització
de la fotografia; les tertúlies intel·lectuals a l’estil de Frederic Soler
que emprava el pseudònim de Serafí Pitarra, rellotger i escriptor:
recordem que la seva rellotgeria acollia a la rebotiga importants
tertúlies d’intel·lectuals progressistes. Fou aquest el primer moviment
literari important al Municipi de Santanyí després de la cremadissa de
l’arxiu i que, malgrat mereix estudi apart7, entroncà amb l’Obra del
Diccionari i el I Congrés Internacional de la llengua Catalana.
Considero que continuam cecs davant una riquesa cultural i
humana que, a més a més, podria servir de reclam literari i qui sap si
turístic. La bellesa del municipi i l’encant d’encara ara certes regions
i cases citades a la bibliografia podrien ben bé facilitar l’elaboració
d’una ruta del Diccionari; una ruta de les paraules o senzillament una
ruta Alcoveriana. Talment com si d’un viacrucis es tractés: un exercici
lingüístic, arquitectònic i paisatgístic consistent en resseguir les
estacions commemoratives dels passos de l’Obra del Diccionari pel
nostre municipi de Santanyí amb un altre tipus de plafons i rajoles
com a indicadors, adaptats a les circumstàncies i a l’objectiu pretès.
Ruta que necessita desenvolupar-se i plasmar-se en un altre
context, no és aquest treball el lloc més adequat per raons obvies
d’espai i extensió. Però m’imagino un itinerari per les cases pairals
dels Corresponsals i Col·laboradors, així com la visita a altres edificis
emblemàtics i alguns racons de foravila relacionats amb l’Obra del
Diccionari; llocs tots ells vigents i ben definits, lligats a la filologia
d’Alcover i al traç de Borja Moll. Un itinerari que, a més a més,
hauria de tenir molt en compte i incloure les seccions triades pels
santanyiners, tria de la que es suposa certa especialització per part
del col·laborador i que, en alguns casos, són pròpies i identificadores
del nostre poble i entorn: Arxius de la Parroquia y Ajuntament,
ram de pescadors; música, solfa, instruments de música i orgues;
Cantoners y trencadors, contrabandistes, cosidores, roba blanca:
llençols, camises, mocadors; pedreny de construcció, pedreres. Ruta
que mereixeria ser enaltida amb l’aixecament d’un monument de
pedrenc com el de la reproducció a mida natural de les famoses
calaixeres d’Alcover amb el nom dels nostres protagonistes gravats a
alguns dels seus calaixos.
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Es tracta, en definitiva, de completar i arredonir el nostre paisatge
cultural i literari, fins i tot m’atreviria a dir els fills il·lustres de la
nostra vila (en el cas de Mn. Clar i Don Llorenç Bonet). Es tracta
de netejar el torrent de la memòria dels fems de la indiferència i de
l’oblit d’aquest període de la nostra història; es tracta de deixar que
l’aigua del reconeixent flueixi transparent i neta per tot el llit de
la nostra cultura local; es tracta que aquesta aigua del reconeixent
apagui la set que indueix a l’al·lucinació d’oblidar-ho tot i sepultarho en l’oblit o a la de recordar-ho tot i que el passat esborri la
possibilitat del present.
Tots tenim predilecció per certes èpoques de la història amb els
seus corresponents personatges i llocs. Alguns podem estar més
enamorats de l’època dels trobadors que de la Il·lustració; o ens
podem sentir més identificats amb el Romanticisme que amb la
Renaixença; o viceversa. Com també un es sentirà més atret amb
tot allò que fou i representà Bernat Vidal i Tomàs o en tot allò de
nou que suposà en Blai Bonet. Però no podrem mai defugir del seu
llegat perquè el nostre present cultural està pastat amb tot allò que
foren i ens deixaren ells. I això també succeeix amb les persones
que col·laboraren activament en l’elaboració del Diccionari i amb
les que prengueran part del I Congrés Internacional de la llengua
Catalana en aquest període arraconat de la nostra història local. De
la mateixa forma, les generacions futures estaran en major o menor
grau influenciades però evidentment empeltades per les obres dels
erudits i escriptors actuals.
L’únic motiu amb sentit de girar la vista enrere hauria de ser el de
dirigir la mirada a tot allò que ens dignifica i edifica com a persones, a
tot allò que ens uneix i que val la pena reproduir i conservar avui dia
per esdevenir conductes exemplars. I aquesta és, precisament, com
ja he comentat en alguna ocasió, la meva predilecció: trobar, veure
i donar llum en tot allò que escric i reprodueixo per a celebrar el
matrimoni de la Humanitat. Personalment, considero que contribuir
a la renaixença lingüística del català en l’àmbit literari i en els usos
socials diaris i quotidians, així com assolir amb èxit la difusió de
l’ortografia, la gramàtica i el diccionari oficials arreu de les regions de
parla catalana, ben bé es mereixen gaudir del reconeixement i l’espai
pertinent dins la història cultural i literari del nostre estimat Municipi.
Com deia Mn. Alcover l’empresa va ser grossa, va ser llarga i
demanà molt de pit, molt de seny, molt de suc de cervell. Ells estaven
segurs de tenir el pit i així ho demostraren. Si tenien el suc de cervell
i el seny que calia, deia Alcover que no ho havien de dir ells: ho
havia de dir la seva Obra. I la seva Obra s’ha pronunciat amb escreix.
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Ara ens toca a nosaltres recollir el relleu i mantenir en bon estat
l’Obra que d’ells hem heretat. Com?! Senzillament tinguem el pit per
continuar emprant la nostra llegua amb justícia i dignitat i tinguem
el seny necessari per agrair i recordar als nostres conciutadans que
treballaren per servar les nostres paraules en un moment tan delicat
i decisiu. Personalment, estic convençut que tenim el pit. Si tenim el
seny que cal no ho dirà la seva Obra: ho dirà la nostra memòria.
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DE PROFESSIÓ, I PER AFICIÓ, BRODADORES
Cristòfol-Miquel Sbert Barceló

Resum
L’objectiu d’aquesta comunicació és apropar el lector a la història,
ensenyament i importància del brodar com activitat professional a
Santanyí, a les alternatives que s’han anat obrint i tancant a la dona al
llarg d’aquest temps, la tipologia del brodat, la novetat de la seguretat
social, les caps ensenyants, les intermediàries i les cases demandants,
el brodat a màquina, el final de l’activitat, el record que en tenen les
brodadores així com el desinterès general actual pel tema.
BRODAR significa ornamentar (una roba, un teixit) amb dibuixos
fets amb passades d’agulla emprant fils de cotó, llana, seda, argent,
etc.
Antiguitat
Es troben referències i producció d’aquesta feina artística,
especialment casulles i brodats de temàtica religiosa, a Mallorca
d’ençà set-cents anys. En el bordado artístico como en las demás artes
podemos distinguir épocas y estilos. Cada una tiene un estilo pròpio,
el gòtico en los siglos XIII, XIV y XV, el renacentista; en los siglos
XVII y XVIII, el barroco; el rococó, el imperio y en nuestros días el
modernista, cada uno con su sello especial y bien definido. Cuando
parece que està en auge el gremio de bordadores es en el XVI, tanto
que foman gremio ellos solos, a part dels pintors, per tal d’acollir-se
als avantatges dels socors mutus, bajo el patrocinio de la Nuestra
Señora de la Clastra o de la Grada de la Catedral. Precisament un
dels carrers prop de la Seu, el del Palau reial, es deia carrer del
brodadors. Era un treball exclusiu d’homes, fins ben entrat el XIX no
hi destaca la dona, que finalment el monopolitzarà.
Encara el 1890 a Santanyí la única sortida laboral per a les
dones era el camp. Hi havia talls de moltes entrecavadores. El Dijous
Jarder, es conta, era un dia de bullanga per a elles i pels joves del
camp: aquests abandonaven el seu tall i anaven a veure les al.lotes
d’un altre. Armaven unes gresques ben altes de punt a força de
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pegar-se empentes i jugar a
“tomar pins” i “a la una bota la
mula”. Els amos, en previsió,
les enviaven a entrecavar a una
tanca prop de la vila i prop
del camí, perquè quan devers
migdia es mogués la maror,
al crit de la majorala, anassin
a empentajar-se fora del tros.
I elles, previsores, per evitar
espectacles
inconvenients,
aquest dia es posaven calçons
d’home. Ben aviat, tot això es
va perdre, les al.lotes deixaren
les xapetes i es posaren a
brodar. Això fou possible
perquè amb el progressiu
establiment de possessions la
majoria de caps de família
ja disposaven d’algunes terres
pròpies i amb la progressiva
introducció d’eines i maquines
en el camp elles ja sols hi
anaven a treballar en tasques
familiars puntuals. Quan
Tovalles brodades de passat,
s’estengué l’activitat del brodar
amb arenilla i gerses (1960)
al poble aviat destacaren les
(Maria Ferrer Mir).
caps, que mostraven de brodar
a grups d’al·lotes, Maria “sa mestra” (finals del XIX) o Maria “Patrona”
i Àngela Bel Febrer (ambdues els anys 20), la darrera tenia el seu
taller d’aprenentatge al carrer d’es Sol, 24, o les germanes Canonge.
De 1917 tenim aquesta glosa:

D’esquerra a dreta: Catalina Vidal Sales i sa mare Antònia Sbert Felip,
Sebastiana Nicolau, Sebastiana Verger, Maria Roig Tatau i
sa neboda Maria Roig Tatau. (Catalina Vidal)

plata, modistes i botigueres. A aquest percentatge, però, s’hi han
d’afegir les aprenentes i joves fins a 22 anys. Durant aquest temps
el brodar coincidí amb l’apogeu de la fabricació de bossetes de
plata, per guardar-hi monedes o petites joies, i que també requerien
una laboriosa i feixuga activitat visual supeditada al bon voler de la
Farinera, ja que s’havien de saldar les anelletes una per una. Aviat
però passaren de moda.

Però quantes n’hi devia haver? Segons el cens electoral de 1932,
el percentatge de fèmines majors de 23 anys que es consideren
treballadores del camp era únicament del 10,6%, aquest xifra és
semblant al del total de brodadores, fabricadores de bosses de

La Segona República i la guerra
A partir de 1931 s’obriren noves vies per a l’educació i l’alliberació
de la dona. Es concedí el dret de vot, s’establi l’equiparació salarial,
s’aprovà el matrimoni civil i el divorci, s’establí l’assegurança
obligatòria de maternitat, es permeté la coeducació i s’obriren escoles
nocturnes, s’aboliren les assignatures domèstiques i religioses, en
conseqüència es reduí significativament l’analfabetisme femení.
A Catalunya fins es permeté la dispensació d’anticonceptius i se
legalitzà l’avortament. El cop d’estat del juliol del 1936 trencà tot
aquest avenç, quaranta anys.
La demanda sumptuària de teles brodades no era constant. Durant
la guerra civil, per exemple, la baixada fou dràstica i persistent.
Durant el Moviment, com poc temps després esdevindria a tot el
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A Santañí tenim metles cuidores
I porcs que tenen es mal
i moltes brodadores
que broden en es portal.
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món en guerra des dels Estats Units i Gran Bretanya fins al Japó que
les dones prengueren el relleu
en la indústria armamentística,
dels homes mobilitzats per
la Segona Guerra Mundial,
aquí s’encarregà les al·lotes
falangistes la tasca de sortir a
rotllo. Es dedicaren a brodar
fletxes, confeccionar gorres i
camises per el partit, preparar
i recollir roba i aliments per
a la Creu Roja de Palma,
fer col·lectes i participar en
desfilades. Paradoxalment la
Falange va tenir un efecte
alliberador sobre les joves que
es posaren a treballar en grups
subjectes a unes obligacions i
disciplina i començaren a gaudir
d’un estatus i llibertat que
no tenien abans. Aquest actiu
paper que momentàniament
s’havia concedit a la dona, va
desaparèixer un cop acabada
la contesa. Com que no hi
havia feina per a tots, la dona
tornà a passar al paper passiu,
conservador d’abans, de mare i
Adreç de taula de punt d’ombra (1960)
mestressa de casa, supeditada
(MFM).
al marit.

en vingués de família ni tothom tenia un pare suficientment liberal
per deixar la filla exposar-se tota la setmana als perills de la ciutat,
i pel que fa a fora vila, qualsevol cosa abans de dedicar-s’hi. Llavors
l’eixida més tranquil·la, neta i moral era anar a aprendre a cosir o
a brodar sense moure’s del poble. La primera activitat requeria una
molt més llarga preparació per començar a guanyar i un ull especial
per aconseguir què la roba caigués bé, mentre que el brodar si es
tenia bona vista i una mica de gust era a l’abast de qualsevol. Per
tant, l’oferta de tallers de brodadores era molt substanciosa, mentre
que els tallers de costura, com que el cosir fins que no es dominava
no retia, eren comptats: el d’Antònia Amengual Fasol, el de Catalina
Vila Cama, el de Catalina Sitjar Patrona o el de Margalida Colomí.

Adreç de llit brodat de passat amb gerses, richelieu fet a mà i repujats (1880)
(MFM).

La postguerra
En acabar la guerra les caps s`enfrontaven a un panorama laboral
descoratjador ja que a la dràstica baixada de la demanda s’hi afegia
la mancança de fil que no es trobava sinó era fora de l’illa, com el fil
Manresa de Barcelona. Les núvies que no tenien prou cabals i que
no podien prescindir dels seus adreços havien de recórrer a baratar
hores de brodar per, per exemple, jornals al camp. Pel que fa a les
al·lotes, la necessitat d’aportar per a les despeses de la casa i de les
seves pròpies era imperiosa. I l’emigració era feu exclusiu de l’home,
l’anar a servir a ciutat no era del seu grat, desplaçar-se per seguir
alguns estudis com el magisteri no era a l’abast de qualsevol que no

Primers passes i estris
Solien començar a edat primerenca, entre els dotze i els catorze
anys. Hi havia alguna autodidacta amb ganes d’iniciar-se que
s’exercitava amb una fulla de moro que anava foradant amb l’ajut
de la punta d’un caragolet marí. Moltes començaven a practicar a ca
ses monges, on de primer solien fer punts i després copiaven alguna
fulla sobre un pedaç. Al matí, les franciscanes mestres impartien
l’ensenyament oficial repartint les nines per seccions dins una única
gran aula, mentre que la tarda —entre les 3 i les 4,30— la dedicaven
a la labor i ensenyaven a fer randa amb el mundillo i a brodar en les
modalitats de punt mallorquí, punt enllaçat, lagartera o de creueta,
qui no ha admirat aquells mocadors amb tot l’abecedari brodat
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d’aquesta faiçó? Entre les mestres brodadores es recorda Sor Maria
Vadell d’es Goret Vell (a ses Salines) i sor Antònia de Crist Rei i sor
Maria de la Creu. Aquesta insistia en l’estalvi: Si feis el agullerets
massa llargs el dimoni se’ls endurà i en farà una cadena amb la qual
us estirarà cap a l’Infern. En acabar la classe, l’ensenyant cridava
en castellà Doblen!, alliberades retiraven els ormejos al quartet dels
tambors i passaven finalment el rosari, ja que a l’horari matinal sols
resaven una avemaria a les hores. Les alumnes hi solien anar fins a
l’edat de setze anys. Les monges, que s’encarregaven de brodar el
que atenyia a l’església, també rebien encàrrecs casolans com unes
grans estovalles de punt d’Assís per a l’amo d’es Rafal, que volia
inaugurar el seu nou menjador.

era benvinguda, des de la sobtada visita d’un fotògraf ambulant, les
provocacions parauleres a un pagès de fora poble (en absència de la
cap), la convidada d’una aficionada cantant a passar una estona, fins
a l’encalç d’un conill escapat de la gàbia pel carreró del teatre.

Adreç de llit, de passat amb gerses, amb entrados fets a mà,
amb tonalitat de marfil (1968) (MFM).

L’Ajuntament incentivava el brodat de les cintes, les joies, que per
les festes patronals de Sant Jaume corrien els al·lots. Es concedien
dos premis a les brodadores, un per a les petites i un altre per a les
més grans. Era un vertader punt d’honor anar a recollir la distinció.
Com en una escola, en els tallers de brodadores, les joves i
adolescents s’atenien a unes estrictes normes. Millor treballar a dintre,
on els al·lots no gosaven entrar, que al carrer i la qui no feia la feina
bé l’havia de repetir; això sí, els seus descansos eren aprofitats per
berenar, cantar i riure. L’únic que se’ls solia demanar era de dur una
pastilla de sabó per rentar-se les mans. Tampoc es distingien per la
seva aconfessionalitat, diàriament passaven el rosari. Aleshores i com
sempre qualsevol cosa que interrompés la seva monotonia laboral
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d’aquesta faiçó? Entre les mestres brodadores es recorda Sor Maria
Vadell d’es Goret Vell (a ses Salines) i sor Antònia de Crist Rei i sor
Maria de la Creu. Aquesta insistia en l’estalvi: Si feis el agullerets
massa llargs el dimoni se’ls endurà i en farà una cadena amb la qual
us estirarà cap a l’Infern. En acabar la classe, l’ensenyant cridava
en castellà Doblen!, alliberades retiraven els ormejos al quartet dels
tambors i passaven finalment el rosari, ja que a l’horari matinal sols
resaven una avemaria a les hores. Les alumnes hi solien anar fins a
l’edat de setze anys. Les monges, que s’encarregaven de brodar el
que atenyia a l’església, també rebien encàrrecs casolans com unes
grans estovalles de punt d’Assís per a l’amo d’es Rafal, que volia
inaugurar el seu nou menjador.

era benvinguda, des de la sobtada visita d’un fotògraf ambulant, les
provocacions parauleres a un pagès de fora poble (en absència de la
cap), la convidada d’una aficionada cantant a passar una estona, fins
a l’encalç d’un conill escapat de la gàbia pel carreró del teatre.

Adreç de llit, de passat amb gerses, amb entrados fets a mà,
amb tonalitat de marfil (1968) (MFM).

L’Ajuntament incentivava el brodat de les cintes, les joies, que per
les festes patronals de Sant Jaume corrien els al·lots. Es concedien
dos premis a les brodadores, un per a les petites i un altre per a les
més grans. Era un vertader punt d’honor anar a recollir la distinció.
Com en una escola, en els tallers de brodadores, les joves i
adolescents s’atenien a unes estrictes normes. Millor treballar a dintre,
on els al·lots no gosaven entrar, que al carrer i la qui no feia la feina
bé l’havia de repetir; això sí, els seus descansos eren aprofitats per
berenar, cantar i riure. L’únic que se’ls solia demanar era de dur una
pastilla de sabó per rentar-se les mans. Tampoc es distingien per la
seva aconfessionalitat, diàriament passaven el rosari. Aleshores i com
sempre qualsevol cosa que interrompés la seva monotonia laboral
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Els estris necessaris per poder brodar eren ben senzills, un didal
de metall per a la mà dreta, un de pell per a l’anular de la ma
esquerra, un tambor amb una corretja, pedaços de roba per protegir
la roba que es manejava, un parell de tisores de brodar, un punxó
d’os per fer els ullets, les agulles de brodar, fil de distintes gruixes i
colors i dues cadires, una de baixa per seure-hi i una d’alta per posarhi el peu, a un barreró de la qual a l’estiu es penjava un drap humit
per eixugar-se les mans i evitar que l’agulla giscàs. La seva patrona
eclesiàstica aleshores ja era santa Llúcia.

Tipus de brodats
N’hi ha una selecta varietat. El brodat de passat, de realçament,
que solia ser blanc és el millor, el més difícil i el més fi. Inclou la
gersa, el punt de trau, el d’arenilla, el richelieu, el d’ombra, el de
teixit i el toledà que es poden combinar entre ells. També hi ha el
punt de creueta i el punt de cadeneta o punt mallorquí que pot ser
també en colors.

Adreç de taula de passat, amb gerses i voreta de repunt (1973) (MFM).

Llençol de passat repujat, amb gerses molt treballades (1930) (MFM).

Per a la clientela del poble es brodaven majorment camises de
dormir, de roba de fil o de costurera, adreços de llit, capçals, llençols
i coixineres, i adreços de taula, com tapetes, camins i torcaboques,
és a dir la calaixada nupcial. Per a la demanda forana a més es
brodaven des de cortines, jocs de bressol, tovalloles, combregadors o
mocadors de butxaca, fins a rebosillos i mantons de Manila. També
pel seu compte les brodadores feien cortines, flassades i cortinetes
de vidriera, de randa amb agulla de ganxet.
A més del brodat casolà, per atendre la demanda del poble, la més
selecta, es brodava d’embarc, per a l’exportació o per a la venda a
les botigues de records del litoral, que solia ser de qualitat inferior,
tant pel menys temps que s’hi invertia com pel fil emprat, que ja no
era fort ni de la marca Àncora, que venia en rodetes de fusta i no de
cartró. Mentre que feina d’embarc és sinònim de treball fet de pressa
i sense mirament, brodar-ho, ho és de feina feta a la perfecció.
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dormir, de roba de fil o de costurera, adreços de llit, capçals, llençols
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brodaven des de cortines, jocs de bressol, tovalloles, combregadors o
mocadors de butxaca, fins a rebosillos i mantons de Manila. També
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de vidriera, de randa amb agulla de ganxet.
A més del brodat casolà, per atendre la demanda del poble, la més
selecta, es brodava d’embarc, per a l’exportació o per a la venda a
les botigues de records del litoral, que solia ser de qualitat inferior,
tant pel menys temps que s’hi invertia com pel fil emprat, que ja no
era fort ni de la marca Àncora, que venia en rodetes de fusta i no de
cartró. Mentre que feina d’embarc és sinònim de treball fet de pressa
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Pel marcatge sobre la roba
es requereix tenir un dibuix
previ. Si el treien d’un disseny
sobre paper era suficient calcarlo amb un paper blau davall.
Si l’original era un brodat
sobre roba, es passava una
pedra de carbó sobre un paper
de seda que s’havia aplicat
sobre l’original i sobre aquell
dibuix es feia el calco. Es podia
recórrer a la tècnica d’un pintor
minuciós com Cosme Coves, si
bé hi havia al·lotes que feien
els dissenys elles mateixes.

Adreç de taula de punt mallorquí
(cadeneta) (1983) (MFM).

Influència
No calia arribar al virtuosisme en aquesta activitat per desenvolupar
el gust per l’obra ben feta i la pulcritud personal. Don Bernat Vidal
admirava les mans de damisel·la, fines, polides i nobles de les
brodadores. I encara més, afegia: Regularmente, unas manos de tan
exquisita pureza suponen un alma rechinante de limpieza, integral.
La convivencia con lo bello y la cooperación en la obra de arte ha de
afinar, sin duda, el espíritu haciéndole sensible a lo más sutil.
Autònomes
Moltes d’elles, mitjançant la cap, començaren a cotitzar a la
seguretat social al llarg d’un període establert de 5 anys i set mesos,
contribuint amb el 2,5% del que cobraven, amb la qual cosa ara
tenen una paga d’un poc més de quatre mil euros anuals. Tot i que
no cobraven més de 75 cèntims de pesseta per hora, amb un control
rigorós de les despeses s’hi podia viure, o al manco era un bon ajut
per a l’economia familiar. Si es feia una jornada maratoniana de
catorze hores fins a mitjanit en apagar-se el llum es podia fer un bon
jornal, que no tothom estava disposat a suportar. Algunes vegades, si
s’havia d’entregar la feina aviat, s’hi podia fer un excés al llum de la
bombeta d’una làmpada de corriola, d’un llum de braç. .. o del que
fos quan l’electricitat feia pana.
Els anys quaranta i cinquanta
Segurament el punt àlgid pel que fa a nombre d’al·lotes que es
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Adreç de taula de creueta de tres fils (1960) dirigida per madò
Terola de Campos (Margalida Lladó i Maria Bonet Rado).

dedicaven a brodar o a anar a cosir fou durant aquest període. En
independitzar-se, es posaven a la tasca d’hora, darrera la finestra,
amb aturades per berenar i dinar. A partir de la posta de sol ja
treballaven per al seu propi adreç. El que cobraven ho entregaven a
sa mare, qui puntualment a la primavera i a la tardor les entregava
una quantitat per poder fer-se un vestit. El diumenge a la tarda,
una mica d’esbarjo, anaven a voltar per sa plaça i a fer broma amb
els joves. La rivalitat, per intentar destacar personalment sobre les
companyes sempre existí com per tot, però no hi havia rivalitat entre
les diferents escoles, ajudant-se quan era necessari accelerar alguna
comanda. No era estranya l’estampa de veure tres o quatre al·lotes
amb els seus tambors fent feina sobre la mateixa peça.
Gairebé tothom brodava, en total podien passar del centenar i mig,
la gran majoria per altri, per fer-se un guany des de casa estant, sense
haver de sotmetre’s a ningú. La resta, les que no ho necessitaven,
brodaven per entreteniment. Això donà lloc a principi dels anys
seixanta a una segona crisi, ara deguda sobretot a l’excés d’oferta de
brodadores. Es conta el cas d’una jove molt elegant, i dispendiosa
com son pare, que brodava d’amagat per tal de fer veure que la
seva situació econòmica no havia afluixat. Aleshores l’educació que
rebien totes era gairebé la mateixa, la de les monges i la casolana,
l’internament en un col·legi si no anava acompanyat del pla d’estudis
oficial, exigent i aprofitat, era poc significatiu.
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no cobraven més de 75 cèntims de pesseta per hora, amb un control
rigorós de les despeses s’hi podia viure, o al manco era un bon ajut
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catorze hores fins a mitjanit en apagar-se el llum es podia fer un bon
jornal, que no tothom estava disposat a suportar. Algunes vegades, si
s’havia d’entregar la feina aviat, s’hi podia fer un excés al llum de la
bombeta d’una làmpada de corriola, d’un llum de braç. .. o del que
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dedicaven a brodar o a anar a cosir fou durant aquest període. En
independitzar-se, es posaven a la tasca d’hora, darrera la finestra,
amb aturades per berenar i dinar. A partir de la posta de sol ja
treballaven per al seu propi adreç. El que cobraven ho entregaven a
sa mare, qui puntualment a la primavera i a la tardor les entregava
una quantitat per poder fer-se un vestit. El diumenge a la tarda,
una mica d’esbarjo, anaven a voltar per sa plaça i a fer broma amb
els joves. La rivalitat, per intentar destacar personalment sobre les
companyes sempre existí com per tot, però no hi havia rivalitat entre
les diferents escoles, ajudant-se quan era necessari accelerar alguna
comanda. No era estranya l’estampa de veure tres o quatre al·lotes
amb els seus tambors fent feina sobre la mateixa peça.
Gairebé tothom brodava, en total podien passar del centenar i mig,
la gran majoria per altri, per fer-se un guany des de casa estant, sense
haver de sotmetre’s a ningú. La resta, les que no ho necessitaven,
brodaven per entreteniment. Això donà lloc a principi dels anys
seixanta a una segona crisi, ara deguda sobretot a l’excés d’oferta de
brodadores. Es conta el cas d’una jove molt elegant, i dispendiosa
com son pare, que brodava d’amagat per tal de fer veure que la
seva situació econòmica no havia afluixat. Aleshores l’educació que
rebien totes era gairebé la mateixa, la de les monges i la casolana,
l’internament en un col·legi si no anava acompanyat del pla d’estudis
oficial, exigent i aprofitat, era poc significatiu.
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Caps
Es recorden molts tallers al llarg del temps. Can Soler des carrer
de s’Aljub, Margalida Escalas Metles, mare de Coloma Servera;
Francesca Coves; sa madona de can Llaneres; Maria Farinera, mare
d’en Andreu Caldentey Petit; Antònia de Cas saig; Miquela Cànaves
Jordiona; Francesca Pep Calent mare dels germans Timoner; Miquela
des carreró, mare dels Covetes; Catalina Felip mare d’en Vicenç Sbert;
Antònia Sbert Felip, mare de Catalina Vidal; Catalina Nea; Francesca
Xesc, germana del capellà Andreu Rado; Tonina-Aina Vidal Perica;
Maria Trapassera, dona d’Antoni Pedreres; Magdalena Llambies
del carrer de ses Parres; Coloma Tatau, del mateix carrer; Antònia
Muntaner de cas Majora o Catalina Picornell, mare d’Antònia Vicens,
Confita. Cada una d’elles tenia un grupet de nou o deu al·lotes, la
qual cosa dóna idea del nombre de persones que integraven el gremi.
D’altres, com les germanes Francesca i Magdalena Amengual, de
s’Ànima, les germanes Vidal, Cecília i Jerònima, de cas Capeller,
Antònia Bonet Adrover Apotecari, Maria Sbert Vidal Felip, Maria Clar
Tomàs d’es Molí, Margalida Xamena, Catalina Monserrat, Maria Ferrer
Ponç, Margalida Cànaves Pedreres, Margalida i Joana-aina Roca Llopis
Barato, Margalida Caldentey Mossa, Catalina Vidal Cosme o Catalina
Grimalt treballaven pel seu compte; també n’hi havia d’Alqueria
Blanca i d’es Llombards.
Sempre destacava la que hi tenia més afició que la mitjana i
s’atrevia amb feines més complicades. Hi havia casos de brodadores
molt bones i fines, que conscients de la seva vàlua anteposaven la
seva feina a qualsevol tasca domèstica, que consideraven un destorb
a esquivar. Que en cinc minutets tenien el dinar enllestit, o deixaven
que el fes una aprenenta, vaja.
Les cases que proveien la feina
La demanda local constituïa una petita part del total, la proporció
més considerable era a compte de botigues de fora com Can Gelabert,
Pons i Bonet, de Sant Nicolau, Font i Carbó o La flor de fil, ubicada
al Born, les germanes Ginestra, que eren menys rigoroses i exigents
que les altres, totes de Palma, o la Casa Sivilla, S.L. posteriorment
convertida en Joan Rafols Sicart, de Barcelona. Sovint eren les pròpies
cases encarregades que enviaven la roba ja marcada i el fil a emprar.
El brodat era sol·licitat per persones del gran món, com la família
March, Isabel Preisler, Carmen Sevilla, amb motiu de les seves noces,
o la família reial. Les peces que es brodaven per a aquesta —mitja
dotzena de llarguíssimes estovalles amb els seus torcaboques, per
exemple— en comptes d’anar signades amb les seves inicials o

Brodats artístics de teixit (Antònia Bonet Adrover, Apotecari 2004).
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a esquivar. Que en cinc minutets tenien el dinar enllestit, o deixaven
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que les altres, totes de Palma, o la Casa Sivilla, S.L. posteriorment
convertida en Joan Rafols Sicart, de Barcelona. Sovint eren les pròpies
cases encarregades que enviaven la roba ja marcada i el fil a emprar.
El brodat era sol·licitat per persones del gran món, com la família
March, Isabel Preisler, Carmen Sevilla, amb motiu de les seves noces,
o la família reial. Les peces que es brodaven per a aquesta —mitja
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llinatge havien d’anar marcades amb una sumptuosa, imprescindible
corona. També durant els anys quaranta la possessió del Rafal des
Porcs exigia aquesta augusta distinció. Carme Font, de Palma, era la
regent del palau de Marivent i era una de les que feia de contacte
amb l’encarregada local és a dir la que “duia paquet” i que percebien
una comissió per la tasca de distribuir la feina entre les brodadores,
pagar-la, enviar-la per l’agència de transport o s’exclusiva’ i finalment
fer-se’n responsable.

En principi s’optava per brodar
a mà el llençol de fil de l’adreç i es
reservava el de drap per posar-lo
a baix. Aviat aquest fou substituït
per un de cotó i s’acabà per posar
llençols de tergal i s’oblidà el brodat
i el remirament. El destí de l’ancestral
llençol de drap fou així mateix molt
digne, la cortina i el cobertor amb
entradors de randa. Avui en dia als
països asiàtics encara es cerca el
brodat com un luxe a l’abast de
poques butxaques.

El brodat a màquina
Si bé a ses Salines ja feia molts d’anys que es practicava, a Santanyí
l’introduí el 1948 la jove Margarida Piquer Perelló que en no deixar-la
son pare estudiar es decidí per aquesta opció. Hagué d’anar a Palma
a aprendre’n. Allà hi tenien representació les dues famoses marques
de màquines de cosir i brodar, la Singer a la plaça de Cort i l’Alfa, al
carrer del Sindicat, que es comprometien a ensenyar el seu maneig
als compradors. Si bé la feina feta a màquina no és tan selecta,
tampoc el seu cost no passava d’una setena part de la manual. La
màquina no pot substituir la mà a l’hora de fer el punt mallorquí ni
pot donar el toc màgic a l’acabat que li pot transmetre una brodadora
mestra però, per altra banda, fa assequibles brodats onerosos i bells
com el richelieu.

El final
Aquesta activitat com a modus
vivendi acabà al voltant del 2006 quan
ja el brodat era un article sumptuari, Corona amb la qual se senyava la
de luxe, que es remunerava a 1,80
roba de la casa reial
euros l’hora. Amb el temps les
(Coloma Tomàs).
caps s’anaren aturant i les alumnes
es dedicaren a fer les feines de brodat que els demanaven en el
poble. Les al·lotes joves, descobertes les cales sobretot a partir dels
anys seixanta, ja preferien treballs més lleugers, assegurats i millor
remunerats en el sector turístic, tot i que s’hi havia d’anar en mobylet
o aplicant un motoret a la quotidiana bicicleta. Finalment les núvies
també acabaren per prescindir del brodat i per ventura s’estimaven
més altres luxes. I el que era pitjor, quan qualcú demanava pressupost
ho feia pensant en un possible regal i volia “que fes planta i costàs
poc”.
Amb el gradual accés de la dona al món de l’educació i del
treball i per tant a disposar de menys temps lliure, en plantejarse de treure les delicades estovalles a taula, d’haver de planxar o
d’haver d’exposar els llençols al suplici de la rentadora, s’ho pensen
dues vegades. I amb el temps aquests petits tresors, desbaratats els
adreços, barrejats amb altres peces de roba arruades, amb taques
grogues sobrevingudes, ja no fan goig de contemplar-los, i van
romanent oblidats. El seu destí, en mans de gent que no ha conegut
la seva èpica, és realment incert.
Elles, les brodadores, ho lamenten, ja que el brodar fou part
important de la seva vida no sols laboral sinó també creativa i se’n
senten molt orgulloses i realitzades.
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Conclusions
1) Aquesta activitat representà un bon complement per a
l’economia familiar, que alguna vegada fins superava els minsos
ingressos del marit.
2) Gairebé totes les dones sabien brodar, al manco de creueta, i
moltes en vivien. Hi pogué arribar a haver al mateix temps al poble
prop de cent-cinquanta brodadores, entre aprenentes i professionals.
3) Hom era conscient que pel que fa a resultats en aquesta feina
no calia anar a cercar fora del poble, no restaven a la saga. Eren
reconegudes arreu com les millors.
4) Aquesta eixida laboral massiva femenina abastà des de la
darrera dècada del segle XIX fins el 2006.
5) Tothom recorda molt positivament el brodar, com una vertadera
font de satisfaccions personals.
Agraïments:
Maria Sbert Vidal, Antònia Bonet Adrover, Jerònima Vidal Garau,
Maria Clar Tomàs, Margalida Piquer Perelló, Coloma Servera Metles,
Francesca Ferrer, Maria Bonet Rado, Coloma Tomàs Llambies,
Francesca i Magdalena Amengual, Catalina Ponç Escalas, Catalina
Vidal Sbert, Rosa Vidal Llambies i Francesca Garí Vidal per la seva
informació oral, Paula Burguera Garí per la correcció i Joan Pinya
Amengual per les fotografies.

CORRESPONDÈNCIA DE BLAI BONET
AMB XAVIER BENGUEREL I LLOBET:
CATORZE CARTES INÈDITES (1958-1974)
Ramón García Palacios

«D’aquest acte, en sortí la idea que jo havia d’anar per tot arreu
de Catalunya. D’aquesta manera va començar la meva vida de
conferenciant, en el cotxe de Xavier Benguerel, acompanyat
també per Joan Sales, vaig anar, dissabtes i diumenges, a Manresa,
Terrasa, Granollers, Sabadell, [...]»1

La documentació que s’ha conservat de la relació epistolar entre
Blai Bonet (1926-1997) i Xavier Benguerel i Llobet (1905-1990) són
les catorze cartes que aquí reproduïm, totes de Blai Bonet, datades
a Santanyí, a Vilassar de Mar i a Barcelona entre el juliol de 19582
i l’octubre de 1974. De les catorze cartes, tretze provenen del Fons
Xavier Benguerel i Llobet, actualment dipositat a la Biblioteca de
Catalunya;3 i una del Fons Blai Bonet, actualment dipositat al Centre
de Poesia Contemporània Blai Bonet, seu provisional a Santanyí
del fons del poeta, fins a la posada en funcionament de la Casa

1 BONET, Blai. La vida i els meus instants. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 1987, p. 23.
2 Malgrat que la carta més antiga que reproduïm és de juliol de 1958, tenim constància de
contactes anteriors en el temps. Lluís Busquets i Grabulosa ha realitzat l’ordenació, estudi i
anotació de deu epistolaris de Xavier Benguerel, de la Guerra Civil fins a l’any 1955 i que
constitueixen la base de la seva tesi doctoral: «Xavier Benguerel: epistolaris de l’exili (19401955)». Treball d’investigació llegit a la Universitat de Barcelona (1991). A partir d’aquest treball
va publicar un estudi sobre Benguerel (Xavier Benguerel, la màscara i el mirall. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995) i la correspondència amb Joan Oliver (Epistolari
Xavier Benguerel-Joan Oliver. Barcelona: Proa, 1999). A Xavier Benguerel, la màscara i el
mirall, Lluís Busquets menciona l’existència d’una postal enviada per Blai Bonet des de
Mallorca el 23 de maig 1945 i que constitueix, per tant, el document més antic del contacte
entre els dos autors. També menciona una carta enviada per Blai Bonet des de Riells de
Montseny el 28 d’agost de 1958. Aquests dos documents no s’han localitzat al Fons Xavier
Benguerel (a partir d’ara FXBL). Vegeu-ne: BUSQUETS I GRABULOSA, Lluís. Xavier Benguerel,
la màscara i el mirall. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, p. 184.
3 El FXBL recull la documentació personal, correspondència i originals de l’escriptor barceloní,
així com també estudis sobre la seva obra, retalls de premsa i fotografies. La documentació fou
lliurada en concepte donatiu a finals de juliol de 2007 a la Biblioteca de Catalunya per Marta
Benguerel, néta de l’escriptor i filla del compositor Xavier Benguerel i Godó (Barcelona, 1931).
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Museu Blai Bonet4. El trànsit de la carta localitzada al Fons Blai
Bonet, datada el 8 d’octubre de 1969, és especialment interessant;
Blai Bonet la va enviar certificada el 9 d’octubre, però com que
no va trobar destinatari, la carta tornà a Santanyí i quedà amagada
entre les pàgines del catàleg Prolégomènes à une esthétique autre de
Michel Tapié de Francesc Vicens (Barcelona: Centre Internacional de
Recherches Esthèthiques, 1960) fins a l’actualitat. Al Fons Blai Bonet
no s’ha conservat cap missiva de Xavier Benguerel. Desconeixem si
aquestes cartes s’han perdut o si, tal vegada, foren destruïdes pel
poeta de Santanyí.5
Els epistolaris constitueixen una eina fonamental per poder
acostar-nos al personatge i al seu entorn. El seu caràcter subjectiu els
converteix en un instrument vàlid, i en molts dels cassos essencial,
per conèixer la vida quotidiana i social d’una època, d’un temps. Com
molt bé apuntava l’escriptor Jaume Pomar (1943-2013), al pròleg de la
recopilació epistolar del també escriptor Llorenç Villalonga (1897-1980):

En aquest cas, tenim un testimoni parcial de primera mà,
d’uns anys intensos i molt productius en la vida i obra del poeta
santanyiner. Recordem que l’any 1955, davant l’agreujament de la seva
malaltia pulmonar, Blai Bonet es va traslladar a Catalunya,7 residint
temporalment a Barcelona, Riells de Montseny i Vilassar de Mar.
L’any 1968 retornà a Santanyí, on s’instal·là definitivament. Durant
aquests anys d’intercanvi epistolar (1958-1974) publicà una part
essencial de la seva producció literària i artística.8 Mentrestant, Xavier
Benguerel i Llobet és una figura emergent en les lletres catalanes.
Després del seu exili a Santiago de Xile, on va fundar l’editorial El Pi
de les Tres Branques, juntament amb el poeta i dramaturg Joan Oliver
(1899-1986), retornà a Catalunya l’any 1954. L’any 1955, juntament
amb l’escriptor i editor Joan Sales (1912-1983), en col·laboració amb
l’editorial Aymà, creà El Club dels Novel·listes, instrument fonamental

«Un vast epistolari de qualsevol escriptor rellevant sempre ofereix
la possibilitat de conèixer la cara humana de l’ésser. Aquests escrits,
especialment els de caràcter més personal, mostren el veritable
caràcter de l’home, quan escriu a vola ploma, sense cap mena de
censura prèvia, des de la confiança que situa les seves paraules
més enllà de la correcció moral o política, social o literària».6

4 La Casa Museu Blai Bonet forma part de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare
Ginard i Blai Bonet [http://www.fundaciocasamuseu.cat/]. La Fundació és una entitat cultural de
caràcter privat encarregada de la gestió de les cases museu de Llorenç Villalonga (Binissalem),
Pare Rafel Ginard (Sant Joan) i Blai Bonet (Santanyí). Totes tres cases són propietat del Consell
de Mallorca que en té cedit l’usdefruit a la Fundació. L’entitat es va constituir l’any 1999, per
gestionar la Casa Museu Llorenç Villalonga. L’any 2006 se’n van modificar la denominació i
estatuts per encabir dins de les seves competències de gestió les cases museu Pare Ginard i
Blai Bonet. La Casa Museu Blai Bonet, encara en projecte de reforma, ocuparà la casa que
va veure néixer i viure bona part de la vida de l’escriptor santanyiner al carrer de Palma n.º
74. Provisionalment s’ha constituït el Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet, també a
Santanyí, que custodia el llegat de l’escriptor, en virtut del conveni de cessió signat l’any 2012
per part dels hereus de l’autor (Pere i Blai Munar, nebots de Blai Bonet) i la Fundació per un
període de 10 anys. Aquest fons documental (a partir d’ara FBB) està estructurat en tres grans
àrees: l’arxiu documental (manuscrits, mecanoscrits, correspondència, etc.), la seva biblioteca
personal (amb més de 1500 exemplars) i una secció de làmines poètico-plàstiques amb poemes
realitzades per l’autor d’El mar, majoritàriament amb la tècnica del collage.
5 Dins del FBB, l’única referència del contacte dels dos autors són sis obres de Xavier Benguerel,
cinc d’elles dedicades, que es conserven a la biblioteca personal de l’autor. Aquestes obres són:
Els vençuts (Barcelona: Alfaguara, 1969); Memòries: 1905-1940 (Barcelona: Alfaguara, 1971);
1939: Segona part d’Els vencuts (Barcelona: Alfaguara, 1973); un exemplar de la traducció al
castellà que va fer Blai Bonet d’El testament (El testamento. Barcelona: Planeta, 1974); Icària,
Icària... (Barcelona: Planeta, 1974); i Llibre del retorn (Barcelona: Planeta, 1977). Així mateix,
trobem referències transversals a diverses cartes de l’editorial Aymà que es conserven al FBB.
6 VILLALONGA, Llorenç. 333 cartes. Mallorca: Moll, 2006. (Els treballs i els dies; 49), p. 7. Per a
referències teòriques sobre epistolaritat, sobretot en l’àmbit català, vegeu-ne: CORTÉS I ORTS,
Carles. Epístola i literatura: epistolaris: la carta: estratègies literàries. València: Denes, 2004.

7 Margalida Pons afirma que: «S’hi trasllada [a Riells de Montseny] el 1955 per iniciativa d’un
grup d’amics mallorquins i barcelonins, i hi viu sota la tutela del capellà i poeta Pere Ribot i del
doctor Lluís Sayé. En el curs de la recerca per a l’elaboració d’un estudi sobre Blai Bonet [Mite i
pols de Blai Bonet], Carles Rebassa ha recopilat i comentat una sèrie de cartes, datades entre el
1954 i el 1956, que expliquen l’organització d’aquest trasllat [...]». Vegeu-ne la nota 4 del pròleg:
«El misteri és el visible: una poètica del fragment» a BONET, Blai. Els ulls/La mirada (Palma de
Mallorca: El Gall editor, 2014, p. 28). Al FBB hem localitzat el fragment d’una carta (sense data)
del poeta, prosista i activista cultural català Jordi Sarsanedas (1924-2006), on intenta convèncer
al poeta de Santanyí del seu trasllat a Catalunya. El fragment de la carta diu: «[...] Així, no podria
Caubet oferir-te els mitjans de preparar-te per a la vinguda al Principat millor que quedant-te a
Santanyí, un poble bonic, i que és el teu, però les condicions climàtiques del qual són, de tota
evidència, poc adients? Després, aviat, el viatge a Barcelona, l’oportuna atenció dels facultatius,
els remeis i els [il·legible] que aconsellessin.
Amic Bonet, escriure’t aquesta carta m’és molt difícil. Parlo, és evident, del que a penes conec.
Només sé que hi ha un grup de gent de bona voluntat disposada a ajudar-te i que, tots plegats,
desitgem, volem i necessitem el teu guariment definitiu i que suposem que també el vols i
desitges tu. Hauries de deixar, és clar, la teva casa i els teus ¿però no fora per a tornar-los un
Blai més apte per a viure completament tota la vida?
Si et decideixes a fer una estada a Caubet (pots dir-ho, si vols, directament al sr. Forteza) allí
rebràs la visita de la senyora Mercè Armengol de Bonet, una dama barcelonina inspirada per la
millor bona voluntat d’ajudar-te en el que consigni i amb la qual podràs precisar la realització
dels projectes ulteriors. Si no, crec que de totes maneres es posarà en contacte amb tu.
Espero que no dubtaràs dels sentiments d’estimació i de solidaritat que m’han portat a escriure
aquesta carta i et prego que vulguis saludar en nom meu la teva senyora mare i la teva
senyoreta germana a les quals jo no voldria sinó contribuir a donar una renovada, més ampla
i petrificada esperança [...]». FBB. Correspondència rebuda.
8 Durant aquests anys, Blai Bonet va publicar els següents treballs. Obra poètica: Comèdia
(Barcelona: Barcino, 1960), L’Evangeli segons un de tants (Barcelona: Proa, 1967), i Els fets
(Barcelona: Proa, 1974). Novel·la: El mar (Barcelona: Aymà, 1958), Haceldama (Barcelona:
Aymà, 1959), Judas i la primavera (Barcelona: Selecta, 1963), Míster Evasió (Barcelona: Llibres
de Sinera, 1969), i Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria (Palma: J. Mascaró Pasarius, 1972).
Prosa: Els ulls (Diari Primer) (Barcelona: Pòrtic, 1973). Teatre: Parasceve (Barcelona: Nereida,
1958). I finalment, crítica literària o assaig: Tàpies (Barcelona: Polígrafa, 1964), Mallorca (MèxicBuenos Aires: Hermes, 1965), Testimonios de la pintura española (Barcelona: Polígrafa, 1966) i
El movimiento románico en España (Barcelona: Polígrafa, 1967). També s’inclou la traducció al
castellà de l’obra de Benguerel El testament (El testamento. Barcelona: Planeta, 1974).
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de les Tres Branques, juntament amb el poeta i dramaturg Joan Oliver
(1899-1986), retornà a Catalunya l’any 1954. L’any 1955, juntament
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4 La Casa Museu Blai Bonet forma part de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare
Ginard i Blai Bonet [http://www.fundaciocasamuseu.cat/]. La Fundació és una entitat cultural de
caràcter privat encarregada de la gestió de les cases museu de Llorenç Villalonga (Binissalem),
Pare Rafel Ginard (Sant Joan) i Blai Bonet (Santanyí). Totes tres cases són propietat del Consell
de Mallorca que en té cedit l’usdefruit a la Fundació. L’entitat es va constituir l’any 1999, per
gestionar la Casa Museu Llorenç Villalonga. L’any 2006 se’n van modificar la denominació i
estatuts per encabir dins de les seves competències de gestió les cases museu Pare Ginard i
Blai Bonet. La Casa Museu Blai Bonet, encara en projecte de reforma, ocuparà la casa que
va veure néixer i viure bona part de la vida de l’escriptor santanyiner al carrer de Palma n.º
74. Provisionalment s’ha constituït el Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet, també a
Santanyí, que custodia el llegat de l’escriptor, en virtut del conveni de cessió signat l’any 2012
per part dels hereus de l’autor (Pere i Blai Munar, nebots de Blai Bonet) i la Fundació per un
període de 10 anys. Aquest fons documental (a partir d’ara FBB) està estructurat en tres grans
àrees: l’arxiu documental (manuscrits, mecanoscrits, correspondència, etc.), la seva biblioteca
personal (amb més de 1500 exemplars) i una secció de làmines poètico-plàstiques amb poemes
realitzades per l’autor d’El mar, majoritàriament amb la tècnica del collage.
5 Dins del FBB, l’única referència del contacte dels dos autors són sis obres de Xavier Benguerel,
cinc d’elles dedicades, que es conserven a la biblioteca personal de l’autor. Aquestes obres són:
Els vençuts (Barcelona: Alfaguara, 1969); Memòries: 1905-1940 (Barcelona: Alfaguara, 1971);
1939: Segona part d’Els vencuts (Barcelona: Alfaguara, 1973); un exemplar de la traducció al
castellà que va fer Blai Bonet d’El testament (El testamento. Barcelona: Planeta, 1974); Icària,
Icària... (Barcelona: Planeta, 1974); i Llibre del retorn (Barcelona: Planeta, 1977). Així mateix,
trobem referències transversals a diverses cartes de l’editorial Aymà que es conserven al FBB.
6 VILLALONGA, Llorenç. 333 cartes. Mallorca: Moll, 2006. (Els treballs i els dies; 49), p. 7. Per a
referències teòriques sobre epistolaritat, sobretot en l’àmbit català, vegeu-ne: CORTÉS I ORTS,
Carles. Epístola i literatura: epistolaris: la carta: estratègies literàries. València: Denes, 2004.

7 Margalida Pons afirma que: «S’hi trasllada [a Riells de Montseny] el 1955 per iniciativa d’un
grup d’amics mallorquins i barcelonins, i hi viu sota la tutela del capellà i poeta Pere Ribot i del
doctor Lluís Sayé. En el curs de la recerca per a l’elaboració d’un estudi sobre Blai Bonet [Mite i
pols de Blai Bonet], Carles Rebassa ha recopilat i comentat una sèrie de cartes, datades entre el
1954 i el 1956, que expliquen l’organització d’aquest trasllat [...]». Vegeu-ne la nota 4 del pròleg:
«El misteri és el visible: una poètica del fragment» a BONET, Blai. Els ulls/La mirada (Palma de
Mallorca: El Gall editor, 2014, p. 28). Al FBB hem localitzat el fragment d’una carta (sense data)
del poeta, prosista i activista cultural català Jordi Sarsanedas (1924-2006), on intenta convèncer
al poeta de Santanyí del seu trasllat a Catalunya. El fragment de la carta diu: «[...] Així, no podria
Caubet oferir-te els mitjans de preparar-te per a la vinguda al Principat millor que quedant-te a
Santanyí, un poble bonic, i que és el teu, però les condicions climàtiques del qual són, de tota
evidència, poc adients? Després, aviat, el viatge a Barcelona, l’oportuna atenció dels facultatius,
els remeis i els [il·legible] que aconsellessin.
Amic Bonet, escriure’t aquesta carta m’és molt difícil. Parlo, és evident, del que a penes conec.
Només sé que hi ha un grup de gent de bona voluntat disposada a ajudar-te i que, tots plegats,
desitgem, volem i necessitem el teu guariment definitiu i que suposem que també el vols i
desitges tu. Hauries de deixar, és clar, la teva casa i els teus ¿però no fora per a tornar-los un
Blai més apte per a viure completament tota la vida?
Si et decideixes a fer una estada a Caubet (pots dir-ho, si vols, directament al sr. Forteza) allí
rebràs la visita de la senyora Mercè Armengol de Bonet, una dama barcelonina inspirada per la
millor bona voluntat d’ajudar-te en el que consigni i amb la qual podràs precisar la realització
dels projectes ulteriors. Si no, crec que de totes maneres es posarà en contacte amb tu.
Espero que no dubtaràs dels sentiments d’estimació i de solidaritat que m’han portat a escriure
aquesta carta i et prego que vulguis saludar en nom meu la teva senyora mare i la teva
senyoreta germana a les quals jo no voldria sinó contribuir a donar una renovada, més ampla
i petrificada esperança [...]». FBB. Correspondència rebuda.
8 Durant aquests anys, Blai Bonet va publicar els següents treballs. Obra poètica: Comèdia
(Barcelona: Barcino, 1960), L’Evangeli segons un de tants (Barcelona: Proa, 1967), i Els fets
(Barcelona: Proa, 1974). Novel·la: El mar (Barcelona: Aymà, 1958), Haceldama (Barcelona:
Aymà, 1959), Judas i la primavera (Barcelona: Selecta, 1963), Míster Evasió (Barcelona: Llibres
de Sinera, 1969), i Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria (Palma: J. Mascaró Pasarius, 1972).
Prosa: Els ulls (Diari Primer) (Barcelona: Pòrtic, 1973). Teatre: Parasceve (Barcelona: Nereida,
1958). I finalment, crítica literària o assaig: Tàpies (Barcelona: Polígrafa, 1964), Mallorca (MèxicBuenos Aires: Hermes, 1965), Testimonios de la pintura española (Barcelona: Polígrafa, 1966) i
El movimiento románico en España (Barcelona: Polígrafa, 1967). També s’inclou la traducció al
castellà de l’obra de Benguerel El testament (El testamento. Barcelona: Planeta, 1974).
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en la difusió d’obres en català durant la segona meitat del segle XX.
Les catorze cartes enviades constitueixen, per tant, una eina bàsica
per conèixer i entendre la realitat literària, editorial i cultural d’un
moment. En elles, Blai Bonet, intercanvia pensaments i reflexions
personals diverses: la seva vocació i passió d’escriure; les dificultats
econòmiques; la seva precària i delicada salut; les discrepàncies
sorgides de la traducció al castellà de l’obra de Benguerel El
testament (un projecte en què Blai Bonet va estar implicat més de
15 anys); les repercussions a Mallorca de la publicació d’El mar; la
publicació de Comèdia, d’Haceldama i de Judas i la primavera; el
seu posicionament contrari als premis literaris; i fins i tot, el projecte
inèdit de dur El testament al cinema, són alguns dels molts temes
tractats durant els més de setze anys de correspondència.
En la transcripció dels documents, hem respectat en tot moment
el caràcter íntim i privat dels mateixos. Únicament hem corregit les
errades ortogràfiques i morfosintàctiques més evidents i hem adaptat
el text a les convencions tipogràfiques actuals (bàsicament ús de
la cursiva en els llatinismes; en les expressions en altres llengües,
fonamentalment en castellà i francès; i en els títols de les obres).
[1]
Vilassar de Mar, 3-7-58
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona

testament. Tinc un gangli amb pitjor intenció que un Tásies [sic],
que em fa estar una mica quiet, no massa. Sigui com sigui, la teva
traducció10 està pràcticament llesta. Però jo, de moment, no baixo a
Barcelona perquè no puc.
M’has de fer un favor, si pots, vols i no et sap greu. Jo ara, per mor
de prendre Dacortin que és més car que foc, necessito més diners
que els normals. I això que el tinc directe de laboratori. Suposar
que la Casa Aymà fa tantes ximpleries econòmiques, no podries
tu aconseguir que em paguessin la traducció i enviar-m’ho, per gir
postal, a Vilassar? T’ho agrairé tota la vida. A la Casa Aymà, crec que
per la traducció al català de la novel·la d’en Clarasó,11 pagaren 5000
pessetes. Crec que no valdria la pena haver-hi treballat com he fet
jo, per cobrar com en una traducció corrent. A la plaça de toros, no
cobra el mateix Chamaco que Morenito de Talavera, que és un Tásies
[sic] del toreo. Crec que això de cobrar una misèria per plana, és una
cosa francament vil. M’aconseguiràs que me’n donin 8000 pessetes,
la meitat del preu d’una novel·la? A l’Enric Badosa, de la traducció
de 30 poemes d’Ausiàs March,12 en Janés n’hi ha donat 10000. Merci!
Records a en Sales,13 el sorrat i boníssim Sales, que si no l’allibereu
dels gats es morirà.
El meu record millor a la seva senyora. Expressions a Leopold, El
Magnífico.
Sempre teu i molt amic
Blai Bonet

Molt estimat Xavier:
Enhorabona, altíssima enhorabona xalesta, astral felicitació
condigna per les teves primeres avieses.9 La meva felicitació als joves
pares, a la novíssima àvia Benguerel, tan pacient amb els carregosos
literats, vampirs de picons, prescafés i conyacs. Al senyor Leopold,
neòfit tiet i barman pontifici quan cal, tanti auguri.
Tota aquesta prosa de Sagrada Congregació de Dites (Ditas, en
castellà) no està en massa consonància en la meva posició d’home
horitzontal, que guarda llit, analgré tout, malgré moi, malgré le
9 Xavier Benguerel i Llobet, l’any 1930 es casa amb Rosa Godó i Gabarro, amb qui va tenir
dos fills: Xavier (Barcelona, 1931), conegut compositor català contemporani, i Leopold, que va
continuar la indústria farmacèutica iniciada pel seu pare a Xile. Xavier Benguerel i Godó es va
casar l’any 1957 amb Marta García Figueras amb qui va tenir tres fills: Marta, Mònica i Marc. En
aquesta carta, Blai felicita a l’escriptor de Poblenou pel pròxim naixement de la seva primera
néta, Marta Benguerel.

10 Es refereix a la traducció al castellà d’El testament (Barcelona: Aymà, 1955) que no va sortir
publicada fins a l’any 1974 per l’editorial Planeta.
11 Durant els primers anys d’existència d’El Club dels Novel·listes, l’editorial Aymà va publicar
dues obres de Noel Clarasó i Serrat (1899-1985): Un camí (Barcelona: Aymà, 1956) i Un
benestar semblant (Barcelona: Aymà, 1957).
12 El poeta i traductor de poesia Enrique Badosa (Barcelona, 1927) va traduir entre els anys
1958 i 1963 un total de 24 poemes d’Ausiàs March (1400-1459). Aquests poemes, finalment
foren publicats per l’editorial Rialp l’any 1966: La lírica medieval catalana: Antología y
traducción (Madrid: Rialp, 1966).
13 Joan Sales i Vallès (1912-1983), escriptor, poeta, traductor i editor català. Una de les seves
obres més importants va ser Incerta glòria (Barcelona: Aymà, 1956). Conjuntament amb
Xavier Benguerel, va fundar el Club Editor, instrument fonamental en la difusió de literatura
catalana i en català durant la segona meitat del segle XX, en un moment de repressió, censura
i desconcert, tant per part dels editors com dels escriptors en llengua catalana.
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[2]
Cala Mondragó, 19-8-58
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona
Estimat i dolgut de tardança, Xavier:
Acabo de rebre sa teva carta, fresca com un dent pescat de l’hora.
Ja en som ben penedit d’aquesta vessa meva en enllestir El testament,
que no és llibre per a esser tengut en aquesta perolera, sinó digne
de vorer-sé enllestit a cametes amigues i de venir a Muntaner 501,
més aguat que l’ànim de Robert. Jo no he estat malalt de bell nou,
però vaig arribar a aquestes voreres fet un sant Bartomeu escortat
i no m’ha anat gens malament estar un mes fet un al·lot de barca,
pescant una sanya, una sirvi o un aspet, que per aqueixes coses un
no té sa mà menga. M’ha fuita aquella nerviada que em tenia ja a les
tres pedretes, però encara estic una mica mújol i tràgic, com un que
no acaba de ser bo ni per fotre ni per fer llum.
Sigui com sigui, he passat aquests dies posant a punt el text de
Comèdia, que en Cela em demanava. No sortirà fins a Nadal.14
Però ara, amb un acte de contrició per les culpes passades i un
Deus in adjutorium meum intende per les forces futures, començaré
la posada a màquina del gran Testament que, baldament no ho
creguis, està acabat de traduir. No et preocupis. El testamento sortirà
per Nadal. No cal que en Sales arrufi tant les celles. No oblidis,
estimat Xavier, que jo som un home que ha rebut extremunció tres
vegades, i que si es posa a descansar és perquè sap que, adesiara, la
mort ronda com un corb. Saps que hi viviu de bé els que teniu salut!
A Mallorca, la tempestat de El mar és enorme.15 Piramidal. Estic
patint una popularitat vermella. No m’agrada. Sé que molts capellans
el llegeixen d’amagat. Sé que els agrada. Punyeteros!!

Ahir vespre, a Radio París feren un comentari interessant de El
mar. El vaig sentir, per casualitat.
Vaig rebre una indignada carta apostòlica —per altre banda
extremadament cordial i amiga— de Montserrat, del P. Pinell.16 En
venir a Barcelona, te la duré. Crec que tornaré boig. Tinc por de
tornar orgullós i deixar de creure. Jo no creia que un llibre pogué fer
saltar els homes, Déu meu!
El meu record millor a la teva senyora, memòries a en Xavier, la
seva dona —tan simpàtica—, un petó a la menuda. El meu afecte a
en Leopold. I la meva rendida submissió i amistat al gran Sales, rey
de los Hunos y Terror de los otros. Digues-li en nom meu que em
tregui l’arresto y la cara de malas pulgas i que seré bon noi. Com va
el projecte de la col·lecció castellana?
Sempre teu i molt amic
Blai Bonet

14 Camilo José Cela (1916-2002) tenia el projecte (finalment no realitzat) de publicar una
col·lecció de poesia catalana contemporània amb el nom Joan Roís de Corella. Aquesta
col·lecció l’havia d’inaugurar Comèdia de Blai Bonet. Finalment, la publicació de l’obra es
va endarrerir fins l’any 1960, i va sortir publicada per l’editorial Barcino (Barcelona: Barcino,
1960).
15 El mateix Blai Bonet va afirmar a La vida i els meus instants (BONET [1], p. 23) que «La
publicació de El Mar va esser un èxit molt gran. Em donà tota la fama i la popularitat que un
escriptor pugui esperar o somiar dins el nostre país. El Mar va esser una revolució, però també
es convertí en un escàndol. El país no estava avesat a veure que era possible que un poeta,
el poeta de Quatre poemes de setmana santa, de Entre el coral i l’espiga, de Cant Espiritual
fos també el creador d’una novel·la, sobretot d’una novel·la tan forta i de prosa tan bella com

El Mar [...]». En una carta (Barcelona, 8 de gener de 1956), conservada a l’Arxiu Comarcal
Vallès Occidental (ACVO) i dirigida a l’exili mexicà del poeta Agustí Bartra (1908-1982), Blai
Bonet confessa les dificultats que s’està trobant per a la publicació de la novel·la i la polèmica
generada al presentar-la als Premis Martorell (la novel·la obtingué l’any 1957 el premi Joanot
Martorell i fou publicada un any més tard). Fins i tot, davant les dificultats de publicació, li
demana assessorament per a publicar-la a Mèxic i li comenta també la possibilitat de publicar-la
en anglès a Nova York. El fragment de la carta diu així: «[...] També li escric per un altre motiu.
Un motiu que em suggeriren a casa d’en Cela. Parlàrem de la novel·la que he escrit aquest any,
i que han prohibida aquí, naturalment, perquè essent profundament religiosa, descriu pecats
impublicables. Per aquí se’n parla molt, perquè el Jurat del Martorell (que no pogué votar-la
per qüestions de censura) n’havia parlat molt. Això no té massa importància. Jo li demano
senzillament si V., o qui sigui, podrien fer que se publicàs a Mèxic, tal com està escrita; en cas
negatiu, hauria de mirar d’esborrar els inconvenients, que són molts, dita sigui la veritat, per a
publicar-la a Catalunya. Una senyora nordamericana, que era al sopar dels premis, em proposà
de traduir el llibre a l’anglès i publicar-lo a Nova York, ja que ella coneix moltes editorials. Crec
que el més important, ara, de moment, és la versió original, catalana, meva [...]». ACVO. Fons
Anna Murià i Romaní (FAMR). Correspondència. 1935-1998.
16 A La vida i els meus instants (BONET [1], p. 23) Blai Bonet menciona aquesta carta del
P. Pinell: «[...] Don Jordi Pinell, monjo de l’abadia de Montserrat, m’escrigué una carta molt
correccional. Molta gent benpensant de Catalunya i de Mallorca varen reaccionar també més o
manco com Don Jordi Pinell davant El Mar».
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[2]
Cala Mondragó, 19-8-58
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona
Estimat i dolgut de tardança, Xavier:
Acabo de rebre sa teva carta, fresca com un dent pescat de l’hora.
Ja en som ben penedit d’aquesta vessa meva en enllestir El testament,
que no és llibre per a esser tengut en aquesta perolera, sinó digne
de vorer-sé enllestit a cametes amigues i de venir a Muntaner 501,
més aguat que l’ànim de Robert. Jo no he estat malalt de bell nou,
però vaig arribar a aquestes voreres fet un sant Bartomeu escortat
i no m’ha anat gens malament estar un mes fet un al·lot de barca,
pescant una sanya, una sirvi o un aspet, que per aqueixes coses un
no té sa mà menga. M’ha fuita aquella nerviada que em tenia ja a les
tres pedretes, però encara estic una mica mújol i tràgic, com un que
no acaba de ser bo ni per fotre ni per fer llum.
Sigui com sigui, he passat aquests dies posant a punt el text de
Comèdia, que en Cela em demanava. No sortirà fins a Nadal.14
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Ahir vespre, a Radio París feren un comentari interessant de El
mar. El vaig sentir, per casualitat.
Vaig rebre una indignada carta apostòlica —per altre banda
extremadament cordial i amiga— de Montserrat, del P. Pinell.16 En
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Sempre teu i molt amic
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14 Camilo José Cela (1916-2002) tenia el projecte (finalment no realitzat) de publicar una
col·lecció de poesia catalana contemporània amb el nom Joan Roís de Corella. Aquesta
col·lecció l’havia d’inaugurar Comèdia de Blai Bonet. Finalment, la publicació de l’obra es
va endarrerir fins l’any 1960, i va sortir publicada per l’editorial Barcino (Barcelona: Barcino,
1960).
15 El mateix Blai Bonet va afirmar a La vida i els meus instants (BONET [1], p. 23) que «La
publicació de El Mar va esser un èxit molt gran. Em donà tota la fama i la popularitat que un
escriptor pugui esperar o somiar dins el nostre país. El Mar va esser una revolució, però també
es convertí en un escàndol. El país no estava avesat a veure que era possible que un poeta,
el poeta de Quatre poemes de setmana santa, de Entre el coral i l’espiga, de Cant Espiritual
fos també el creador d’una novel·la, sobretot d’una novel·la tan forta i de prosa tan bella com

El Mar [...]». En una carta (Barcelona, 8 de gener de 1956), conservada a l’Arxiu Comarcal
Vallès Occidental (ACVO) i dirigida a l’exili mexicà del poeta Agustí Bartra (1908-1982), Blai
Bonet confessa les dificultats que s’està trobant per a la publicació de la novel·la i la polèmica
generada al presentar-la als Premis Martorell (la novel·la obtingué l’any 1957 el premi Joanot
Martorell i fou publicada un any més tard). Fins i tot, davant les dificultats de publicació, li
demana assessorament per a publicar-la a Mèxic i li comenta també la possibilitat de publicar-la
en anglès a Nova York. El fragment de la carta diu així: «[...] També li escric per un altre motiu.
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[3]

EL TESTAMENTO
NOVELA
DE
Xavier Benguerel
Traducción del catalán por B.B.
AYMÀ

Vilassar de Mar, 4-10-5817
Sr. en Xavier Benguerel
Estimat Xavier:
Acabo de rebre la teva jeremiaca carta —ai, Senyor!— i no creguis
que m’has alarmat, perquè un coneix fa estona la natura ascètica
d’homes com tu, en sap la virtut i la irreductibilitat i la santedat laica.
El que no vull és que menteixis, noi. No crec pas que t’hi sentis
escamotejat en aquesta traducció. L’únic que hi és canviat és l’estil,
però les escenes són les mateixes, els caràcters els mateixos —fins
i tot més visibles, crec jo— l’esperit idèntic, la construcció intacta.
Tu trobes a faltar el teu estil, la teva manera exterior de fer. Jo crec
—Déu em perdoni si no és veritat— que aquestes són coses que van
a compte de l’adaptador. Jo em vaig proposar d’adaptar, no traduir
El testament.18 Si penses en l’adaptació que Camus ha fet de Rèquiem
per una dona,19 no et sentiràs tan escamotejat. Per què, en lloc de
sentir-te escamotejat, no et sents orgullós de que un home s’hagi pres
tan seriosament la teva obra? Creus tu que m’hauria estat possible de
fer idèntic treball amb una obra d’en Clarasó o en Sarsanedes? Això
es fa quan una obra és rica i és feta amb material dúctil.
Un sap prou que sempre, faci el que faci, ho farà d’una manera
molt particular. La personalitat és com ser morenos o rossos. Però
parlant en sinceritat, objectivament, no creus que en tot cas el que
s’hi ha de sentir escamotejat sóc jo, qui ha fet un vertader treball
d’enamorat, quasi benedictí per la paciència i, malgrat això, seré un
anònim —i tan feliç de ser-ho— traductor. Pensa en això:

17 Al marge esquerra de la primera pàgina dues línies escrites per Xavier Benguerel il·legibles.
18 El testament no va ser l’únic projecte de traducció en la trajectòria de Blai Bonet. L’any 1988,
juntament amb Sergi Belbel (Terrassa, 1963) van traduir al català l’obra del dramaturg francès
Bernard-Marie Koltès (1948-1989). Combat de nègre et de chiens. KOLTÈS, Bernard-Marie.
Combat de negre i de gossos. Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 1988.
19 L’escriptor i filòsof francès Albert Camus (1913-1960), l’any 1956 va realitzar l’adaptació per
la seva posada en escena de l’obra teatral del narrador i poeta nord-americà William Faulkner
(1897-1962) Requiem for a Nun publicada l’any 1950.
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Sigui com sigui, no vull que pateixis. Si has d’estar tranquil, et
faré una altra traducció literal, paraula per paraula, del teu original.
En menys d’un mes, ho tindré llest. Però pensa una cosa: el públic
castellà, no és el català. Està acostumat a una manera d’escriure, a
una manera de «narrar», i és difícil de donar-n’hi una altra. Pensa
també que quasi la totalitat dels exemplars se’n ha d’anar fora de
Barcelona. No sé què he [de] dir-te més. Només una cosa: que he
fet el que he fet amb la màxima bona voluntat, amb la més bona
intenció, la intenció d’incorporar, el més brillantment possible, el teu
nom a la tradició literària castellana.
M’ha agradat —gràcies— allò de «la teva prosa rica i astuta...». Jo
sóc una miqueta més jove que tu, però deixa que et doni un consell:
Déjate querer. Si la inversió que he fet en El testamento, l’hagués feta
en El testament, et toleraria que et jeremiessis. La llengua directa és
la llengua directa. Però quan es tracta d’internacionalitzar-se, déjate
querer.
El que ara et diré va en serio: si creus que hi perds amb la meva
adaptació, digues-ho i te’n faré una altra, literal i no escamotejada
(l’única paraula que em dol de la teva carta és aquesta).
Et confesso que del teu text n’he fet el que he volgut, però mai
no n’he volgut mal. He estilitzat fins a l’extrem, però fins a l’extrem
de jo perdre-hi i tu guanyar-hi de cara al lector castellà. El català
i el castellà són tan diferents que traduir ha de ser recrear. Si no,
es perd tot. És una manera que tinc de pensar. No penso pas ser
infal·lible, sinó tot el contrari: un relliscador de raça. Et promet que
si et tradueixo literalment, no t’hi reconeixeràs ni per reflex.
Dimarts no podré venir, però vindré divendres a la tarda, cap allà
a les quatre. Vindré disposat a complaure’t en tot el que vulguis:
ja saps que jo sóc un anti-Pedrolo, en aquest aspecte. Jo crec tenir
sempre raó perquè la meva raó és l’alegria dels altres.
Records a la teva senyora, a en Leopold, en Xavier.
El meu afecte per a la teva casa i una abraçada molt forta del teu
traductore-traditore.
Blai Bonet
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—Déu em perdoni si no és veritat— que aquestes són coses que van
a compte de l’adaptador. Jo em vaig proposar d’adaptar, no traduir
El testament.18 Si penses en l’adaptació que Camus ha fet de Rèquiem
per una dona,19 no et sentiràs tan escamotejat. Per què, en lloc de
sentir-te escamotejat, no et sents orgullós de que un home s’hagi pres
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18 El testament no va ser l’únic projecte de traducció en la trajectòria de Blai Bonet. L’any 1988,
juntament amb Sergi Belbel (Terrassa, 1963) van traduir al català l’obra del dramaturg francès
Bernard-Marie Koltès (1948-1989). Combat de nègre et de chiens. KOLTÈS, Bernard-Marie.
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19 L’escriptor i filòsof francès Albert Camus (1913-1960), l’any 1956 va realitzar l’adaptació per
la seva posada en escena de l’obra teatral del narrador i poeta nord-americà William Faulkner
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[4]
Vilassar de Mar, 17-12-58
Sr. en Benguerel
Barcelona

Fins dissabte a la tarda. Telefonaré. Records a la senyora, a en
Leopold i en Xavier.
Sempre teu i amic
Blai Bonet

Benvolgut Jefe:
Al sopar de santa Llúcia, que, entre altres coses, fou el d’una
lubina normanda pescada el dia de l’assassinat del Dato, vaig veure
en Sagarra i la seva senyora, que estigueren d’una amabilitat digna
de Joan XXIII. Em demanaren que els anés a veure. Parlàrem de
dissabte a la tarda, si tu m’hi acompanyes. Quid videtur tibi? Jo he
de baixar dissabte a les quatre, et telefonaré si et ve bé hi anem, i si
no, un altre dia serà.
Vaig parlar a en Joan Gaspar del noi Puigmartí.20 També se posà en
guàrdia tot d’una. Li vaig dir que em semblava un pintor interessant,
respongué que a ell també li ho semblava pel que havia vist a casa
seva, però que, si hi posava esment, encara no era madur. Li vaig
parlar del quadre submarí —o el que sigui— i digué que no l’havia
vist i que en tenia ganes. També li vaig remarcar que ara exposarà a
Suècia.21 De totes maneres, d’alguna cosa servirà que li hagin cridat
l’atenció sobre aquest xicot.
Com va l’affaire Club. Espero que em diguis alguna cosa concreta,
perquè tinc una autèntica il·lusió en veure El testamento per Sant
Jordi. Per mi no se perdrà. Jo en quinze dies t’ho tindré tot a punt
de pastora mia, com diuen a Mallorca. Com que no hi haurà cap
problema de censura, fins i tot pot esser al carrer, tres setmanes
abans de la festa del llibre. Tireu el dret i no penseu massa la cosa.
Audaces fortuna juvat, deia el borrachín de l’Horaci. La prudència
en coses terrenals, per allò que són curtes, és mala virtut. És una
opinió personal.
Escolta. De les quatre mil pessetes —si les reduïu a tres mil, tan
se val— que vàrem quedar em donarien de la traducció, a més de
les rebudes, vós seria «indigest» pagar-me-les abans d’anar cosa, el
23? Si no les necessités, no les demanaria. Per la possible i futura
amabilitat, gràcies.

P.D. Ja he escrit la plàtica sobre en [il·legible].
[5]
Vilassar, 12-2-59
Sr. en Xavier Benguerel
Benvolgut Xavier: Acabo d’arribar de Mallorca, on he anat per
cercar uns mapes i fotos per una guia,22 i trobo la teva carta, curta i
esverada, una carta que et retrata i que a mi m’agrada, perquè hi ets.
Em fa gràcia que facin córrer alguna cosa de mi. Em fa gràcia
perquè a mi, que jo sàpiga, mai no m’ha passat res de particular. Si hi
ha una persona de vida assossegada i normal sóc jo. He pensat que a
lo millor el drama aquest —per a mi no és tal drama, sinó una cosa
corrent— és que, degut a la demora del Club, he demanat a l’amic
Fèlix si li seria possible d’editar-me Haceldama.23 Encara no en sé res
en concret, però tinc la impressió que serà factible. Quan tingueu el
problema del Club llest, ja vós donaré un altra novel·la. Estic segur
que, quan sigui resolta la crisi i s’hagin publicat els cinc o sis títols
que tenim en cartera, ja hauré escrit un altre llibre, o dos.
Com que et conec —i n’estic content— sé que ets capaç d’irritar-te.

20 Josep Puigmartí Valls (Barcelona, 1932) és un pintor i escultor natural de Monistrol de
Calders. El jove artista tenia en aquests moments 26 anys. Per a més informació, trajectòria i
biografia, vegeu-ne la seva pàgina web [http://www.puigmarti.net/].
21 L’any 1957 l’artista va realitzar el seu primer viatge a Suècia i exposà a Botras-Jonkoping
(Göteborg). L’any 1958 va exposar per segona vegada a Suècia, concretament a Estocolm (al
Vallingby Center), i l’any 1959 també a Estocolm, va exposar al Sture Galleriet.

22 Probablement es refereix a l’assaig que va realitzar l’any 1965 per l’editorial Hermes:
Mallorca. Mèxic-Buenos Aires: Hermes, 1965.
23 Haceldama va ser editada per l’editorial Aymà l’any 1959. Al FBB existeix una carta escrita
per Fèlix Escalas Fàbrega a Blai Bonet, des de Barcelona, el dia 1 de gener de 1959. En aquesta
carta, Fèlix Escalas li comenta al poeta de Santanyí els conflictes existents al Club, concretament
parla de la «guerra del Club» i també fa referència a la novel·la Haceldama. El fragment diu:
«[...] Jo avui passaré el dia una mica sol, perquè la última c...ada dels meus amics (ja saps qui
dic) em va fer perdre el tren de La Molina on ahir m’havia de reunir amb els meus. L’any passat
també la mateixa gent em varen complicar el darrer dia de l’any amb un episodi de la guerra del
Club. Seré tan idiota que encara tornaré a picar l’any 60? La taça ja vessa i no tindré més remei
que actuar. Jo que em volia reservar la mica de caràcter que em queda per a uns altres afers...
Tornant a tema més falaguer. També he llegit el teu Nadal damunt el Santanyí (que crec que
és la manera correcta de dir-ho). Llegit i rellegit. Té un gran atractiu i una mica de misteri.
La ressenya de les Lletres Mallorquines —959— no parla de la teva Haceldama. Espero que en
Llompart l’hi dediqui una crònica sencera quan l’hagi llegit, que encara no ho deu haver fet
[...]». FBB. Correspondència rebuda.
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de Joan XXIII. Em demanaren que els anés a veure. Parlàrem de
dissabte a la tarda, si tu m’hi acompanyes. Quid videtur tibi? Jo he
de baixar dissabte a les quatre, et telefonaré si et ve bé hi anem, i si
no, un altre dia serà.
Vaig parlar a en Joan Gaspar del noi Puigmartí.20 També se posà en
guàrdia tot d’una. Li vaig dir que em semblava un pintor interessant,
respongué que a ell també li ho semblava pel que havia vist a casa
seva, però que, si hi posava esment, encara no era madur. Li vaig
parlar del quadre submarí —o el que sigui— i digué que no l’havia
vist i que en tenia ganes. També li vaig remarcar que ara exposarà a
Suècia.21 De totes maneres, d’alguna cosa servirà que li hagin cridat
l’atenció sobre aquest xicot.
Com va l’affaire Club. Espero que em diguis alguna cosa concreta,
perquè tinc una autèntica il·lusió en veure El testamento per Sant
Jordi. Per mi no se perdrà. Jo en quinze dies t’ho tindré tot a punt
de pastora mia, com diuen a Mallorca. Com que no hi haurà cap
problema de censura, fins i tot pot esser al carrer, tres setmanes
abans de la festa del llibre. Tireu el dret i no penseu massa la cosa.
Audaces fortuna juvat, deia el borrachín de l’Horaci. La prudència
en coses terrenals, per allò que són curtes, és mala virtut. És una
opinió personal.
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se val— que vàrem quedar em donarien de la traducció, a més de
les rebudes, vós seria «indigest» pagar-me-les abans d’anar cosa, el
23? Si no les necessités, no les demanaria. Per la possible i futura
amabilitat, gràcies.

P.D. Ja he escrit la plàtica sobre en [il·legible].
[5]
Vilassar, 12-2-59
Sr. en Xavier Benguerel
Benvolgut Xavier: Acabo d’arribar de Mallorca, on he anat per
cercar uns mapes i fotos per una guia,22 i trobo la teva carta, curta i
esverada, una carta que et retrata i que a mi m’agrada, perquè hi ets.
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perquè a mi, que jo sàpiga, mai no m’ha passat res de particular. Si hi
ha una persona de vida assossegada i normal sóc jo. He pensat que a
lo millor el drama aquest —per a mi no és tal drama, sinó una cosa
corrent— és que, degut a la demora del Club, he demanat a l’amic
Fèlix si li seria possible d’editar-me Haceldama.23 Encara no en sé res
en concret, però tinc la impressió que serà factible. Quan tingueu el
problema del Club llest, ja vós donaré un altra novel·la. Estic segur
que, quan sigui resolta la crisi i s’hagin publicat els cinc o sis títols
que tenim en cartera, ja hauré escrit un altre llibre, o dos.
Com que et conec —i n’estic content— sé que ets capaç d’irritar-te.

20 Josep Puigmartí Valls (Barcelona, 1932) és un pintor i escultor natural de Monistrol de
Calders. El jove artista tenia en aquests moments 26 anys. Per a més informació, trajectòria i
biografia, vegeu-ne la seva pàgina web [http://www.puigmarti.net/].
21 L’any 1957 l’artista va realitzar el seu primer viatge a Suècia i exposà a Botras-Jonkoping
(Göteborg). L’any 1958 va exposar per segona vegada a Suècia, concretament a Estocolm (al
Vallingby Center), i l’any 1959 també a Estocolm, va exposar al Sture Galleriet.

22 Probablement es refereix a l’assaig que va realitzar l’any 1965 per l’editorial Hermes:
Mallorca. Mèxic-Buenos Aires: Hermes, 1965.
23 Haceldama va ser editada per l’editorial Aymà l’any 1959. Al FBB existeix una carta escrita
per Fèlix Escalas Fàbrega a Blai Bonet, des de Barcelona, el dia 1 de gener de 1959. En aquesta
carta, Fèlix Escalas li comenta al poeta de Santanyí els conflictes existents al Club, concretament
parla de la «guerra del Club» i també fa referència a la novel·la Haceldama. El fragment diu:
«[...] Jo avui passaré el dia una mica sol, perquè la última c...ada dels meus amics (ja saps qui
dic) em va fer perdre el tren de La Molina on ahir m’havia de reunir amb els meus. L’any passat
també la mateixa gent em varen complicar el darrer dia de l’any amb un episodi de la guerra del
Club. Seré tan idiota que encara tornaré a picar l’any 60? La taça ja vessa i no tindré més remei
que actuar. Jo que em volia reservar la mica de caràcter que em queda per a uns altres afers...
Tornant a tema més falaguer. També he llegit el teu Nadal damunt el Santanyí (que crec que
és la manera correcta de dir-ho). Llegit i rellegit. Té un gran atractiu i una mica de misteri.
La ressenya de les Lletres Mallorquines —959— no parla de la teva Haceldama. Espero que en
Llompart l’hi dediqui una crònica sencera quan l’hagi llegit, que encara no ho deu haver fet
[...]». FBB. Correspondència rebuda.
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Pensa, Xavier, que tu ets ric, tens la vida assegurada i et pots permetre
el luxe d’estirar i arronsar en qüestió de llibres. Jo, per desgràcia, no
puc. A partir de l’any passat, si no publico, un llibre cada any, em
treuen la Beca de la Fundació March. Nosaltres, els escriptors pobres,
tenim el deure de defensar-nos i de prendre la vida esportivament: el
deure és guanyar la partida.
M’adono que tot això que dic és absolutament innecessari, ja que
parlo com si no tingués llibertat de fer el que vull. Gràcies al Bon
Déu encara no vivim a Rússia. El que no m’agrada és que parlis de
silencis estranys i coses d’aquestes. Aquesta cosa, estimat Benguerel,
no són pròpies del meu clima. Tu saps que jo, de natural, sóc molt
franc. De vegades, deixo d’escriure o de telefonar, però d’això en té
la culpa aquesta lluita per la vida. Aquest és el meu club.
El que desitjo és que resolgueu aviat la crisi, per tal que tots
puguem escriure novel·la enfront d’un terreny segur. Al segle XX, i al
nostre país, aquesta situació fa angúnia. Sobretot pels subscriptors.
Avui treballo en El testamento. Pateixo més que tu de la tardança.
Creu-me. Però aquestes feines que han de ser entregades a plaç fixe
fan perdre temps. Records a la teva senyora i a en Leopold. Teu

Com marxa aquest endiastrat problema del Club?24 Penso que el
nostre problema comença de durar massa temps. El que em sap més
greu és que ha transcendit al públic, com també hi ha transcendit que
la novel·la de Clarasó25 i l’Aurora26 són traduïdes del castellà. Això
no s’hauria d’haver sabut mai. Qui ha fet de xafarder honoris causa
molt i en part, és el xabecà d’en Ramon Casas, que sempre ensuma
per la Casa Aymà.
Hem de mirar, Xavier, d’aixecar aquesta situació, començant per
reconèixer, d’homes a homes, no d’escriptors a escriptors, que el
Club abans anava malament i ara va pitjor. Crec que la solució no és
tan difícil. Tinc una fe absoluta en l’èxit. Cal que nosaltres no ens hi
oposem. Sóc dels qui creuen que la normalitat és la victòria.
El meu record millor a la teva senyora. La meva salutació cordial
a en Leopold.
I una abraçada del teu
Blai Bonet

Blai
[6]
Vilassar de Mar, 10-5-59
Benvolgut Benguerel:
L’altre dia vaig venir a casa teva i només hi havia la teva senyora.
Em digué que havíeu tingut un excel·lent viatge —sigui com sigui no
tan bo, de segur, com El Viatge— i me’n vaig alegrar ferm. Esperava
veure-us en l’anada a Sant Feliu de Llobregat, però a darrera hora en
Sales m’avisà de la «claudicació» de l’acte. Ja em contaràs coses de
Xile, de com estava el paisatge.
Hauries de dir, si ets tan amable que em donin la resta a cobrar de
El testamento. És un favor que et demano. La setmana entrant marxo
a fora i ho necessito. Per la teva futura amabilitat: gràcies. Que el teu
cor t’ho pagui.
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24 Una carta de Joan Sales a Blai Bonet amb data 2 d’abril de 1959 ens dóna alguna pista
sobre aquesta «crisi» del Club. Concretament al·ludeix a la inesperada mort, en el moment
d’aliança amb el Club, del poeta i editor Josep Janés i Olivé (1913-1959), en un accident
d’automòbil l’11 de març de 1959: «[...] Acabo de rebre en aquest moment carta d’en Xavier
Benguerel des de Santiago de Xile confirmant-me la seva voluntat de tirar endavant el Club dels
Novel·listes, malgrat el cop que ha representat per nosaltres la mort d’en Janés en el moment
que ens hi havíem aliat. És una carta molt encoratjadora, i em dóna molts records per vostè,
tot preguntant-me com està la trad. del TESTAMENT. Ja me’n dirà alguna cosa a Premià». FBB.
Correspondència rebuda.
25 CLARASÓ I SERRAT, Noel. Un benestar semblant. Barcelona: Aymà, 1957.
26 BERTRANA, Aurora. Entre dos silencis. Barcelona: Aymà, 1958.
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Club abans anava malament i ara va pitjor. Crec que la solució no és
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I una abraçada del teu
Blai Bonet
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[6]
Vilassar de Mar, 10-5-59
Benvolgut Benguerel:
L’altre dia vaig venir a casa teva i només hi havia la teva senyora.
Em digué que havíeu tingut un excel·lent viatge —sigui com sigui no
tan bo, de segur, com El Viatge— i me’n vaig alegrar ferm. Esperava
veure-us en l’anada a Sant Feliu de Llobregat, però a darrera hora en
Sales m’avisà de la «claudicació» de l’acte. Ja em contaràs coses de
Xile, de com estava el paisatge.
Hauries de dir, si ets tan amable que em donin la resta a cobrar de
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24 Una carta de Joan Sales a Blai Bonet amb data 2 d’abril de 1959 ens dóna alguna pista
sobre aquesta «crisi» del Club. Concretament al·ludeix a la inesperada mort, en el moment
d’aliança amb el Club, del poeta i editor Josep Janés i Olivé (1913-1959), en un accident
d’automòbil l’11 de març de 1959: «[...] Acabo de rebre en aquest moment carta d’en Xavier
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Novel·listes, malgrat el cop que ha representat per nosaltres la mort d’en Janés en el moment
que ens hi havíem aliat. És una carta molt encoratjadora, i em dóna molts records per vostè,
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25 CLARASÓ I SERRAT, Noel. Un benestar semblant. Barcelona: Aymà, 1957.
26 BERTRANA, Aurora. Entre dos silencis. Barcelona: Aymà, 1958.
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[7]
Barcelona, 13-12-59
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona
Benvolgut Benguerel:
Ja a punt d’anar-me’n a Mallorca, on penso ser-hi fins a mig febrer
perquè m’han ordenat que faci una tregua, et voldria demanar un
favor, tot i sabent que no tinc cap dret a fer-ho. Tindries la bondat
de deixar-me, a compte de Terra Roja,27 una novel·la de la que en
tinc escrites 150 planes, 5000 pessetes? Estic disposat a donar-te la
resta de drets d’autor i cobrar només aquesta quantitat. La qüestió és
poder reposar aquests dos mesos i estar en perfectes condicions per
a fer la tourné amb el Club pel març, que em fa una il·lusió enorme
i, a més, la crec d’un gran valor positiu pel país.

Penso anar-me’n dissabte. T’estaré més que agraït, si, una vegada
més, ets tan bo amb mi com has estat sempre, sense que jo hagi
fet gaire per a merèixer-ho. Cas de que em telefonis, si hem dius
que vingui a Muntaner, hi vindré; si tu, per aquelles casualitats,
haguessis de passar amb el cotxe per la carretera de Sarrià, tingues
la bondat d’aturar-te. Avui he sortit per anar a La Polígrafa i m’he
trobat malament. Temporades com aquesta n’he passades d’altres i
s’han arreglat.
Ahir el Sr. Cruzet,28 amb el meu llibre Judas i la primavera em jugà
una jugada semblant a la primera versió de El mar.29 Tant com costa,
Déu meu, d’escriure un llibre. El graciós és que, a més de l’excusa de
la por, digueren que el llibre tenia el defecte de semblar més un llibre
unitari que un volum de contes. Quin defecte, veritat?
Records a la senyora i a en Leopold.
Teu i amic
Blai Bonet

27 Al FBB no existeix cap manuscrit ni mecanoscrit referent a aquesta obra. Tal vegada es
podria tractar d’un nom inicial i provisional de Judas i la primavera, de Míster Evasió o de
Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria, les altres novel·les que va publicar Blai Bonet després
d’El mar i Haceldama. O també es podria tractar d’una novel·la inèdita. De totes formes, la
qüestió dels títols en les obres de Blai Bonet és una tema que presenta moltes dificultats. Al
respecte, Jaume Vidal Alcover va afirmar que: «Els títols de Blai Bonet tenen poc a veure, o
no res, amb els llibres que designen. Crec que El mar es deia Haceldama o potser Parasceve
l’any que es va presentar al Joanot Martorell i no el premiaren: títols que varen passar després
a una altra novel·la i a una obra de teatre, respectivament» (Estudis de literatura catalana
contemporània. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1993, p. 200). Xavier Pla i Barbero, sobre
els balls de títols de les obres blaibonetianes afirmà: «[...] en una carta a Bartomeu Fiol d’uns
mesos abans [agost de 1957], Blai Bonet semblava que parlava d’El mar quan deia Haceldama
i d’una altra novel·la quan deia El silenci i el mar —molt probablement, la que coneixem avui
com Haceldama—». PLA I BARBERO, Xavier. «Estudi crític i comparatiu de la primera versió
mecanoscrita de la novel·la El mar de Blai Bonet». Memòria final beques 2009 de Literatura
Catalana Contemporània, Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet.
(2011), p. 7. Al FBB existeix una còpia d’una carta de l’editorial Aymà (de Jaume Aymà i Ayala
o Jaume Aymà i Mayol, pare i fill) de l’11 d’octubre de 1957 que corrobora aquest punt: «Fóra
molt interessant que ens digués com té la seva novel·la El silenci i el mar i si, efectivament,
entra en el seu propòsit de dur-la al Joanot Martorell. En tot cas, ens plauria de conèixer la seva
novel·la al més aviat possible i després tindríem un canvi d’impressions respecte les dues obres,
al Joanot Martorell i a les possibilitats d’edició de cada una d’elles. Ja deu saber que Haceldama
va topar amb obstacles a la Censura eclesiàstica. Ja en parlarem» FBB. Correspondència rebuda.
En una carta posterior (17 de desembre de 1964), enviada per Joan Oliver, Director Literari
d’Aymà i responsable de la segona època de la col·lecció A tot vent d’editorial Proa, torna a
sorgir aquest problema dels títols; en aquesta ocasió amb Ulisses 3, que es va convertir en
Mister Evasió; i també amb una novel·la inèdita Passió de Jesús segons en Marc, que es podria
haver convertit en Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria. El fragment de la carta diu: «L’amic
Cendrós em passa la teva carta del 30 de novembre darrer. No cal dir que jo lamento, tant com
ell, que el teu Ulisses 3 no pugui aparèixer a la nostra col·lecció; però confio que ens reservaràs
la novel·la que estàs escrivint: Passió de Jesús segons en Marc [...]». Recordem també el cas
paradigmàtic d’Oh Calvary, Calvary!, premi Carles Riba l’any 1962 i que no es publicarà fins
l’any 1967 per problemes amb la censura. Fortament influït per Pier Paolo Pasolini (1922-1975),
i probablement pel seu film L’evangeli segons Sant Mateu (1964), el poemari premiat esdevindrà
L’Evangeli segons un de tants. Igualment, sobre els possibles noms barallats per a la novel·la
Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria vegeu també la carta nº. 10 publicada en aquest article.

28 Josep M. Cruzet (1903-1962), editor que fundà la llibreria Catalònia de Barcelona (1924) i
l’editorial Selecta (1946).
29 La novel·la Judas i la primavera va ser publicada finalment l’any 1963 per l’editorial
Selecta. Al FBB existeix una carta escrita per Tomàs Tebé, de la mateixa editorial, amb data
10 de setembre de 1962. En aquesta carta, Tebé li comenta a Blai que la novel·la, amb moltes
dificultats ha superat els problemes de censura, però que de totes formes intenti fer una
«lleugera revisió» per tal d’evitar «expressions i escenes massa crues». El fragment de la carta
diu així: «[...] Pots respirar tranquil, perquè la teva obra ha estat autoritzada. Ha costat una
mica, però al final hi ha hagut sort. Ara, doncs, entrarem en la fase de la composició, tan aviat
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[8]
Santanyí, 21-7-60
Sr. Xavier Benguerel
Barcelona
Estimat amic Benguerel:
Acabo de rebre la teva carta i m’he posat tot d’una a cercar el teu
poema. De moment, he tingut la desgràcia de no trobar-lo, però estic
segur que no pot ser perdut. Ha d’estar dins algun llibre que no se
m’ha ocorregut obrir. Ho sento de cor, però no et preocupis: crec que
el trobaré. Aquesta mena de papers un els guarda en algun lloc. Tot
d’una que el trobi te l’envio, junt amb el teu bonic llibre de poemes,
que tinc aquí.
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Barcelona, 13-12-59
Sr. en Xavier Benguerel
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la bondat d’aturar-te. Avui he sortit per anar a La Polígrafa i m’he
trobat malament. Temporades com aquesta n’he passades d’altres i
s’han arreglat.
Ahir el Sr. Cruzet,28 amb el meu llibre Judas i la primavera em jugà
una jugada semblant a la primera versió de El mar.29 Tant com costa,
Déu meu, d’escriure un llibre. El graciós és que, a més de l’excusa de
la por, digueren que el llibre tenia el defecte de semblar més un llibre
unitari que un volum de contes. Quin defecte, veritat?
Records a la senyora i a en Leopold.
Teu i amic
Blai Bonet

27 Al FBB no existeix cap manuscrit ni mecanoscrit referent a aquesta obra. Tal vegada es
podria tractar d’un nom inicial i provisional de Judas i la primavera, de Míster Evasió o de
Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria, les altres novel·les que va publicar Blai Bonet després
d’El mar i Haceldama. O també es podria tractar d’una novel·la inèdita. De totes formes, la
qüestió dels títols en les obres de Blai Bonet és una tema que presenta moltes dificultats. Al
respecte, Jaume Vidal Alcover va afirmar que: «Els títols de Blai Bonet tenen poc a veure, o
no res, amb els llibres que designen. Crec que El mar es deia Haceldama o potser Parasceve
l’any que es va presentar al Joanot Martorell i no el premiaren: títols que varen passar després
a una altra novel·la i a una obra de teatre, respectivament» (Estudis de literatura catalana
contemporània. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1993, p. 200). Xavier Pla i Barbero, sobre
els balls de títols de les obres blaibonetianes afirmà: «[...] en una carta a Bartomeu Fiol d’uns
mesos abans [agost de 1957], Blai Bonet semblava que parlava d’El mar quan deia Haceldama
i d’una altra novel·la quan deia El silenci i el mar —molt probablement, la que coneixem avui
com Haceldama—». PLA I BARBERO, Xavier. «Estudi crític i comparatiu de la primera versió
mecanoscrita de la novel·la El mar de Blai Bonet». Memòria final beques 2009 de Literatura
Catalana Contemporània, Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet.
(2011), p. 7. Al FBB existeix una còpia d’una carta de l’editorial Aymà (de Jaume Aymà i Ayala
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28 Josep M. Cruzet (1903-1962), editor que fundà la llibreria Catalònia de Barcelona (1924) i
l’editorial Selecta (1946).
29 La novel·la Judas i la primavera va ser publicada finalment l’any 1963 per l’editorial
Selecta. Al FBB existeix una carta escrita per Tomàs Tebé, de la mateixa editorial, amb data
10 de setembre de 1962. En aquesta carta, Tebé li comenta a Blai que la novel·la, amb moltes
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mica, però al final hi ha hagut sort. Ara, doncs, entrarem en la fase de la composició, tan aviat
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[8]
Santanyí, 21-7-60
Sr. Xavier Benguerel
Barcelona
Estimat amic Benguerel:
Acabo de rebre la teva carta i m’he posat tot d’una a cercar el teu
poema. De moment, he tingut la desgràcia de no trobar-lo, però estic
segur que no pot ser perdut. Ha d’estar dins algun llibre que no se
m’ha ocorregut obrir. Ho sento de cor, però no et preocupis: crec que
el trobaré. Aquesta mena de papers un els guarda en algun lloc. Tot
d’una que el trobi te l’envio, junt amb el teu bonic llibre de poemes,
que tinc aquí.
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Em demanes per la novel·la, i m’agradaria prou poder-te dir que
la tinc a punt de donar-la al nostre —és una il·lusió— Club dels
Novel·listes. Però, Xavier estimat, encara m’hi manca un raig. No és
que no treballi, però, amb la mania de fer llibres que valguin, al meu
entendre, per cinc, esborro més que no escric.
Aquesta «subtània» flamarada del Premi Sant Jordi és una
d’aquestes coses que no acabo d’entendre.30 No l’entenc perquè està
mal feta. Substituir el «Joanot Martorell» per un premi que ha de durar
únicament un any, em sembla una d’aquestes variacions que solen fer
a la parròquia els rectors nous.
Veig que preguen molt a tothom la seva participació. Crec que hi
ha de participar tothom qui pugui, però n’hi haurà molts —i jo— que
se trobaran desprevinguts. Si l’edició del llibre fos a triar per part de
l’autor, ja moriria jo de donar-hi el llibre que faig per a vosaltres, però
tinc entès —no he llegit la convocatòria— que l’editor és la Casa del
Llibre (¡¡¡¡?)
Com que un és optimista i força armat de conya no té més remei
que pensar: cent cinquanta mil pessetes menys! Què hi farem, noi?
Cercaré el teu poema —i perdona’m— fins que el trobi.
Records a la teva senyora i als nois. He vist en Xavier a Destino,
en una estupenda foto de cara dodecafònica.
Memòries a en Joan Sales.
Teu i amic
Blai Bonet

[9]
Santanyí, 16-8-6031
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona
Estimat Xavier:
Vaig rebre la teva carta, tan plena de bona voluntat, i te
n’agraeixo la delicadesa, i les facilitats. Però em trobo indecís,
incomprensiblement lligat de mans, davant el premi aquest. El jurat
és vell, espantadís, un d’aquests jurats prudencials, que no donen el
premi a la novel·la millor, sinó a la menys dolenta. També a la que
pot donar més facilitats de censura. Els premis a publicar a la Casa
del Llibre em fan molta por. Sempre me n’han feta.
Jo tinc una novel·la llesta, on m’hi he jugat moltes hores, dotzenes
d’hores. Crear un ambient, una atmosfera, tu ja saps que costa més
temps que fer una novel·leta discreta. Si jo sabés que econòmicament
n’havia de sortir més o menys ben pagat, l’enviaria tot d’una al
Club, per tal que pogués sortir pel novembre. Si no podia sortir per
aquestes dates, més o menys, tan se valdria llavors, perquè se tracta
de publicar el llibre anual a què m’obliga la beca March.
A mi, la vida d’escriptor m’agrada una mica per uns pocs diners,
però segurs, i no haver de refiar-se en loteries de premis, que, a la
llarga, fan més mal que bé a la literatura. Quan un viu exclusivament
de la ploma —dels molts caires que té la ploma— no té més remei
que obrar així, si, en la modèstia, vol donar la sensació de dignitat.
Jo encara seré un mes a Santanyí. Estic en tractament per una
lesioneta venal, que val més cuidar per aquestes contrades, on el pa
és saborós.
Records a en Joan Sales.
Una abraçada del teu amic
Blai Bonet

com sia possible, però havent-ho de compaginar, naturalment, amb els compromisos generals
de l’editorial.
Ara bé, abans de fer res, jo et volia dir que ens agradaria molt que fessis una lleugera revisió
al teu original, per tal d’alleugerir-lo d’algunes paraules, expressions i escenes massa crues, a
fi d’aconseguir que el llibre es pugui posar en totes les mans. No et sorprengui el que et dic,
perquè la Selecta té un públic determinat, i no tenim altre remei que parar compte amb les
susceptibilitats d’aquest públic, en benefici de la difusió de la pròpia obra. D’altra banda tinc
el ple convenciment que a la senyora Cruzet li desagradaria ara de publicar a la Selecta una
novel·la on figuressin certes paraules i escenes, sobretot quan unes i altres poden assuaujarse sense que l’obra perdi gens de la seva força ni vigor [...]». FBB. Correspondència rebuda.
30 L’any 1960 el premi literari en llengua catalana Joanot Martorell canvià de nom per
esdevenir l’actual Premi Sant Jordi de novel·la.

31 Al marge superior esquerra de la primera pàgina anotació manuscrita de Xavier Benguerel
indicant l’adreça de Blai a Santanyí: «Palma, 74».
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[10]32
Santanyí, 8 octubre de 1969
Sr. Xavier Benguerel
Barcelona

[11]
Santanyí, 11-maig de 1974
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona

Estimat amic Benguerel: I que en fa de temporades de temps que
no ens hem vist, ni enraonat, com en aquells capvespres, tan nostres,
al teu estudi. Sovint no ho sembla, però resulta que, precisament
quan no es veuen, és quan la gent, la gent bona, es recorda de debò,
amb un esquitx de tenacitat. No et creguis que no; et recordo sovint,
a en Joan Sales també, amb aquells nervis i aquells grans de cafè...
En Sales és un home sense descafeïnar. Tu eres més aviat un tallat,
però no gaire caputxí...
També t’escric per a dir-te que em fa una il·lusió, no sé si molt
pop o molt ihn, que una novel·la acabada, que ara tinc, sortís a casa
teva, al Club. Pel meu gust, és la més ben feta i profunda de les que
Déu m’ha posat a les mans.33 L’única cosa que no té decidit és el títol.
Quin t’agrada més?:
NORMAL
SI JO FOS FUSTER I TU ET DIGUESSIS MARIA
EL CÀNTIC DELS CÀNTICS
EL COS VOL ESTAR NU
En tinc una vintena més. Com sempre. Per a mi, seria un orgull
real, no t’ho pots figurar, tornar a ser un home del vostre Club: aquí
vaig començar a esser feliç... Te’n recordes? Per tot, i per aqueixa
rentrü: gràcies, Benguerel. Records a en Sales. I al teu music. De cada
dia és més ferm. No t’ho sembla? Aquell Concert per a un festival34 és
d’un artista complet. Fins aviat, tu. Adéu.
Una abraçada del teu
Blai Bonet
32 De les catorze cartes presentades aquesta és l’única procedent del FBB.
33 La novel·la finalment es va publicar l’any 1972 a Palma per J. Mascaró Pasarius amb un dels
títols suggerits: Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria.
34 En Blai es refereix a l’obra que el fill de Xavier Benguerel va dedicar al compositor i director
d’orquestra Antoni Ros Marbrà (Hospitalet de Llobregat, 1937), Simfonia per a un festival
(Barcelona: Edition Modern, 1966). Al fons del compositor Xavier Benguerel i Godó (FXBG),
també dipositat a la Biblioteca de Catalunya, s’ha conservat una carta de Blai Bonet amb data
3 de juny de 1974. En aquesta carta, el poeta de Santanyí realitza una reflexió molt personal
sobre la seva concepció de la música: «Xavier, estimat amic: He rebut el teu disc i, és clar que
sí!, l’escoltat dues vegades, i l’he sentit. A mi, la música m’agrada per sobre totes les arts: és
l’art que m’ensenya més realitats desconegudes [...]».
362

Molt estimat Xavier: Quina alegria més gran, nano, rebre carta
teva!! Jo t’havia escrit una colla de vegades, tres cops, que ara recordi,
i sempre m’havien retornat les cartes. Una vegada a l’adreça del
«Club dels Novel·listes», l’actual adreça, i dos cops al carrer Muntaner,
[aquí] on fèiem aquelles xerrades de pinyol vermell, i on vaig beure
el primer whisky de la meva vida, recordo que vas riure de gust
de petroli consagrat per l’Opus. No t’escrivia, en aquestes cartes,
per cap motiu literari, tot i que t’hi parlava dels teus llibres nous,
que m’havien agradat molt, sobretot un Gorra de plat.35 T’escrivia
per a saber noves teves: em preocupava el negoci, o laboratori,
que tenies a Xile: quan hi hagué aquell terratrèmol, o incendi, etc.;
després la revolució, primer Allende, després «El Pinochet», que porto
entravessat a la nou del coll. Trobo que en Joan Sales et podria haver
fet arribar les dues cartes que et vaig enviar a l’editorial.
Ja tinc ganes que m’arribi aquella traducció de El testament. No et
preocupis ni mica per això de si hi ha canvis, esmenes, etc. És la cosa
més natural del món. L’únic important és que aqueixa gran novel·la
teva surti en castellà tan ben expressada com en català, i que soni en
castellà-castellà, que és el treball que em vaig proposar fer-hi.
La vida que faig a casa, al meu poble, crec que és la d’un escriptor
que vol fer una obra. A canostra, hi ve molta gent, molt de jovent,
joves que es senten vells i busquen joventut a ca l’escriptor. Jo, a
casa teva, recordo que venia a cercar-hi joventut, igualment. Ara
en busco igual, tinc 45 anys que t’envio en aqueixa foto feta no
fa gaires setmanes, i sovint vaig a cercar-ne a casa del novel·lista
anglès Robert Graves, que té 80 anys fets i crec que és el doble de
jove que jo. L’home jove és l’home intel·ligent, com més intel·ligent
més jove. Tot sovint m’agradaria tenir 60 anys: és l’edat de les grans
obres. No ho trobes? El que no tinc és massa salut; sempre seguit he
d’estar cuidant-me, i els editors catalans, en lloc de ser el que pertoca
ser, uns managers o apoderats que et permetin escriure sense cap
preocupació com no sigui la de ser un gran escriptor, més aviat són

35 BENGUEREL, Xavier. Gorra de plat. Madrid, Barcelona: Alfaguara, 1967.
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Sr. Xavier Benguerel
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uns padastres i sovint ni això. Ara recordo que en Riba,36 precisament
a casa teva, un vespre, em va avisar sobre això, sobre «els patriotes»,
i jo, jovenot de mi, no me’l vaig creure. Si me l’hagués escoltat, ara ja
seria el millor escriptor en castellà que hi hauria. La cultura catalana,
però, també té necessitat de nosaltres, i jo li dedico, sencera, tota
l’existència. Com tu, és clar.
Avia’m si resulta veritat que m’escrius, m’envies coses teves, i,
d’això, de la comunicació continuada, en poden sortir, en sortiran,
seguríssim!, coses molt bones i creadores per a tu i per a mi.
Per començar, en vista al tercer volum del Diari, que es dirà La
motivació,37 i està just mig fet, t’hi faré un llarguíssim capítol, o retrat,
d’aquells anys al pis del C/ Muntaner 501. Vam enraonar-hi de tantes
coses profundes, perfectament serioses, i tan útils per al futur del
país!! Val la pena fer-ho. Records a la família, sobretot al meu amic
el Benguerel junior, el music, quin gran artista, eh? Tinc gravat, en
cinta, el seu Concert per a un festival,38 és preciós. Saluda al senyor
Lara, de «Planeta», de part meva, és l’únic editor espanyol que entén
de llibres... i ... d’escriptors. Com que, per afegitó, és simpaticot i
mundial, estic segur que em voldrà pagar la traducció, encara que tu
em vas donar 5000 pts, i encara ara te lo agraeixo de cor. A Planeta,
però, fan tirades llargues, i no els ve de quinze mil pessetes. Ah, jo,
durant bastant de temps, he estudiat cine a fons, i vull començar
també a escriure per al cine. 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 novel·les). Sobre quina obra teva t’agradaria que
escrivís un guió literari, i tècnic, per a un gran film? Quan rebi El
testament en castellà, t’escriuré de cop i et diré alguna cosa de les
possibilitats cinematogràfiques del llibre.
Fins sempre.
Una abraçada forta del teu amic
Blai Bonet

[12]
Santanyí, 18-maig de 1974
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona
Molt estimat Xavier: Ja he rebut, i llegit, El testament, en l’edició
castellana. Editorial Planeta me n’ha enviat dos exemplars. Veure
el llibre m’ha fet un goig AIXÍ de gran, com tot el Montseny, de
gran. Per afegitó, l’edició és molt bonica. La portada és de les més
encertades i d’elegància més plàstica, que jo hagi vist. Jo no conec
l’Albert Cullaré, el grafista de la sobrecoberta, però, quan el vegis,
felicita’l de part meva. Per ajuntar un groc, un ocre i un fons negre,
cal ser un pintor tan profund com Tàpies. Ja no hi ha res més elegant
en aquest color taciturn, sobri, honest, tan quiet.
No anava mal encaminat, no, jo, quan vaig descobrir, en El
testament, ja quan la traduïa..., un material fondo per a fer-ne un gran
film, de plàstica expressionista molt actual i d’imatge tremendament
original i clara, també molt sòbria. Diguem-ne tipus Buñuel, tipus
Carlos Saura, que és la meva especialitat. Jo sóc amic d’en Saura,
i crec que voldria realitzar el guió que jo escrivís, perquè sap els
meus gusts, el concepte cinematogràfic, que un té, que és més o
menys el seu. Identificar el Passat i el Present en una sola imatge,
en un mateix pla, és el concepte cinematogràfic, que jo tinc de
El testament, i el concepte novel·lístic que tu en tens, i La prima
Angélica, que en Saura ha presentat al Festival de Canes d’enguany,39
és exactament aquest concepte: que el Cosme Aguilera jovenell
sigui el Cosme Aguilera vell i mort dins la caixa, i també a l’inrevés,
però simultaniejats, conjugats, sense cap brusquedat: el mort de cos
present que es declara a la Mònica, el jovenell Cosme estirat dins la
caixa, etc., no durant tot el film, sinó a estones, seria una imatge molt
profunda, molt real, i d’una originalitat suprema i d’una força tràgica
com poques n’hi hauria hagut. I de cap a Canes... Si tens molts quartos
i em pagues dos mesos de treball, m’ho dius avui, i demà em poso
a la tasca. Si et dic això, és perquè veig clar que val la pena, tu i la

36 Es refereix al poeta i escriptor Carles Riba (1893-1959). En aquest sentit, vegeu-ne: PONS,
Margalida. «Cartes de Blai Bonet a Carles Riba». Reduccions. Revista de poesia, 96, (2010), p.
78-106.
37 El tercer diari amb el títol La motivació i el film no es va publicar fins a l’any 1990
(Barcelona: Empúries, 1990).
38 Vegeu-ne la nota 34.

39 La passió de Blai Bonet pel cinema, i sobretot, per la trajectòria de Pasolini és una
constant en la seva obra. De fet, aquesta devoció influeix en els comentaris de Blai Bonet
a Xavier Benguerel («el concepte cinematogràfic» d’«identificar present i passat en una sola
imatge»). Recordem també que La prima Angélica és una pel·lícula sobre la Guerra Civil
Espanyola dirigida per Carlos Saura (Osca, 1932) l’any 1973 i produïda per Elías Querejeta
(Hernani, 1934). La pel·lícula va rebre a Canes el Premi Especial del Jurat l’any 1974 i va ser
preseleccionada per Espanya a l’Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa.
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36 Es refereix al poeta i escriptor Carles Riba (1893-1959). En aquest sentit, vegeu-ne: PONS,
Margalida. «Cartes de Blai Bonet a Carles Riba». Reduccions. Revista de poesia, 96, (2010), p.
78-106.
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novel·la, i perquè estic molt segur de mi mateix, de la meva capacitat
estètica vull dir; de la salut física, no puc parlar tan fort: estic bé,
molt maco, però no tinc més remei que cuidar-me: em llevo a les 6
del matí, però a les 9 del vespre me’n vaig al llit. Com en Cruyff... És
mig broma. La veritat, però, és que la vocació d’escriptor exigeix una
austeritat de vida i una dedicació tan fermes com la d’un atleta. Bé,
tu ho saps infinitament més que no pas jo: ets molt millor novel·lista
que jo i has escrit més novel·les que jo. L’única cosa que jo dec tenir
com tu és la vocació, i la passió d’escriure, allò de donar-ho tot en
cada obra i anar aconseguint que tots els llibres junts siguin una sola
obra: un sol univers coherent. Aquest és el meu màxim esforç: crear
un univers, en lloc de crear arguments, o argumentets. Més o menys
com Picasso: sempre els mateixos arlequins, els mateixos braus,
sempre les guitarres, etc. O Bernanos: sempre els mateixos místics,
els mateixos problemes de fe, de sexe, sempre els mateixos dimonis.
No hi estàs d’acord? Siiiii! És clar que sí!
Apa, escriu-me, i em donaràs una alegria de tamany natural.
Records a tota la teva família, també, molts, records a l’editor Lara,
del qual espero el Premi Planeta... Quin humor, eh? Amb humor o
amb sense, me’l donarà: és un senyor llest...
Adéu, noi. Fins sempre. Me’n vaig a dormir, els ulls em cauen de
son. Bona nit. que descansis.
Una forta abraçada del teu amic
Blai Bonet

[13]
Santanyí, 6-juny de 1974
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona
Molt estimat Xavier: Ahir vaig rebre el teu magnífic paquet amb
tres llibres. I les tres dedicatòries que, per a mi, són un tresor. Jo
valoro molt aquestes expressionadures (un substantiu meu, que no
està al Fabra, però que té tant de significant com pugui tenir el mot
«bròquil». Als diccionaris, no hi ha ni una tercera part de les paraules.
Exactament com a un museu botànic no hi ha una tercera part de
les plantes).
El primer llibre que he començat a devorar són les Memòries,40
que m’interessa molt en vistes a fer-te cinquanta planes de retrat. El
text és molt viu, és un text que sap = té el sabor del que diu (crec
que aquest és el signe més evident de la classe i de la raça d’un
llibre: que tingui l’oxigen propi del que conta o expressa, que són
dos estils molt diferents de narrar, però tots dos igualment vàlids,
són dues marques d’eficàcia). Un gran encert és la quantitat de
material documental, fotogràfic: això no té preu i, per afegitó, té
una admirable bellesa plàstica, històrica. Em serà d’una gran utilitat.
Quan hagi acabat de llegir els tres llibres, et tornaré escriure, tot
comentant-te la meva aventura de llegir. L’aventura de llegir un altre
creador és tan apassionant, i més, que el crear propi.
Quant a aquell projecte del film El testamento, miraré de posarme en contacte amb el J. L. Querejeta, que és el productor d’en
Saura. En aquesta mena d’assumptes, el director del film pinta no
massa cosa. El director d’un film ve a ser l’escriptor; el productor
és l’editor... Al món, deu haver-hi just tres o quatre directors que
també són productors dels propis films. Aquests, naturalment, no
són els millors directors. El que em consta és que en Querejeta està
totalment compenetrat amb en Saura, li té una absoluta confiança i li
deixa una total llibertat en la realització. Ja és molt.
Com va per Barcelona City? En realitat, tu tens la sort de no viure
a la Babilònia aquesta barcelonina; Sarrià és una altra món; és un
poblet de molt gust, i no és provable que els plans elefantiasis ho
arribin a esbucar. Suposo que encara deu existir allò tan bonic i tan
directe de «pujar a Sarrià», «pujar a Pedralbes», «baixar a Barcelona».

40 BENGUEREL, Xavier. Memòries: 1905-1940. Barcelona: Alfaguara, 1971.
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Saura. En aquesta mena d’assumptes, el director del film pinta no
massa cosa. El director d’un film ve a ser l’escriptor; el productor
és l’editor... Al món, deu haver-hi just tres o quatre directors que
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M’agradava ferm sentir-ho dir. Sobretot perquè la gent ho deia amb
orgull damunt cada síl·laba. Sigui com sigui, Barcelona és Babilònia
per a qui sigui babilònic de complexió; si un té vida pròpia, no serà
el Carrer Pelayo qui la hi prengui.
Pel meu poblet, hi ha aquella pau del bon silenci, que tenen el
camp i la mar. Jo, aquests dies, tinc les meves clàssiques maldecapades,
bronquitis, pròpies de tots els canvis d’estació. Enguany, a Mallorca,
la primavera ha estat, i és, bastant tocada de bolet de la meteorologia.
Això, a mi, em deixa, bastant atupat i ferit d’ala, però ho supero amb
la voluntat, l’alegria d’esperit i un raig d’humor, que és el meu secret,
un secret que, en part, vaig aprendre a Barcelona. No és exactament
humor; crec que més aviat es tracta d’un cert sentit de la terra, agafar
la vida per la seva cara popular. Qui és fill de pagesos, de menestrals,
té molt guanyat, té ferro... Records a la teva esposa, el Xavier, els teus
llibres. I per a tu, una forta abraçada del teu amic.

Una forta abraçada del teu amic
Blai Bonet
P. D. Ah, noi, ara «Planeta» m’haurà de pagar la traducció. El nostre
estimat Lara és tan admirable com «pillu». No ho trobes? És l’andalús
més maco que hi ha. I, com que el pròxim Planeta ha de ser per a
mi... Prou ho sap don Manuel... Em va escriure una carta molt, molt
simpàtica. Adéu. El teu
Blai

* * * * * * *

Blai Bonet
[14]

41 Acompanya aquesta carta una fotografia dedicada de Blai Bonet: «A X. Benguerel record de
Blai Bonet. Cala Figuera (Santanyí) abril 1974».
42 L’any 1974 Xavier Benguerel va guanyar el premi Planeta per la seva novel·la Icària,
Icària... (Barcelona: Planeta, 1974).

Darrerament i afortunadament, la figura de Blai Bonet ha
experimentat un considerable interès per part d’institucions, autors i
investigadors. El mes de maig de 2012 es va inaugurar el Centre de
Poesia Contemporània Blai Bonet, seu provisional de la futura Casa
Museu Blai Bonet, i que custodia l’important llegat de l’escriptor, en
virtut del conveni de cessió signat també l’any 2012 per part dels
hereus de Blai Bonet (Pere i Blai Munar) i la Fundació Casa Museu
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet (dependent del Consell
de Mallorca) per un període de 10 anys. El Gall Editor, el mes de
febrer de 2014 ha reeditat els dos primers diaris blaibonetians, Els
ulls i La mirada. Aquest mateix segell editorial, també llançarà les
reedicions dels diaris tercer i quart, La motivació i el film i Pere
Pau, a més de La vida i els meus instants, un opuscle que Bonet va
escriure quan l’Ajuntament de Santanyí va posar el seu nom a l’Escola
Pública de Santanyí. El 14 de novembre de 2014, es va presentar
a Barcelona, per fi, la Poesia completa de Blai Bonet (Edicions de
1984), edició crítica a càrrec de Nicolau Dols i Gabriel de la S. T.
Sampol amb pròleg de Margalida Pons. A més, Carles Rebassa està
preparant un estudi biogràfic, Mite i pols de Blai Bonet, amb abundant
documentació inèdita del poeta.
Els temes són molts i encara queda molt documentació per estudiar
i analitzar. En aquesta línia, el Centre de Poesia Contemporània Blai
Bonet, porta un temps realitzant gestions amb altres institucions per
poder accedir a documentació de l’autor a altres fons documentals i
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Santanyí, 16-octubre de 197441
En Xavier Benguerel
Barcelona
Molt estimat Xavier: No fa gaires segons, just un quart de minut,
he sabut que has guanyat el Premi Planeta.42 Felicitats, de cor, nano.
M’has donat una alegria de tamany natural. El triomf d’un amic,
sobretot si és un escriptor, jo el sento sempre com un triomf propi,
perquè no és just la magnífica victòria d’un amic, sinó també la
victòria de la professió, de la missió d’escriure. Un escriptor que no
ho sent així, no és un escriptor, crec. I n’hi ha que encara no ho
senten així.
Ah!, he subratllat el guanyat, perquè tu te’l tenies, te’l tens, ben
guanyat. Jo sempre he dit que hi ha una profunda diferència entre
el Premi que es guanya, i el premi que es concedeix. No hi estàs
d’acord? Jo també. Com va la venda de El testamento? Just pot anar
bé. Records a la teva senyora i al músic. Felicitats!
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M’agradava ferm sentir-ho dir. Sobretot perquè la gent ho deia amb
orgull damunt cada síl·laba. Sigui com sigui, Barcelona és Babilònia
per a qui sigui babilònic de complexió; si un té vida pròpia, no serà
el Carrer Pelayo qui la hi prengui.
Pel meu poblet, hi ha aquella pau del bon silenci, que tenen el
camp i la mar. Jo, aquests dies, tinc les meves clàssiques maldecapades,
bronquitis, pròpies de tots els canvis d’estació. Enguany, a Mallorca,
la primavera ha estat, i és, bastant tocada de bolet de la meteorologia.
Això, a mi, em deixa, bastant atupat i ferit d’ala, però ho supero amb
la voluntat, l’alegria d’esperit i un raig d’humor, que és el meu secret,
un secret que, en part, vaig aprendre a Barcelona. No és exactament
humor; crec que més aviat es tracta d’un cert sentit de la terra, agafar
la vida per la seva cara popular. Qui és fill de pagesos, de menestrals,
té molt guanyat, té ferro... Records a la teva esposa, el Xavier, els teus
llibres. I per a tu, una forta abraçada del teu amic.

Una forta abraçada del teu amic
Blai Bonet
P. D. Ah, noi, ara «Planeta» m’haurà de pagar la traducció. El nostre
estimat Lara és tan admirable com «pillu». No ho trobes? És l’andalús
més maco que hi ha. I, com que el pròxim Planeta ha de ser per a
mi... Prou ho sap don Manuel... Em va escriure una carta molt, molt
simpàtica. Adéu. El teu
Blai

* * * * * * *

Blai Bonet
[14]

41 Acompanya aquesta carta una fotografia dedicada de Blai Bonet: «A X. Benguerel record de
Blai Bonet. Cala Figuera (Santanyí) abril 1974».
42 L’any 1974 Xavier Benguerel va guanyar el premi Planeta per la seva novel·la Icària,
Icària... (Barcelona: Planeta, 1974).

Darrerament i afortunadament, la figura de Blai Bonet ha
experimentat un considerable interès per part d’institucions, autors i
investigadors. El mes de maig de 2012 es va inaugurar el Centre de
Poesia Contemporània Blai Bonet, seu provisional de la futura Casa
Museu Blai Bonet, i que custodia l’important llegat de l’escriptor, en
virtut del conveni de cessió signat també l’any 2012 per part dels
hereus de Blai Bonet (Pere i Blai Munar) i la Fundació Casa Museu
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet (dependent del Consell
de Mallorca) per un període de 10 anys. El Gall Editor, el mes de
febrer de 2014 ha reeditat els dos primers diaris blaibonetians, Els
ulls i La mirada. Aquest mateix segell editorial, també llançarà les
reedicions dels diaris tercer i quart, La motivació i el film i Pere
Pau, a més de La vida i els meus instants, un opuscle que Bonet va
escriure quan l’Ajuntament de Santanyí va posar el seu nom a l’Escola
Pública de Santanyí. El 14 de novembre de 2014, es va presentar
a Barcelona, per fi, la Poesia completa de Blai Bonet (Edicions de
1984), edició crítica a càrrec de Nicolau Dols i Gabriel de la S. T.
Sampol amb pròleg de Margalida Pons. A més, Carles Rebassa està
preparant un estudi biogràfic, Mite i pols de Blai Bonet, amb abundant
documentació inèdita del poeta.
Els temes són molts i encara queda molt documentació per estudiar
i analitzar. En aquesta línia, el Centre de Poesia Contemporània Blai
Bonet, porta un temps realitzant gestions amb altres institucions per
poder accedir a documentació de l’autor a altres fons documentals i
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Santanyí, 16-octubre de 197441
En Xavier Benguerel
Barcelona
Molt estimat Xavier: No fa gaires segons, just un quart de minut,
he sabut que has guanyat el Premi Planeta.42 Felicitats, de cor, nano.
M’has donat una alegria de tamany natural. El triomf d’un amic,
sobretot si és un escriptor, jo el sento sempre com un triomf propi,
perquè no és just la magnífica victòria d’un amic, sinó també la
victòria de la professió, de la missió d’escriure. Un escriptor que no
ho sent així, no és un escriptor, crec. I n’hi ha que encara no ho
senten així.
Ah!, he subratllat el guanyat, perquè tu te’l tenies, te’l tens, ben
guanyat. Jo sempre he dit que hi ha una profunda diferència entre
el Premi que es guanya, i el premi que es concedeix. No hi estàs
d’acord? Jo també. Com va la venda de El testamento? Just pot anar
bé. Records a la teva senyora i al músic. Felicitats!
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d’aquesta manera complementar i completar el fons documental del
poeta. De moment, les gestions han donat fruits molt interessants
i han obert diverses línies d’investigació. Esperem que els resultats
d’aquestes gestions es puguin visualitzar en properes edicions de les
Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.
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BLAI BONET
I EL QUINZENARI SANTANYÍ
Montserrat Alcaraz Vich

El tema que he triat tractar per participar en aquestes jornades està
relacionat amb la figura del qui tal vegada és el més universal dels
santanyiners, encara que la meva mica d’homenatge sigui tan humil
com voldria ser-ho el qui vos parla. També, paral·lelament com qui
vol matar dos tords d’una escopetada, he volgut recordar la lloable
iniciativa editorial que un grup de santanyiners dugueren a terme
posant en marxa una publicació periòdica que sens dubte contribuí,
amb la mesura que pogué, a pujar l’autoestima d’una cultura en hores
baixes per mor de la dictadura.
El nostre quefer, aleshores, ha estat fer un buidat sistemàtic dels
escrits de Blai Bonet (1926-1997) i els referits a la seva persona i
obra en el quinzenari Santanyí (1958-1965). L’objectiu era catalogar
i analitzar, encara que sigui mínimament, el contingut dels textos
i intentar esbrinar quina va ser la implicació de Bonet en aquesta
aventura editorial. Si a més a més podem establir alguna conclusió
sobre les característiques d’aquesta publicació, la relació del poeta
amb el seu poble i els seus intel·lectuals (sobretot en el cas de Bernat
Vidal i Tomàs) ens donarem per satisfets amb escreix. Hem cregut
que més enllà d’esmentar la correlació de referències a Blai Bonet i
els seus propis textos era evident que pagava la pena fer-ne algun
comentari per anar més enllà del que un sistema informàtic podria fer
automàticament. Pensam que tal vegada surtin a la llum aspectes que
donin noves informacions o en permetin corroborar d’altres sobre
la vida i obra del poeta i que potser seran útils als seus estudiosos.
Ara, en posar fil a l’agulla a aquests mots, m’agradaria justificar
el perquè d’ una primera part del meu treball en la qual es relata
la meva relació de coneixença i amistat amb el poeta santanyiner.
Aquests mots introductoris són per donar testimoni del qui per a
mi va ser una persona de gran amabilitat i generositat i amb qui me
sentiré sempre en deute per moltes hores de tertúlia desigual entre
un savi i un jove tan ignorant com inconscient. Per això en aquesta
aportació meva a les “I Jornades d’Estudis Locals de Santanyí” vaig
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pensar que havia d’intentar fer alguna col·laboració que es referís
a ell per retre-li un poc de tribut. He celebrat que hi hagi una altra
comunicació que té la figura de Blai Bonet com a tema, així mateix
ens congratula també la comunicació sobre els treballs d’història de
Bernat Vidal a qui, per raons d’edat, no vaig tenir la sort de conèixer
però que he admirat des de que, fa molts d’anys, vaig llegir les seves
entranyables Memòries d’una estàtua i els relats de La vida en rosa.
Blai Bonet, la paraula oral i escrita feta espectacle i seducció
L’any 1990, quan encara no havia fet els vint anys i era capaç
d’anar de Campos a Cala Figuera en bicicleta sense risc de patir un
atac de cor, o el que ara en diuen un infart de miocardi, vaig tenir la
sort de conèixer Blai Bonet. Havia adquirit a la papereria Can Roca
de Llucmajor, un dia d’aquests que deixes una classe de l’institut i
te’n vas per plaça a voltejar, el volum L’Evangeli segons un de tants
en l’edició de la Biblioteca Bàsica de Mallorca que editava l’editorial
Moll per encàrrec del CIM. El pròleg del mateix Blai me va impactar
molt així com l’estudi introductori de Jaume Vidal. I un bon dia me
vaig presentar a en Blai amb el pretext d’enregistrar una entrevista
— que mai es va emetre per saturació de material— per la ràdio local
Call Vermell on feia un programa que es deia Julivert. També, venint
de Campos, feia contes tocar el tema dels seus llibres a l’Editorial
Guaret que havia impulsat Damià Huguet uns anys enrere. Vaig anar
fent autoestop cap al mític carrer de Palma, 74 i el conductor del
cotxe que me va recollir davant el velòdrom de Campos va resultar
que era de la quinta d’en Blai i havia fet la primera comunió amb ell.
Me va dir que en Blai s’havia traslladat a viure a l’Hostal Tomarinar
de Sa Cala que regentaven els seus nebots però ja no record si
me va deixar a Santanyí o aquest senyor me va acompanyar fins
i tot a Sa Cala. El que sí record és que me digué: “de personatges
com en Blai en neix un cada cent anys, ara a mí m’agrada més el
que escrivia quan començava, els versos del llibre Entre el coral i
l’espiga”. Curiosament aquell mateix dia, ja conversant amb en Blai,
qui me va fer una dedicatòria preciosa al meu exemplar de l’ Evangeli
segons un de tants, llevà importància a aquell poemari inicial que
considerava obra d’un jove innocent. Tampoc a l’estudi introductori
de Jaume Vidal no el me va alabar massa. Des de l’any 90, aleshores
feia poc que s’havia traslladat a Cala Figuera arran de la mort de la
seva mare com hem dit, fins el desembre del 97 que ens va deixar
inesperadament, no hi havia mesada que no l’anés a visitar un pic o
dos, espesses vegades en bicicleta, i puc afirmar, sens dubte, que la
seva coneixença ha estat decisiva en la meva vida. Només el fet que

ell m’aconselles, un cop acabada la secundària que era l’època que
el vaig conèixer, no començar estudis religiosos (com tenia decidit
fer) sense haver estudiat abans una altra carrera suggerint-me la de
filosofia encara que això suposes, com deia ell, passar fam filosofia i
lletres crec que em va fer canviar moltes perspectives i orientacions
no sols professionals. Ell me deia: “Montserrat, la carrera de filosofia
dóna un cert prestigi, pensa també en la meravella que són els
filòsofs presocràtics...però procura anar d’oient a altres facultats, i
a assignatures d’altres carreres.” La meva fe no va resistir la lectura
de Nietzsche per no parlar del tema de començar a concebre com a
improbable, contemplant la bellesa de determinades estudiantes pels
passadissos de la facultat, que jo pogués resistir dur una vida cèlibe.
Qui sap? Tal vegada si no hagués conegut en Blai i conversat moltes
hores amb ell podria haver arribat a viure en una antiga i senyora casa
rectoral d’algun poble i les beates m’apreciarien. En certa ocasió, no
molt de temps abans de morir ell, quan jo ja havia acabat els estudis
i estava bastant perdut (amb una feina precària, sense parella, un
poc desanimat) me va plantejar els seus dubtes sobre si m’havia fet
una mala orientació. Mai li hagués retret res a una persona que m’ha
donat el millor consell de la vida: “Mai et privis de cap experiència i
transforma-la en coneixement, sobretot si estimes a algú no ho dubtis,
fes-li saber”. Una de les seves excentricitats va ser que també me va
aconsellar fer el servei militar i aquí sí que no li vaig fer cas, de cap
manera. En Blai tenia aquestes coses: “No paga la pena que et facis
capellanet d’un poble, te tudaràs. Si t’has de fer capellà ha de ser per
arribar a fer misses multitudinàries a estadis de futbol, si no és per
ser un vertader líder espiritual l’únic que faràs serà folklorisme...”
Llavors ell era la senzillesa i l’amabilitat personificada pel que puc
dir de la meva experiència durant aquells set anys, uns anys en els
quals vaig constatar també els moments tristos que suposaren la
mort del seu cunyat i la seva germana, que també me feia molt de
cas com els seus fills, nebots de’n Blai, quan ens topàvem. En Blai
feia comptes arribar a centenari, i jo mateix, coneixedor de la seva
mala salut de ferro, n’estava segur que ho aconseguiria. Però el fet és
que ara, després d’estudiar filosofia i havent passat els anys —prest
en farà vint que se’n va anar—, m’he pogut dedicar a l’ensenyament
d’aquesta matèria a adolescents a d’institut Damià Huguet de
Campos. Casualment a uns centenars de metres de Ses Sitjoles, l’
indret on el meu avi patern, que era murcià, va venir acabada la
guerra civil, a fer de pastor de cabres i on va néixer mon pare (al cel
sien tot dos). Espesses vegades l’ ocupació del meu padrí murcià me
recorda la meva actual. I el títol provisional d’una novel·la de Blai* de
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qui sempre tenc els seus llibres a mà. A vegades m’agradaria tenir el
poder de seducció —del qual ha parlat Damià Pons— i la capacitat
de generar espectacle —com molt bé va captar Baltasar Porcel— que
tenia en Blai quan es posava a explicar coses. També Damià Huguet i
Antoni Vidal Ferrando que el conegueren bé són autors d’uns retrats
del santanyiner que a parer meu estan a l’alçada de la genialitat de
la seva persona.1 No he conegut cap altre conversador que es pugi
aproximar al seu do de paraula i no crec que cap jove d’avui en dia
en romangués indiferent. Parlàvem sempre del mateix però ell no es
repetia mai. Al mateix temps no perdia mai la senzillesa, el contacte
amb la radical certesa de ser en Blai de Cas Garriguer, de ser el fill
del garriguer del Rafal des Porcs. Així era en Blai, aquell que va
definir la bellesa com el vol de la humilitat.

* Les cabres així s’havia de dir Judes i la primavera.
1 El text d’Antoni Vidal Ferrando es troba en el seu llibre Amors i laberints publicat
el 2010 p. 43-50. Amb anterioritat i dins l’antologia Blai Bonet a l’ombra de l’esperit
editada el 1989 hi ha els “materials per a un retrat de Blai Bonet” escrit per Damià
Huguet p. 55-62.

immoral— trobarà una interessantíssima informació a partir del
número 162, és a dir els darrers exemplars de la col·lecció. Per no
parlar de l’arribada d’estudiants i —estudiantes!— alemanys a Cala
Figuera, el desenvolupament de Cala D’Or, la mecanització de les
feines agrícoles... etc. Tant de bo els dirigents de l’època haguessin
fet cas de les propostes de planificació urbanística i paisatgística,
assenyada i respectuosa amb el medi, que plomes com les de Cosme
Escales (número 84) o Bartomeu Sitjar (n 119-120) plantejaren a les
planes de la publicació. Però llastimosament encara ara fan orelles
sordes quan ja no queda gaire per destruir. És tracta, sens dubte, d’
una magnífica font documental per investigar la història del municipi
des de diversos àmbits i cal esperar que futures digitalitzacions de
la col·lecció completa incorporin una indexació que facilitarà molt la
feina dels investigadors.
El Santanyí va ser una fervorosa i admirable curolla editorial
que hauria de ser estudiada i valorada degudament com també
ho mereixen els casos d’Andratx, Sóller o Felanitx per anomenar
alguns pobles que, gràcies a l’esperit voluntariós i entusiasta d’uns
quants, escamparen oratges d’il·lustració en uns anys de dictadura
i obscurantisme. En publicacions com aquestes podem fer-nos una
idea clara de la magnitud de l’esforç que dinàmiques associatives
de caire cultural duen a terme per anar suplint moltes mancances
institucionals. S’ha de dir que la nòmina de col·laboradors en
aquests humils papers volanders que es confegien a Santanyí gairebé
artesanalment i s’imprimien a Felanitx —feina grisa la dels periodisme
i més si és local— reunia amb regularitat o més esporàdicament,
figures notables de la literatura que es feia a Mallorca aleshores:
Miquel Dols, Llorenç Villalonga, Llorenç Riber, Guillem Colom, Jaume
Vidal Alcover, Josep Maria Llompart, Baltasar Porcel, Francesc B. Moll,
J. Maria Palau i Camps, Joaquim Verdaguer, M. Sanchis Guarner, Rafel
Jaume, Gregori Mir i Josep Melià que hi enviaven textos des de Melilla
estant on feien el servei militar... a més és clar, dels santanyiners entre
els quals destacam Bernat Vidal Tomás, Antonia Vicens o Pere Pomar
a. Perico del qui hem de destacar un estil llampant i d’un sentit de
l’humor que no desmereixeria les millors planes de La Codorniz o
La ignorància. He de dir que m’he esbutzat de rialles llegint algunes
de les seves entrevistes o notes humorístiques d’unes seccions que a
vegades tenien un to explícitament picant i clarament incompatible
amb el catòlicament correcte. Per citar amb més exactitud la nòmina
de col·laboradors —veritable amalgama de diverses generacions que
confluïen quinzenalment produint-se un interessant contrast— és
ben útil un text que apareix en el número 138 de l’abril de 1963 en
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El quinzenari Santanyí
Pel que fa a la publicació periòdica Santanyí i recollint les dades
de la Gran Enciclopèdia de Mallorca assenyalarem que va ser fundada
pel sacerdot Andreu Julià Rosselló (impulsor inicial que signava els
seus escrits com Tu amigo, Pere Pomar Forteza (conegut popularment
com Perico) i Bernat Vidal Tomàs. Apareixia dos dissabtes cada mes
en la seva primera època que començà el gener de 1958 i es perllongà
fins el desembre de 1961 subtitulant-se aleshores “Quinzenario de
intereses locales”. Un subtítol que mantingué en la segona etapa que
comprèn des de gener del 62 al juny del 64. Durant la tercera etapa
(desembre 64-juny 65) passà a tenir una periodicitat mensual. Per
tant entre la segona etapa i la tercera es produirà un impàs de temps
en el qual va deixar de sortir ja que el número 168 està datat el 13
de juny del 64 i el número 169 data del 19 de desembre del mateix
any i ja apareix com dèiem amb periodicitat mensual. La col·lecció
del Santanyí constitueix sens dubte un important fons documental
sobre la vida local i l’ambient social de la vila santanyinera en un
moments de canvis com el que va compotar l’arribada del turisme
i totes les transformacions que suposà en les relacions humanes i
econòmiques. Qui vulgui estudiar per exemple com reaccionà el
poble davant la clausura de la línea de ferrocarril Palma-Santanyí
—que des d’aquelles planes no dubtaren a considerar d’injusta i
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la qual es fa ressò d’un article aparegut a la revista Cort sobre l’estat
actual de la premsa en els pobles de Mallorca i s’enumeren els qui
han fet possible els continguts del Santanyí esmentant, a més dels
anteriorment assenyalats: Josep Costa Ferrer a Picarol, Bartomeu
Fiol, Jehame West, Miquel Forteza, Josep Maria Peix Parera, Josep
Ensenyat, Guillem Sureda Molina, Bartomeu Guasp, J. Lladó Ferragut,
Guillem Colom, Conxa Alòs de Feijoo, Conxa Irazabal, Joan Pons
i Marqués, Fra Rafel Ginard Bauçà, Gabriel Cortés, Llorenç Moyà,
Mossèn Antoni Pons, Maria Dolores Llorente, Joan Llabrés Bernal,
Pare Antoni Oliver, Gabriel Fuster Maians a. Gafim, Octavi Saltor.
Llorenç Vidal, Miquel Pons —qui tindrà molt de protagonisme en
la continuïtat de la publicació— i evidentment Blai Bonet qui serà
objecte d’aquest estudi.
En les seves planes podem trobar notes curiosíssimes des de
l’aparició sobtada d’un Marqués de Santanyí que s’ofereix a fer de
mecenes2 a la publicació de textos d’un dels pioners de l’aviació; el
català Antoni Armangué, que establert com a pintor a Porto Petro,
relata en algunes col·laboracions la seves peripècies aeronàutiques
amb celebritats com Salvador Hedilla, René Caudron o el mític A.
de Saint Eixuperi. Des de les planes del Santanyí s’organitzaren
concursos literaris i fotogràfics, es realitzà una subscripció popular
per posar una escaleta per prendre banys a Cala Figuera, es plantejà
una excursió aèria sobre el terme municipal, és reivindicà una
biblioteca pública... a més de parlar del preu de les garroves, els
porcs, l’estat de l’agricultura en general, les notes de societat, els
consultoris sentimentals i grafològics... una munió de temes i mirades
que ens transporten a un temps més ingenu però on l’aparició
d’aquelles quatre fulles quinzenals suposaven, els dissabtes, la
cristal·lització d’un cúmul d’emocions i vivències tant pels lectors
com pels qui escrivien i publicaven els seus textos. Com hem dit,
més d’informacions locals també sortiren a les seves planes molts de
treballs literaris i històrics fruit de col·laboracions que anaren fent

2 En els números 77 i 88 podem seguir la història de la visita que va fer a Santanyí per
conèixer la terra d’un avantpassat remot el periodista i historiador de Le Figaro León Gruart
qui ostentava el títol nobiliari de Marqués i que posposava al seu cognom “de Santanyí”.
Aquest Gruart havia conegut a un aristòcrata sicilià, el Princep Paterno d’Emmanuel que des
de Palermo estant s’autodenominava “Rei titular de les Balears” pel seu parentiu tant amb el
llinatge Ayerbe de la reial casa d’Aragó com amb l’antiga casa de Mallorca. Aquest personatge
amb altisonant generositat ofereix uns guardons per a les joves promocions de literats balears
que estudiïn el període històric del Regne autònom baix ceptre aragonès... avui una oferta
d’aquestes seria deliciosa per qualsevol membre de la tronada i gonella “Associación Jaime III”.
Realment temes per fer novel.les a Mallorca no en manquen.
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molts de membres de la intel·lectualitat illenca que anava formant
part de la represa cultural de postguerra. És innegable la inquietud
literària dels seus col·laboradors i el seu ànim de culturitzar el poble
com demostra el fet per exemple que el Nadal de 1960 regalen una
novel·la a cada subscriptor un fet que fa dir als malpensats que es
veu que guanyen molt de doblers fent la publicació quan segurament
perdien moltes hores i temps lliure per sortir amb la periodicitat
establerta. Tanmateix, la major part dels textos i articles del Santanyí
eren escrits, per exigències de la Ley de Prensa d’una dictadura que
no hem d’oblidar, en castellà. A partir del maig del 64 publicà un
suplement dedicat a Cala d’Or del qual sortiren deu números. Podem
afegir que s’imprimia en els obradors de la impremta Ramon Llull de
Felanitx.3
Textos de Blai Bonet i referències al poeta
En el primer exemplar datat el dissabte 4 de gener de 1958 a la
pàgina 2 es fa referència al sopar homenatge que el 28 de desembre
en el restaurant Oriente de Palma es va retre a Blai en motiu d’haver
rebut el premi de novel·la Joanot Martorell. Al sopar hi assistiren
“distinguidas personalidades de las letras mallorquinas, haciendo
uso de la palabra el Dr. Sanchis Guarner, Don Antonio Sabater,
Director del “Diario de Mallorca y el publicista Don B. Vidal y Tomàs”.
El poeta va intervenir parlant de la novel·la que posteriorment seria
coneguda com El mar. Amb aquesta nota el quinzenari es sumava a
les felicitacions que rebé el guardonat.
En el segon exemplar que sortí a la llum el 18 de gener del 58 es
ressenya l’homenatge que en el mateix sentit rebé el poeta a Felanitx,
en aquesta ocasió hi acudí acompanyat pel metge Bernat Vidal
Escales i també per Bernat Vidal i Tomàs. El poeta va ser presentat
pel Llicenciat en filosofia i lletres Miquel Pons i va recitar poemes
de dos llibres inèdits Comèdia i Güernica (sic). Sembla que aquelles
dates nadalenques coincidien amb una estada de Blai a Santanyí
—ja que en aquells anys habitualment residia a Barcelona— i que
foren aprofitades per fer una mena de gira entre aquella gent que el
valorava com una promesa de les lletres mallorquines.
El dissabte 12 d’abril del 58 en el número 8 del quinzenari trobam
per primer cop un escrit signat per Blai Bonet. Es tracta d’un text que
ocupa mitja portada en lletra negreta dedicat a la propera festivitat del
llibre titulat “El escritor, el libro y su día”. També en aquesta portada
3 Santanyí, 23 p. 3 quan es fa ressò de la mort del propietari de la impremta i director del
setmanari Felanitx.
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trobam dues notes breus interessants, una que es fa ressò d’un
article de Jaume Vidal Alcover dedicat a l’anomenada Escola literària
de Santanyí, article que s’havia publicat al Baleares dia 7 de març
anterior, i una altra que anuncia la propera aparició de El mar. En el
mateix exemplar però a la pàgina 2 hi ha anunciada una conferència
del poeta al local d’Acció Catòlica per dia 16 d’abril. Segons s’anuncia
Bonet havia de parlar de El problema de la autenticidad. Segons una
nota de Sociedad el poeta, al qui es qualifica com a col·laborador de
la publicació, havia passat les vacances de pasqua amb la seva família
a la vila.
Dia 10 de maig de 1958 s’anuncia en portada l’aparició de El mar
en un text sense signatura. És fa referència a que aquesta novel·la
ha estat guardonada amb el premi més prestigiós de la literatura
catalana i se’n fa una sinopsi. S’esmenta que per la crítica ha estat
considerada “la novela de la adolescencia perturbada de posguerra”
tot remarcant que el llibre té un to molt obscur i que només la figura
de Mossèn Caldentey, capellà del sanatori, “eleva la tragedia absurda
y viscosa hasta colocarla a los pies del Crucificado”. En aquesta
mateixa nota ens assabentem que Bonet i l’assagista valencià Joan
Fuster, varen esser homenatjats amb un sopar a Barcelona el 3 de
maig, en el cas de Bonet “para poner de relieve el aporte de Mallorca
a las letras catalanas”.
Tornam trobar un escrit de Blai Bonet en l’exemplar de dia 23 de
juliol de 1958, una data propera a les festes de Sant Jaume per la
qual cosa es pot dir que és d’alguna manera un número extraordinari
dins les limitacions que tenia la publicació. En aquesta avinentesa a
la portada trobam el poema La Cala del llibre Entre el coral i l’espiga
emmarcat en un requadre com també ho està la convidada oficial a
les festes del Batle, aleshores Gabriel Adrover Verger.
El 2 d’agost, en el número 16 un curiós text de Blai en portada
titulat “Las salidas”. En aquest escrit Blai fa una crònica sentimental
de les seves anades i vengudes per terres catalanes “con el sano
propósito de desasnar indígenas a base de más o menos mal pagadas
conferencias”. El santanyiner viatja en vagons de tercera “vehiculo
de poetas y banderilleros, donde uno, a veces, parece dormir y es que
piensa”. Amb una mirada al paisatge que recorda Unamuno compara
la fesomia de les terres de conreu tarragonines amb les santanyineres
i remarca que, on realment pot penetrar en les figures humanes que
habiten aquests entorns, és en el cas del seu poble i referint-se a
Santanyí afegeix:
“Probablemente, nunca un pueblo fué tan diferente de su
paisaje. También pensé que probablemente nunca un pueblo fué tan

interesante y denso y con tanto aguijón como Santanyí”. És per això
que anuncia que la seva propera novel·la, que titularà Las cabras,
recollirà aquest material “bullidor y zumbante para una gran novela
rasgada y transparente com el pozo humano de mi pueblo”.
Com és sabut aquest títol —que el mateix Blai no s’està
d’autoqualificar com estrany— no serà finalment emprat. Probablement
Blai estava treballant en el que seria Judas i la primavera4 que es
publicarà el 1963 a l’editorial Selecta havent rebut el Premi Ciutat
de Barcelona. Si bé la novel·la Haceldama és del 59 i per tant
més recent a l’escrit en el qual ens referim, hem de recordar que
no té per escenari un poble de Mallorca. Blai va presentar al Sant
Jordi del 1960 —dotat amb 150.000 pessetes d’aquell temps— Les
Cabres i no va ser seleccionada.5 Aquesta novel·la refeta seria doncs
posteriorment Judas i la primavera i guanyaria el Ciutat de Barcelona
el 1964. Tanmateix Blai també pensà que, reescrita la novel·la, podria
guanyar el Sant Jordi com declarà posteriorment en una entrevista
del 19 de gener de 1963 a Pere Pomar a les planes del número 132.
En el mateix exemplar en una nota bibliogràfica s’informa que
en la corona poètica que els poetes en llengua catalana han ofert
per commemorar el 75 aniversari de la coronació de la Verge de
Montserrat, Blai Bonet i Bernat Vidal hi han participat amb un poema
cadascun.
Passem a les dates properes a Nadal. En l’exemplar de dia 20
de desembre del 58 Blai col·labora amb un text titulat «La noche
transfigurada”. És tracta d’una bellíssima explicació del sentit
espiritual i poètic de les festes nadalenques i més concretament, com
el títol indica, de la nit de nadal. Sobretot quan parla del betlem, dels
elements simbòlics i de la il·lusió nadalenca, és quan personalment
trobam que aquest text guanyaria molt si estàs escrit en català.
Convé assenyalar que la presència de la nostra llengua quan ja han
sortit 26 exemplars del quinzenari és redueix a alguns poemes i a
algunes notes breus com les de la suculent secció de caire humorístic
Brincos del cordero. Tornant al contingut de l’escrit el podem enllaçar
amb la relació que el poeta va mantenir amb la religió, una relació
marcada per la sensualitat, per una volgudament herètica profunditat
subjectiva. En Blai parlava, com parla en aquest text, en converses
que teníem per aquelles dates en el que el visitàvem i que coincidien
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amb les de Nadal, de la necessitat de dedicar cada dia un temps
a la meditació i que aquest temps era una forma de litúrgia de la
vida, una forma de reconèixer-nos semblants al déu cristià fet home
com es commemora en les festes nadalenques. Pensam que pot ser,
aquesta idea de nadal, és una influència de les seves lectures de
teologia (Ranher, Urs Von Balthasar, Teillard de Chardin) o bé del seu
inquietant món interior. Aquest fragment del text és prou eloqüent:
“Pero hay más: la navidad es un nacimiento. Quiere decir esto
que la poesia del vivir navidad, si ha de tener condición humana,
por naturalidad ha de crecer, multiplicarse y poblar la tierra, porque
en la vida como en el arte la continuidad es la ley. Con estas palabras
no quisimos decir otra cosa sino que en la vida de los bautizados
fieles al bautismo siempre es navidad”.
El 3 de gener del 59 una col·laboració signada per Josep Maria
Llompart i publicada a la contraportada fa un balanç del que ha
suposat el 1958 en l’àmbit de la literatura mallorquina. Aquestes
cròniques que ens trameten a les que feia per la col·lecció Raixa de
Can Moll es repetiran cada any. Llompart no dubta en afirmar que
El mar és l’obra més important i ambiociosa que en molt de temps
ha aparegut. Qualifica a Bonet de “el casí mítico poeta de Santanyí”.
El 25 d’abril de 1959 el tema central de la publicació és la mort del
pintor Francisco Bernareggi a l’edat de 81 anys a l’hospital de Palma.
L’artista argentí, va arribar a Santanyí el 1919 i és elogiat en portada
per escrits de Blai Bonet, Bernat Vidal i Miquel Pons.
23 de juliol de 1959, en l’exemplar especial en motiu de les festes
de Sant Jaume, a la pàgina 3 trobam “Mi amigo el Guito” un text
on Blai ens conta la seva coneixença a Barcelona d’un jove ballarí
de flamenc anomenat Eduardo Serrano de disset anys. Amb el nom
artístic de el Guito actuava com a primer bailaor en el teatre Comedia
de Barcelona amb la companyia de Pilar López. En el paràgraf final
el poeta estableix una connexió entre la figura del jove gitano i la
seva joventut a Santanyí on ell “cuando tenia la edad de el Guito, se
mordia los puños”
En el numero 42 datat el 1 d’agost del 1959 Bonet publica un text
en motiu de la mort de Carles Riba que surt imprès en lletra negreta
a la portada. En aquest escrit s’uneix el nom de Riba amb el de
Santanyí ja que va ser en el carrer de Palma, 74 que “Hace unos años
(y ése será uno de los mejores recuerdos que de el tengamos) vino
expesamente a Santanyí para verme y llevarme con él a Barcelona.»
Si bé el text és breu queda ben palesa l’admiració i gratitud del
santanyiner envers Riba a qui considera tan bon poeta com bona
persona.

Per Nadal d’aquest mateix any el número 52 obre en portada
amb dos poemes de Blai Bonet en català. Són dos poemes breus, el
primer el formen dues quartetes heptasíl·labes amb rima consonat
intercalant un tercet on el poeta interroga el paisatge de palmeres de
Betlem. En el segon poema la sensualitat i la religió tornen anar de
la mà ja que s’hi descriu la Verge Maria alletant el nadó: “La Verge té
el pit defora/ pujol amb fontinyols blaus”.
El dissabte 16 de gener de 1960 un article en portada “Haceldama
de B. Bonet y otras notas bibliograficas” signat per Bernat Vidal
Tomàs. En el número anterior, el 53 ja havia aparegut una petita nota
fent referència a l’aparició del llibre en l’editorial Aymà i s’anunciava
que se’n parlaria properament. Ja en el següent exemplar i complint
amb la promesa, Bernat Vidal és fa ressò d’un parell de novetats
literàries. La ressenya més extensa és, com indica el títol, la que tracta
del llibre de Blai i en ella Vidal i Tomàs fa una evocació d’una pintura
del museu de Barcelona, el Martiri de Sant Cugat, que la lectura
de la darrera novel·la de Bonet l’hi ha suggerit recordar. Per Vidal
l’escriptor ha realitzat una tasca “delirante de lirismo, llameante en la
distancia” essent l’obra d’un poeta que no escatima en elogiar com
a gran. En aquest cas la darrera obra de Blai seria, no la del poeta
dels primers llibres fins arribar a Cant Espiritual, la del sinó el poeta
bèl·lic de Parasceve, El mar o Comèdia recull poètic aleshores, com
ens informa Bernat Vidal, en premsa.
Com a nota curiosa, i per ubicar el quinzenari Santanyí en el seu
context, pensam que paga la pena fer esment que en l’exemplar
número 57 de les acaballes del febrer de 1960 —un dels primers
on trobam un text llarg en català encara que de temàtica costumista
relacionada amb el dijous jarder— podem llegir un article molt
interessant signat per un dels pseudònims de Bernat Vidal, en aquest
cas El de Tanda.6 Concretament es tracta d’una carta als directors
de totes les publicacions de la premsa local de Mallorca en motiu
de l’efemèride que el Sóller està ja en els seus 75 anys d’existència.
Aleshores, segons Vidal, és un bon moment per dur a terme una
trobada, “un minúscul congrés” textualment, per posar en comú
projectes i experiències. Per ordre de veterania les publicacions que
s’esmenten són el Sóller, Andratx, Arriba de Manacor, Ciudad d’Inca,
Vialfàs de sa Pobla i Bellpuig d’Artà que havia estat la darrera en
aparèixer just el mateix gener de 1960 fet que havia estat esmentant
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pel Santanyí.
No podem deixar de constatar que el franquisme era ben present
a les planes de l’exemplar que va sortir dia 21 de maig de 1960 i que
recollia en portada una crònica sense signar sobre l’estada de Franco
a Mallorca feia just 10 dies. De Santanyí partiren les autoritats cap
a Ciutat i una munió de santanyiners que ocuparen totes les places
dels medis de locomoció disponibles. En aquesta crònica també es fa
esment de quan el dictador era Capità General de Balears, l’any 1932,
i havia vengut a la vila amb la graduació de General a fer maniobres
pel Rafal. Curiosament en aquest mateix exemplar apareix tal vegada
el primer text publicat per Antoni Vidal Ferrando que havia participat
en el III Concurso Infantil organitzat pel periòdic. Havia escrit una
redacció titulat “ideas para la atracción de turismo a nuestra costa”.
En consecutius exemplars aniran apareixent més escrits d’altres joves
participants en el certamen.
Per les festes de Sant Jaume de 1960, Blai no va fer cap col·laboració
així i tot s’informa en una breu nota de la secció De Sociedad que el
poeta està passant una temporada a la vila. Tanmateix una mesada
més tard en el número 70 del 27 d’agost trobam un text de Blai titulat
“El Blouson noir” que ocupa part de la portada i contraportada. El
tema són les actituds generacionals i sociològiques dels joves del
moment en tant que “la adolescencia y la juventud, tienen como
el arte, sus épocas. También tienen sus escuelas. También tienen
sus opiniones». Blai posa l’atenció en l’estil de vida dels tedy boys
de Londres i en els seus equivalents blousons noirs parisencs que
vesteixen amb camisa negra, calçons texans i porten els cabells llargs
a més d’estar influenciats per Sartre. En el cas dels joves espanyols
Blai intenta fer una caracterització que el fa dir “nos esta invadiendo
una nueva ola de niños neutros pavorosamente temibles porque
no son ni malos” i de l’aburriment dels tedy boys espanyols ja se’n
donen mostres a la vila perquè, segons Blai, els joves santanyiners es
caracteritzen per estar mancats de projecte social i d’un quefer comú.
Mantenint viva la preocupació per la literatura i per donar a
conèixer els autors més destacats, el quinzenari numero 73 dedica
especial atenció a la commemoració del centenari de Joan Maragall
dia 10 d’octubre de 1960. Escrits de Jaume Vidal Alcover, Bernat
Vidal, Miquel Pons i el crític membre de la Comissió d’Homenatge a
Maragall, Octavi Saltor Soler. En aquest cas Blai no escriu encara que
com es sabut Joan Maragall era un poeta que, com el mateix títol del
seu llibre Cant Espiritual demostra, el va impactar i era dels seus
preferits segons me consta per converses i consells de lectures.
També és cert el que pot anomenar-se un numero especial ho

hem de relativitzar si tenim en compte que la publicació tenia 4 fulls.
Però sí que és remarcable que en haver-hi alguna data o tema que
es consideres destacable es feia una cobertura que ocupava sovint
tota la portada amb la continuació d’articles a altres fulls. Com en el
cas del tercer centenari del pintor Velázquez que es commemora en
el número 78. Blai Bonet dedica un article a l’aparició a Barcelona
del grup O Figura —encapçalat pel pintor J.J Tharrats— que a la
Sala Gaspar han dedicat una col·lectiva en l’homenatge a Velázquez.
Bonet, exercint la seva vessant de crític d’art, considera que Antoni
Tàpies i Modest Cuixart han estat molt encertats en no unir-se al
grup. “Estos dos hombres actuan siempre solos, que es como se debe
actuar en arte,creo.” Tanmateix posteriorment Tharrats a la mateixa
galeria havia exposat una interpretació abstracta de las Meninas que
per si mateixa, havent-la col·locada a l’exposició col·lectiva, hauria
justificat la mostra homenatge. En aquest exemplar també trobam
la col·laboració de Llorenç Villalonga i Gabriel Cortés a. Gafim
amb escrits sobre el pintor a més de textos reproduint poemes
d’Unamuno, R. Albertí i Miquel dels Sants Oliver.
En l’edició del 14 de gener de 1961 a la secció d’informació local
hi figura una nota breu per la qual ens assabentem que Blai Bonet
ha estat premiat en un certamen literari, el Rosa de Reixac, pel seu
poema Autoretrat. En aquest mateix número, a la crònica del que
havien estat les lletres mallorquines durant el passat any 1960 Josep
Maria Llompart parla de la propera aparició de “la tan esperada
“Comèdia”, el ya casi viejo libro de poemas de Blai Bonet, que tal
vez al publicarse estas líneas haya aparecido ya en la colección “Els
Llibres de la Revista” de la editorial Barcino”. En aquesta mateixa
crònica Llompart fa una defensa aferrissada de la importància que
suposa l’obra Poemes a Nai del novell escriptor Miquel Àngel Riera
que, com és sabut, va patir en els seus inicis una certa manca de
reconeixement en els cercles literaris.7
Cal assenyalar que serà el mateix Llorenç Villalonga que dedicarà
un article (núm 86) a enaltir el darrer poemari de Llompart mentre
no tenim cap notícia en el Santanyí de Villalonga valorant Blai Bonet.
També en ocasió del lliurament dels Premis Ciutat de Palma del 62
Villalonga escriu un text a la contraportada del quinzenari elogiant
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7 PORCEL, B.VILLALONGA, Ll. Les passions... p. 257 En una carta a Porcel datada 12-3-61
Llorenç Villalonga rebrà amb una miopia increible el poemari amb aquests mots: “El otro día
me enseñaron un poema de un joven, que empieza imitando a Blai Bonet. El primer verso era
“T’estim però me’n fot”. El poema no era malo ni bueno, pero se adivinava que el autor lo había
escrito pensando épater con el primer verso. Se equivocaba: lo que hacía era prevenir —acaso
injustamente— contra su mediocre composición.”
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la poesia de Vidal Alcover de qui diu que en el seus versos de Dos
viatges per mar representen “el primer intento serio de incorporar
nuestros poetas a las nuevas corrientes actuales” quan és ben
sabut que foren els primers poemaris de Blai Bonet suposaren un
trencament amb les consignes de l’escola Mallorquina. En una carta
datada el novembre de 1961 de Villalonga a Baltasar Porcel podem
llegir una valoració sobre l’estat de la literatura catalana a Mallorca
segons l’autor de Bearn. Per ell només hi ha tres autors capacitats
per fer bona literatura a Mallorca que són Jaume Vidal, Baltasar
Porcel i una jove promesa anomenada Joan Julià. “Los poetas actuales
no cuentan, para mi modo de ver. Blai Bonet no es nada: fue un
tópico (“vale” decín sin leerlo) y ya no és ni esto siquiera”.8 Valorem
la consideració mútua que Blai i Villalonga es devien tenir quan per
exemple en el seu darrer dietari Pere Pau es retratat sarcàsticament
pel santanyiner com a falangista convençut. Probablement mai es
tingueren simpatia. Villalonga estava obsessionat amb que, en una
plana de El mar, s’hi descriu com un pare violava el seu fill i això,
tan extremadament pornogràfic, havia passat desapercebut perquè
gairebé ningú havia llegit a fons la mediocre, al seu parer, novel·la.9
Molts d’intel·lectuals més o manco catalanistes i amb antipatia cap
al franquisme com el mateix Bernat Vidal, Jaume Vidal Alcover o
Baltasar Porcel mantingueren una fluida relació amb Villalonga.
Basta assenyalar la copiosa correspondència —i imprescindible per
qui vulgui entendre com funciona la ment d’un escriptor— publicada
pòstumament entre l’autor de Bearn i l’andrixol. Correspondència
per cert on també surten bastant mal parat Jaume Vidal Alcover
—encara que hi ha un abans i un després— i també en Blai que és
objecte de comentaris insistentment desqualificadors per Villalonga.
En qualsevol cas el que històricament ha quedat mal parada és la
personalitat cívica dels germans Villalonga en una valoració moral i
tenint en compte la seva actuació en els anys difícils. Ignoram si en
Blai va tenir sempre present aquest fet per no relacionar-se amb el
mític Don Llorenç, vertadera patum i oracle de les lletres en aquells
anys. ¿Hem de retreure res a tots aquells escriptors que retien culte
a un Llorenç Villalonga que en cap moment va donar una passa,
desmarcant-se del règim franquista, a favor de molts dels ideals que
ells defensaven? El mateix editor Joan Sales, un independentista
aferrissat que havia patit l’exili i la repressió en la seva pròpia pell, i

8 PORCEL, B.VILLALONGA,Ll. Les passions... p. 239.
9 PORCEL, B.VILLALONGA,Ll. Les passions...p. 587.
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editor de El mar i pràcticament tota l’obra de Villalonga en català, no
va dubtar a fer-li la garingola deixant de banda prejudicis ideològics.
En Joan Sales... qui en la seva correspondència amb Màrius Torres
fa alguns comentaris contra la immigració de castellanoparlants a
Catalunya que podria subscriure qualsevol xenòfob nazi i, al mateix
temps, escriu una de les novel·les més humanes i profundament
analítiques de la complexitat humana de tota la literatura catalana
com és Incerta Glòria... Cal separar la vida de l’obra i és fotut perquè
amb aquesta regla de tres han passat a la posteritat com artistes
alguns dels malparits més grans de la història. És un tema molt delicat
que ens enfronta a l’abisme de la incògnita humana. Potser Blai es
mantingué ferm, o li va revenir amb el temps, una actitud refractària
cap a un mena d’elit socialment superior a ell quí, com és sabut,
provenia d’un entorn humil. Si aquest plantejament el traslladem al
cas de Bernat Vidal potser poguem trobar una certa explicació, si
és que els afers humans en tenen, a la suposada ingratitud que un
moment donat té Bonet cap al qui va ser el seu protector. Aquesta
explicació enllaça amb la que dóna Francesc Moll quan recorda el
mecenatge de Vidal a Blai, tant a Palma com a Barcelona, a més
del famós tema dels medicaments que haurien salvat la vida al Blai
malalt de tuberculosi i assenyala que com a contrapartida que:
«Curiosament, més tard va sortir molt mal parat —referint-se
a Bernat Vidal— com a personatge d’una de les novel·les de Blai
Bonet, que va forjar entorn d’ell una llegenda negra del tot injusta.
És possible que per una d’aquelles reaccions imprevisibles de l’ésser
humà —i més, d’un ésser humà tan especial com Blai Bonet— el pes
de tants d’agraïments deguts arribàs a ésser insuportable”.10 A dia
d’avui és la professora Margalida Pons qui ha estudiat amb més rigor
i més a fons l’obra del poeta Santanyiner i en la reedició de El Color
fa un extens i magnífic pròleg on considera, entre altres aspectes
òbviament, aquesta controvertida qüestió i esmenta una entrevista
on el mateix Blai, tal vegada exageradament, remarca la persecució
que va haver de patir per haver gosat escriure Judas i la primavera.11
Tanmateix tal vegada no pagui la pena entrar en aquests temes
que semblen propis de revistes del cor i programes de televisió
10 MOLL, F. Record de Bernat Vidal i Tomàs” a Retrats.Bernat Vidal i Tomàs, Barcelona, 2002,
p. 44.
11 PONS, M. “La mossegada del Color” a BONET,B. El color. Palma 2007, p. 36. Blai hauria
dit al periodista Rafel Creus que era la novel·la que més disgusts li havia donat i que si algú
s’havia sentit identificat amb el personatge dictatorial era perquè tots els dictadors són iguals.
Ja amb un poc fora de to arriba a dir que, si envers de ser a Barcelona com era el cas, arriba
a estar a Mallorca “el maten”.
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porqueria —on acaba l’estudi seriós i on comença la tafaneria?—
però és indubtable que enfronten a la persona a interrogar-se sobre
la condició humana. Qui estigui lliure de pecat que tiri la primera
pedra. Hi ha una certa unanimitat en considerar que darrera la figura
del don Macià de la novel·la s’hi amaga Bernat Vidal però cal dir que
en el moment de l’aparició del llibre no es va fer visible explícitament
cap greuge per part de Vidal i el Santanyí ressenyarà, amb el to
habitual de celebració, l’aparició del llibre. Si tanta mala llet hagués
estat capaç de destil·lar Blai Bonet envers Bernat Vidal retratant el
seu alter ego a Judas i la primavera; no hi hauria hagut una reacció
més immediata? O és que Bernat Vidal i els seus amics eren ingenus
i no ho varen veure? Va ser per cortesia i cavallerositat que, al manco
en un primer moment, no es visualitzà públicament a les planes
del quinzenari una reacció de rebuig a la novel·la? La vertadera
causa no la sabrem però roman sempre l’interrogant de si hi ha
una motivació evitable darrera les reaccions imprevisibles de l’esser
humà com diu Moll. No sabrem mai quin és el component llegendari
en tot aquest afer. Realment entraven dins Santanyí exemplars de
la novel·la d’amagatotis baix el seient del conductor de l’esclusiva?
Recordau aquelles camiones blaves i blanques de l’Empresa Clar?
Realment es va convertir en un escàndol municipal com deia Blai?
Realment Judas... va ser un betseller local?.12 Villalonga en la seva
carta informativa a Baltasar Porcel, aleshores fent carrera literària per
Barcelona, li diu:
“Preguntas si sé algo de la novela de Blai Bonet. Sí, ha enfadado
a Bernat Vidal, a Llobera i a Loli —es refereix a Maria Dolores
Llorente de Llobera— pero no se ha vendido apenas. Es difícil hoy y
aquí, en un mundo de hoteleros y egoistas, provocar un “escándalo
social” como en tiempos de “Mort de dama”. Además la obra es tan
soporífera que no hay manera de hincarle el diente. Más que “El
Jarama” porque es más confusa. Escenas sucias, sin sentido... Bernat
Vidal corta los testiculos a un gañan, Llobera asesina durante el
Movimiento a infelices... A fuerza de dar la lata y carecer de interés
la Censura no se ha fijado y lo ha dejado pasar todo. És una ventaja
para la edición, pero una desventaja para el lector. En “El mar”
ocurrió lo mismo. Me sostenian (por lo visto yo soy casi el único lector
honrado) que allí no existe un viejo que se desnuda y se tira a su
hijo. (Bernat Vidal me decía que yo exageraba. ¿Quería decir lo que

aquella jovencita que temía estar un poco embarazada?) Tuve que
indicar la página para señalar que el viejo se quita los pantalones
y los deja sobre un montón de avena antes de oficiar. Sólo entonces
se convencieron. Ni Bernat Vidal, ni Jaume Vidal, ni Llorenç Moyà,
ni la censura se habían dado cuenta, a pesar de ser el único pasaje
claro del libro; pero es que los anteriores eran tan confusos que nadie
había llegado a él».13
També segons el mateix Villalonga l’editor de El mar, Joan Sales
li hauria confessat en ocasió d’una visita a Mallorca per realitzar unes
conferències, que la primera obra narrativa de Blai era una mala
novel·la però un bon llibre i que si va ser premiada va ser perquè
les altres eren pitjors.14 En relació a Judas i la Primavera Porcel en
una postada d’una carta a Villalonga diu:“Intenté leer “Judes (sic) i la
primavera”. Es un ladrillo”.15
Tancat aquest parèntesi, i tornant a la nostra cronologia, estàvem
a l’any 1961 i en l’exemplar del onze de març es deixa constància a la
secció “Cap de cantó” de l’aparició de Poemes a Mondragó de Josep
Maria Llompart i Comèdia de Blai Bonet “despaciosamente habremos
de comentarlos porque la tierra y el mar de Santanyí están presentes
en ellos, transfigurados por la voz debida a dos poetas jóvenes que
renuevan la Poesía, siempre joven e inmortal.” I així es durà a terme,
tal com s’havia anunciat, una ressenya de Comèdia al Santanyí
número 85 del dissabte 25 de març del 61. Com a complement de
l’elogiós comentari que li dedica Bernat Vidal un poema del mateix
llibre també figura a la portada destacat, concretament un dels del
grup El mar de Mondragó. Compartint portada també un text d’una
joveníssima Antonia Vicens dedicat a la moda primaveral. Tornat al
comentari de Vidal sobre Comèdia en destaca sobretot els versos més
espontanis i els set que conformen El mar de Mondragó que enllacen
amb la primera època de Blai “después de que se puso en contacto
com mi biblioteca”.
A les notes bibliogràfiques aparegudes a l’exemplar del dissabte
20 de maig de 1961 es fa referència a Stories of Mallorca un conjunt
de narracions d’escriptors mallorquins traduïdes a l’anglès per Jeane
West i Molly Mackenzie. Entre els autors traduïts figura Blai Bonet.
Per les festes nadalenques de 1961 trobam una col·laboració de
Blai a la portada del Santanyí n 104, en aquest cas escrita en català. És
la primera vegada que hi escriu encara que tímidament ja anaven fent

12 PONS M. Poesia insular de postguerra: quatre veues dels anys 50, Barcelona, 1998, p. 442.
Pons es basa únicament amb un sol testimoni oral, el de Felix Escales, per donar aquestes
notícies.

13 PORCEL, B.VILLALONGA, Ll. Les passions... p. 605-606. La carta és datada el 2-7-63.
14 PORCEL, B.VILLALONGA, Ll. Les passions... p. 272.
15 PORCEL, B.VILLALONGA, Ll. Les passions... p. 631.
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aparició en el setmanari escrits en la llengua pròpia més enllà dels
poemes i textos breus que volien reflectir el llenguatge col·loquial
com en el cas dels acudits de Perico. S’ha de dir que Antònia Vicens
qui inicialment va començar escrivint sobre moda en el número 96, i
en el 101 publica dos textos d’un nivell literari molt digne en llengua
catalana titulats respectivament “Cala Santanyí” i “l’hora del passeig”.
Tornant al text de Blai, què ens diu en el seu escrit “Art i treball” que
és així com es titula? idò que cal reivindicar els artistes del poble,
aquells que sovint vam fent sense gaire enrenou: “En aquests homes
el poble hi ha de tenir fe, esperança i fidelitat, perquè demostren una
voluntat de no ser màquines de subsistir, sinó éssers amb llibertat
per reconèixer que una de les més profundes realitats de l’home és
la seva capacitat de dur la matèria cap a l’esperit. L’art no és res
més que això.” I passa a anomenar a Bennareggi i a Bernat Vidal
com a catalitzadors de l’atmosfera artística santanyinera. En aquest
ambient haurien encarrilat un procés creatiu pintors santanyiners o
radicats a la vila com Cosme Coves, Maria Suau, Miquel Pons, Joan
Amengual, Antoni Armangué o Andreu Barceló a cadascun dels quals
dedica unes línes d’elogi i encoratjament. Aquests eren els artistes
que participaven a una exposició col·lectiva a la Casa de Cultura
de la Caja de Pensiones que també, en aquest mateix exemplar, és
ressenyada per Bernat Vidal i Tomàs. Llàstima que un text tan bell
sigui redactat amb un català macarrònic i en surti mal parat per la
poca cura que es tingué sobretot en la correcció ortogràfica abans
de dur-lo a la impremta. Però aquesta manca d’atenció formal en
comparació als escrits en castellà que rebia la llengua catalana es va
anar solucionant.
L’any 1961 tanca la primera etapa del quinzenari i en el darrer
número d’aquest any Bernat Vidal a la secció “Porta Murada” fa un
balanç dels quatre anys transcorreguts des dels inicis fins arribar
al número 105. S’ha passat d’una tirada de 150 a 525 exemplars
fet que evidencia una magnífica acceptació però degut a causes
múltiples que no s’especifiquen tant Perico Pomar com Bernat Vidal,
els qui aleshores confeccionaven la publicació casolanament a Plaça
Major 29, consideren que cal canviar, cal donar pas als joves. Ells
continuaran fent col·laboracions però creuen que el quinzenari ha
de rejovenir encara que no especifiquen qui es posa al capdavant. La
secció “Porta Murada” de Bernat Vidal i “Brincos del cordero” que
confegia Pere Pomar desapareixen en la nova etapa en la qual veiem
més presència de Miquel Pons i on Antonia Vicens publicarà molts de
textos de creació literària. Tanmateix entorn al número 135 ja tornen
a dur el cap davant Perico i Bernat Vidal.

Ja dins el 62, en la contraportada del 107, Josep Maria Llompart
fent la valoració de l’any passat a nivell literari i esmenta el poemari
Comèdia, un llibre que ha donat peu a opinions oposades però que
en qualsevol cas, segons el seu parer, es tracta d’una obra bellíssima
i de categoria excepcional encara que la seva estructura conceptual
sigui un tant incoherent.
En una breu nota d’informació local apareguda en el número
112 s’informa que una versió castellana del poema que Blai Bonet
va dedicar a Antoni Tàpies figura en “Antologia de Poesia Española
1960-61” editada per Aguilar i compilada per Jiménez Matos.
En el número següent una altra nota de la mateixa secció explica
que el text que ha escrit Blai per a l’exposició de l’escultor Subirachs
ha gaudit d’ampli ressò i a més s’anuncia la propera publicació
del llibre de versos Oh, Calvary, Calvary! —que finalment es diria
L’Evangeli segons un de tants— i la novel·la Judas i la primavera.
Dissabte cinc de maig del 62 en el número 112 apareix un poema
en portada de Blai Bonet i una referència a la secció d’informació
local pel fet d’haver guanyat el premi Crítica de poesia. Aquests premi
guardonava la millor obra poètica i narrativa apareguda en llengua
catalana durant l’any anterior. Des del Santanyí es congratulen
de que dos col·laboradors seus han estat els guardonats: Blai per
Comèdia i Llorenç Villalonga per Bearn. Pel que fa al poema de la
portada hem de dir que es tracta de la Pregària a la Mare de Déu de
Consolació, que com esmenta un comentari al peu del poema, són els
primers versos que va publicar Blai en el pròleg al llibre Consolació
de Bernat Vidal un ja llunyà 1949. Des de la publicació han cregut
adient reproduir aquells versos que foren els primers de Blai que es
posaren en lletres de motlle i aprofitar l’avinentesa per felicitar el
poeta pel seu nou guardó.
Dissabte 30 de juny de 1962 signat amb les inicials FSA un text on
es dóna notícia de la secció “Presente de Indicativo” que Blai Bonet
ha encetat a la revista Destino de Barcelona. Els primers temes triats
per Blai són entorn a dos personatges, el matador de bous Ordoñez
i el pintor Antoni Tàpies.
En el número 119 i en les pàgines centrals dedicades a les festes
de Sant Jaume on trobam textos d’Antonia Vicens (en català), Miquel
Pons, Maria Dolores Llorente i Bartomeu Sitjar, el sonet Damunt el
fenàs verd de Blai Bonet el qual, si bé no s’indica la procedència,
pertany al recull Cant espiritual.
En el número 120 en una breu nota d’informació local es ressenya
que tant la vídua del poeta Jules Supervielle com Blai Bonet són a
Cala D’Or i Santanyí respectivament passant les vacances. Més d’una
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vegada trobam les informacions de les estades a Santanyí de Blai en
la secció d’informació local. Degut a la seva intrascendència pensam
deixar-les de ressenyar, en tot cas no hem detectat que en els períodes
d’estada a la vila intensifiques les col·laboracions a l’aniversari.
En el número 127 del 19 de novembre de 1962 a la secció
d’informació local llegim:”El pasado día 19, en el Círculo Mallorquín
dió una lectura comentada de su nuevo libro de Poemas “Oh
Calvary, Calvary!” nuestro colaborador el gran poeta Blai Bonet, que
fué presentado por J. M. Llompart.”
En el número 130 del 22 de desembre del 62 un requadre
destacat a la portada informa de la concessió del premi Carles Riba
“el más importante de poesía en lengua catalana” a Blai Bonet per
l’encara inèdit Oh, Calvary, Calvary. El text es d’un to molt elogiós:
“Santanyí” en nombre de Santanyí, envia un emocionado abrazo a
su poeta, a su colaborador, al hijo de este pùeblo que cobra renombre
con su obra y los laureles que la condecoran”.
El dissabte 19 de gener de 1963 podem llegir una entrevista de Pere
Pomar a Blai Bonet en la contraportada. S’ha aprofitat l’avinentesa de
tenir el poeta passant unes setmanes per Santanyí per intercanviar
unes paraules entorn al poemari que ha guanyat el Carles Riba i els
seus projectes de futur. Segons Blai el títol del poemari procedeix
d’una cançó, un spiritual, que va sentir cantar al Memphis quartet. El
fet d’escoltar aquest grup va dur al poeta a redactar el primer poema
del llibre que inicialment es titulava Aquí que “Son las diez páginas
más comprometidas y más béstias que probablemente haya escrito”.
Blai responent a una pregunta diu que es sent identificat amb
Ramon Llull “per la seva lluita contant per arribar viu a la mort”.
Insisteix en un tema recurrent en la seva visió de la tasca d’escriure;
la distinció entre literat i escriptor. Mentre que el primer només
desitja ser conegut, fet que perment comparar-lo irònicament amb un
ciclista, en canvi el segon accepta un compromís total amb la vida. En
aquesta entrevista Bonet informa que fa quinze dies ha acabat la seva
darrera novel·la amb la qual li agradaria guanyar el Sant Jordi “Con
este libro quizá se terminen muchas más cosas. Desde luego 1963
será definitivo en mi vida”. Pot ser aquesta frase es premonitòria del
que suposaria la publicació de Judas i la primavera.
Dissabte 13 d’abril de 1963, en plenes festes de Setmana Santa,
es publica en portada el poema Pasqua Nova de Quatre poemes de
Setmana Santa encara que de forma incompleta segurament per
raons d’espai.
El 23 de novembre de 1963 a la pàgina 3 una nota informa de
l’aparició de l’antologia de Poesia catalana del segle XX per part de

Josep Maria Castellet i Joaquim Molas, antologia en la qual figuren
poemes de Blai. Com és sabut aquesta antologia faria molt d’èmfasi
en la poesia de caràcter social.
En l’exemplar del 4 de gener de 1964, concretament a la
contraportada, trobam la col·laboració habitual de Josep Maria
Llompart sobre el que havia estat literàriament l’any anterior és a dir
1963. És la primera vegada que ho fa en català i dedica bàsicament
a comentar Desenllaç a Montlleó de Llorenç Villalonga, Judas i la
primavera de Blai Bonet i Els transplantats de Josep Maria Palau i
Camps. Llompart és qüestiona la qualitat de Blai com a novel·lista
si bé no posa en dubte el seu geni poètic. Pel crític l’estructura
de la tercera novel·la del santanyiner és més aviat fluixa mentre
que els seus valors poètics són extraordinaris. L’obra no interessa
tant pels personatges convencionals, ni per la línea argumental
trencada i caòtica, sinó pels seus valors poètics. En cap moment, per
descomptat, es fa referència a la suposada caricatura de Blai cap a
Bernat Vidal en el personatge de Don Macià.
El número 160 del 15 de febrer publica en portada un article de
mitja plana sense signar on es dóna la notícia d’haver guanyat Bonet
amb Judas i la primavera el premi Ciutat de Barcelona. El guardó,
instituït per l’ajuntament, es lliurà dia 2 de febrer i formava part dels
actes commemoratius de l’alliberament de Barcelona. I per aquest
motiu, al manco en els seus inicis, havia estat boicotejat per autors
catalanistes. Dues frases criden l’atenció en aquest text. Unes frases
on tal vegada algú pugi i vulgui llegir entre línees el disgust que
suposà la caricatura que es comportarà va fer Bonet de Vidal:
“Una larga serie de premios jalonan la obra de Blai Bonet
desde su irrupción en el campo de las letras, el año de 1949, con
aquellos insuperables ”Quatre poemes de Setmana Santa”; aquel
breve e intenso libro con el que Blai, aún inédito, correspondió
al extenso homenaje de los hombres de letras de lengua catalana
que ofrecían un medicamento entonces completamente nuevo a su
cuerpo enfermo. (...) Al recoger esta notícia de amplia resonancia
como íntimo homenaje a un poeta que ha ligado definitivamente
su nombre con el de Santanyí, nosotros recordamos a todos cuantos
han hecho posible que floreciera esta constelación que aureola al
santanyinense Blai Bonet».
Curiosament en aquesta mateixa portada apareix el missatge de
Llorenç Vidal, en aquelles saons inspector d’educació en destinació a
Cadis, convidant a la institució del “Día Escolar de la Comprensió, de
la No-violència i de la Pau universal”. El missatge està signat el dia
1 de gener de 1964 a Mallorca.
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En aquest exemplar es comenta la possibilitat d’intercalar
properament un suplement dedicat a Cala d’or entre les pàgines del
Santanyí. La iniciativa anava a compte de Tomeu Pons, Fernando
Tarragó i “Costa Júnior”. Aquest suplement es va fer realitat a partir
del maig del 64, com hem dit al començament, amb un contingut
més avantguardista i bohemi que es reflectia amb textos en
francès, comentaris a pel·lícules de la nouvell vague, il·lustracions,
maquetació i tipografia que volien ser trencadores. El quinzenari
arribava al seu sisè any de vida i realment havien passat moltes coses
en aquella Mallorca que vivia un ritme frenètic de transformacions
que ja anunciava la futura aberració, paisatgística, ecològica i
socioeconòmica que acabaria anomenant-se per simplificar i com a
concepte pejoratiu: Balearització.
Dijous 1 d’abril de 1965 apareix un article signat per Luis Valeri16
que es fa ressò de l’aparició del volum que Blai Bonet havia preparat
sobre la pintura d’Antoni Tàpies. Com anècdota el mateix exemplar
en una petita nota d’informació local diu: “Ha sido preseleccionado
para el concurso nacional de redacción que organiza una famosa
bebida refrescante, un trabajo del niño Cosme Aguiló Adrover, que
ha sido reprodució en Baleares.” Cosme Aguiló, qui avui encara
tresca infatigable per l’univers dels mots. En la notícia que informa
de l’homenatge a Miquel Pons, que aquell any havia guanyat el premi
Ciutat de Palma amb la novel·la El Poble, quedant finalista Antònia
Vicens, llegim una llista d’adhesions entre les quals no figura la de
Blai Bonet.
Dissabte 28 de juny de 1965 va sortir amb el número 175 el darrer
exemplar del Santanyí.

16 Lluís Valeri i Sahís (Barcelona 1891-1971) és llicencià en lletres i en dret exercint la carrera
d’advocat. Va publicar una dotzena de llibres de poemes en els quals queda palesa una certa
influència de Carles Riba i de López Pico.

les dinàmiques dels canvis, en tots els nivells, que es produïen en
aleshores.
Els anys en que va sortir el Santanyí coincideixen amb l’estada de
Blai Bonet a Barcelona. Per part de la publicació hi ha un seguiment
molt continuat de totes les obres i premis que va recollint Blai.
Les seves col·laboracions en premsa sobretot als diaris de Ciutat
—com les del Balears en els darrers anys— romanen inèdites i són
moltíssimes les que va fer al llarg de la seva vida. En el cas de les del
Santanyí hem intentat inventariar-les tot remarcant el seu indubtable
valor literari.
Cal destacar la immensa feinada de Bernat Vidal com a activista
cultural i divulgador del passat dels santanyiner, i com no, el de la
seva mà dreta Pere Pomar de qui volem reivindicar el seu nom en
una suposada llista —sempre massa curta— d’escriptors de gènere
humorístic en les nostres lletres. També són moltes les planes que va
emplenar la ploma sagaç i alambinada de Miquel Pons. Una Antònia
Vicens joveníssima serà de les primeres que adoptarà i prendrà
consciència en l’ús de la llengua catalana en les planes que hem
estudiat. Encara que hem de recordar que la vigència de la Ley de
Prensa començava a fer figa. Mèrit, el que Vicens, que no podem
deixar de banda tenint en compte les dificultats que comportava
formar-se intel·lectualment procedint d’una classe humil i a més
essent dona en aquells anys. Si tenim presents aquests noms és
ben palesa l’existència de l’anomenada Escola de Santanyí que
Jaume Vidal Alcover esmentava el 1958. Si per en Gafim el poble de
Felantix era, des de Mallorca estant, l’equivalent d’Atenes —en Blai
la comparava amb Florència—, és innegable que Santanyí durant
uns anys va viure una espècie de període d’il·lustració, uns anys
daurats a nivell cultural. Què en queda de tot això? Pensam que
impulsar Jornades d’Estudis com les que ens reuneixen aquí, és un
petit i merescut reconeixement a tot aquest passat i patrimoni que
s’esmicola si no li tenim esment. També una passa endavant.
Certament la figura de Blai Bonet romandrà sempre lligada al
nom de Santanyí. Ja passava d’hora la publicació de la seva poesia
completa que aquests dies ha sortit. Manquen més esforços per dur
endavant i dignificar tot el que fa referència a la Casa Museu que no
pot ser un simple dipòsit de documents ni un subproducte residual
del localisme ranci. Cal prendre model de fundacions similars —però
amb mentalitat europea— que funcionen oferint programacions
culturals d’un nivell a l’alçada del que es mereix un escriptor de
la categoria de Blai Bonet. Ara bé, això requeriria una sensibilitat
cultural que la majoria de polítics no estan demostrant tenir.
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A mode de conclusió
La publicació Santanyí constitueix un important fons documental
per estudiar, entre altres temàtiques, la literatura catalana feta a
Mallorca en els anys en els quals es produeix la regeneració i
trencament amb l’Escola Mallorquina que, de no ser per la Guerra
Civil, probablement s’hagués produït abans. La premsa feta a la part
forana en aquells anys, gairebé sense mitjans tècnics, va suposar un
òrgan d’expressió de temes que anaven més enllà dels localismes i
ser una pedrera de futurs escriptors. És urgent digitalitzar aquestes
publicacions que configuren un patrimoni ben sucós per investigar
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BERNAT VIDAL I TOMÀS
I LA HISTÒRIA DE SANTANYÍ
Isabel Vidal Munar

L’any 1943, en començar Bernat Vidal1 a investigar a l’Arxiu del
Regne de Mallorca, introduït pel seu mestre Antoni Pons i Pastor,
amb la intenció de fer la història de Santanyí, els estudis d’història
del terme eren molt escassos. Llevat de les referències de les obres
de Binimelis, Berard, Furió i Bover, entre d’altres, pràcticament es
reduïen al Sermó apologètic-històric de St Andreu apòstol, titular
i patró de Santanyí,2 pronunciat per Mn. Cosme Bauzà l’any 1921
i a deu articles, apareguts dins la sèrie “Noticias históricas de los
pueblos de Mallorca”,3 que publicà Jaume Lladó i Ferragut a Correo de
Mallorca pels anys trenta del segle passat. D’altra banda, cal recordar
els manuscrits “Notes històriques” de Llorenç Bonet i Clar; “Herència
històrica de l’Alqueria Blanca” de Cosme Bauzá; una breu ressenya
de Guillem Vadell; i tres monografies premiades als certàmens del
1 Per conèixer la biografia i la bibliografía de Bernat Vidal, consulteu:
PONS, Miquel: Bernat Vidal i Tomàs (Introducció a la seva biografia), Mallorca, Ajuntament de
Santanyí, 1976
- “Pròleg” a Bernat Vidal: Memòries d’una estàtua, Palma, Moll, 2ª edició, 1998
- “Imatge de Bernat Vidal i Tomàs” dins El viatger, Palma, Consell de Mallorca, 2002.
- “Bibliografia de Bernat Vidal i Tomàs”, Butlletí de la Societat Arqueològica Lul.liana, núm. 41
(1985), p. 423-444.
BALLESTER, Josep i altres: Retrats. Bernat Vidal i Tomàs. Barcelona, AELC, 2002.
BUJOSA, Francesc: “Biobibliografia dels apotecaris de les Illes Balears” dins BUJOSA, Francesc,
MARCH, Joan i MUNTANER, Lleonard: La farmacia a les Illes balears. Palma, Col·legi Oficial de
Farmacèutics de les Illes Balears, 2000, p. 141-165.
SANCHIS GUARNER, Manuel: “Pròleg” a Bernat Vidal i Tomàs, La vida en rosa. Palma, Moll,
1957.
MIRALLES MONSERRAT, Joan: “Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p.10-14.
CABRERA, Carles: “Pròleg” a Bernat Vidal i Tomàs, La vida en rosa. Palma, Consell de Mallorca,
2ª edició, 2013.
2 BAUZÁ, Cosme: “Sermó apologètic-històric de St Andreu apóstol, titulá i patró de Santanyí”
pronunciat dia 30 de novembre de l’any 1921 i publicat per l’Ajuntament de Santanyí l’any 1922
a la Impremta B. Reus de Felanitx.
3 Jaume Lladó i Ferragut pels anys trenta del segle passat va publicar a Correo de Mallorca
un centenar d’articles sota l’epígraf comú de “Noticias históricas de los pueblos de Mallorca”,
entre els quals n’hi ha deu dedicats a Santanyí”. Vegeu FSA: “Dos palabras con D. Jaime Lladó y
Ferragut”, Santanyí, núm. 115 (19-V-1962), p. 3. [Bernat Vidal i Tomàs].
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BERNAT VIDAL I TOMÀS
I LA HISTÒRIA DE SANTANYÍ
Isabel Vidal Munar

L’any 1943, en començar Bernat Vidal1 a investigar a l’Arxiu del
Regne de Mallorca, introduït pel seu mestre Antoni Pons i Pastor,
amb la intenció de fer la història de Santanyí, els estudis d’història
del terme eren molt escassos. Llevat de les referències de les obres
de Binimelis, Berard, Furió i Bover, entre d’altres, pràcticament es
reduïen al Sermó apologètic-històric de St Andreu apòstol, titular
i patró de Santanyí,2 pronunciat per Mn. Cosme Bauzà l’any 1921
i a deu articles, apareguts dins la sèrie “Noticias históricas de los
pueblos de Mallorca”,3 que publicà Jaume Lladó i Ferragut a Correo de
Mallorca pels anys trenta del segle passat. D’altra banda, cal recordar
els manuscrits “Notes històriques” de Llorenç Bonet i Clar; “Herència
històrica de l’Alqueria Blanca” de Cosme Bauzá; una breu ressenya
de Guillem Vadell; i tres monografies premiades als certàmens del
1 Per conèixer la biografia i la bibliografía de Bernat Vidal, consulteu:
PONS, Miquel: Bernat Vidal i Tomàs (Introducció a la seva biografia), Mallorca, Ajuntament de
Santanyí, 1976
- “Pròleg” a Bernat Vidal: Memòries d’una estàtua, Palma, Moll, 2ª edició, 1998
- “Imatge de Bernat Vidal i Tomàs” dins El viatger, Palma, Consell de Mallorca, 2002.
- “Bibliografia de Bernat Vidal i Tomàs”, Butlletí de la Societat Arqueològica Lul.liana, núm. 41
(1985), p. 423-444.
BALLESTER, Josep i altres: Retrats. Bernat Vidal i Tomàs. Barcelona, AELC, 2002.
BUJOSA, Francesc: “Biobibliografia dels apotecaris de les Illes Balears” dins BUJOSA, Francesc,
MARCH, Joan i MUNTANER, Lleonard: La farmacia a les Illes balears. Palma, Col·legi Oficial de
Farmacèutics de les Illes Balears, 2000, p. 141-165.
SANCHIS GUARNER, Manuel: “Pròleg” a Bernat Vidal i Tomàs, La vida en rosa. Palma, Moll,
1957.
MIRALLES MONSERRAT, Joan: “Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p.10-14.
CABRERA, Carles: “Pròleg” a Bernat Vidal i Tomàs, La vida en rosa. Palma, Consell de Mallorca,
2ª edició, 2013.
2 BAUZÁ, Cosme: “Sermó apologètic-històric de St Andreu apóstol, titulá i patró de Santanyí”
pronunciat dia 30 de novembre de l’any 1921 i publicat per l’Ajuntament de Santanyí l’any 1922
a la Impremta B. Reus de Felanitx.
3 Jaume Lladó i Ferragut pels anys trenta del segle passat va publicar a Correo de Mallorca
un centenar d’articles sota l’epígraf comú de “Noticias históricas de los pueblos de Mallorca”,
entre els quals n’hi ha deu dedicats a Santanyí”. Vegeu FSA: “Dos palabras con D. Jaime Lladó y
Ferragut”, Santanyí, núm. 115 (19-V-1962), p. 3. [Bernat Vidal i Tomàs].
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Seminari Conciliar de Mallora, signades per Joan Ferrer, Andreu Sbert
i Jaume Bonet.4
Bernat Vidal per diferents motius no va arribar a escriure la
història de Santanyí, però, sens dubte, les pàgines de l’Almudaina
(1945-1952) i sobretot les del quinzenal Santanyí (1958-1965) en
va ser una plataforma de difusió d’alguns capítols, sense oblidar la
monografia Consolació (1949), els textos publicats a diferents revistes
i les entrades referides al terme de Santanyí de Corpus de toponímia
de Mallorca (1962-1967) de Josep Mascaró Pasarius. Els articles
apareguts a la premsa, cal contextualitzar-los en un moment històric
en què era vigent la Llei de premsa de 22 d’abril de 1938;5 una llei de
guerra amb una rígida censura que no serà derogada fins l’any 1966.
Jaume Vidal Alcover, en morir Bernat Vidal, va escriure: “La Història
era, per ell, ben clàssicament ‘magistra vitae’, i la Cultura era una
salvació del present, no una recreació nostàlgica en les blanes ombres
del passat”.6 Efectivament, Bernat Vidal no va ser l’investigador reclòs
a l’arxiu o al seu despatx, sinó l’home de lletres compromès amb el
seu país i el seu temps, conscient que el poble que coneixia la seva
història, difícilment renunciaria a la seva identitat, malgrat els intents
d’anihilament cultural i lingüístic del franquisme. D’altra banda,
podríem dir que la història era tan consubstancial amb ell que fins i
tot en l’obra de creació no l’abandona. Així a Memòries d’una estàtua
literaturitza la història de Santanyí, i a La vida en rosa, l’escriptorcronista fa un document de la grisa postguerra en una grisa ciutat
provinciana i de l’arribada del turisme a Cala Figuera. El rerefons
de la Guerra de Cuba i algunes pinzellades de la Guerra Civil són
presents a més d’una narració, i la temàtica històrica també reviu en
alguns dels seus poemes.

La passió per la història: “Mossèn Pons em va empeltar el virus
de la historiofília”7
En parlar de la faceta d’historiador de Bernat Vidal, ens hem
de remuntar als anys de la República, i d’una manera particular a
l’Associació per la Cultura de Mallorca, de la qual era soci, com a
membre de la Joventut Escolar, i al Col·legi Cervantes, on el seu
mestre Antoni Pons, col·laborador de la Nostra Terra i signant de
la Resposta als Catalans, va tenir un paper determinant en la seva
vocació d’historiador. Joan Miralles, en una entrevista feta a Bernat
Vidal poc abans de la seva mort, li demanava si havia tengut algun
mestre significatiu dins la seva vida. Ell responia així:
Els noms que m’han influït més segurament varen esser Mossèn
Pons i en Miquel Massutí. Mossèn Pons va esser es que em va dur
per primera vegada a s’arxiu. Jo deia: -“No! No trobarem res!” –“Jo
te dic que sí!”. I gràcies a ell vaig anar a s’arxiu. Me va fer llegir
moltes coses de mallorquí.8

Efectivament, en tornar de Barcelona l’any 1943, acabada la carrera
de farmàcia, Antoni Pons l’introduí a l’Arxiu del Regne de Mallorca.
Bernat Vidal torna a parlar d’aquest fet, en preguntar-li l’entrevistador
quina havia estat la seva labor com historiador:
M’hi he dedicat, però som es cronista d’un poble que no té
arxiu perquè el cremaren l’any 68 a sa Revolució de setembre.
Però gràcies a mossèn Pons que em va empeltar es virus de sa
historiofília, me’n vaig anar a s’Arxiu Històric i abans de sa meva
malaltia cada divendres acostumava a anar-hi i vaig apilar molts de
documents que estam esperant qualque dia, si Déu me dóna salut,
poder reprendre per fer-ne un estudi seriós i sistematitzat.9

Certament l’Arxiu Municipal tenia un fons documental molt reduït,
només posterior a l’any 1868. Al crit de “Visca en Prim, mori la reina”
van ser cremats els documents de la Sala durant la Revolució de
setembre de 1868, de la mateixa manera que va ocórrer a Porreres i
Andratx. Miquel Pons recorda que durant molts d’anys Bernat Vidal
“era l’únic santanyiner que anava a l’Arxiu del Regne de Mallorca a
investigar”.10 La correspondència amb el seu mestre ens n’informa:

4 Vegeu l’article “Santanyí” de Bernat Vidal i Tomás dins Corpus de Toponímia de Mallorca de
Josep Mascaró Passarius, tom III, Palma, Gráficas Miramar, 1964-1965, p. 1518.
5 L’objectiu de la llei havia estat espoliar la premsa republicana i proscriure la llibertat
d’expressió, convertint la premsa en un instrument al servei de l’Estat, transmissor de valors
oficials i d’adoctrinament polític. Establia cinc tipus principals de mecanismes de control: la
censura prèvia, el sistema de consignes, la designació del director, el control de la professió
periodística i l’assignació de cupos de paper. L’any 1962 és nomenat ministre d’Informació
i Turisme Manuel Fraga Iribarne, que inicià els tràmits d’una nova llei de premsa, que serà
aprovada quatre anys més tard. Amb la incorporació de Manuel Fraga Iribarne comença un
procés en què disminueix considerablement el nombre de consignes, i la censura prèvia, que
continua vigent, es flexibilitza en la seva aplicació. És el preludi de la Llei de Premsa i Impremta
de 1966 que substituirà la de 1938.
6 VIDAL ALCOVER, Jaume: “Pausa en honor de Bernat Vidal”, Diario de Mallorca (1-IV-1971),
p. 26.

7 MIRALLES MONSERRAT, Joan:” Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p. 11.
8 MIRALLES MONSERRAT, Joan: “Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p.
11-12.
9 MIRALLES MONSERRAT, Joan: “Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p. 11.
10 VIDAL MUNAR, Isabel: Entrevista a Miquel Pons i Bonet, realitzada el 8-VIII-2013, al domicili
de l’escriptor, a Cala Figuera (Santanyí).
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4 Vegeu l’article “Santanyí” de Bernat Vidal i Tomás dins Corpus de Toponímia de Mallorca de
Josep Mascaró Passarius, tom III, Palma, Gráficas Miramar, 1964-1965, p. 1518.
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oficials i d’adoctrinament polític. Establia cinc tipus principals de mecanismes de control: la
censura prèvia, el sistema de consignes, la designació del director, el control de la professió
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6 VIDAL ALCOVER, Jaume: “Pausa en honor de Bernat Vidal”, Diario de Mallorca (1-IV-1971),
p. 26.

7 MIRALLES MONSERRAT, Joan:” Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p. 11.
8 MIRALLES MONSERRAT, Joan: “Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p.
11-12.
9 MIRALLES MONSERRAT, Joan: “Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p. 11.
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Referent a la història del teu poble, trob que fas bé aixecar la bastimentada sense
pressa i amb comptes de fer una cosa seriosa. Si vols un consell meu llegeix
molta història de Mallorca, bé en els nostres autors bé en els de fora i així no
et sortirà una altra Historia de Alcudia d’aquell bon apotecari d’Alcúdia, que lo
millor d’ella és la bona intenció de l’autor. No t’oblit en les meves recerques a
l’arxiu. Et saluda cordialment el teu amic.11

I un any més tard, podem llegir en una altra carta: “Seguesc amb les
mateixes cabòries de sempre. Supòs que tu també.”12 El seu projecte
no va arribar a terme per diferents motius,13 sobretot per la seva
prematura mort als cinquanta-dos anys.
Bernat Vidal va investigar molt sobre els segles XIII, XIV i XV a partir
de Lletres Comunes i Lletres Reials.14 Prova d’això són les nombroses
fitxes que va deixar i els quaderns on transcrivia els documents que
titulava “Quadern mihi”. D’altra banda, també va fer molta feina
d’hemeroteca, buidant diaris i revistes del segle XIX, perquè una de
les coses que més li interessaven era la història política de Mallorca
d’aquest segle. Amb Francesc Moll es proposà fer un treball sobre els
moviments obrers a Mallorca.15 Tenia molt de material recopilat, però
faltava sistematitzar-lo. La seva mort prematura va truncar el projecte.
Els articles publicats a L’Almudaina16 i la monografia
Consolació
A partir de l’any 1945, en uns moments d’una gran aridesa
cultural, Bernat Vidal va començar a publicar a La Almudaina
articles de temàtica vària: literatura, cultura popular, història, art...
Quant a la història de Santanyí, fruit de les primeres investigacions
van ser els textos que tracten la figura del Bisbe Verger,17 l’orgue de
Jordi Bosch,18 el problema de l’aigua,19 els atacs dels moros i dels

corsaris,20 la marina santanyinera,21 el rector Danús,22 o un esquema
de la història local.23 Són articles adreçats a un públic no especialitzat,
escrits amb una clara intenció divulgadora.24 Des de la perspectiva
actual, també caldria incloure en aquest apartat uns altres articles
sobre diferents aspectes de la vida santanyinera d’aquells anys: les
activitats econòmiques, com els dedicats a les brodadores,25 les feines
de foravila,26 i la pesca;27 manifestacions de la cultura popular com
les matances28 o el darrer que vestí a l’ample;29 o el món de l’art30 i
de la literatura.31
L’any 1949 Bernat Vidal publicà Consolació, recull de documents
i notícies sobre el santuari de Santanyí,32 una monografia on l’autor
barrejava la creació literària i la investigació històrica, dues passions
que l’acompanyaran al llarg de tota la vida. L’obra era el resultat de
les seves primeres investigacions sobre el seu poble.
El cronista oficial i la celebració del II centenari de la partida
del Bisbe Verger a Nueva España
L’any 1949 Bernat Vidal va ser nomenat cronista oficial de la vila33
i poc mesos després esdevingué l’ànima de la comissió encarregada
de commemorar el II centenari de la partida del Bisbe Verger a Nueva
España.34 L’Ajuntament acordà proclamar-lo fill il·lustre i dedicar-li el
carrer on va néixer, i el jove cronista pronuncià el discurs biogràfic
de l’homenatjat35 en llengua catalana, i n’escrigué una breu notícia

11 Carta d’Antoni Pons a Bernat Vidal, Ciutat de Mallorca, 12-XII-1943. [Arxiu BVT]
12 Carta d’Antoni Pons a Bernat Vidal, Ciutat de Mallorca, 27-XII-1944. [Arxiu BVT]
13 Miquel Pons escrigué: “el sentit de l’autocrítica hi jugà el seu paper com també el rigorisme
de les noves concepcions de la ciència històrica” dins “Pròleg” a Memòries d’una estàtua, Palma,
Consell Insular de Mallorca, Biblioteca Bàsica de Mallorca, Editorial Moll, 1988, p. 10.
14 MIRALLES MONSERRAT, Joan: “Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p. 11.
15 MIRALLES MONSERRAT, Joan:” Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p. 11.
16 Per motius pràctics incloem en aquest grup els aricles publicats a Diario de Mallorca l’any
1953.
17 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Colonizadores mallorquines. El Obispo Verger y los frutos de
Mallorca” La Almudaina, (8-XI-1945), s. p.; “Un egregio compañero de fray Junípero: El Obispo Fray
Rafael José Verger I”, La Almudaina (17-IV-1949), p. 4;“Un egregio compañero de fray Junípero:
El Obispo Fray Rafael José Verger II”, La Almudaina, (1-V-1949), p. 5; “Un egregio compañero
de fray Junípero: El Obispo Fray Rafael José Verger III”, La Almudaina, (15-V-1949), p. 7.
18 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “El Roser y el órgano de Santo Domingo”, La Almudaina, (22IX-1946), p. 6.
19 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat] : “Sed”, La Almudaina,(29-XI-1947), p. 4.

20 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] :“El fin del dichoso mes”, La Almudaina, (30-XI-1946), p. 2.
21 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Carta a D. Juan Llabrés. La marina de Santanyí”, La Almudaina,
(23-V-1948), p. 5.
22 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Doble centenario de un párroco rural”, La Almudaina, (5-VIII1952), p. 10.
23 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Esquema histórico”, Diario de Mallorca, (29-XI-1953), s. p.
24 Per conèixer la bibliografia completa de Bernat Vidal, vegeu l’article de Miquel PONS I
BONET: “Bibliografia de Bernat Vidal i Tomàs”, Palma, BSAL 41 (1985), p. 423-444.
25 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “Manos que bordan”, La Almudaina,(13-VI-1948), p. 3.
26 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “La trilla”, Diario de Mallorca, (18-VII-1953), p. 8.
27 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “Elegía a las lampugas”, La Almudaina,(2-X-1949), p. 7.
28 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “El bunyoler”, La Almudaina,(2-XII-1951), p. 7.
29 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] :“El darrer que vestí a l’ample”, La Almudaina, (16-II-1947), p. 8.
30 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “Pintores en Santanyí”, La Almudaina, (23-XI-1947), p. 8.
31 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat] “También el espíritu cuenta”, Diario de Mallorca, (29-XI-1953), s. p.
32 VIDAL I TOMÀS, Bernat: Consolació, recull de documents i notícies sobre el santuari de Santanyí, Palma de Mallorca, Impremta Mossèn Alcover, 1949. L’any 1971 es va publicar una segona
edició també a la Impremta Mossèn Alcover de Ciutat.
33 Bernat Vidal va ser nomenat “Cronista Oficial de la Vila de Santanyí” a la sessió de l’Ajuntament
de dia 30 de setembre de 1949.
34 Bernat Vidal li dedicà el poema “II Centenari de la partida del bisbe Verger a Nueva España”
i Blai Bonet “Ara adéu...però no adéu”.
35 Els actes commemoratius van tenir lloc el dia de Sant Andreu de 1949.
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Referent a la història del teu poble, trob que fas bé aixecar la bastimentada sense
pressa i amb comptes de fer una cosa seriosa. Si vols un consell meu llegeix
molta història de Mallorca, bé en els nostres autors bé en els de fora i així no
et sortirà una altra Historia de Alcudia d’aquell bon apotecari d’Alcúdia, que lo
millor d’ella és la bona intenció de l’autor. No t’oblit en les meves recerques a
l’arxiu. Et saluda cordialment el teu amic.11

I un any més tard, podem llegir en una altra carta: “Seguesc amb les
mateixes cabòries de sempre. Supòs que tu també.”12 El seu projecte
no va arribar a terme per diferents motius,13 sobretot per la seva
prematura mort als cinquanta-dos anys.
Bernat Vidal va investigar molt sobre els segles XIII, XIV i XV a partir
de Lletres Comunes i Lletres Reials.14 Prova d’això són les nombroses
fitxes que va deixar i els quaderns on transcrivia els documents que
titulava “Quadern mihi”. D’altra banda, també va fer molta feina
d’hemeroteca, buidant diaris i revistes del segle XIX, perquè una de
les coses que més li interessaven era la història política de Mallorca
d’aquest segle. Amb Francesc Moll es proposà fer un treball sobre els
moviments obrers a Mallorca.15 Tenia molt de material recopilat, però
faltava sistematitzar-lo. La seva mort prematura va truncar el projecte.
Els articles publicats a L’Almudaina16 i la monografia
Consolació
A partir de l’any 1945, en uns moments d’una gran aridesa
cultural, Bernat Vidal va començar a publicar a La Almudaina
articles de temàtica vària: literatura, cultura popular, història, art...
Quant a la història de Santanyí, fruit de les primeres investigacions
van ser els textos que tracten la figura del Bisbe Verger,17 l’orgue de
Jordi Bosch,18 el problema de l’aigua,19 els atacs dels moros i dels

corsaris,20 la marina santanyinera,21 el rector Danús,22 o un esquema
de la història local.23 Són articles adreçats a un públic no especialitzat,
escrits amb una clara intenció divulgadora.24 Des de la perspectiva
actual, també caldria incloure en aquest apartat uns altres articles
sobre diferents aspectes de la vida santanyinera d’aquells anys: les
activitats econòmiques, com els dedicats a les brodadores,25 les feines
de foravila,26 i la pesca;27 manifestacions de la cultura popular com
les matances28 o el darrer que vestí a l’ample;29 o el món de l’art30 i
de la literatura.31
L’any 1949 Bernat Vidal publicà Consolació, recull de documents
i notícies sobre el santuari de Santanyí,32 una monografia on l’autor
barrejava la creació literària i la investigació històrica, dues passions
que l’acompanyaran al llarg de tota la vida. L’obra era el resultat de
les seves primeres investigacions sobre el seu poble.
El cronista oficial i la celebració del II centenari de la partida
del Bisbe Verger a Nueva España
L’any 1949 Bernat Vidal va ser nomenat cronista oficial de la vila33
i poc mesos després esdevingué l’ànima de la comissió encarregada
de commemorar el II centenari de la partida del Bisbe Verger a Nueva
España.34 L’Ajuntament acordà proclamar-lo fill il·lustre i dedicar-li el
carrer on va néixer, i el jove cronista pronuncià el discurs biogràfic
de l’homenatjat35 en llengua catalana, i n’escrigué una breu notícia

11 Carta d’Antoni Pons a Bernat Vidal, Ciutat de Mallorca, 12-XII-1943. [Arxiu BVT]
12 Carta d’Antoni Pons a Bernat Vidal, Ciutat de Mallorca, 27-XII-1944. [Arxiu BVT]
13 Miquel Pons escrigué: “el sentit de l’autocrítica hi jugà el seu paper com també el rigorisme
de les noves concepcions de la ciència històrica” dins “Pròleg” a Memòries d’una estàtua, Palma,
Consell Insular de Mallorca, Biblioteca Bàsica de Mallorca, Editorial Moll, 1988, p. 10.
14 MIRALLES MONSERRAT, Joan: “Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p. 11.
15 MIRALLES MONSERRAT, Joan:” Conversa amb Bernat Vidal i Tomás”, Lluc, 603 (VI-1971), p. 11.
16 Per motius pràctics incloem en aquest grup els aricles publicats a Diario de Mallorca l’any
1953.
17 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Colonizadores mallorquines. El Obispo Verger y los frutos de
Mallorca” La Almudaina, (8-XI-1945), s. p.; “Un egregio compañero de fray Junípero: El Obispo Fray
Rafael José Verger I”, La Almudaina (17-IV-1949), p. 4;“Un egregio compañero de fray Junípero:
El Obispo Fray Rafael José Verger II”, La Almudaina, (1-V-1949), p. 5; “Un egregio compañero
de fray Junípero: El Obispo Fray Rafael José Verger III”, La Almudaina, (15-V-1949), p. 7.
18 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “El Roser y el órgano de Santo Domingo”, La Almudaina, (22IX-1946), p. 6.
19 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat] : “Sed”, La Almudaina,(29-XI-1947), p. 4.

20 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] :“El fin del dichoso mes”, La Almudaina, (30-XI-1946), p. 2.
21 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Carta a D. Juan Llabrés. La marina de Santanyí”, La Almudaina,
(23-V-1948), p. 5.
22 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Doble centenario de un párroco rural”, La Almudaina, (5-VIII1952), p. 10.
23 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Esquema histórico”, Diario de Mallorca, (29-XI-1953), s. p.
24 Per conèixer la bibliografia completa de Bernat Vidal, vegeu l’article de Miquel PONS I
BONET: “Bibliografia de Bernat Vidal i Tomàs”, Palma, BSAL 41 (1985), p. 423-444.
25 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “Manos que bordan”, La Almudaina,(13-VI-1948), p. 3.
26 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “La trilla”, Diario de Mallorca, (18-VII-1953), p. 8.
27 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “Elegía a las lampugas”, La Almudaina,(2-X-1949), p. 7.
28 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “El bunyoler”, La Almudaina,(2-XII-1951), p. 7.
29 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] :“El darrer que vestí a l’ample”, La Almudaina, (16-II-1947), p. 8.
30 VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “Pintores en Santanyí”, La Almudaina, (23-XI-1947), p. 8.
31 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat] “También el espíritu cuenta”, Diario de Mallorca, (29-XI-1953), s. p.
32 VIDAL I TOMÀS, Bernat: Consolació, recull de documents i notícies sobre el santuari de Santanyí, Palma de Mallorca, Impremta Mossèn Alcover, 1949. L’any 1971 es va publicar una segona
edició també a la Impremta Mossèn Alcover de Ciutat.
33 Bernat Vidal va ser nomenat “Cronista Oficial de la Vila de Santanyí” a la sessió de l’Ajuntament
de dia 30 de setembre de 1949.
34 Bernat Vidal li dedicà el poema “II Centenari de la partida del bisbe Verger a Nueva España”
i Blai Bonet “Ara adéu...però no adéu”.
35 Els actes commemoratius van tenir lloc el dia de Sant Andreu de 1949.
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biogràfica36 que publicà el mateix Ajuntament. Arran d’aquesta
commemoració inicià la relació amb l’ Academia de Ciencias
Históricas de Monterrey-Mèxico, de la qual va ser nomenat Académico
Correspondiente.37 A la seva revista, aquell mateix any, hi va aparèixer
la crònica de la diada commemorativa i s’hi va reproduir la sèrie
d’articles que havia publicat Bernat Vidal a La Almudaina sobre Rafel
Verger.38
Uns anys més tard (1955), Bernat publicà a Baleares un article
a favor de la restauració de l’orgue,39 que es trobava en un estat
deplorable. A partir d’aquí, es comencen a fer gestions i activitats per
a la seva restauració. Dins aquest marc, el 18 d’abril de 1956 pronuncià
a Santanyí la conferència “Jordi Bosch i l’orgue de Santanyí”.40
El Santanyí (1958-1965), una plataforma de divulgació de la
història local
En fundar-se el Santanyí41 l’any 1958, Bernat Vidal tenia una
gran quantitat de material arxivístic recopilat. Una part de les notes
transcrites a les seves llibretes i a les seves fitxes van sortir a la llum
al requadre del costat esquerre de la capçalera, a manera de cronicó,
o van ser la base de molts d’articles que amb una clara voluntat
divulgadora hi va publicar. El Santanyí, però, no només era història
del passat, era sobretot història del present,42 testimoni durant set anys
36 [Sense signar]: El Obispo Verger. Noticia biogràfica. Full imprès a la Impremta Mossèn
Alcover, Palma, 1949. [Bernat Vidal i Tomàs]
37 En una carta datada el 22 de novembre de 1949, el president de l’Academia de Ciencias
Históricas de Monterrey-México, Sr. Pérez Maldonado, comunica a Bernat Vidal que n’ ha estat
nomenat Acadèmic Corresponent.
38 La revista de l’Academia de Ciencias Históricas de Monterrey va dedicar tot un apartat a
la figura de Rafel Verger titulat “La villa de Santanyí y el Obispo Verger”, on es reproduïren
els quatre articles de Bernat Vidal (vegeu nota 17) i la crònica de la diada commemorativa.
“Memorias, 1950”, Tomo III, Monterrey, N. L. México. Año 1950, p. 8-43.
39 Vidal y Tomàs, B[ernat]: “Por la restauración del órgano de Santanyí. Su constructor fue el más
grande de los maestros organeros españoles”, Baleares (15-V-1955), p. 6.
40 A la vetllada també hi van participar el músic Jaume Mas Porcel que va oferir un recital de
piano, i el rapsoda Antoni Garau.
41 El quinzenal Santanyí va ser fundat per Andreu Julià Rosselló, Perico Pomar Forteza i Bernat
Vidal i Tomàs.
42 Bernat Vidal a l’article “Al encuadernador” fa una sèrie de consideracions sobre la intenció
testimonial i històrica del quinzenal. Així diu que les pàgines són en certa manera una personal
història del municipi, dins una crònica d’un més ampli i profund contingut. I encara afegeix
que aquesta intenció s’amplia amb notes sobre el passat de Santanyí i fins i tot amb la voluntat
de situar la seva actualitat dins les coordenades del “mundo en telegramas”, sovint comentades
amb la col·laboració de bons amics que d’una manera absolutament generosa volien donar
prestigi als quinzenal. Bernat Vidal acaba dient que correspondrà a les generacions futures
valorar la feina feta. El de Tanda: “Porta Murada. Al encuadernador”, núm. 79 (31-XII-1960), p.
2. [Bernat Vidal i Tomàs]
400

i mig de la vida santanyiera i avui arxiu i document d’aquesta època,
durant la qual el terme va viure les transformacions econòmiques i
socials més importants dels darrers segles, però aquest no és el tema
del present treball.
Quant a la història local, podem distingir tres grans apartats:
1. Més de seixanta articles, signats majoritàriament amb el malnom
familiar de B. Llaneres, fruit de les seves investigacions i escrits amb
una clara intenció divulgadora.
2. La difusió d’unes tres-centes notes històriques, de caràcter breu,
objectives, i exemptes de comentaris.
3. La reproducció de textos històrics de diferents autors morts.
I arribats en aquest punt, encara caldria afegir el paper rellevant
que hi va tenir la relació personal de Bernat Vidal amb els historiadors
i els erudits dels anys cinquanta i començament dels seixanta (Antoni
Pons, Jaume Lladó i Ferragut, Joan Muntaner Bujosa, Joan Pons i
Marqués, Gabriel Llompart, Josep Mascaró Pasarius, el geògraf Vicenç
M. Rosselló...), que féu possible l’aparició al quinzenal d’una sèrie
d’articles sobre diferents aspectes de la història de Santanyí. Tots ells
estaven vinculats a la Societat Arqueològica Lul·liana,43 que en aquells
moments, davant la manca d’una institució universitària, acollia la
gent estudiosa de la nostra cultura.
En tractar aquest apartat del Santanyí, es podria establir un
paral·lelisme parcial amb la revista Documenta, editada per
l’Ajuntament de Sant Joan entre els anys 1941 i 1947, amb el propòsit
de recopilar i ordenar dades, notícies i documents de caràcter històric
de la vila per després publicar-ne una Història.44 Bernat Vidal coneixia
la publicació, tal com demostra la correspondència amb Antoni Pons.45
D’altra banda, molts dels col·laboradors de Documenta varen ser
amics personals seus i posteriorment molts d’ells també escrigueren
al Santanyí: Rafel Ginard Bauzà, Jaume Lladó Ferragut, Miquel Gayà
Sitjar, Joan Muntaner Bujosa, Bartomeu Guasp Gelabert i Antoni Pons,
entre d’altres. És evident que el Santanyí no tenia la funció específica
de la revista de Sant Joan, era com deia el subtítol un “Quinzenal de
intereses locales”, però va ser, sens dubte, un mitjà on Bernat Vidal
va publicar moltes dades històriques, que podrien servir de base per
43 Bernat Vidal se’n va fer soci l’any 1943. Al llibre de socis, hi figura amb el número 676.
ROSSELLÓ BORDOY, Guillem: “La reconstrucció del llibre de socis” dins La Societat Arqueològica
Lul.liana, una il.lusió que perdura (1880-2006), Palma de Mallorca, 2006, p. 94.
44 “Importante acuerdo” dins Documenta, Ayuntamiento de San Juan, núm.1 (1941) p.1.
45 “L’altre dia vaig haver de cassar alguns documents per ‘Documenta’ i vaig prendre nota d’una
partida de documents referents a Santanyí del començ de la XIVe centúria, complint així el teu
desig.” (Carta d’Antoni Pons a Bernat Vidal, datada a Ciutat de Mallorca, 7-XI-1943) [Arxiu BVT]
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biogràfica36 que publicà el mateix Ajuntament. Arran d’aquesta
commemoració inicià la relació amb l’ Academia de Ciencias
Históricas de Monterrey-Mèxico, de la qual va ser nomenat Académico
Correspondiente.37 A la seva revista, aquell mateix any, hi va aparèixer
la crònica de la diada commemorativa i s’hi va reproduir la sèrie
d’articles que havia publicat Bernat Vidal a La Almudaina sobre Rafel
Verger.38
Uns anys més tard (1955), Bernat publicà a Baleares un article
a favor de la restauració de l’orgue,39 que es trobava en un estat
deplorable. A partir d’aquí, es comencen a fer gestions i activitats per
a la seva restauració. Dins aquest marc, el 18 d’abril de 1956 pronuncià
a Santanyí la conferència “Jordi Bosch i l’orgue de Santanyí”.40
El Santanyí (1958-1965), una plataforma de divulgació de la
història local
En fundar-se el Santanyí41 l’any 1958, Bernat Vidal tenia una
gran quantitat de material arxivístic recopilat. Una part de les notes
transcrites a les seves llibretes i a les seves fitxes van sortir a la llum
al requadre del costat esquerre de la capçalera, a manera de cronicó,
o van ser la base de molts d’articles que amb una clara voluntat
divulgadora hi va publicar. El Santanyí, però, no només era història
del passat, era sobretot història del present,42 testimoni durant set anys
36 [Sense signar]: El Obispo Verger. Noticia biogràfica. Full imprès a la Impremta Mossèn
Alcover, Palma, 1949. [Bernat Vidal i Tomàs]
37 En una carta datada el 22 de novembre de 1949, el president de l’Academia de Ciencias
Históricas de Monterrey-México, Sr. Pérez Maldonado, comunica a Bernat Vidal que n’ ha estat
nomenat Acadèmic Corresponent.
38 La revista de l’Academia de Ciencias Históricas de Monterrey va dedicar tot un apartat a
la figura de Rafel Verger titulat “La villa de Santanyí y el Obispo Verger”, on es reproduïren
els quatre articles de Bernat Vidal (vegeu nota 17) i la crònica de la diada commemorativa.
“Memorias, 1950”, Tomo III, Monterrey, N. L. México. Año 1950, p. 8-43.
39 Vidal y Tomàs, B[ernat]: “Por la restauración del órgano de Santanyí. Su constructor fue el más
grande de los maestros organeros españoles”, Baleares (15-V-1955), p. 6.
40 A la vetllada també hi van participar el músic Jaume Mas Porcel que va oferir un recital de
piano, i el rapsoda Antoni Garau.
41 El quinzenal Santanyí va ser fundat per Andreu Julià Rosselló, Perico Pomar Forteza i Bernat
Vidal i Tomàs.
42 Bernat Vidal a l’article “Al encuadernador” fa una sèrie de consideracions sobre la intenció
testimonial i històrica del quinzenal. Així diu que les pàgines són en certa manera una personal
història del municipi, dins una crònica d’un més ampli i profund contingut. I encara afegeix
que aquesta intenció s’amplia amb notes sobre el passat de Santanyí i fins i tot amb la voluntat
de situar la seva actualitat dins les coordenades del “mundo en telegramas”, sovint comentades
amb la col·laboració de bons amics que d’una manera absolutament generosa volien donar
prestigi als quinzenal. Bernat Vidal acaba dient que correspondrà a les generacions futures
valorar la feina feta. El de Tanda: “Porta Murada. Al encuadernador”, núm. 79 (31-XII-1960), p.
2. [Bernat Vidal i Tomàs]
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i mig de la vida santanyiera i avui arxiu i document d’aquesta època,
durant la qual el terme va viure les transformacions econòmiques i
socials més importants dels darrers segles, però aquest no és el tema
del present treball.
Quant a la història local, podem distingir tres grans apartats:
1. Més de seixanta articles, signats majoritàriament amb el malnom
familiar de B. Llaneres, fruit de les seves investigacions i escrits amb
una clara intenció divulgadora.
2. La difusió d’unes tres-centes notes històriques, de caràcter breu,
objectives, i exemptes de comentaris.
3. La reproducció de textos històrics de diferents autors morts.
I arribats en aquest punt, encara caldria afegir el paper rellevant
que hi va tenir la relació personal de Bernat Vidal amb els historiadors
i els erudits dels anys cinquanta i començament dels seixanta (Antoni
Pons, Jaume Lladó i Ferragut, Joan Muntaner Bujosa, Joan Pons i
Marqués, Gabriel Llompart, Josep Mascaró Pasarius, el geògraf Vicenç
M. Rosselló...), que féu possible l’aparició al quinzenal d’una sèrie
d’articles sobre diferents aspectes de la història de Santanyí. Tots ells
estaven vinculats a la Societat Arqueològica Lul·liana,43 que en aquells
moments, davant la manca d’una institució universitària, acollia la
gent estudiosa de la nostra cultura.
En tractar aquest apartat del Santanyí, es podria establir un
paral·lelisme parcial amb la revista Documenta, editada per
l’Ajuntament de Sant Joan entre els anys 1941 i 1947, amb el propòsit
de recopilar i ordenar dades, notícies i documents de caràcter històric
de la vila per després publicar-ne una Història.44 Bernat Vidal coneixia
la publicació, tal com demostra la correspondència amb Antoni Pons.45
D’altra banda, molts dels col·laboradors de Documenta varen ser
amics personals seus i posteriorment molts d’ells també escrigueren
al Santanyí: Rafel Ginard Bauzà, Jaume Lladó Ferragut, Miquel Gayà
Sitjar, Joan Muntaner Bujosa, Bartomeu Guasp Gelabert i Antoni Pons,
entre d’altres. És evident que el Santanyí no tenia la funció específica
de la revista de Sant Joan, era com deia el subtítol un “Quinzenal de
intereses locales”, però va ser, sens dubte, un mitjà on Bernat Vidal
va publicar moltes dades històriques, que podrien servir de base per
43 Bernat Vidal se’n va fer soci l’any 1943. Al llibre de socis, hi figura amb el número 676.
ROSSELLÓ BORDOY, Guillem: “La reconstrucció del llibre de socis” dins La Societat Arqueològica
Lul.liana, una il.lusió que perdura (1880-2006), Palma de Mallorca, 2006, p. 94.
44 “Importante acuerdo” dins Documenta, Ayuntamiento de San Juan, núm.1 (1941) p.1.
45 “L’altre dia vaig haver de cassar alguns documents per ‘Documenta’ i vaig prendre nota d’una
partida de documents referents a Santanyí del començ de la XIVe centúria, complint així el teu
desig.” (Carta d’Antoni Pons a Bernat Vidal, datada a Ciutat de Mallorca, 7-XI-1943) [Arxiu BVT]
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elaborar la història del poble, a més de fer conèixer a un públic no
especialitzat, mitjançant els seus articles, diferents capítols de la seva
història.
1. Els articles signats per B. Llaneres
A les pàgines dels 175 números del quinzenal, Bernat Vidal
hi publicà un conjunt de més de seixanta articles sobre diferents
aspectes de la història de Santanyí, que cronològicament van des
del moment de la fundació de la vila (1300) fins al segle XX, i que
abracen aspectes molt diferents, com veurem tot seguit. Els textos
tenen un volgut caràcter divulgador, fins i tot en alguns moments
didàctic. A l’hora d’analitzar tot aquest conjunt no podem perdre de
vista dos factors: el Santanyí no era una publicació especialitzada
en temes històrics, com podria ser la revista Documenta, sinó un
quinzenal de caràcter general amb un públic lector molt divers i
no especialitzat. D’altra banda, aquests articles apareixien en uns
moments en què l’estudi de la nostra història era proscrita en els plans
d’ensenyament franquistes, i la història que transmetien els llibres
de text quedava molt allunyada del nostre medi i s’explicava d’una
manera àrida i memorística, amb una visió unilateral i esbiaixada,
clarament uniformitzadora i centralitzadora. Amb aquests articles
Bernat Vidal mostrava que érem un poble que tenia una història i, a
més, volia despertar l’interès per conèixer-la en els seus lectors. Per
això l’autor va cercar un estil amè, a moments amb un to fins i tot
familiar, que sense abandonar el rigor històric, fos capaç d’informar i
d’engrescar els lectors, lluny de l’aridesa que caracteritzava els llibres
de text de l’època. Llorenç Vidal remarca que en aquests articles
“s’hi unien els magnífics coneixements de la història de Santanyí i
l’agilitat i l’agudesa narrativa de l’autor”, i per la seva banda, Antoni
Vidal Ferrando dirà que Bernat Vidal “Tenia una visió sàvia, una visió
global de les coses”,46 en el sentit que el tractament de la història
local traspassava el límits del terme, i s’entrunyellava, amb el context
illenc i europeu; i d’altra banda, s’enriquia amb referents literaris, tant
procedents de la literatura popular com de la culta, sense oblidar el
món de l’art. A més, la història també era un vehicle per conscienciar
el lector i les autoritats de la importància del patrimoni històric i de la
responsabilitat de conservar-lo, com ocorria amb les torres de vigia,
que s’anaven degradant dia a dia. Bernat Vidal signarà els articles
amb el malnom familiar de B. LLANERESamb què era conegut al

poble. L’elecció d’aquest nom ja n’indica el seu caràcter clarament
santanyiner.
1.1. Classificació dels articles
Tot i les dificultats que sovint implica fer una classificació, des
de bon començament podríem dir que dins del conjunt d’articles
es destrien dues línies: una formada per aquells que tracten temes
allunyats en el temps, com podria ser la sèrie sobre els atacs dels
moros i els pirates a la costa santanyinera o la de la construcció
de l’església nova i el seu temps, basats sobretot en documentació
arxivística; i una altra, més pròxima en el temps —segle XIX i
començament del XX—, integrada per articles redactats sobretot a
partir de fonts orals, com les sèries que tracten les comunicacions
amb Ciutat, les barques de bou de Cala Figuera o els diferents textos
dedicats a les festes de Sant Jaume d’altre temps, entre d’altres.
I encara podríem fer un tercer grup molt reduït, integrat per aquells
articles on Bernat Vidal tracta la relació de personatges rellevants
amb Santanyí, sobretot a partir de fonts bibliogràfiques.
1.1.1. Els articles redactats fonamentalment a partir de
documentació arxivística (segles XIV, XV, XVI, XVII, XVIII i XIX)
Dins aquest grup cal destacar les dues sèries de deu articles cada
una,“Moros en la costa” i “La iglesia nueva y su tiempo”, dos capítols
rellevants de la història de Santanyí.
- Moros a la costa (s. XVI-XVII)
Bernat Vidal va escriure en diferents ocasions que la història de
Santanyí venia determinada pel batallar contra un medi ingrat —terres
pobres i un cel avar—, contra els atacs dels moros que assaltaven
la seva extensa costa i contra l’home que amb massa freqüència
s’enfrontà amb l’home mateix.47 Així no és gens estrany que després
de publicar alguns articles d’història local, sota el títol genèric de
“Notas històricas”, un d’ells dedicat a la fundació de la vila per Jaume
II,48 començàs a publicar la sèrie titulada “Moros en la costa”49 on
tractava les incursions i els atacs dels moros i pirates a la costa de
Santanyí, que abans de la segregació de ses Salines (1925), era la més
llarga de l’Illa. La sèrie es va publicar al llarg de l’any 1958, del número

46 VIDAL MUNAR, Isabel: Entrevista a Antoni Vidal Ferrando, realitzada l’1-VIII-2013 al domicili
de l’escriptor, a Santanyí.

47 VIDAL I TOMÁS: B[ernat]: “Moros en la costa de Santanyí”, Palma, Separata de Semana Santa
en Mallorca, 1964, sense paginar.
48 B.Ll.:“Notas históricas. La fundación de nuestra villa”, Santanyí, núm. 5 (1-III-1958), p.1.
49 B. LLANERES: “Notas históricas. Moros en la costa I”, Santanyí, núm. 7 (29-III-1958), p. 1.
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elaborar la història del poble, a més de fer conèixer a un públic no
especialitzat, mitjançant els seus articles, diferents capítols de la seva
història.
1. Els articles signats per B. Llaneres
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manera àrida i memorística, amb una visió unilateral i esbiaixada,
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familiar, que sense abandonar el rigor històric, fos capaç d’informar i
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procedents de la literatura popular com de la culta, sense oblidar el
món de l’art. A més, la història també era un vehicle per conscienciar
el lector i les autoritats de la importància del patrimoni històric i de la
responsabilitat de conservar-lo, com ocorria amb les torres de vigia,
que s’anaven degradant dia a dia. Bernat Vidal signarà els articles
amb el malnom familiar de B. LLANERESamb què era conegut al

poble. L’elecció d’aquest nom ja n’indica el seu caràcter clarament
santanyiner.
1.1. Classificació dels articles
Tot i les dificultats que sovint implica fer una classificació, des
de bon començament podríem dir que dins del conjunt d’articles
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Santanyí venia determinada pel batallar contra un medi ingrat —terres
pobres i un cel avar—, contra els atacs dels moros que assaltaven
la seva extensa costa i contra l’home que amb massa freqüència
s’enfrontà amb l’home mateix.47 Així no és gens estrany que després
de publicar alguns articles d’història local, sota el títol genèric de
“Notas històricas”, un d’ells dedicat a la fundació de la vila per Jaume
II,48 començàs a publicar la sèrie titulada “Moros en la costa”49 on
tractava les incursions i els atacs dels moros i pirates a la costa de
Santanyí, que abans de la segregació de ses Salines (1925), era la més
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46 VIDAL MUNAR, Isabel: Entrevista a Antoni Vidal Ferrando, realitzada l’1-VIII-2013 al domicili
de l’escriptor, a Santanyí.

47 VIDAL I TOMÁS: B[ernat]: “Moros en la costa de Santanyí”, Palma, Separata de Semana Santa
en Mallorca, 1964, sense paginar.
48 B.Ll.:“Notas históricas. La fundación de nuestra villa”, Santanyí, núm. 5 (1-III-1958), p.1.
49 B. LLANERES: “Notas históricas. Moros en la costa I”, Santanyí, núm. 7 (29-III-1958), p. 1.
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7 al 22, ambdós inclosos. L’autor hi tracta un ampli període que va
des de la nit de sant Marc de 1388,50 data del primer atac, fins l’any
1662, data de l’últim. Els articles se centren en els atacs i les seves
conseqüències51 -els més importants tengueren lloc dins del segle
XVI- i les causes que els originaren, tot contextualitzat dins la política
del Mediterrani occidental, sense oblidar la part més humana, com els
dedicats a l’esclavitud52 i al rescat de captius.53 A vegades Bernat Vidal
sembla que ens previngui contra una visió unilateral de la història
(potser en el fons era contra la visió interessada i esbiaixada que en
donava el franquisme), i així, arribats en aquest punt, en tractar la
cruel situació en què vivien els esclaus al nord d’Àfrica, on recorre
al testimoni de Cervantes i els seus Baños de Argel, recorda que a
Santanyí el mes de maig de 1428 també hi havia esclaus (Guillem
Danús en tenia 4; Andreu Bramona, 3; el prevere Antoni Morey, 1; i
Joan Bonet,1),54 de la mateixa manera que en parlar dels atacs dels
corsaris també esmenta que al santanyiner Jaume Vicens, patró d’un
rampí de 40 rems, l’any 1395 li fou concedida la patent de cors.55 Tres
articles estan dedicats a la protecció i defensa del poble: la fortificació
del Roser,56 la construcció de la muralla que envoltava la vila,57 i
finalment les torres d’avís58 que formaven una xarxa que mitjançant
fogueres o torres de fum passaven l’avís de perill.
Tenint present el caràcter de la publicació, l’autor no dóna la
signatura de les fonts, però a l’últim article, firmat, a diferència dels
altres, no pel malnom familiar de B. Llaneres, sinó pel nom oficial de
B. Vidal y Tomás, com si en volgués donar fe, dedica un paràgraf a la
procedència de les fonts i agraeix l’ajuda dels seus amics historiadors,
alguns dels quals van ser col·laboradors del Santanyí:
Para acabar, sólo me queda decirles que la mayoría de documentos
—que tengo a la disposición de ustedes— están sacados del
Archivo Histórico del Reino de Mallorca, en donde tuve el mejor
guía en Mn. Antoni Pons. A él y a otros muchos historiadores
amigos, Mn. Cosme Bauzá, Lladó y Ferragut, Muntaner, Pons y

Marqués y Mn. Vich, muchas gracias por su colaboración.59

				
La sèrie presenta un marcat caràcter oral. Amb paraules del mateix
Bernat Vidal tenia “un to excessivament familiar”, que probablement
estava motivat pel fet de ser la primera que es publicava i pel desig
d’atreure l’atenció del lector, tot demostrant-li que el poble també
tenia una història i que a més no era una cosa àrida i avorrida. Malgrat
aquest to, l’autor no abandona el rigor històric, i sempre distingeix i
informa els lectors si es tracta d’una dada procedent d’un document
arxivístic (Acta del Gran i General Consell, Stims, Comunicació del
Municipi al Lloctinent...) o si ve per via popular “he oído contar”.
A més d’aquesta sèrie, sobre el tema de la defensa contra els
moros, l’any 1963 Bernat Vidal va publicar dos articles en català
sobre la torre de vigia de Cala Santanyí: “Fa 300 anys. Sa Torre Nova
I”60 i “Fa 300 anys. Sa Torre Nova II”.61
- L’església nova i el seu temps: el segle XVIII i els primers
anys del XIX
L’any 1961 en complir-se el cent cinquanta aniversari de la
benedicció del temple parroquial, Bernat Vidal va publicar una sèrie
de deu articles, fruit de les seves investigacions a l’Arxiu Diocesà de
Palma, i als arxius Municipal, Parroquial i al privat de can Ferrereta
de Santanyí, sobre la construcció de l’església nova i el seu temps.62
La sèrie també té un caràcter divulgador, però l’autor abandona l’estil
familiar i els trets propis de l’oralitat que caracteritzaven la dedicada a
les incursions de moros i pirates a la costa santanyinera. S’inicia amb
la contextualització històrica,63 amb les importants transformacions
que va viure el terme de Santanyí durant el segle XVIII. Una vegada
acabats els atacs dels moros, el poble s’estén fora de les muralles;
comencen a parcel·lar-se algunes possessions; s’introdueix el conreu
de l’ametller i el garrover; augmenta considerablement la natalitat i
es formen nous nuclis de població: ses Salines, s’Alqueria Blanca,
Calonge, es Llombards… Per lluitar contra la manca d’aigua es
construeix l’aljub, i s’intenta fer l’aqüeducte del Pou del Rei (conegut

50 B. LLANERES: “Moros en la costa. La noche de San Marcos II”, Santanyí, núm. 9 (26-IV-1958), p. 1.
51 B. LLANERES: “Moros en la costa. Ataques mayores III”, Santanyí, núm. 10 (10-V-1958), p. 1.
52 B. LLANERES: “Moros en la costa. Esclavitud IV”, Santanyí, núm. 12 (7-VI-1958), p. 1.
53 B. LLANERES: “Moros en la costa. Rescate de cautivos V”, Santanyí, núm. 13 (21-VI-1958), p. 1
54 B. LLANERES: “Moros en la costa. Esclavitud IV”, Santanyí, núm. 12 (7-VI-1958), p. 1.
55 B. LLANERES: “Notas históricas. Moros en la costa I”, Santanyí, núm. 7 (29-III-1958), p. 1.
56 B. LLANERES: “Moros en la costa. Fortificación del Roser VI”, Santanyí, núm. 14 (5-VI-1958), p. 1.
57 B. LLANERES: “Moros en la costa. La muralla VII”, Santanyí, núm. 17 (16-VIII-1958), p. 1.
58 B. LLANERES: “Moros en la costa. Torres de aviso VIII”, Santanyí, núm, 19 (13-IX-1958), p. 1.

59 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Moros en la costa ‘Final del folletín’ y X”, Santanyí, núm. 22
(25-X-1958), p. 1.
60 B. LLANERES: “Fa 300 anys. Sa Torre Nova I”, Santanyí, núm. 151 (12-X-1963), p. 1.
61 B. LLANERES: “Fa 300 anys. Sa Torre Nova y 2”, Santanyí, núm. 152 (26-X-1963), p. 1 i 2.
62 El nom d’església nova es deu al fet que ja existia l’església gòtica del Roser, avui capella de
la comunió de la nova.
63 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. El siglo XVIII en Santanyí I”, Santanyí, núm.
98 (23-IX-1961), p. 1.
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del Roser,56 la construcció de la muralla que envoltava la vila,57 i
finalment les torres d’avís58 que formaven una xarxa que mitjançant
fogueres o torres de fum passaven l’avís de perill.
Tenint present el caràcter de la publicació, l’autor no dóna la
signatura de les fonts, però a l’últim article, firmat, a diferència dels
altres, no pel malnom familiar de B. Llaneres, sinó pel nom oficial de
B. Vidal y Tomás, com si en volgués donar fe, dedica un paràgraf a la
procedència de les fonts i agraeix l’ajuda dels seus amics historiadors,
alguns dels quals van ser col·laboradors del Santanyí:
Para acabar, sólo me queda decirles que la mayoría de documentos
—que tengo a la disposición de ustedes— están sacados del
Archivo Histórico del Reino de Mallorca, en donde tuve el mejor
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d’atreure l’atenció del lector, tot demostrant-li que el poble també
tenia una història i que a més no era una cosa àrida i avorrida. Malgrat
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informa els lectors si es tracta d’una dada procedent d’un document
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La sèrie també té un caràcter divulgador, però l’autor abandona l’estil
familiar i els trets propis de l’oralitat que caracteritzaven la dedicada a
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50 B. LLANERES: “Moros en la costa. La noche de San Marcos II”, Santanyí, núm. 9 (26-IV-1958), p. 1.
51 B. LLANERES: “Moros en la costa. Ataques mayores III”, Santanyí, núm. 10 (10-V-1958), p. 1.
52 B. LLANERES: “Moros en la costa. Esclavitud IV”, Santanyí, núm. 12 (7-VI-1958), p. 1.
53 B. LLANERES: “Moros en la costa. Rescate de cautivos V”, Santanyí, núm. 13 (21-VI-1958), p. 1
54 B. LLANERES: “Moros en la costa. Esclavitud IV”, Santanyí, núm. 12 (7-VI-1958), p. 1.
55 B. LLANERES: “Notas históricas. Moros en la costa I”, Santanyí, núm. 7 (29-III-1958), p. 1.
56 B. LLANERES: “Moros en la costa. Fortificación del Roser VI”, Santanyí, núm. 14 (5-VI-1958), p. 1.
57 B. LLANERES: “Moros en la costa. La muralla VII”, Santanyí, núm. 17 (16-VIII-1958), p. 1.
58 B. LLANERES: “Moros en la costa. Torres de aviso VIII”, Santanyí, núm, 19 (13-IX-1958), p. 1.

59 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Moros en la costa ‘Final del folletín’ y X”, Santanyí, núm. 22
(25-X-1958), p. 1.
60 B. LLANERES: “Fa 300 anys. Sa Torre Nova I”, Santanyí, núm. 151 (12-X-1963), p. 1.
61 B. LLANERES: “Fa 300 anys. Sa Torre Nova y 2”, Santanyí, núm. 152 (26-X-1963), p. 1 i 2.
62 El nom d’església nova es deu al fet que ja existia l’església gòtica del Roser, avui capella de
la comunió de la nova.
63 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. El siglo XVIII en Santanyí I”, Santanyí, núm.
98 (23-IX-1961), p. 1.

404

405

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

popularment per la canal) i nombroses cisternes. Tots aquests fets es
presenten contextualitzats dins la història de Mallorca i dels importants
esdeveniments que van convulsar Europa. A continuació Bernat Vidal
estudia els llegats i la labor dels diferents rectors que tengueren un
paper determinant en la construcció del temple: comença amb el
testament i el llegat del Dr. Reus,64 que reclamava la necessitat d’una
església més gran; transcriu un fragment d’un document signat pel
rector Pons,65 successor de l’anterior, que constata la necessitat d’una
església per a dues mil cinc-centes persones i posteriorment un llarg
fragment d’una carta al bisbe on expressava els seus dubtes davant
l’ampliació de l’església existent (es refereix al Roser) o la construcció
d’una de nova; i finalment la col·locació de la primera pedra el dia
de Sant Jaume de 1786.66 Gràcies a un full escrit pel rector Pons, que
Bernat Vidal va localitzar entre els papers de la rectoria, pot relatar
amb tot detall les festes que se celebraren amb aquest motiu.
El projecte de la nova església fou fet per Antoni Mesquida,
Mestre Major del Regne. Però Bernat Vidal no només es recorda
de l’arquitecte i dels rectors, i així, a partir dels versos de Bertolt
Brecht “Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? Los libros
sólo llevan nombres de reyes”, escriurà “es justo recordar el nom dels
picapedrers, manobres, trencadors...”67 i en fa una relació, extreta del
Llibre de l’obra, on s’hi relacionaven les despeses. N’escriu el nom,
acompanyat del malnom familiar, i recorda que alguns obrers de la
construcció que havia conegut o que encara vivien seguien la tradició
laboral registrada al segle XVIII, sense oblidar els d’altres pobles que
vingueren per treballar en el nou temple. L’autor estudia l’administració
de l’obra, dins l’esdevenir del poble,68 el rectorats de Pons, Verger, i
de manera especial, els dels doctors Danús69 i Vadell,70 entrellaçantlos amb els importants esdeveniments polítics que succeïen a l’Estat
francès i a l’espanyol. És molt interessant la transcripció de la carta

d’un frare, de cognom Pasqual, al senyor Jaume de Can Ferrereta,
datada dia 27 d’abril de 1808, sobre la situació política d’Espanya.
El 30 de novembre de 1811, dia de sant Andreu, patró del poble,
es va beneir la nova església, encara sense campanar.71 Bernat Vidal
contextualitza la data, amb la situació política i recorda que el Bisbe
de Mallorca, Bernat Nadal, era diputat a les Corts de Cadis, i que
continuava la guerra contra Napoleó. Acaba la sèrie amb un article
de caire econòmic, dedicat al cost de l’obra,72 i redactat gràcies al
manuscrit “Notes Històriques” de Llorenç Bonet i Clar on es troba
un minuciós resum de les despeses i ingressos ocasionats per l‘obra
de l’església nova. I per tenir una idea de l’esforç econòmic que
va suposar als avantpassats santanyiners aquesta empresa, Bernat
Vidal relaciona el cost de vida i el preu dels jornals d’aquells anys, i
aporta xifres sobre els preus dels cereals, el sucre, la carn, i també de
l’estipendi d’una missa.
Al final de la sèrie, en un explícit Bernat Vidal escriu:
Faltos, por necesidad de espacio, de referencias documentales, los
avala, ahora con la modestia de su nombre el Lic. B. Vidal y Tomás.
Suplan en fin, estas hojas volanderas la perennidad de la piedra
con que su autor espera que serán honradas, un día, las normas
y los esfuerzos de quienes supieron conservar nuestro Roser y
levantar a Dios una casa mayor, en Santanyí.73

Dins aquesta mateixa línea, cal incloure-hi els dos articles que
l’any 1963 Bernat Vidal dedicà a la història de l’església de l’Alqueria
Blanca74 i encara cal afegir “Después del centenario”,75 escrit arran de
les festes commemoratives de la fundació del convent de les monges
franciscanes a Santanyí.
1.1.2. Santanyí al segle XIX i a començaments del XX: la
història oral
Bernat Vidal, conscient de la saviesa d’alguns santanyiners i
santanyineres, que tenien una memòria privilegiada i eren “arxius

64 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. El legado del Dr. Reus II”, Santanyí, núm. 100
(21-X-1961), p. 2.
65 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. Preparativos para la primera piedra III”,
Santanyí, núm. 101 (4-XI-1961), p. 1.
66 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. La primera piedra IV”, Santanyí, núm. 102 (18XI-1961), p. 1.
67 B. LLANERES“La iglesia nueva y su tiempo. Arquitecto y obreros V”, Santanyí, núm. 103
(2-XII-1961), p. 2.
68 B. LLANERES“La nueva iglesia y su tiempo. Administración de la obra VI”, Santanyí, núm.
104 (16-XII-1961), p. 1.
69 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. El rector Danús VII”, Santanyí, núm. 105 (30XII-1961), p. 2.
70 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. El rector Vadell VIII”, Santanyí, núm. 106 (13I-1962), p. 2.

71 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. La bendición del templo IX”, Santanyí, núm.
108 (10-II-1962), p. 2.
72 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. Coste de la obra y colofón y X”, Santanyí, núm.
110 (10-III-1962), p. 2.
73 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. Coste de la obra y colofón y X”, Santanyí, núm.
110 (10-III-1962), p. 2.
74 B. LLANERES: “Algunas notas sobre la Iglesia de S’Alqueria I”, Santanyí, núm. 121 (18-VIII1962), p. 3. “Algunas notas sobre la Iglesia de S’Alqueria II”, Santanyí, núm. 122 (1-IX-1962), p. 2.
75 B. LLANERES: “Después del Centenario”, Santanyí, núm. 34 (11-IV-1959), p. 1.

406

407

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

popularment per la canal) i nombroses cisternes. Tots aquests fets es
presenten contextualitzats dins la història de Mallorca i dels importants
esdeveniments que van convulsar Europa. A continuació Bernat Vidal
estudia els llegats i la labor dels diferents rectors que tengueren un
paper determinant en la construcció del temple: comença amb el
testament i el llegat del Dr. Reus,64 que reclamava la necessitat d’una
església més gran; transcriu un fragment d’un document signat pel
rector Pons,65 successor de l’anterior, que constata la necessitat d’una
església per a dues mil cinc-centes persones i posteriorment un llarg
fragment d’una carta al bisbe on expressava els seus dubtes davant
l’ampliació de l’església existent (es refereix al Roser) o la construcció
d’una de nova; i finalment la col·locació de la primera pedra el dia
de Sant Jaume de 1786.66 Gràcies a un full escrit pel rector Pons, que
Bernat Vidal va localitzar entre els papers de la rectoria, pot relatar
amb tot detall les festes que se celebraren amb aquest motiu.
El projecte de la nova església fou fet per Antoni Mesquida,
Mestre Major del Regne. Però Bernat Vidal no només es recorda
de l’arquitecte i dels rectors, i així, a partir dels versos de Bertolt
Brecht “Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? Los libros
sólo llevan nombres de reyes”, escriurà “es justo recordar el nom dels
picapedrers, manobres, trencadors...”67 i en fa una relació, extreta del
Llibre de l’obra, on s’hi relacionaven les despeses. N’escriu el nom,
acompanyat del malnom familiar, i recorda que alguns obrers de la
construcció que havia conegut o que encara vivien seguien la tradició
laboral registrada al segle XVIII, sense oblidar els d’altres pobles que
vingueren per treballar en el nou temple. L’autor estudia l’administració
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64 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. El legado del Dr. Reus II”, Santanyí, núm. 100
(21-X-1961), p. 2.
65 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. Preparativos para la primera piedra III”,
Santanyí, núm. 101 (4-XI-1961), p. 1.
66 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. La primera piedra IV”, Santanyí, núm. 102 (18XI-1961), p. 1.
67 B. LLANERES“La iglesia nueva y su tiempo. Arquitecto y obreros V”, Santanyí, núm. 103
(2-XII-1961), p. 2.
68 B. LLANERES“La nueva iglesia y su tiempo. Administración de la obra VI”, Santanyí, núm.
104 (16-XII-1961), p. 1.
69 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. El rector Danús VII”, Santanyí, núm. 105 (30XII-1961), p. 2.
70 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. El rector Vadell VIII”, Santanyí, núm. 106 (13I-1962), p. 2.

71 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. La bendición del templo IX”, Santanyí, núm.
108 (10-II-1962), p. 2.
72 B. LLANERES “La iglesia nueva y su tiempo. Coste de la obra y colofón y X”, Santanyí, núm.
110 (10-III-1962), p. 2.
73 B. LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. Coste de la obra y colofón y X”, Santanyí, núm.
110 (10-III-1962), p. 2.
74 B. LLANERES: “Algunas notas sobre la Iglesia de S’Alqueria I”, Santanyí, núm. 121 (18-VIII1962), p. 3. “Algunas notas sobre la Iglesia de S’Alqueria II”, Santanyí, núm. 122 (1-IX-1962), p. 2.
75 B. LLANERES: “Después del Centenario”, Santanyí, núm. 34 (11-IV-1959), p. 1.
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vivents” de la història contemporània del terme, va publicar una sèrie
d’articles basats en fonts orals, que tractaven diferents aspectes de la
vida del municipi, remuntant-se fins allà “on s’esvaeix el record dels
vells”, que abracen des del començament del segle XIX al XX. Entre
els informants té un paper rellevant Maria Vidal Salom (1893-1980)
de Cas Traginer des Llombards, d’una intel·ligència i una memòria
privilegiades.
Dins aquest conjunt, podem llegir la sèrie que estudia les
comunicacions d’antany entre Ciutat i Santanyí, titulada “Al dictado
de los viejos. Del ir, y venir, a Palma”,76 que es completa amb
“Traginers d’es Llombards”;77 els tres articles dedicats a les barques
de bou de la Cala,78 des que el patró Antoni Amengual “Fesol”
armà la primera parella; i els dedicats a les festes de sant Jaume
d’altre temps,79 on Bernat Vidal tracta diferents aspectes d’aquestes
celebracions: els músics que les animaven,80 glosats que les recreen,81
la tradició de la “bóta de sant Jaume”,82 sense oblidar “Carrete de la
fiesta”,83document de les festes de l’any 1948 o 1949. D’altres articles
tracten les tradicions dels darrers dies,84 el problema de l’aigua, dins
la sèrie titulada,“Santanyí poca aigua...” 85 que inclou la transcripció i
el comentari de la codolada sobre la gran sequera del segle XVIII;86 el
grip de l’any devuit87; els soldats del batalló i l’inici del grup de teatre
d’aficionats;88 i una sèrie dedicada a la religiositat popular, a mig camí

76 B. LLANERES: “Al dictado de los viejos. Del ir, y venir, a Palma I”, Santanyí, núm. 37 (23-V1959), p. 1; “Del ir, y venir, a Palma. En Barret i en Reviu II”, Santanyí, núm. 38 (6-VI-1959), p.
1; “Del ir, y venir, a Palma. La diligencia de Gomila III”, Santanyí, núm. 39 (20-VI-1959), p. 1.
77 B. LLANERES: “Traginers de Els Llombarts”, Santanyí, núm. 40 (4-VII-1959), p. 3.
78 B. LLANERES: “Las barcas de bou de la Cala I”, Santanyí, núm. 61 (23-IV-1960), p. 1 i 4; “Bous
en la Cala. Las barcas de ‘Placidez’ II”, Santanyí, núm. 62 (7-V- 1960), p. 1; “Bous en la Cala. Del
bou a la vaca y III”, Santanyí, núm. 65 (18-VI-1960), p. 1.
79 B. LLANERES: “Nuestras fiestas, ayer”, Santanyí, núm. 15 (23-VII-1958), p. 1. B. Llaneres:
“Sant Jaume, 1786”, Santanyí, núm. 67 (21-VII-1960), p. 1.
80 B. Llaneres: “Sons de Sant Jaume”, Santanyí, núm. 42 (23-VII-1959), p. 1.
81 B. LLANERES: “Sant Jaume de l’any tirurany”, Santanyí, núm. 119 (21-VII-1962), p. 1.
82 B. LLANERES: “La bóta de Sant Jaume”, Santanyí, núm. 145 (23-VI-1963), p. 5.
83 B. LLANERES: “Carrete de la fiesta”, Santanyí, núm. 15 (23-VII-1958), p. 4.
84 B. LLANERES: “Dijous jarder d’altre temps”, Santanyí, núm. 57 (27-II-1960), p. 1.
85 En aquesta sèrie també es van publicar els articles de ROSSELLÓ VERGER, V[icenç] M[aria]:
“Santanyí poca aigo... Pequeña historia de una sequedad 1763-1790 I”, Santanyí, núm.76 (19XI-1960), p. 1 i 4 i “Pequeña historia de una sequedad. Incidencias y final del pleito”, Santanyí,
núm. 76 (19-XI-1960), p. 1 i 4. I també l’article LLADÓ Y FERRAGUT, J[aume]: ”Santanyí poca
aigo… De una sequía en el siglo XVIII”, Santanyí, núm. 87 (22-IV-1961), p. 1.
86 B. LLANERES: “Santanyí, poca aigo… Codolada sobre la gran sequía del siglo XVIII”,
Santanyí, núm. 90 (3-VI-1961), p. 1.
87 B. LLANERES: “La gripe del dieciocho”, Santanyí, núm 24, (22-XI-58), p. 1 i 4.
88 B[ernat] LL[aneres]: “Cuando el batallón estaba aquí…”, núm. 2 (18-I-1958), p. 1 i 3.
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de la història i la literatura: la festa de Santa Escolàstica89, “Les set
paraules”,90 el “Mes de Maria”.91 I encara caldria incloure dins aquest
apartat l’article dedicat al fosser vell92 o les entrevistes realitzades a
en Joan de s’Ànima,93 o als degans del cor.94
1.1.3. Alguns personatges històrics rellevants i Santanyí:
l’Arxiduc, el bisbe Campins, l’historiador Bover, Vicenç Ferrer…
En aquest conjunt d’articles redactats bàsicament a partir de fonts
bibliogràfiques, Bernat Vidal tracta la relació d’alguns personatges
històrics rellevants amb Santanyí. Els signa amb la inicial del nom
i els dos cognoms (B. Vidal y Tomás),95 com si volgués donar a
entendre que formen un conjunt diferent dels signats per B. Llaneres.
Els personatges són l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria,96 el bisbe
Campins,97 l’historiador Bover,98 i Juníper Serra, Vicenç Ferrer i Fra
Romeu.99 En aquest apartat, per motius pràctics, també podríem
incloure-hi l’article “El tiempo de Moratín en Santanyí”,100 tot i que
no parla del personatge sinó de la situació del terme santanyiner a
l’època en què va viure l’escriptor.
2. La difusió de notes històriques: un cronicó de la història
santanyinera
La secció destinada a la difusió de notes històriques breus,
exemptes de comentaris, va aparèixer de manera ininterrompuda
mensualment durant els set anys i mig de vida del Santanyí. Ocupava
un lloc preferent, a l’angle superior dret, al costat de la capçalera
del periòdic, dins un requadre d’unes mides de 8 cm. per 9 cm. El
seu objectiu era fer conèixer aspectes de la història de Santanyí a
89 B. LLANERES: “Germana sou de Benet. La Fiesta de Santa Escolástica”, Santanyí, núm. 82
(11-II-1961), p. 1 i 3.
90 B. LLANERES: “Temas de Cuaresma. Les set paraules”, Santanyí, núm. 111 (25-III-1962), p. 2.
91 B. LLANERES: “Mes de Maria”, Santanyí, núm. 115 (19-V-1962), p. 2.
92 B[ernat] LLANERES: “El fosser vell”, núm. 173 (1-IV-1965), p. 4.
93 B[ernat] LLANERES: “En Joan de s’Ànima s’ha retirat…Crónica de un sacristán”, núm. 84 (11III-1961), p. 1.
94 H[omais]: «Dos palabras con los “decanos del coro”», núm. 106 (13-I-1962), p. 4.
95 Només l’últim és signat amb el malnom familiar de B. Llaneres.
96 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “El Archiduque y Santanyí”, Santanyí, núm. 46 (26-IX-1959), p. 1.
97 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “El Obispo Campins y el Roser de Santanyí”, Santanyí, núm. 50
(21-XI-1959), p. 1.
98 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “En el centenario de su muerte. Bover en Santanyí”, Santanyí,
núm. 173 (1-IV-1965), p. 1 i 3.
99 B. LLANERES: “Sant Andreu Nostron Patró. Santanyí i Fra Juníper, Sant Vicens i Fra
Romeu”, Santanyí, núm. 154 (23-XI-1963), p.1 i 4.
100 VIDAL Y TOMÁS, B[ernat]: “El tiempo de Moratín en Santanyí”, Santanyí, núm. 58 (12-III1960), p. 1.
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vells”, que abracen des del començament del segle XIX al XX. Entre
els informants té un paper rellevant Maria Vidal Salom (1893-1980)
de Cas Traginer des Llombards, d’una intel·ligència i una memòria
privilegiades.
Dins aquest conjunt, podem llegir la sèrie que estudia les
comunicacions d’antany entre Ciutat i Santanyí, titulada “Al dictado
de los viejos. Del ir, y venir, a Palma”,76 que es completa amb
“Traginers d’es Llombards”;77 els tres articles dedicats a les barques
de bou de la Cala,78 des que el patró Antoni Amengual “Fesol”
armà la primera parella; i els dedicats a les festes de sant Jaume
d’altre temps,79 on Bernat Vidal tracta diferents aspectes d’aquestes
celebracions: els músics que les animaven,80 glosats que les recreen,81
la tradició de la “bóta de sant Jaume”,82 sense oblidar “Carrete de la
fiesta”,83document de les festes de l’any 1948 o 1949. D’altres articles
tracten les tradicions dels darrers dies,84 el problema de l’aigua, dins
la sèrie titulada,“Santanyí poca aigua...” 85 que inclou la transcripció i
el comentari de la codolada sobre la gran sequera del segle XVIII;86 el
grip de l’any devuit87; els soldats del batalló i l’inici del grup de teatre
d’aficionats;88 i una sèrie dedicada a la religiositat popular, a mig camí

76 B. LLANERES: “Al dictado de los viejos. Del ir, y venir, a Palma I”, Santanyí, núm. 37 (23-V1959), p. 1; “Del ir, y venir, a Palma. En Barret i en Reviu II”, Santanyí, núm. 38 (6-VI-1959), p.
1; “Del ir, y venir, a Palma. La diligencia de Gomila III”, Santanyí, núm. 39 (20-VI-1959), p. 1.
77 B. LLANERES: “Traginers de Els Llombarts”, Santanyí, núm. 40 (4-VII-1959), p. 3.
78 B. LLANERES: “Las barcas de bou de la Cala I”, Santanyí, núm. 61 (23-IV-1960), p. 1 i 4; “Bous
en la Cala. Las barcas de ‘Placidez’ II”, Santanyí, núm. 62 (7-V- 1960), p. 1; “Bous en la Cala. Del
bou a la vaca y III”, Santanyí, núm. 65 (18-VI-1960), p. 1.
79 B. LLANERES: “Nuestras fiestas, ayer”, Santanyí, núm. 15 (23-VII-1958), p. 1. B. Llaneres:
“Sant Jaume, 1786”, Santanyí, núm. 67 (21-VII-1960), p. 1.
80 B. Llaneres: “Sons de Sant Jaume”, Santanyí, núm. 42 (23-VII-1959), p. 1.
81 B. LLANERES: “Sant Jaume de l’any tirurany”, Santanyí, núm. 119 (21-VII-1962), p. 1.
82 B. LLANERES: “La bóta de Sant Jaume”, Santanyí, núm. 145 (23-VI-1963), p. 5.
83 B. LLANERES: “Carrete de la fiesta”, Santanyí, núm. 15 (23-VII-1958), p. 4.
84 B. LLANERES: “Dijous jarder d’altre temps”, Santanyí, núm. 57 (27-II-1960), p. 1.
85 En aquesta sèrie també es van publicar els articles de ROSSELLÓ VERGER, V[icenç] M[aria]:
“Santanyí poca aigo... Pequeña historia de una sequedad 1763-1790 I”, Santanyí, núm.76 (19XI-1960), p. 1 i 4 i “Pequeña historia de una sequedad. Incidencias y final del pleito”, Santanyí,
núm. 76 (19-XI-1960), p. 1 i 4. I també l’article LLADÓ Y FERRAGUT, J[aume]: ”Santanyí poca
aigo… De una sequía en el siglo XVIII”, Santanyí, núm. 87 (22-IV-1961), p. 1.
86 B. LLANERES: “Santanyí, poca aigo… Codolada sobre la gran sequía del siglo XVIII”,
Santanyí, núm. 90 (3-VI-1961), p. 1.
87 B. LLANERES: “La gripe del dieciocho”, Santanyí, núm 24, (22-XI-58), p. 1 i 4.
88 B[ernat] LL[aneres]: “Cuando el batallón estaba aquí…”, núm. 2 (18-I-1958), p. 1 i 3.
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seu objectiu era fer conèixer aspectes de la història de Santanyí a
89 B. LLANERES: “Germana sou de Benet. La Fiesta de Santa Escolástica”, Santanyí, núm. 82
(11-II-1961), p. 1 i 3.
90 B. LLANERES: “Temas de Cuaresma. Les set paraules”, Santanyí, núm. 111 (25-III-1962), p. 2.
91 B. LLANERES: “Mes de Maria”, Santanyí, núm. 115 (19-V-1962), p. 2.
92 B[ernat] LLANERES: “El fosser vell”, núm. 173 (1-IV-1965), p. 4.
93 B[ernat] LLANERES: “En Joan de s’Ànima s’ha retirat…Crónica de un sacristán”, núm. 84 (11III-1961), p. 1.
94 H[omais]: «Dos palabras con los “decanos del coro”», núm. 106 (13-I-1962), p. 4.
95 Només l’últim és signat amb el malnom familiar de B. Llaneres.
96 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “El Archiduque y Santanyí”, Santanyí, núm. 46 (26-IX-1959), p. 1.
97 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “El Obispo Campins y el Roser de Santanyí”, Santanyí, núm. 50
(21-XI-1959), p. 1.
98 VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “En el centenario de su muerte. Bover en Santanyí”, Santanyí,
núm. 173 (1-IV-1965), p. 1 i 3.
99 B. LLANERES: “Sant Andreu Nostron Patró. Santanyí i Fra Juníper, Sant Vicens i Fra
Romeu”, Santanyí, núm. 154 (23-XI-1963), p.1 i 4.
100 VIDAL Y TOMÁS, B[ernat]: “El tiempo de Moratín en Santanyí”, Santanyí, núm. 58 (12-III1960), p. 1.
409

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

un gran públic, i despertar l’interès del lector per la història local.
D’altra banda, Bernat Vidal deixava constància escrita d’unes dades
fins aleshores inèdites, fruit de les seves investigacions a l’Arxiu del
Regne de Mallorca, a l’Arxiu Diocesà, als arxius Parroquial i Municipal
de Santanyí, i a diferents arxius privats del poble, sense oblidar les
procedents de fonts bibliogràfiques.
Són notes volanderes, sense sistematitzar i sense les signatures
corresponents. En comú tenen que es refereixen a la vila de Santanyí
i a tot el seu terme amb ses Salines incloses i que la data del fets
consignats acaba amb el mateix número que l’any en curs de la
publicació. Les notícies es classifiquen per mesos, i la gran majoria
de vegades, quan es refereixen a un fet concret, n’especifiquen el dia.
Aquestes notes històriques són variades, i també sovint allunyades
en el temps. Podríem dir que la secció és un cronicó de la història
santanyinera.
Cronològicament van des de la conquesta de Mallorca fins al segle
XX, just abans de la Guerra Civil.
2.1. Els temes
Les informacions que donen aquestes notes són molt variades,
recullen tots els aspectes de la vida del poble: dades demogràfiques,
censos, epidèmies, dates de naixement i mort de personatges, morts
per accident, nomenament de batles, constitucions d’ajuntaments,
vendes de terra i establiments, adjudicació d’obres públiques, atacs
dels moros, problemes de defensa, construcció de la muralla i torres de
vigia, incendis, despreniments de terres, plets, preus del blat i d’altres
cereals, la crema dels papers de l’Ajuntament, naufragis, construccions
de pous, manca de pluges, rogatives i processons demanant aigua,
activitats religioses, sequeres, donatius, l’arribada dels nous invents
a finals del segle XIX i començament del (electricitat, telèfon...) actes
de propaganda política, ordres dels governadors als batlles, imposts...
Abunden les referides a la manca de pluges, i les relacionades amb
els atacs dels moros, i els sistemes de defensa.
3. Reproducció de textos de caràcter històric
En aquest apartat s’inclouen textos d’autors morts que tracten
aspectes molt diferents de la història de Santanyí. Bernat Vidal va
publicar al quinzenal dues sèries molt interessants. Una d’inèdita,
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titulada “Una excursión en 1875”,101 que va escriure Jaume Juan
Adrover, professor d’Instrucció Primària completa de Palma. És un
“reportatge retrospectiu”, minuciós, ple d’agudes observacions i també
d’inevitables inexactituds, d’un gran interès per les dades que aporta
sobre un moment ben definit de Santanyí. L’altra, titulada “El naufragio
de la Camelia”,102 reprodueix les dues cròniques periodístiques que
envià el Dr. Rafel Ballester103 a La Almudaina des de Santanyí, arran
del naufragi d’aquesta goleta el juliol de 1911. I encara cal afegir els
textos, sempre relacionats amb Santanyí que van ser reproduïts amb
motiu de la mort del poeta Llorenç Riber,104 de l’historiador Cosme
Bauzà105 i del capellà santanyiner Gaspar Aguiló,106 sense oblidar
l’article107 on apareix el text que Joan Parera i Samsó 108 publicà a la
revista Sa Marjal, que editava a sa Pobla.
Dins aquest apartat també cal incloure-hi els textos de Bernareggi,109
majoritàriament fragments de cartes personals escrites des de
l’Argentina a Bernat Vidal, que tracten aspectes biogràfics del pintor.
I per motius pràctics, tot i que l’autor era viu, podríem completar101 JUAN ADROVER, Jaime: “Excursión a Santanyí. Agosto 1857”, Santanyí, núm. 139 (27-IV1963), p. 1; “Una excursión en 1857. De Llucmajor a Santanyí 2”, Santanyí, núm. 140 (11-V1963), p. 1; “Una excursión en 1857. Primera impresión de Santanyí y encuentro con el Rector
Sastre 3”, Santanyí, núm. 141 (25-V-1963), p. 1 i 2; “Una excursión en 1857. La ‘Sala vieja’ y una
fiesta con carreras y baile 4”, Santanyí, núm. 145 (23-VII-1963), p. 6; “Una excursión en 1857.
Visita a la Parroquia Mayor 5”, Santanyí, núm. 150 (28-IX-1963), p. 4; “Una excursión en 1857.
Particularidades de este pueblo 6”, Santanyí, núm. 154 (23-XI-1963), p. 1 i 3; “Una excursión en
1857. Es Llombards y ses Salines y 7”, Santanyí, núm. 158, (18-I-1964), p. 4.
102 BALLESTER, Rafael: “Hace cincuenta años. El naufragio de ‘La Camelia’ I”, Santanyí, núm.
118 (30-VI-1962), p. 1. Ballester, Rafael: “Colaboración. Reposar es repasar El naufragio de ‘La
Camelia’ y 2”, Santanyí, núm. 119 (21-VII-1962), p. 4.
103 Rafel Ballester, doctor en Història, va ser catedràtic de Geografia i Història a diferents
instituts de Catalunya (Girona i Tarragona). És l’autor de llibres per a l’ensenyament d’ambdues
matèries, gràcies als quals experimentaren una renovació important. Vegeu l’article de Bernat
Vidal “El naufragio de ‘La Camelia’ Introducción a unas notas periodísticas de Rafael Ballester”,
núm. 117 (16-VI-1962), p. 1.
104 RIBER, Llorenç: “Mossèn L. RIBER y Santanyí”. “La Mallorca del sur”, Santanyí, núm. 22
(25-X-1958), p. 4.
105 [sense signar]: “Textos memorable”, Santanyí, núm. 31 (28-II-1959), p. 1 i 3 . Posteriorment
es reproduí un altre fragment: Bauzá, Cosme: “De la ‘Herencia histórica de s’Alqueria Blanca”,
Santanyí, núm. 121 (18-VIII-1962), p. 4.
106 [Sense signar]: “En memoria d’un amic. Fragment d’un sermó de la beata de Mn. Gaspar
Aguiló, Pre.”, Santanyí, núm. 145 (23-VI-1963), p. 2.
107 [Sense signar]: “Un texto de ‘Sa Marjal’ Son Danús y Mn. Parera”, Santanyí, núm. 92 (1-VII1961), p. 1.
108 Vegeu l’article de Rafel Ferrer Massanet: “Colaboración. Mn. Alcover, ‘L’Aurora’; Mn. Parera,
‘Sa Marjal’”, Santanyí, núm. 85 (25-III-1961), p. 4.
109 BERNAREGGI, F[rancisco]: “Mi encuentro con la Cala”, Santanyí, núm. 86 (8-IV-1961), p.1;
“La Cala y su pintor (1). Fragmentos de una carta de F. Bernareggi”, Santanyí, núm. 137 (30III-1963), p. 1 i 3. “Documentos. Notas autobiográficas”, Santanyí, núm. 164 (11-IV-1964), p. 4.
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“La Cala y su pintor (1). Fragmentos de una carta de F. Bernareggi”, Santanyí, núm. 137 (30III-1963), p. 1 i 3. “Documentos. Notas autobiográficas”, Santanyí, núm. 164 (11-IV-1964), p. 4.
411

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

lo amb els dos fragments del pregó de Setmana Santa110 que Bernat
Vidal pronuncià a Santanyí l’any 1959.
Els articles publicats a Corpus de toponímina de Mallorca de
Josep Mascaró Pasarius
Finalment caldria consignar la sèrie d’articles publicats a Corpus
de toponímina de Mallorca de Mascaró Pasarius, que contenen
abundants referències històriques. Són els dedicats a s’Alqueria
Blanca, Calonge, Consolació, la Costa, es Llombards, Mondragó, Port
de Santanyí -Cala Figuera-, Portopetro i Santanyí. Van aparèixer entre
els anys 1962 i 1967. (Vegeu l’annex)
Annexos
1. RELACIÓ DELS ARTICLES D’HISTÒRIA DE SANTANYÍ
PUBLICATS A LA ALMUDAINA, ORDENATS CRONOLÒGICAMENT
VIDAL Y TOMÀS, B[ernat] “Colonizadores mallorquines. El Obispo
Verger y los frutos de Mallorca” La Almudaina, (8-XI-1945), s. p.
VIDAL Y TOMÀS [Bernat]:“El Roser y el órgano de Santo Domingo”,
La Almudaina, (22-IX-1946), p. 6.
VIDAL Y TOMÀS, [Bernat]:“El fin del dichoso mes”, La Almudaina,
(30-XI-1946), p. 2.
VIDAL Y TOMÀS, [Bernat]:“El darrer que vestí a l’ample”, La
Almudaina, (16-II-1947), p. 8.
VIDAL Y TOMÀS, [Bernat]: “Pintores en Santanyí”, La Almudaina,
(23-XI-1947), p. 8.
VIDAL Y TOMÀS, [Bernat]: “Sed”, La Almudaina,(29-XI-1947), p. 4.
VIDAL Y TOMÀS, [Bernat]: “Carta a D. Juan Llabrés. La marina de
Santanyí”, La Almudaina, (23-V-1948), p. 5.
VIDAL Y TOMÀS, [Bernat] : “Manos que bordan”, La Almudaina,(13VI-1948), p. 3.
VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Un egregio compañero de fray
Junípero: El Obispo Fray Rafael José Verger I”, La Almudaina (17-IV1949), p. 4;“Un egregio compañero de fray Junípero: El Obispo Fray
Rafael José Verger II”, La Almudaina, (1-V-1949), p. 5; “Un egregio
compañero de fray Junípero: El Obispo Fray Rafael José Verger III”,
La Almudaina, (15-V-1949), p. 7.
VIDAL Y TOMÀS, [Bernat]: “Elegía a las lampugas”, La
Almudaina,(2-X-1949), p. 7.

VIDAL Y TOMÀS, [Bernat]: “El bunyoler”, La Almudaina,(2XII-1951), p. 7.
VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Doble centenario de un párroco rural”
La Almudaina, (5-VIII-1952), p. 10
2. RELACIÓ DELS ARTICLES D’HISTÒRIA DE SANTANYÍ
PUBLICATS
A
DIARIO
DE
MALLORCA,
ORDENATS
CRONOLÒGICAMENT
VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “La trilla”, Diario de Mallorca, (18-VII1953), p. 8.
VIDAL Y TOMÀS, B[ernat] “Esquema histórico”, Diario de Mallorca,
(29-XI-1953), s. p.
VIDAL Y TOMÀS, B[ernat] “También el espíritu cuenta”, Diario de
Mallorca, (29-XI-1953), s. p.
3. RELACIÓ DELS ARTICLES D’HISTÒRIA DE SANTANYÍ
PUBLICATS A BALEARES
VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Por la restauración del órgano de
Santanyí. Su constructor fue el más grande de los maestros organeros
españoles”, Baleares (15-V-1955), p. 6.
4. RELACIÓ DELS ARTICLES D’HISTÒRIA DE SANTANYÍ
PUBLICATS A PHARMACEUTICA ACTA BALEARICA
VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “Los misioneros mallorquines y los
frutos de su tierra”, Pharmaceutica Acta Balearica, (gener-febrer,
1950), p. 18-21.
5. RELACIÓ DELS ARTICLES D’HISTÒRIA DE SANTANYÍ PUBLICATS
A MEMORIAS DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS HISTÓRICAS DE
MONTERREY
VIDAL Y TOMÀS, Bernardo: “Colonizadores mallorquines. El
Obispo Verger y los frutos de Mallorca” i “Un egregio compañero de
fray Junípero: El Obispo Fray Rafael José Verger”, Memorias,1950,
Tomo III, Monterrey, N.L., México, 1950, p. 9-25.

110 VIDAL I TOMÁS, B[ernat]: “Semana Santa de Santanyí. Fragmento del Pregón, 1959”,
Santanyí, núm. 60 (9-IV-1960), p. 1; “Pasco Florida” [Fragment del Pregó de Setmana Santa
pronunciat Santanyí, l’any 1959], Santanyí, núm. 113 (21-IV-1962), p. 1.

6. RELACIÓ DELS ARTICLES PUBLICATS AL QUINZENAL
SANTANYÍ, ORDENATS CRONOLÒGICAMENT
B[ernat] LL[aneres]: “Cuando el batallón estaba aquí…”, Santanyí,
núm. 2 (18-I-1958), p. 1 i 3.
B[ernat] LL[aneres]: “Notas históricas. Naufragios en nuestra costa”,
Santanyí, núm. 3 (1-II-1958), p. 1.
B[ernat] LL[aneres]: “Notas históricas. La fundación de nuestra
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5. RELACIÓ DELS ARTICLES D’HISTÒRIA DE SANTANYÍ PUBLICATS
A MEMORIAS DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS HISTÓRICAS DE
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Tomo III, Monterrey, N.L., México, 1950, p. 9-25.

110 VIDAL I TOMÁS, B[ernat]: “Semana Santa de Santanyí. Fragmento del Pregón, 1959”,
Santanyí, núm. 60 (9-IV-1960), p. 1; “Pasco Florida” [Fragment del Pregó de Setmana Santa
pronunciat Santanyí, l’any 1959], Santanyí, núm. 113 (21-IV-1962), p. 1.

6. RELACIÓ DELS ARTICLES PUBLICATS AL QUINZENAL
SANTANYÍ, ORDENATS CRONOLÒGICAMENT
B[ernat] LL[aneres]: “Cuando el batallón estaba aquí…”, Santanyí,
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villa”, Santanyí, núm. 5 (1-III-1958), p.1.
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núm. 12 (7-VI-1958), p. 1.
B[ernat] LLANERES: “Moros en la costa. Rescate de cautivos V”,
Santanyí, núm. 13 (21-VI-1958), p. 1.
B[ernat] LLANERES: “Moros en la costa. Fortificación del Roser VI”,
Santanyí, núm. 14 (5-VI-1958), p. 1.
B[ernat] LLANERES: “Nuestras fiestas, ayer”, Santanyí, núm. 15 (23VII-1958), p. 1.
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B[ernat] LLANERES: “Moros en la costa. La muralla VII”, Santanyí,
núm. 17 (16-VIII-1958), p. 1 i 3.
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Santanyí, núm. 19 (13-IX-1958), p. 1.
B[ernat] LLANERES: “Moros en la costa. Últimos ataques IX”,
Santanyí, núm. 21 (11-XI-1958), p. 1.
VIDAL Y TOMÁS, B[ernat]: “Moros en la costa. Final del folletín y
X”, Santanyí, núm. 22 (25-X-1958), p. 1.
RIBER, Llorenç: “Mossèn L. Riber y Santanyí”. L’article consta d’una
introducció sense signar, escrita per Bernat Vidal, i la reproducció
d’uns fragments del seu article “La Mallorca del sur”, Santanyí, núm.
22 (25-X-1958), p. 4.
B[ernat] LLANERES: “Datos para nuestra historia. La gripe del
dieciocho”, Santanyí, núm. 24 (22-XI-1958), p. 1.
VIDAL Y TOMÁS, B[ernat]: “Un amigo de Santanyí. Adiós a Mossén
Cosme Bauzá”, Santanyí, núm. 31 (28-II-1959), p. 1 i 3.
B[ernat] LLANERES: “Después del Centenario” Santanyí, núm. 34
(11-IV-1959), p. 1.
B[ernat] LLANERES: “Al dictado de los viejos. Del ir, y venir, a
Palma I”, Santanyí, núm. 37 (23-V-1959), p. 1.
B[ernat] LLANERES: “Del ir, y venir, a Palma. En Barret i en Reviu
II”, Santanyí, núm. 38 (6-VI-1959), p. 1.
B[ernat] LLANERES: “Del ir, y venir, a Palma. La diligencia de

Gomila III”, Santanyí, núm. 39 (20-VI-1959), p. 1.
B[ernat] LLANERES: “Traginers de Els Llombarts”, Santanyí, núm.
40 (4-VII-1959), p. 3.
B[ernat] LLANERES: “Sons de Sant Jaume”, Santanyí, núm. 42 (23VII-1959), p. 1.
VIDAL Y TOMÁS, B.: “El archiduque y Santanyí”, núm. 46 (26-IX1959), p. 1.
VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: “El Obispo Campins y el Roser de
Santanyí”, Santanyí, núm. 50 (21-XI-1959), p. 1.
B[ernat] LLANERES: “La Mare de Déu de Consolació”, Santanyí,
núm. 56 (13-II-1960), p. 1.
B[ernat] LLANERES: “Dijous jarder d’altre temps”, Santanyí, núm.
57 (27-II-1960), p. 1.
VIDAL Y TOMÁS, B[ernat]: “El tiempo de Moratín en Santanyí”,
Santanyí, núm. 58 (12-III-1960), p. 1.
VIDAL Y TOMÁS, B[ernat]: “Semana Santa de Santanyí. Fragmento
del Pregón, 1959”, núm. 60 (9-IV-1960), p. 1
B[ernat] LLANERES: “Las barcas de bou de la Cala”, Santanyí, núm.
61 (23-IV-1960), p. 1.
B[ernat] LLANERES: «Bous en la Cala. Las barcas de “Placidez” II»,
Santanyí, núm. 62 (7-V- 1960), p. 1.
B[ernat] LLANERES: “Bous en la Cala. Del bou a la vaca y III”,
Santanyí, núm. 65 (18-VI-1960), p. 1.
VIDAL Y TOMÁS, B[ernat]: “Sant Jaume, 1786”, Santanyí, núm. 67
(21-VII-1960), p. 1 i 4.
B[ernat] LLANERES: “Germana sou de Benet. La Fiesta de Santa
Escolástica”, núm. 82 (11-II-1961), Santanyí, p. 1 i 3.
B[ernat] LLANERES: “En Joan de s’Ànima s’ha retirat…Crónica de
un sacristán”, Santanyí, núm. 84 (11-III-1961), p. 1.
B[ernat] LLANERES: “Santanyí, poca aigo… Codolada sobre la gran
sequía del siglo XVIII”, Santanyí, núm. 90 (3-VI-1961), p. 1.
B[ernat] LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. El siglo XVIII en
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B[ernat] LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. La primera
piedra IV”, Santanyí, núm. 102 (18-XI-1961), p. 1.
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B[ernat] LLANERES: “La nueva iglesia y su tiempo. Administración
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VII”, Santanyí, núm. 105 (30-XII-1961), p. 2.
B[ernat] Llaneres: “La iglesia nueva y su tiempo. El rector Vadell
VIII”, Santanyí, núm. 106 (13-I-1962), p. 2.
[Sense signar]: “10 de febrero: Santa Escolástica”, Santanyí, núm.
108 (10-II-1962), p. 1.
H[omais]: «Dos palabras con los “decanos del coro”», núm. 106 (13I-1962), p. 4.
B[ernat] LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. La bendición del
templo IX”, Santanyí, núm. 108 (10-II-,1962), p. 2.
B[ernat] LLANERES: “La iglesia nueva y su tiempo. Coste de la obra
y colofón y X”, Santanyí, núm. 110 (10-III-1962), p. 2.
B[ernat] LL[aneres]: “Temas de Cuaresma. Les set paraules”,
Santanyí, núm. 111 (25-III-1962), p. 2.
B[ernat] V[idal] y T[omás]: Introducció a Bernareggi, Francisco: “De
cuando Falla estuvo en la isla…”, Santanyí, núm.112 (7-IV-1962), p. 4.
VIDAL I TOMÁS, B[ernat]: “Pasco Florida” [Fragment del Pregó de
Setmana Santa pronunciat a Santanyí, l’any 1959], Santanyí, núm. 113
(21-IV-1962), p. 1.
B. LL[aneres]: “Mes de Maria”, Santanyí, núm. 115 (19-V-1962), p.
2.
VIDAL Y TOMÁS, B[ernat]: “El naufragio de ‘La Camelia’. Introducción
a unas crónicas periodísticas de Rafael Ballester”, Santanyí, núm. 117
(16-VI-1962), p. 1.
B[ernat] LLANERES: “Sant Jaume de l’any tirurany”, Santanyí, núm.
119 (21-VII-1962), p. 1.
[Sense signar]: “Hace 20 años. Las fiestas del Carmen”, Santanyí,
núm. 119 (21-VII-1962), p. 2.
VIDAL Y TOMÁS, B[ernat]: “Algunas notas sobre la Iglesia de
S’Alqueria I”, Santanyí, núm. 121 (18-VIII-1962), p. 3.
VIDAL Y TOMÁS, B[ernat]: “Algunas notas sobre la Iglesia de
S’Alqueria II”, Santanyí, núm. 122 (1-IX-1962), p. 2.
B[ernat] LLANERES: “San Miguel de Calonge”, Santanyí, núm. 124
(29-IX-1962), p.1 i 3.
VIDAL Y TOMÁS, B[ernat]: “Sant Andreu, nostron patró”, núm. 128
(24-XI-1962), p. 1.
[Sense signar]: “En memoria d’un amic. Fragment d’un sermó de la
beata de Mn. Gaspar Aguiló, Pre.”, Santanyí, núm. 145 (23-VI-1963),
p. 2.
B[ernat] LLANERES: “La bóta de Sant Jaume”, Santanyí, núm. 145
(23-VI-1963), p. 5.
[Sense signar]: “La festa de Sant Domingo”, Santanyí, núm. 146
(3-VIII-1963), p. 2.
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B[ernat] LLANERES: “Fa 300 anys. Sa Torre Nova I”, Santanyí, núm.
151 (12-X-1963), p. 1.
B[ernat] LLANERES: “Fa 300 anys. Sa Torre Nova y 2”, Santanyí,
núm. 152 (26-X-1963), p. 1 i 2.
B[ernat] Llaneres: “Sant Andreu Nostron Patró. Santanyí i Fra
Juníper, Sant Vicens i Fra Romeu”, Santanyí, núm. 154 (23-XI-1963),
p. 1 i 4.
BERNAREGGI, F[rancisco]: “Documentos. Notas autobiográficas”.
L’article consta d’una introducció sense signar, escrita per Bernat
Vidal, i la transcripció d’uns fragments d’una carta que li envià el
pintor des de Mendoza, Santanyí, núm. 164 (11-IV-1964), p. 4.
VIDAL Y TOMÁS, B[ernat]: “En el centenario de su muerte. Bover
en Santanyí”, Santanyí, núm. 173 (1-IV-1965), p. 1 i 3.
B[ernat] Llaneres: “El fosser vell”, Santanyí, núm. 173 (1-IV-1965),
p. 4.
[Sense signar]: “Oh Verge Mare, Filla del teu Fill”, Santanyí, núm.
174 (1-V-1965), p. 2.
7. RELACIÓ D’ARTICLES PUBLICATS A CORPUS DE TOPONÍMIA
DE MALLORCA DE JOSEP MASCARÓ PASARIUS
VIDAL I TOMÀS, Bernat: “S’Alqueria Blanca”, Corpus de Toponímia
de Mallorca, tom I, Palma, Gráficas Miramar, 1962-1963, p. 35.
VIDAL I TOMÀS, B[ernat]: “Calonge”, Corpus de Toponímia de
Mallorca, tom I, Palma, Gráficas Miramar, 1962-1963, p. 190-191.
VIDAL I TOMÀS, B[ernat]: “Consolació”, Corpus de Toponímia de
Mallorca, tom I, Palma, Gráficas Miramar, 1962-1963, p. 432-433.
VIDAL I TOMÀS, B[ernat]: “La Costa”, Corpus de Toponímia de
Mallorca, tom I, Palma, Gráficas Miramar, 1964-1965, p. 434-435.
VIDAL I TOMÀS, B[ernat]: “Es Llombards”, Corpus de Toponímia
de Mallorca, tom II, Palma, Gráficas Miramar, 1964, p. 735-738.
VIDAL I TOMÀS, B[ernat]: “Mondragó”dins Corpus de Toponímia
de Mallorca, tom II, Palma, Gráficas Miramar, 1964, p. 883-884.
VIDAL I TOMÀS, B[ernat]: “Port de Santanyí” (Cala Figuera),
Corpus de Toponímia de Mallorca, tom III, Palma, Gráficas Miramar,
1964-1965, p. 1165-1178.
VIDAL I TOMÀS, B[ernat]: “Portopetro”, Corpus de Toponímia de
Mallorca, tom III, Palma, Gráficas Miramar, 1964-1965, p. 1212, 1214
i 1223.
VIDAL I TOMÀS, B[ernat]: “Santanyí”, Corpus de Toponímia de
Mallorca, tom III, Palma, Gráficas Miramar, 1964-1965, p. 1498-1518.
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8. ALTRES PUBLICACIONS
VIDAL I TOMÀS, Bernat: Consolació, recull de documents i
notícies sobre el santuari de Santanyí, Palma de Mallorca, Impremta
Mossèn Alcover, 1949. L’any 1971 es va publicar una segona edició
també a la Impremta Mossèn Alcover de Ciutat.
[Sense signar]: El Obispo Verger. Noticia biogràfica. Full imprès a la
Impremta Mossèn Alcover, Palma, 1949 [Amb motiu de la celebració
del segon centenari de la seva partida a Nueva España]
VIDAL I TOMÀS, Bernat: Moros en la costa de Santanyí. Separata
de Semana Santa en Mallorca 1964, Palma, 1964
VIDAL Y TOMÀS, B[ernat]: La nueva iglesia de Santanyí y su
tiempo(1786-1811), Santanyí, 1962.
VIDAL I TOMÀS, B[ernat]: La nova església de Santanyí i el seu
temps(1786-1811), Santanyí, 1986.

ALGUNES DADES
SOBRE LA PEDRA DE SANTANYÍ
Miquela Danús Burguera
Maria Barceló Crespí

Introducció
Dins la grandíssima varietat de pedra que hi ha a Mallorca cal
destacar el pedreny o pedra de Santanyí.
Al sud de l’illa, i no gaire lluny del seu litoral, hi ha una franja
on es localitza l’anomenada pedra de Santanyí, famosa no només
a Mallorca sinó també en altres territoris, on s’ha emprat moltes
vegades, tant a nivell estructural com decoratiu.
Geografia i Geologia, Història i Art han fet possible que Santanyí
tengués un bon renom gràcies a la seva pedra i que hagi estat objecte
d’estudi per part de geògrafs, geòlegs, historiadors, arquitectes i
altres persones interessades en l’art de la construcció.
Però, de quina pedra parlam quan ens referim a la pedra de
Santanyí? Aquesta formació geològica es va produir a l’època del
miocè superior. Es tracta d’una pedra calcarenita oolítica molt pura,
de gra fi i compacte. És fàcil d’obrar, gràcies a la seva duresa, i, a més
a més, ofereix una absorció mínima i una resistència considerable.
Marcel Durliat comenta que Jovellanos, en el seu estudi sobre
Bellver, considera que la pedra de Santanyí és: “la més apreciada de
tota l’illa per la seva finor i resistència”.1
L’estudi de la pedra de Santanyí es pot afrontar a partir de fonts
arxivístiques, bibliografia específica, l’observació de les pedreres
sobre el terreny i l’obra acabada.
La present comunicació ofereix, sobretot, dades documentals
referides a la baixa edat mitjana.
Fonts i bibliografia
Malgrat que Santanyí disposa de pocs arxius on trobar documentació
sobre l’esmentada pedra, hi ha referències documentals, per exemple,
1 DURLIAT, Marcel. L’art en el regne de Mallorca. Palma: Moll, 1964. p. 151-152.
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a l’Arxiu del Regne de Mallorca o a l’Arxiu Capitular de Mallorca,
ambdós situats a Palma. S’hi localitzen dades sobre l’extracció, la
compra, el trasllat i el preu de la pedra, així com també el tipus de
peça que s’ha d’obrar amb ella. En els documents s’especifiquen,
adesiara, els problemes derivats del pas dels carros fins al carregador,
atès que la pedra extreta de les pedreres era transportada cap a Ciutat
per mar o per terra. Això no obstant, es desconeix la localització
exacta de les pedreres proveïdores de pedra a la tardor medieval.
Diversos autors s’hi han referit, de manera tangencial, per
exemple Joan Binimelis, Álvaro Campaner, l’arxiduc Lluís Salvador
d’Habsburg, Bernat Vidal i Tomàs, Gabriel Llompart i Marcel Durliat,
entre d’altres. En temps més recents, i encara que també sigui de
manera indirecta, no es poden obviar els noms de Vicenç M. Rosselló
Verger o Miquela Danús Burguera, per exemple. També cal destacar
l’aportació documental de Ramon Rosselló Vaquer.2 Per tant, no
existeix cap publicació que tracti la pedra de Santanyí de manera
monogràfica. Això no obstant, Sebastià Caldentey Juan és autor
d’un projecte de fi de carrera d’arquitectura tècnica (2001) que duu
per títol Estudi de la pedra de Santanyí, treball inèdit, en el qual sí
que trobam una anàlisi global, tant des d’un punt de vista històric i
arquitectònic com geològic.
És cert que hi ha aportacions breus amb dades diverses i disperses
sobre la pedra de Santanyí aparegudes en publicacions de caràcter
local, com és ara el quinzenal Santanyí o les revistes Sal i xeixa i
Dies i coses, així com també als programes de festes.
Del quinzenal Santanyí, en total 175 números publicats entre
gener de 1958 i juny de 1965, i pel que fa a la pedra de Santanyí,
cal destacar la reproducció en el núm. 11 del poema “Sa pedra i sa
gúbia” de Tomàs Aguiló; la publicació en el núm. 42 de l’article “Más
sobre la pequeña industria” d’Antoni Armagué en què comenta, ja a
l’any 59, que l’obratge de la pedra de Santanyí seria més rendible i
ràpida si a la pedrera i al taller es disposàs de maquinària; els deu
articles de B. Llaneres, pseudònim de Bernat Vidal i Tomàs, en els
núm. 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108 i 110, que duen
per títol “La Iglesia nueva y su tiempo”, recollits i publicats el 1962
amb el títol La nueva iglesia de Santanyí y su tiempo (1786-1811)

i el 1986 amb el títol La nova església de Santanyí i el seu temps
(1786-1811); i finalment en el núm. 166 l’article de Gabriel Llompart
“Piedra de Santanyí en la Catedral de Palma” en el qual comenta que
a final del segle xiv se’n dugueren pedra de les pedreres de Santanyí
per a l’obratge del magnífic portal del Mirador de la Seu.
Quant a la revista Sal i xeixa, publicació mensual del terme de
Santanyí, i en els 24 números publicats entre 1984 i 1986, referent
a la pedra de Santanyí, a part de nomenar o de descriure diversos
elements constructius com portals, escuts, escultures, rellotges de
sol i estrelles mostrejades, tot en pedra de Santanyí, en el núm. 13
s’hi publica l’article de Joan J. Fornós “La pedra de Santanyí: una
explicació geològica de la seva formació” en què explica, de manera
científica però entenedora, la formació geològica de la nostra pedra,
ara fa uns deu o dotze milions d’anys.
Pel que fa a la revista mensual Dies i coses, del número 1 (gener de
1988) fins al número 163 (novembre-desembre de 2014), en relació
amb la pedra de Santanyí, només hi ha una sèrie de referències a
bancs, escultures i altres elements decoratius fets amb la bella pedra
de Santanyí.
Dels programes de festes del poble de Santanyí consultats, sobre
la pedra de Santanyí, destaquen els articles d’Andreu Ponç Fullana
“Notes sobre la pedra de Santanyí” (1973), el de Miquel Fullana
Llompart “La pedra de Santanyí” (1985), el de Neus Garcia Inyesta i
Guillem Oliver Sunyer “Pedres que tenen nom” (1987) i el de Marc
Vallbona “Els trencadors de pedra de Santanyí” (1989). Pràcticament
no hi ha referències a la pedra de Santanyí als programes de festes
consultats de Cala Figuera, es Llombards, s’Alqueria Blanca, Cala
Santanyí, Cala d’Or, Portopetro, Calonge i Cala Llombards.
Igualment és de gran interès la comprovació sobre el terreny de
l’actual explotació de les pedreres i les informacions orals dels seus
propietaris pel que fa a les explicacions de persones que han viscut
el pas d’un treball manual a un d’industrial.

2 DANÚS BURGUERA, Miquela. La vila de Santanyí i el seu terme, Estudi històric (1391-1479).
Palma: Moll, 1990. p. 69-70.
ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. “La pedra de ‘Santanyí’ de Felanitx”. Fires i festes de Sant Agustí.
Felanitx: Gràfiques Llopis, 1984.
ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Felanitx: 1228-1600. I. Felanitx: Gràfiques Llopis,
2008. Inclou “La pedra de ‘Santanyí’ de Felanitx”, p. 265-274.
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Formació geològica de la pedra de Santanyí
Se sap que la pedra de Santanyí es va formar a l’època del miocè,
durant el terciari superior, entre l’oligocè i el pliocè, fa milions
d’anys, però no es pot precisar més ja que el miocè es va donar en
un període que va dels 24,6 milions d’anys als 5,1 milions d’anys.3
La pedra de Santanyí, geològicament parlant, és una calcarenita
oolítica formada per una matriu de calcita gairebé pura. En el seu
estudi, Sebastià Caldentey comenta que la formació de la pedra ve
donada per l’aparició d’oolits a les platges del miocè superior, els
quals esdevingueren petites algues marines que es desenvoluparen
en forma d’espiral. Quan va desaparèixer l’aigua del mar, varen
quedar a la intempèrie i l’aigua de pluja va donar lloc a una pasta que
les va unir i dissoldre. Tot això fou un procés lent de moltíssims anys.

Mapa de localització aproximada de pedreres.

L’estudi de Sebastià Caldentey és complet i detallat perquè explica
la utilització de la pedra de Santanyí des de l’època talaiòtica, parla
de les pedreres i dels sistemes extractius i compara les propietats
i les característiques de la nostra pedra en relació amb altres
pedres de Mallorca i de la Península, per conèixer els avantatges i
els inconvenients en la utilització de cadascuna d’elles. Per aquest
motiu, tot aplicant la normativa UNE, n’estudia el pes, la densitat,
la porositat, el contingut en saturació, l’absorció, la resistència, la
gelaticitat i la duresa, relacionant la presa de mostres, els aparells
i els procediments emprats amb els resultats obtinguts. N’estudia,
fins i tot, la seva composició química i el traçat i la col·locació dels
elements constructius.

3 ROSSELLÓ VERGER, Vicenç M. Mallorca. El sur y sureste (Municipios de Llucmajor, Campos,
Ses Salines, Santanyí, Felanitx y Manacor). Palma de Mallorca: Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, 1964. p. 419-423.
FORNÓS, J. J.; POMAR, L. “Mioceno superior de Mallorca: unidad calizas de Santanyí (“complejo
terminal”). A: El terciario de las Baleares (Mallorca-Menorca) guía de las excursiones. X
Congreso Nacional de Sedimentología. Menorca: Institut d’Estudis Baleàrics; Universidad de
Palma de Mallorca, 1983. p. 177-206.
FORNÓS I ASTÓ, Joan J. “La pedra de Santanyí: una explicació geològica de la seva formació”.
Sal i xeixa, 13, (1985), p. 9.
MORAGUES ZAFORTEZA, Lluís. “Estudio de las características y reservas de “pedra de Santanyí”
de una parcela situada en son Sans del término municipal de Santanyí (Mallorca)”. (1991).
[Manuscrit].
CALDENTEY JUAN, Sebastià. “Estudi de la pedra de Santanyí”. Projecte fi de carrera d’arquitectura
tècnica de la Universitat de Girona. (2001). [Manuscrit].
CALDENTEY JUAN, Sebastià. “La pedra de Santanyí i el seu entorn”. Memòria del Treball de
Fi de Grau en Enginyeria d’Edificació de la Universitat de les Illes Balears. (2014). [Manuscrit].
SÁNCHEZ-CUENCA, Ramón. “El manuscrito inédito de Agustí Frau sobre las canteras
mallorquinas conservado en el archivo de la Societat Arqueològica Lul·liana”. BSAL, 67, (2011),
p. 269-277.

Les pedreres
Des de temps immemorial s’ha explotat la pedra de Santanyí a les
denominades pedreres situades als actuals termes municipals de ses
Salines, Santanyí i Felanitx.
Fins a mitjan segle xx era duríssima la feina dels trencadors a les
pedreres, de sol a sol, per extreure’n la pedra, de diversa qualitat i
tipologia: pedra randada, fina, favada i girada. També ho era la dels
traginers, amb els carros i les bísties, que la duien d’un lloc a un altre,
i la dels barquers i descarregadors.
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en forma d’espiral. Quan va desaparèixer l’aigua del mar, varen
quedar a la intempèrie i l’aigua de pluja va donar lloc a una pasta que
les va unir i dissoldre. Tot això fou un procés lent de moltíssims anys.

Mapa de localització aproximada de pedreres.

L’estudi de Sebastià Caldentey és complet i detallat perquè explica
la utilització de la pedra de Santanyí des de l’època talaiòtica, parla
de les pedreres i dels sistemes extractius i compara les propietats
i les característiques de la nostra pedra en relació amb altres
pedres de Mallorca i de la Península, per conèixer els avantatges i
els inconvenients en la utilització de cadascuna d’elles. Per aquest
motiu, tot aplicant la normativa UNE, n’estudia el pes, la densitat,
la porositat, el contingut en saturació, l’absorció, la resistència, la
gelaticitat i la duresa, relacionant la presa de mostres, els aparells
i els procediments emprats amb els resultats obtinguts. N’estudia,
fins i tot, la seva composició química i el traçat i la col·locació dels
elements constructius.

3 ROSSELLÓ VERGER, Vicenç M. Mallorca. El sur y sureste (Municipios de Llucmajor, Campos,
Ses Salines, Santanyí, Felanitx y Manacor). Palma de Mallorca: Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación, 1964. p. 419-423.
FORNÓS, J. J.; POMAR, L. “Mioceno superior de Mallorca: unidad calizas de Santanyí (“complejo
terminal”). A: El terciario de las Baleares (Mallorca-Menorca) guía de las excursiones. X
Congreso Nacional de Sedimentología. Menorca: Institut d’Estudis Baleàrics; Universidad de
Palma de Mallorca, 1983. p. 177-206.
FORNÓS I ASTÓ, Joan J. “La pedra de Santanyí: una explicació geològica de la seva formació”.
Sal i xeixa, 13, (1985), p. 9.
MORAGUES ZAFORTEZA, Lluís. “Estudio de las características y reservas de “pedra de Santanyí”
de una parcela situada en son Sans del término municipal de Santanyí (Mallorca)”. (1991).
[Manuscrit].
CALDENTEY JUAN, Sebastià. “Estudi de la pedra de Santanyí”. Projecte fi de carrera d’arquitectura
tècnica de la Universitat de Girona. (2001). [Manuscrit].
CALDENTEY JUAN, Sebastià. “La pedra de Santanyí i el seu entorn”. Memòria del Treball de
Fi de Grau en Enginyeria d’Edificació de la Universitat de les Illes Balears. (2014). [Manuscrit].
SÁNCHEZ-CUENCA, Ramón. “El manuscrito inédito de Agustí Frau sobre las canteras
mallorquinas conservado en el archivo de la Societat Arqueològica Lul·liana”. BSAL, 67, (2011),
p. 269-277.

Les pedreres
Des de temps immemorial s’ha explotat la pedra de Santanyí a les
denominades pedreres situades als actuals termes municipals de ses
Salines, Santanyí i Felanitx.
Fins a mitjan segle xx era duríssima la feina dels trencadors a les
pedreres, de sol a sol, per extreure’n la pedra, de diversa qualitat i
tipologia: pedra randada, fina, favada i girada. També ho era la dels
traginers, amb els carros i les bísties, que la duien d’un lloc a un altre,
i la dels barquers i descarregadors.
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Vista panoràmica de la pedrera. (Fotografia: Marc Escalas Vidal)

Front de pedrera on es treballa actualment, mitjançant fil diamantat.
Es pot veure l’altura total de la pedrera i on comença realment l’anomenada
pedra de Santanyí. (Fotografia: Marc Escalas Vidal)

Fiters, separats un de l’altre per terra. (Fotografia: Marc Escalas Vidal)
El sistema de tall actual permet treure pedres de grans dimensions
com aquesta. (Fotografia: Marc Escalas Vidal)

Zona de la pedrera, on després de llevar la terra superficial es poden
veure dos sistemes d’extracció mecànica. (Fotografia: Marc Escalas Vidal)

Pedres de mides diferents a punt de ser traslladades al taller
per a la seva elaboració. (Fotografia: Marc Escalas Vidal)
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Les pedreres de pedra de Santanyí estan situades a dos o
tres quilòmetres de la costa i poden tenir de cent a tres-cents
metres d’amplada. Per trobar una possible pedrera és molt vàlida
l’experiència dels trencadors. També es poden fer sondejos per saber
si la possible pedrera conté pedra de bona qualitat.
A la part superior del terreny hi pot haver terra, herba o roques.
S’ha de llevar tota la zona estèril i si després d’excavar uns vuit pams
no s’ha trobat la línia de contacte, a partir de la qual apareix dita
pedra, es pot cercar una altra localització. La disposició normal a les
pedreres de pedra de Santanyí és, de d’alt a baix, la següent: pedra
randada, pedra fina, pedra favada i pedra girada. S’ha donat el cas de
tornar a explotar pedreres en temps recents on ja s’havia tret pedra
en temps passat, i és que darrerament la maquinària permet excavar
més endins i amb més comoditat.
Un exemple que cal destacar de taller de pedra de Santanyí és el
de Sebastià Caldentey Llopis, el pare del qual, Bartomeu Caldentey
Vidal, el va obrir juntament amb Miquel Escalas Escalas, als anys
quaranta, sense tenir pedrera pròpia, per la qual cosa havien de
comprar la pedra que havien de menester. Després, els Caldentey
ja varen disposar de pedrera a Son Sanç, entre Santanyí i s’Alqueria
Blanca, on tenen unes instal·lacions ben completes i modernes.
Actualment també treballen a la pedrera Can Picó, devora s’Horta,
on utilitzen maquinàries potents, les quals poden arribar a aixecar
pedres de set o vuit tones.
Un temps a la pedrera hi feia feina personal de tot tipus, tot i que
depenia de la quantitat de pedra a extreure i de l’envergadura de la
construcció a realitzar. Per exemple, tenim notícies exactes sobre la
construcció de l’església parroquial de Santanyí o d’alguna part de la
Seu de Mallorca. Destacarem, per la seva feina bàsica, els trencadors
a la pedrera i els picapedrers al taller o a l’obra. Però també s’havia
de comptar amb els traginers i els descarregadors de pedra i amb els
barquers en cas de necessitat.
De vegades els documents parlen de l’instrumental que s’emprava
a les pedreres. Han passat uns anys des de la utilització única de les
eines manuals com la picassa, el picassó, l’escoda, el tallant, el verduc,
la manuella, el parpal i els tascons fins a arribar a la utilització de la
maquinària industrial com la regatadora i el fil diamantat.4
Actualment s’ha de complir la normativa legal que regula com ha
de quedar una pedrera després que se n’abandoni l’explotació, per
mirar d’afectar mínimament el medi ambient. A alguns indrets ja s’ha
4 FULLANA, Miquel. Diccionari de l’art i dels oficis de la construcció. Palma: Moll, 1988.
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intentat aprofitar l’espai buit que ha quedat a la pedrera per fer-hi
activitats culturals o esportives.
Quant al preu hem de dir que òbviament oscil·lava segons
diverses circumstàncies com és ara la mida i la qualitat del material.
Cal destacar l’alt preu de la pedra de Santanyí en relació amb altres
pedres emprades en el mateix moment sens dubte a causa de la
seva millor qualitat. A tall d’exemple, a mitjan segle xiv, a les obres
del castell reial de l’Almudaina de Ciutat, la pedra maresa es pagava
de 5 a 9 sous la dotzena; la pedra de Santanyí, a 30 sous; i la pedra
de sa Porrassa, a 6 sous i 6 diners. Per a les portes i finestres, es va
emprar una pedra blanca venuda també a 6 sous i 6 diners. També
s’esmenten la pedra de canals per a les canalitzacions al preu de 12
a 15 sous la dotzena i la pedra de païment de 6 o 7 sous.5
El 14 d’abril de 1426 Antoni Porcell, picapedrer, promet a Guillem
Sagrera, també picapedrer, que ego sindam lapides in padreria
de Santo Anyino a raó de 30 sous per cada dotzena de pedra de
galga posada i carregada en barca. Un testimoni era Ugo Serrazi,
picapedrer.6
El mestre Pere Mates, entre d’altres propietats, disposava d’un
magatzem privat (que abans havia pertangut a Vilardell) en un
darassanal sive casal del Jonquet a mitges amb Pere Andreu, on
tenia una casa iuxta litus maris. També tenia material ran de ca
seva, davall la murada, a la portella d’en Fusser. Entre el material
hi havia una gran quantitat de pedra de Santanyí, justament on no
tenia pedrera. Tal vegada, es demana Llompart, Mates era revenedor
de pedra a més de ser un dels constructors destacats del moment.
A l’inventari post mortem de Pere Mates consten pedres de les seves
pedreres de Rafalbeig, Port Alt i cap Enderrocat. Així mateix, a la
plaça de la Portella, in loco ubi tenentur lapides ad vendendum,
s’acaramullava pedra de l’esmentat mestre i, entre aquesta, hi
havia pedra de Santanyí: Et primo XVI duodenas lapidum de galga
del pedreny de Sant Anyí. Item IIII duodenas volsorum eiusdem
pedreny. Item quinque duodenas dictorum lapidum, II palmorum et
medii, dicti pedreny. Item unam duodenam et mediam de radones
dicti pedreny II palmorum et medii. Item unum lapidem màgnum
cayratum dicti pedreny. Item alium màgnum lapidem dicti pedreny
VIII puntorum. Item alium lapidem màgnum dicti pedreny vocatum

5 DURLIAT, Marcel [1], p. 152.
6 ARM, Prot. M-158, f. 83v-84r.
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radona.7
Una vegada localitzada la pedra, els trencadors la desferraven
manualment en blocs, fins a mitjan segle xx, per després ser obrada
al taller.8 En general, si s’havia de dur enfora, calia col·locar-la als
anomenats carregadors, els indrets de la costa on arribava la pedra
des de la pedrera per embarcar-la.
Són conegudes les despeses ocasionades en la campanya de
treball de l’any 1393 per treure pedra de Santanyí amb destinació a
les obres de la Seu. A més de la feina dels homes també es va gastar
en senalles cordades, gerres per posar-hi aigua, cordes d’espart, olles
per cuinar així com també en les bísties que portaren els homes
i la ferramenta. També es va satisfer el registre d’una carta que el
governador havia enviat, en la qual manava que tothom deixàs tallar
llenya i passar el carro; el saig que la publicà; el lloguer d’una casa
per instal·lar els mestres que tallaven la pedra, etc. Tot sumà 7 lliures,
11 sous i 5 diners. Mentre, els mestres que feren la feina, que eren
Pere Carabotí, Joan Majer, Bartomeu Alòs, Miquel Torres i Stematí,
cobraren pels jornals a raó de 6 sous el dia i els manobres, quantitats
notablement inferiors.9
Els anys 1390, 1391 i 1394 consta que Mateu Mas de Llucmajor era
un traginer que transportava pedres des de la pedrera de Santanyí
fins al carregador a la vora de la mar. En cada viatge, el 1393, duia
sis pedres (que devien ser ben grosses) les quals li eren pagades a
10 sous la dotzena, és a dir, el viatge li sortia a 5 sous.10
El transport fins al carregador podia ocasionar problemes. Sabem
que el 1391 el mestre Pere Morei arribà a una avinença amb Andreu
Bramona de Santanyí pel dabnatge que li era estat fet per lo carel qui
tirava peres de la pedrera a mar, a careguador, e passava e avia da
passar per mig de la posseció d’aquest Bremona. Bramona va rebre
50 sous per satisfacció dels mals. El 16 de maig del mateix any, per
indicació del mestre Morei es pagaren 30 sous pels danys ocasionats
i que los pròmens de Sentayí avien estimasts per dampnatge que
lo carrel qui tirava la pera de la pedrera a mar, en la tanqua de
n’Alegret, del dit loch. El 5 de novembre de 1391, de l’obra de la Seu

es lliurava 30 sous a n’Entoni Vicens de Sentayí, per avinense que fiu
ab eyl, jatsia que lo batle del dit loch ab pròmens agués condepnade
la obra de la seu en pagar XXX sous per lo depnatge que el carro
avia fet en la posseció del dit Vicens en tirar les peres a la mar. El 19
d’octubre de 1393, Andreu Bramona de Santanyí, rebia 1 lliura i 5
sous per dampnatge que ha sostengut per la pedra que los mestras an
tallada en la sua possessió e per lo camí que ha hagut a donar en co
[sic] del seu, al carro qui tirave la pedra.11
D’igual manera, el 4 de novembre de 1426, el lloctinent Llàtzer de
Lloscos manava al batle de Santanyí que, a petició de Guillem Sagrera,
mestre de les obres de la Seu, el qual feia tallar pedra, ordenàs als
propietaris de les finques que deixassin passar les bísties i els carros
que transportaven pedra al carregador i els comunicava que el propi
Sagrera satisfaria els danys que es poguessin ocasionar. El manament
del lloctinent no degué complir-se tot d’una i, per aquest motiu, el
13 de gener de 1427 de bell nou s’insistia en què es donàs al mestre
Sagrera la llibertat de pas fins al carregador de la mar.12
Tampoc era fàcil la feina dels barquers. Sembla que no es pagava
per viatge sinó per dotzenes de peces transportades o bé per unitat
si eren molt pesades i voluminoses. El cost variava segons la distància
i la complexitat derivada del pes o del volum.
A finals del segle xiv, les barques que feien el trajecte de Santanyí
a Ciutat cobraven sempre 6 lliures per barcada, la qual cosa fa pensar
que hi havia un preu estipulat. En una nota apuntada pel sotsobrer
de la Seu en el llibre de fàbrica es pot llegir en relació a una barcada
de pedra de Santanyí: Primerament paguí a n’Antoni Pug, barquer,
per nòlit d’una barcada de pera de Sentenyí... V ll. X s. Item, paguí
al dit barquer per anar a la dita pedrera... X s. Item, paguí per
descareguar la dita barcada... XIIII s.13
En un altre viatge el barquer era un jove que menava la barca de
Guillem Aixeló, al qual per I barcada de pera de Sentayí li pagaren
20 sous.14
En el cas que la pedra tengués per destí qualque obra a Ciutat,
solia ser descarregada a la portella d’en Fusser per bastaixos o
mossos d’obra que la portaven fins a l’obra en qüestió. Llavors ja era
treballada pels mestres picapedrers, essent un dels més coneguts el

7 LLOMPART MORAGUES, Gabriel. “Pere Mates, un constructor i escultor trecentista a la Ciutat
de Mallorques”. BSAL, XXXIV, (1973), p. 94 i 112.
8 VALLBONA, Marc. “Els trencadors de pedra de Santanyí”. A: Festes de Sant Jaume. Santanyí,
1989.
SASTRE MOLL, Jaume. “Canteros, picapedreros y escultores en la Seo de Mallorca y el proceso
constructivo (siglo xiv)”. BSAL, 49, (1993), p. 75-100.
9 DOMENGE I MESQUIDA, Joan. L’obra de la Seu. El procés de construcció de la catedral de
Mallorca en el tres-cents. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 1997. p. 292 i 296.
10 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 264 i 294.

11 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 295.
12 ARM, AH 107, f. 243v-244r i ARM, AH 108, f. 12r-12v. Documents transcrits a Danús Burguera
[2], p. 138 i 140-141.
13 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 265.
14 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 266.
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es lliurava 30 sous a n’Entoni Vicens de Sentayí, per avinense que fiu
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tallada en la sua possessió e per lo camí que ha hagut a donar en co
[sic] del seu, al carro qui tirave la pedra.11
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descareguar la dita barcada... XIIII s.13
En un altre viatge el barquer era un jove que menava la barca de
Guillem Aixeló, al qual per I barcada de pera de Sentayí li pagaren
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En el cas que la pedra tengués per destí qualque obra a Ciutat,
solia ser descarregada a la portella d’en Fusser per bastaixos o
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7 LLOMPART MORAGUES, Gabriel. “Pere Mates, un constructor i escultor trecentista a la Ciutat
de Mallorques”. BSAL, XXXIV, (1973), p. 94 i 112.
8 VALLBONA, Marc. “Els trencadors de pedra de Santanyí”. A: Festes de Sant Jaume. Santanyí,
1989.
SASTRE MOLL, Jaume. “Canteros, picapedreros y escultores en la Seo de Mallorca y el proceso
constructivo (siglo xiv)”. BSAL, 49, (1993), p. 75-100.
9 DOMENGE I MESQUIDA, Joan. L’obra de la Seu. El procés de construcció de la catedral de
Mallorca en el tres-cents. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics, 1997. p. 292 i 296.
10 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 264 i 294.

11 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 295.
12 ARM, AH 107, f. 243v-244r i ARM, AH 108, f. 12r-12v. Documents transcrits a Danús Burguera
[2], p. 138 i 140-141.
13 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 265.
14 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 266.
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Utilització de la pedra de Santanyí
El seu aprofitament ve d’enrere, de manera singular a Santanyí,
però també en construccions d’edificis notables tant a la resta de
Mallorca, sobretot a Ciutat, com també a Nàpols i a altres indrets.
1. Santanyí
Atès que els santanyiners tenien la pedra a mà, és freqüent que
la utilitzassin per a les construccions tant públiques com particulars
de manera total o parcial. Així, del segle xiii ençà, són destacables
el Roser i l’actual església parroquial, la rectoria, el santuari de
Consolació, la Porta Murada, la Sala, l’Escola Graduada, l’Abeurador i
molts dels panteons i làpides del cementeri. Destacam els tres edificis
religiosos més importants del terme municipal de Santanyí:16
El Roser
No s’ha trobat documentació sobre la construcció d’aquesta
església. La nau principal sembla edificada a la primera meitat del
segle xiv, en un estil de transició del romànic al gòtic. Els elements
més importants de la façana són el portal de tradició romànica
i l’espadanya amb tres arcs. L’interior és de volta de creueria i
destaquen les quatre claus de volta que representen l’escut de la
Corona d’Aragó, l’escut de la Ciutat, l’escut de Santanyí, en aquest
cas l’agnum stantem, i un relleu de Sant Domingo. Al segle xvi es
construí l’absis amb una clau de volta de la Mare de Déu del Roser.
Posteriorment es va tornar a ampliar amb una nau lateral.
Aquesta joia medieval mallorquina, salvada de l’enderrocament
quan es va construir una església més gran, l’actual església parroquial,
té com a senzilla decoració la noble i fina pedra de Santanyí. A la
part esquerra de la façana hi ha una nau lateral, convertida en museu
parroquial, i ambdues construccions es comuniquen per l’interior. A

la part dreta de la façana hi ha l’església parroquial de Sant Andreu
i les dues esglésies també es comuniquen per l’interior.
Ja el 1386 el governador Francesc Sagarriga, quan visità Santanyí,
va acordar enfortir aquesta església i per això va ser fortificada a
partir del 1390, per protegir-se de les incursions dels pirates que va
patir la zona i per empara de la població en cas de necessitat. En el
mateix sentit es va fer una cisterna per tenir aigua quan convengués.17
Pareix que aquesta no fou la primera església de Santanyí, alguns
documents indiquen la possibilitat que ja hi hagués un temple abans
del 1300, sense poder precisar on era el seu emplaçament.
L’església parroquial de Sant Andreu
D’aquesta església hi ha documentació sobre la seva construcció
en el “Llibre de l’obra”. La primera pedra es va col·locar el 25 de juliol
de 1786 i les obres duraren vint-i-cinc anys, ja que es va beneir el
30 de novembre de 1811. El projecte fou d’Antoni Mesquida Tomàs,
mestre major del Regne. És un edifici de volta de mig canó amb
llunetes. Té sis capelles per banda i dos portals d’entrada, el principal
i el lateral.
La pedra de Santanyí emprada en la seva construcció fou treta
de les Pedreres Grans, a prop de l’actual carrer de les Pedreres
de Santanyí, i també del Clos del Rector, a prop de l’antic convent
de monges franciscanes. Gairebé tot Santanyí és de pedra, pedra
que omple d’orgull els santanyiners i que és un senyal de la seva
identitat. El 1773, en una relació de necessitats de la parròquia, el
rector Nicolau Pons comentava “como está muy a mano la piedra” i el
1783 “voy continuando en aprontar piedra para la fábrica y no cesaré
porque si no puede servir la antigua, se hará una Iglesia de planta”.
Era necessari fer una església més gran per acollir l’augment
demogràfic del poble. Entre 1786 i 1847 s’empraren 6.360 carretades
de pedra que costaren 5.443 lliures i 17 sous, sobre un preu total
de 39.228 lliures i 10 sous. En el “Llibre de l’obra” també es troba
informació sobre les persones que intervengueren en la seva
construcció, com ara mestres, obrers i trencadors de pedra.
No tractarem el mobiliari litúrgic tant el de l’església com el

15 És molt nombrosa la bibliografia sobre Guillem Sagrera. Entre d’altres, vegeu els treballs de
Gabriel Alomar, Rosa Manote, Tina Sabater, Joana Maria Palou, Joan Domenge i Marià Carbonell.
16 VIDAL I TOMÀS, Bernat. La nueva iglesia de Santanyí y su tiempo (1786-1811). Santanyí,
1962.
VIDAL I TOMÀS, Bernat. Consolació. Recull de documents i notícies sobre el santuari de
Santanyí. Palma de Mallorca: impremta Mossèn Alcover, 1971.
PONÇ FULLANA, Andreu. Temples i oratoris del terme de Santanyí. Recull històric sobre la seva
construcció. Santanyí, 1974.
BARCELÓ VIDAL, Miquel; DANÚS BURGUERA, Miquela. Santanyí. Mallorca: Hora Nova, 2001.
(Guia dels pobles de Mallorca, 26).
ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Aportació a la història de Santanyí. Santanyí, (Felanitx: Ramon
Llull), 1975.

17 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Notes històriques de Santanyí. Santanyí, 1973. p. 12-13.
Transcripció del document referit a la construcció de la cisterna a ROSSELLÓ VAQUER, Ramon.
Noticiari de Santanyí (Segles XIII-XIX). Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 2000. p. 56, 58 i 59.
Així consta als documents ARM, AH 61, f. 16r i AH 64, f. 120r, les regestes dels quals figuren a
l’apèndix documental I de DANÚS BURGUERA [2]. p. 131.
ALOMAR, Gabriel. “En el curs de les obres de revalorització de lo que subsisteix de la primitiva
església fortificada de Santanyí”. A: Fiestas de San Jaime. Santanyí, 1978.
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de l’actual museu parroquial. Únicament destacarem, per la seva
grandiositat, el monumental orgue, col·locat damunt el portal
lateral de l’església, el qual es va haver de rebaixar per aquest
motiu, i procedent del convent dels dominics de Palma, arran de la
desamortització de Mendizábal. Fou construït al segle xviii pel famós
orguener Jordi Bosch i la seva façana és de fra Albert de Borguny.
L’Ajuntament de Santanyí el va comprar al segle xx i és la peça més
valuosa del patrimoni d’aquesta església.
El santuari de Consolació
Aquest santuari s’aixecà damunt un puig de 205 metres d’altura,
molt a prop del poble de s’Alqueria Blanca i a quatre quilòmetres del
poble de Santanyí. Està dedicat a la Mare de Déu de Consolació i per
la seva construcció, senzilla i austera, demostra la pobresa material
del seu poble.
A l’exterior destaca el campanar, construït en pedra de Santanyí,
i la murada que defensava el santuari de les possibles incursions
dels pirates. Dins la clastra es pot admirar el coll de cisterna i un
baix relleu de 1677, que pràcticament no es pot veure i que es va
reproduir damunt rajoles a la paret del costat. Després de pujar uns
escalons de pedra s’entra a l’església per un portal de mig punt.
Segons algunes referències documentals pareix que l’església
d’aquest santuari es va construir al segle xvi. És de volta de canó i té
quatre arcs de mig punt. El presbiteri es troba entrant a mà esquerra.
L’antiga imatge de la Mare de Déu fou restaurada als anys setanta i
col·locada dins una fornícula de pedra de Santanyí, envoltada d’una
paret de pedres. Únicament destacarem la capella que possiblement
fou en un principi l’altar major pel fet d’estar enfront de l’entrada.
Està dedicada a Santa Escolàstica, que es troba dins un retaule
barroc de 1646. A aquesta santa, durant segles, es van fer rogatives
implorant la pluja, necessària en un terme tan sec com el nostre i on
es registren els mínims pluviomètrics de Mallorca.
Aquest santuari és visitat, per la seva proximitat, sobretot per la
gent de s’Alqueria Blanca i de Santanyí, però hauria de ser també lloc
de trobada dels altres pobles del terme de Santanyí, com Calonge i es
Llombards, i també dels nuclis costaners. Des del puig de Consolació
es divisa tot el nostre terme: lluny, la costa i més a prop, l’interior.
Al darrere queden el puig Gros i la penya Bosca, últims relleus de la
serralada de Llevant de Mallorca.

2. Ciutat de Mallorca
Els edificis més importants de la ciutat gòtica varen ser bastits, en
bona part, amb pedra de Santanyí. Ara i ací, només ens referirem a
algunes dades de l’exemple més destacat.
La Seu
L’any 1346 el bisbe Berenguer Batlle, bisbe de Mallorca entre 1332
i 1349, va restaurar el presbiteri i ordenà fer el tabernacle de pedra
de Santanyí on s’hi troba encastada. La càtedra episcopal o seient del
Bisbe és l’element que dóna nom a l’església Catedral, denominada
també Seu en els regnes de l’antiga Corona d’Aragó. Des de la càtedra
el Bisbe presideix les grans celebracions litúrgiques.
En els llibres d’obra de la Seu de Mallorca consten, evidentment,
les despeses en la compra de pedra. Així, el 1368 Jaume Mates
juntament amb Jaume Simó, picapedrers, i Servià, barquer, anaren a
cercar pedra bona per a als pilars a la costa de Santanyí i de Campos.
Hi estigueren tres jorns.18
Entre els pagaments efectuats l’any 1369 i enregistrats en el
corresponent llibre de fàbrica (despeses), apareixen quantitats
destinades a la construcció dels primers pilars, als treballs de
localització de les pedreres, a la realització de motlles per tallar les
pedres, a la preparació de les eines i al transport de les pedres des
de Santanyí fins a Ciutat, entre d’altres. El 14 de maig es va pagar 1
lliura i 19 sous en concepte de l’anada de tres dies del mestre Jaume
Mates, ab en Jacme Simon e ab en Servià, barquer, per sercar bona
pera als pilars, per la costera de Sentayí e de Campos. Paguí e costà
la barca, per cada dia, axí com nos poguem avinentar ab lo barquer,
XIII sous per cascun jorn. També a Jaume Mates, 1 lliura i 10 sous per
les dietes de tots durant els tres dies. Durant tot l’estiu se succeïren
les despeses per aixecar els pilars de la Catedral: jornals, mànecs
d’escodes, mestres, barquers, bastaixos...19
El llibre de fàbrica de 1389 informa de l’arribada a peu d’obra,
entre el 18 d’agost i el primers dies de setembre, de dues barques
carregades de pedra de Santanyí tallades per Guillem Marc, un dels
picapedrers proveïdors de l’obra. Els materials anaven dirigits a les
obres del portal del Mirador. Els mesos i anys següents seguiren les
arribades de pedra provinents de la costa santanyinera però també

18 PIFERRER, Pablo; QUADRADO, José Mª. Islas Baleares. Palma: Ayer, 1969. p. 420.
19 Es poden veure amb tot detall en la transcripció publicada a l’apèndix del llibre DOMENGE
I MESQUIDA [9], p. 284-286.
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i la murada que defensava el santuari de les possibles incursions
dels pirates. Dins la clastra es pot admirar el coll de cisterna i un
baix relleu de 1677, que pràcticament no es pot veure i que es va
reproduir damunt rajoles a la paret del costat. Després de pujar uns
escalons de pedra s’entra a l’església per un portal de mig punt.
Segons algunes referències documentals pareix que l’església
d’aquest santuari es va construir al segle xvi. És de volta de canó i té
quatre arcs de mig punt. El presbiteri es troba entrant a mà esquerra.
L’antiga imatge de la Mare de Déu fou restaurada als anys setanta i
col·locada dins una fornícula de pedra de Santanyí, envoltada d’una
paret de pedres. Únicament destacarem la capella que possiblement
fou en un principi l’altar major pel fet d’estar enfront de l’entrada.
Està dedicada a Santa Escolàstica, que es troba dins un retaule
barroc de 1646. A aquesta santa, durant segles, es van fer rogatives
implorant la pluja, necessària en un terme tan sec com el nostre i on
es registren els mínims pluviomètrics de Mallorca.
Aquest santuari és visitat, per la seva proximitat, sobretot per la
gent de s’Alqueria Blanca i de Santanyí, però hauria de ser també lloc
de trobada dels altres pobles del terme de Santanyí, com Calonge i es
Llombards, i també dels nuclis costaners. Des del puig de Consolació
es divisa tot el nostre terme: lluny, la costa i més a prop, l’interior.
Al darrere queden el puig Gros i la penya Bosca, últims relleus de la
serralada de Llevant de Mallorca.

2. Ciutat de Mallorca
Els edificis més importants de la ciutat gòtica varen ser bastits, en
bona part, amb pedra de Santanyí. Ara i ací, només ens referirem a
algunes dades de l’exemple més destacat.
La Seu
L’any 1346 el bisbe Berenguer Batlle, bisbe de Mallorca entre 1332
i 1349, va restaurar el presbiteri i ordenà fer el tabernacle de pedra
de Santanyí on s’hi troba encastada. La càtedra episcopal o seient del
Bisbe és l’element que dóna nom a l’església Catedral, denominada
també Seu en els regnes de l’antiga Corona d’Aragó. Des de la càtedra
el Bisbe presideix les grans celebracions litúrgiques.
En els llibres d’obra de la Seu de Mallorca consten, evidentment,
les despeses en la compra de pedra. Així, el 1368 Jaume Mates
juntament amb Jaume Simó, picapedrers, i Servià, barquer, anaren a
cercar pedra bona per a als pilars a la costa de Santanyí i de Campos.
Hi estigueren tres jorns.18
Entre els pagaments efectuats l’any 1369 i enregistrats en el
corresponent llibre de fàbrica (despeses), apareixen quantitats
destinades a la construcció dels primers pilars, als treballs de
localització de les pedreres, a la realització de motlles per tallar les
pedres, a la preparació de les eines i al transport de les pedres des
de Santanyí fins a Ciutat, entre d’altres. El 14 de maig es va pagar 1
lliura i 19 sous en concepte de l’anada de tres dies del mestre Jaume
Mates, ab en Jacme Simon e ab en Servià, barquer, per sercar bona
pera als pilars, per la costera de Sentayí e de Campos. Paguí e costà
la barca, per cada dia, axí com nos poguem avinentar ab lo barquer,
XIII sous per cascun jorn. També a Jaume Mates, 1 lliura i 10 sous per
les dietes de tots durant els tres dies. Durant tot l’estiu se succeïren
les despeses per aixecar els pilars de la Catedral: jornals, mànecs
d’escodes, mestres, barquers, bastaixos...19
El llibre de fàbrica de 1389 informa de l’arribada a peu d’obra,
entre el 18 d’agost i el primers dies de setembre, de dues barques
carregades de pedra de Santanyí tallades per Guillem Marc, un dels
picapedrers proveïdors de l’obra. Els materials anaven dirigits a les
obres del portal del Mirador. Els mesos i anys següents seguiren les
arribades de pedra provinents de la costa santanyinera però també

18 PIFERRER, Pablo; QUADRADO, José Mª. Islas Baleares. Palma: Ayer, 1969. p. 420.
19 Es poden veure amb tot detall en la transcripció publicada a l’apèndix del llibre DOMENGE
I MESQUIDA [9], p. 284-286.
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de Port Alt, de Felanitx i de Cala Vinyes, entre d’altres procedències.20
Pel que fa al portal del Mirador, consten algunes de les despeses
efectuades en la seva construcció. El dimecres 18 d’agost de 1398
de les obres de la Seu es varen pagar 17 lliures i 2 sous per huna
bercade de pere de Senteyí, d’en Guillem March, per lo portal.21
L’any 1390, Pere Morei es desplaçà a la pedrera de Santanyí per
tallar pedres d’imatges del portal nou de la Seu. Es pagà per dos dies
de la bístia amb què hi anà a raó de 4 sous i 6 diners el dia. També se
satisfé un traginer local que se’n dugué los contramolos que mestre
Morei envià als mestres de la pedrera de Santanyí.22
El 23 d’abril de 1391 es pagaren 9 sous per dos dies de la bístia
amb què mestre Pere Morei anà a la pedrera de Sentayí per talar
peres d’images del portal nou; i 1 sou per dos parells d’espardenyes
per al catiu de l’obra que acompanyà el mestre Morei. Una setmana
més tard, Pere Morei se’n tornà a Ciutat i per dos dies de la bístia
es pagaren 10 sous; també es pagà 1 sou i 6 diners a un traginer de
Santanyí que féu arribar els contramotlles que havia enviat el mestre
Morei als mestres de la pedrera de Santanyí. El dia 4 d’octubre del
mateix any, Guillem March de Santanyí cobrà 20 sous en paga de les
pedres que fa tallar per a les imatges i d’ajudar a carregar.23
Algunes de les sepultures medievals més interessants de la Seu
estan obrades amb pedra de Santanyí. En són bon exemple la
de Guillem de Vilanova, d’autor desconegut (1318); la de Ramon
Torrella, atribuïda a Pere Morei (1370); la del bisbe Galiana, atribuïda
a Llorenç Tosquella (circa 1380); i la de Berenguer Batle, atribuïda a
Arnau de Camprodon.24
Amb el permís del mestre major i dels canonges, adesiara el
sotsobrer venia algun material sobrant de les obres de la Seu, vendes
que eren més aviat de poca quantitat. Un exemple és quan el 1411 va
fer venda de tres pedres de Santanyí a l’escultor Llorenç Tosquella; el
1417, una dotzena de mitjans, dues pedres de galga i vint pedres de
Santanyí per a l’obra del palau del bisbe i també el mateix any, dues
pedres de Santanyí per a l’església de Sant Jaume.25

Un altre exemple d’aplicació de pedra de Santanyí, entre
moltíssims, el trobam en la construcció d’un carner a la capella
de Sant Nicolau de la catedral de Mallorca per a la confraria dels
xarquesos, el contracte del qual data del 29 d’octubre de 1461.
Signaven el contracte Pere Montserrat i Martí Pou, picapedrers d’una
part, i Martí Bartomeu i Jaume Llobet en nom dels sobreposats de
la confraria dels xarquesos de l’altra part. El carner i el païment
es construirien amb pedra de Rafalbeig excepto lapide porte dicti
carnerii quod habeat esse lapidis de Santanyi. El preu seria de 15
lliures i 10 sous a pagar en tres terminis, el darrer acabada l’obra.26
Per al cas de l’obra de la Seu resulta interessant conèixer tota
l’organització del treball a la pedrera. Els mestres directors de l’obra
sovint es desplaçaven a les pedreres per inspeccionar la feina dels
picapedrers i mudar els torns. Els mestres, alhora, podien enviar-hi
els motlles i controlaven tots aquests desplaçaments que, sens dubte,
comportaven despeses. Si la pedrera era pròxima a Ciutat, com la
de Port Alt, la despesa no era gaire elevada. Ara bé, per als casos de
Santanyí i de Felanitx tot resultava més complex. Així, calia llogar una
casa on vivien els picapedrers si és que no n’hi havia a la mateixa
pedrera. La casa també servia per aixoplugar els estris. De Ciutat se’n
portaven aixovar per cuinar, roba, ferramenta per tallar la pedra, etc.
El llibre d’obra de 1390-1391 conté la despesa del lloguer d’una
casa: Item, paguí als mestres per una casa que logaren a Sentayí, en
què dormien, sinch sous... Una altra dada del 14 de setembre de 1393
apunta les massions e despeses fetes per los hòmens qui an tallada
pedra a Santayí.27
I encara en el contracte establert entre el capítol catedralici i el
mestre escultor Juan de Salas, el dia 22 de febrer de 1526, s’assenyala
en primer lloc que ... vós dit mestre Joan de Salas siau tengut en
obrar lo portal del Chor de pedra de Santanyí ab los personatges y
obras romanas ab la forma y manera per vós donada.28

20 SASTRE MOLL, Jaume. La Seu de Mallorca (1390-1440). La prelatura del bisbe Lluís de
Prades i d’Arenó. Palma: Consell de Mallorca, 2007. p. 168-171.
21 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 287.
22 PIFERRER; QUADRADO [18], p. 420.
23 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 288.
24 ORTIZ MORENO, Cristina. “Item eligo sepulturam”. Els espais de la mort a ciutat de Mallorca
(segles XIII-XVI). Treball Final de Màster. (2014). (inèdit).
25 SASTRE MOLL [20], p. 91.

26 ARM, Prot. F-125, f. 184r-184v. Document transcrit a BARCELÓ CRESPÍ, Maria. “Nous documents sobre l’art de la construcció. III”. BSAL, 65, (2009), p. 244.
27 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 256.
28 BARCELÓ CRESPÍ, Maria; ROSSELLÓ BORDOY, Guillem: “De bell nou altres novetats entorn
de Joan de Salas”. BSAL, 47, (1991), p. 264.
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de la bístia amb què hi anà a raó de 4 sous i 6 diners el dia. També se
satisfé un traginer local que se’n dugué los contramolos que mestre
Morei envià als mestres de la pedrera de Santanyí.22
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amb què mestre Pere Morei anà a la pedrera de Sentayí per talar
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a Llorenç Tosquella (circa 1380); i la de Berenguer Batle, atribuïda a
Arnau de Camprodon.24
Amb el permís del mestre major i dels canonges, adesiara el
sotsobrer venia algun material sobrant de les obres de la Seu, vendes
que eren més aviat de poca quantitat. Un exemple és quan el 1411 va
fer venda de tres pedres de Santanyí a l’escultor Llorenç Tosquella; el
1417, una dotzena de mitjans, dues pedres de galga i vint pedres de
Santanyí per a l’obra del palau del bisbe i també el mateix any, dues
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Un altre exemple d’aplicació de pedra de Santanyí, entre
moltíssims, el trobam en la construcció d’un carner a la capella
de Sant Nicolau de la catedral de Mallorca per a la confraria dels
xarquesos, el contracte del qual data del 29 d’octubre de 1461.
Signaven el contracte Pere Montserrat i Martí Pou, picapedrers d’una
part, i Martí Bartomeu i Jaume Llobet en nom dels sobreposats de
la confraria dels xarquesos de l’altra part. El carner i el païment
es construirien amb pedra de Rafalbeig excepto lapide porte dicti
carnerii quod habeat esse lapidis de Santanyi. El preu seria de 15
lliures i 10 sous a pagar en tres terminis, el darrer acabada l’obra.26
Per al cas de l’obra de la Seu resulta interessant conèixer tota
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El llibre d’obra de 1390-1391 conté la despesa del lloguer d’una
casa: Item, paguí als mestres per una casa que logaren a Sentayí, en
què dormien, sinch sous... Una altra dada del 14 de setembre de 1393
apunta les massions e despeses fetes per los hòmens qui an tallada
pedra a Santayí.27
I encara en el contracte establert entre el capítol catedralici i el
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en primer lloc que ... vós dit mestre Joan de Salas siau tengut en
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20 SASTRE MOLL, Jaume. La Seu de Mallorca (1390-1440). La prelatura del bisbe Lluís de
Prades i d’Arenó. Palma: Consell de Mallorca, 2007. p. 168-171.
21 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 287.
22 PIFERRER; QUADRADO [18], p. 420.
23 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 288.
24 ORTIZ MORENO, Cristina. “Item eligo sepulturam”. Els espais de la mort a ciutat de Mallorca
(segles XIII-XVI). Treball Final de Màster. (2014). (inèdit).
25 SASTRE MOLL [20], p. 91.

26 ARM, Prot. F-125, f. 184r-184v. Document transcrit a BARCELÓ CRESPÍ, Maria. “Nous documents sobre l’art de la construcció. III”. BSAL, 65, (2009), p. 244.
27 DOMENGE I MESQUIDA [9], p. 256.
28 BARCELÓ CRESPÍ, Maria; ROSSELLÓ BORDOY, Guillem: “De bell nou altres novetats entorn
de Joan de Salas”. BSAL, 47, (1991), p. 264.
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Exportació de pedra de Santanyí
En el marc dels territoris de la Corona d’Aragó es pot destacar, a
tall d’exemple, la utilització de la pedra de Santanyí a dos indrets tan
emblemàtics com són les residències reials de Barcelona i de Nàpols.
Ens centrarem en el cas de Nàpols.
Nàpols
El Castell Nou
L’eixida de Mallorca de Guillem Sagrera, obligat per les diferències
econòmiques amb els defenedors de la mercaderia, va deixar
inacabada la llonja nova de Ciutat. La proposta formulada pel
monarca Alfons el Magnànim, de participar a les obres del castell
Nou de Nàpols, donà una singular importància al pedreny mallorquí,
sobretot de la zona de Felanitx i Santanyí. És gràcies a l’estudi de
Joan Muntaner que podem saber moltes dades sobre la preparació
de la pedra: com havia de ser tallada, mides i destinació expressa
del lloc on s’havia de col·locar al castell napolità; cosa que fa pensar
que les recomanacions i ordes del mestre felanitxer eren seguides de
prim compte pels picapedrers de l’empresa familiar dels Sagrera.29
De manera especial a partir de la presència de Guillem Sagrera
a Nàpols el transport de pedra envers Itàlia es convertí en cosa
habitual, bé salpant les naus des de Portopetro o bé des de Ciutat. Vet
ací algunes de les despeses satisfetes per la Procuració Reial:
- El 4 de febrer de 1447 la Procuració Reial pagava 15 lliures a
mestre Guillem Sagrera, picapedrer, per 11 pedres de Santanyí, de
formes diverses, que s’havien d’enviar a Nàpols, reclamades pel rei.30
- El 3 de novembre de 1450 la Procuració Reial donava 109 lliures
i 5 sous a Antoni Sagrera i Cristòfol Vilasclar, picapedrers, per nou
barcades de pedra que havien tallat a la pedrera de Felanitx per al
castell Nou de Nàpols, a raó de 30 lliures per barcada. Carregaren una
altra barca a Portopetro. El mateix dia, pagava 9 lliures a Lleonard
Forest, patró de barca, per tres viatges de pedra de Cala sa Nau al port
de Portopetro i d’allí posada a la nau de Martí Gual, mercader que es
trobava en dit port per portar-la a Nàpols. Igualment, es pagaren 25
lliures i 10 sous a Domingo, patró de barca genovès: d’una banda, 22
lliures i 10 sous per una barcada de pedra de Felanitx, des de Cala sa

Nau al moll de Ciutat i, de l’altra 3 lliures per fer descarregar la dita
pedra per trametre-la a Nàpols posteriorment.31
- El 10 de maig de 1469 Cristòfol Vilasclar reconeixia que el
mercader Joan Bartomeu li havia pagat 320 lliures corresponents al
preu de 135 peces de pedra de Santanyí per a les necessitats del rei
a Nàpols.32
En opinió de Vicenç M. Rosselló Verger fou possible construir la
volta estrellada del castell napolità de 26 x 26 metres gràcies a la
pedra, resistent i lleugera, de Santanyí. La sala dels barons del castell
Nou, al llarg dels temps, ha estat mereixedora de gran admiració.33
Altres aplicacions de la pedra de Santanyí
En principi la pedra de Santanyí era emprada com a material
estructural en la construcció d’edificis importants, com ja s’ha
assenyalat. Ara bé, pel seu bon obrar, també pot ser aplicada a
elements decoratius com escuts, escultures, làpides, taules, bancs,
seients, piques, canals de reguiu o contenidors d’aigua.34
Algunes dades referides a la baixa edat mitjana així ho constaten:
- El 20 de desembre de 1443 Simó Xipra i Pere Noguera,
picapedrers de Ciutat, es comprometien a construir quoddam algup
pro tenendo aquam a l’alqueria de Guillem Albert de Santanyí. Els
picapedrers bestreurien tam provisionum et tam pro calia seu calx,
pertret, guix quam lapidum excepto trespoll quod vobis [Guillem]
teneamini tradere in locho uibi facimus dictum aliup. Et eciam
teneamini tirar lapidis de la pedrera cum vestris bestiis usquam ad
dictm opus hoc siquide aliup vobis facimus. El preu acordat era de
190 lliures a satisfer en tres terminis: 40 lliures en el moment de
signar el contracte en presència del notari i dels testimonis, 50 lliures
al final de la Quaresma i 100 lliures al final de l’obra. Actuaren de
testimonis Francesc des Brull, mercader, i Andreu Amigó, paraire,
ciutadans de Mallorca.35 No s’indica on era la pedrera ni el tipus de
pedra emprada. Cal pensar que seria d’allà mateix, de Santanyí.

29 MUNTANER BUJOSA, Joan. “Piedra de Mallorca en el Castel Novo de Nápoles. Datos para la
biografía de Guillermo Sagrera”. BSAL, XXXI, (1962), p. 615-630. Val a dir que en la llarga relació
de pedra exportada a Nàpols, Muntaner no sempre n’indica la procedència.
30 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Felanitx, 1228-1599. Felanitx: Gràfiques Llopis,
1997. p. 140.

31 ROSSELLÓ VAQUER [30], p.143 i 144.
32 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Cronicó felanitxer. Apèndix. S. XIII-XVI. Felanitx: Ramon Llull,
1986. p. 69. Citat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria. “Notes sobre els Vilasclar, picapedres”. BSAL, 49,
(1993), p. 134.
33 ROSSELLÓ VERGER [3]. p. 420.
SERRA DESFILIS, Amadeu. “ ‘È cosa catalana’: la gran sala de Castel Nuovo en el contexto
mediterráneo”. Annali di Architectura, 12, (2000), p. 7-16.
34 FULLANA I LLOMPART, Miquel. “Un pedreny mallorquí famós”. BSAL, XLI, (1985), p.19-22.
PONS, MIQUEL. Els escuts del terme de Santanyí. Santanyí: Ajuntament de Santanyí; Associació
de persones majors de S’Alqueria Blanca i Portopetro, 2009.
35 ARM, Prot. M-229, f. 60r-60v. Document publicat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria: “Nous documents
sobre l’art de la construcció. II”. BSAL, 63, (2007), p. 209-210.
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Nau al moll de Ciutat i, de l’altra 3 lliures per fer descarregar la dita
pedra per trametre-la a Nàpols posteriorment.31
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Altres aplicacions de la pedra de Santanyí
En principi la pedra de Santanyí era emprada com a material
estructural en la construcció d’edificis importants, com ja s’ha
assenyalat. Ara bé, pel seu bon obrar, també pot ser aplicada a
elements decoratius com escuts, escultures, làpides, taules, bancs,
seients, piques, canals de reguiu o contenidors d’aigua.34
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29 MUNTANER BUJOSA, Joan. “Piedra de Mallorca en el Castel Novo de Nápoles. Datos para la
biografía de Guillermo Sagrera”. BSAL, XXXI, (1962), p. 615-630. Val a dir que en la llarga relació
de pedra exportada a Nàpols, Muntaner no sempre n’indica la procedència.
30 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Noticiari de Felanitx, 1228-1599. Felanitx: Gràfiques Llopis,
1997. p. 140.

31 ROSSELLÓ VAQUER [30], p.143 i 144.
32 ROSSELLÓ VAQUER, Ramon. Cronicó felanitxer. Apèndix. S. XIII-XVI. Felanitx: Ramon Llull,
1986. p. 69. Citat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria. “Notes sobre els Vilasclar, picapedres”. BSAL, 49,
(1993), p. 134.
33 ROSSELLÓ VERGER [3]. p. 420.
SERRA DESFILIS, Amadeu. “ ‘È cosa catalana’: la gran sala de Castel Nuovo en el contexto
mediterráneo”. Annali di Architectura, 12, (2000), p. 7-16.
34 FULLANA I LLOMPART, Miquel. “Un pedreny mallorquí famós”. BSAL, XLI, (1985), p.19-22.
PONS, MIQUEL. Els escuts del terme de Santanyí. Santanyí: Ajuntament de Santanyí; Associació
de persones majors de S’Alqueria Blanca i Portopetro, 2009.
35 ARM, Prot. M-229, f. 60r-60v. Document publicat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria: “Nous documents
sobre l’art de la construcció. II”. BSAL, 63, (2007), p. 209-210.
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- En el contracte establert el 5 de maig de 1479 entre els picapedrers
de Sóller, Vicenç Despuig i Bartomeu Castanyer, i Francesc Aixaló,
donzell, els primers es comprometien a fer una cèquia de canals
de pedra de la pedrera de Sentayí, bona e stanya i a tallar o fer
tallar totes les canalls a la dita obra necessàries de la dita pedra de
Sentayí a la possessió del donzell situada a prop del coll o estret de
Valldemossa.36
- Francesc Sagrera, prevere, fill de Guillem Sagrera, va ser
l’encarregat de portar a terme el sepulcre de Ramon Llull a l’església
conventual de Sant Francesc de Ciutat, obra que no acabà. El dimarts
23 d’octubre de 1487 els jurats signaren un contracte amb l’artista i
prevere i li encarregaren pedra de Santanyí per esculpir-hi les armes
de Mallorca.37
- El dia 13 de juny de 1496 els sobreposats del gremi dels ferrers
acordaven amb Pere Alzines, picapedrer, la construcció del cor de la
capella de Sant Andreu de la ciutat de Mallorca. Una de les obres a
realitzar era al peu d’un arc una picha per tenir la aygo beneyta de
pedra de Sentenyí.38
- El 9 de desembre de 1499 Gabriel Sant Martí, picapedrer,
reconeixia als sobreposats del gremi dels ferrers, el manescal Gabriel
Blanc i el carder Bernat Ferrer, haver rebut 34 sous, de major
quantitat, per illis duabus fenestris quadratis cum bocellis quas ego
ex lapide ville de Sancto Agnino feci per a la capella de Sant Andreu,
on els ferrers tenien la seva seu sota l’advocació de Sant Eloi.39
- El 1503 a l’inventari de béns de Miquel Quintana, mercader de
Ciutat, consta una pedra de Sentayí per una finestra.40
- A l’entrada de l’alberg de Gregori Burgues, situat davant la
capella de Sant Feliu de Ciutat, hi havia el 1504 moltes pedres de
Sanctany sens obrar per fer la escala e rambador del dit alberch.41
- El 1506, en la relació de despeses de materials i mà d’obra, de
les obres d’una casa de Ciutat (el document no especifica quina) es

pagaren 2 lliures i 8 sous per IIII pedres de Santanyí per la finestre
del studi.42
- A l’inventari de la casa de Bartomeu Pastor de Llucmajor,
escripturat el 30 de maig de 1508, es relaciona una pique de pedre
de Santany per tenir stillador de stillar aygue gran ab les armes de
Pastor.43
- Bernat Castanyer de Sóller, el 24 de març de 1509, reconeixia
deure a Bartomeu Pagès, notari, 9 lliures pel preu de la compra que
li féu de unum portal de lapidibus de Sancto Anyino in quo sunt
XIIII volsos et XI pecie de peus drets. Prometia pagar dita quantitat a
la propera festa de Sant Andreu.44
- El 12 de juny de 1509 es redactava el contracte entre Antoni de
Verí, ciutadà i doctor en lleis, i Sebastià Isern, picapedrer. Isern es
comprometia, entre d’altres coses, a fer un gentil portal de studi de
pedra de Sanctagní ab les armes dalt que tendran dos àngels oletons
y les altres pesses obrades al hacustumat i, a més, una finestra qui
respondrà a la carrera e serà de pedra de Sanctagní ab tot son
compliment.45
- El 5 de febrer de 1512 a l’inventari de béns de Salvador Terrers,
mercader de Ciutat, consta a l’entrada de la casa una pica de pedra
de Santanyí, i dos pesses de pedra de Santanyí per peus drets de portal
e una linda. Aquests materials es trobaven a casa seva a la vora de
molta pedra vella e mitjans grossos per metre en obra.46
- El dia 24 de juny de 1528, a l’inventari del picapedrer Daniel
Pou, constava una pica de pedre de Sanctagní de larch circha VI
palms y de ample de circha III palms la qual lo dit defunct havia
trete en la carrere derrere Sanct Domingo de la casa havia venuda a
la beguine Bergue. Atrobí en los levadors d’en Pere Joan parayre qui
sta en la plaça del Mercat una piqua de pedre de Sanctany de tenor
de circa sinquante quarters la qual lo dit defunct de mentre vivia li
havie comanada.47 A l’encant que seguí l’inventari, el 17 de setembre
de 1528, hi consta que Francesc Riera, apotecari, adquirí per 3

36 ARM, Prot. M-251, f. 38r-38v. Publicat per BARCELÓ CRESPÍ, Maria: “Nous documents sobre
l’art de la construcció”. BSAL, 59, (2003), p. 230.
37 ARM, EU 18, f. 78r-78v. El contracte ha estat publicat diverses vegades. PARCERISA, F. J.;
PIFERRER, P.: Recuerdos y bellezas de España. Mallorca, Palma: Olañeta, 2004, p. 266-267. Hi
ha altres edicions més antigues. Fragments del contracte són a CUSTURER, Jaime: Disertaciones
históricas del beato Raimundo. Mallorca: Imprenta de Miguel Capó, 1700. p. 72-73. També a
Furió, A.: Diccionario histórico de los ilustres profesores de las Bellas Artes en Mallorca. Palma:
Editorial mallorquina de Francisco Pons, 1946, p. 249-250.
38 ARM, Prot. P-391, f. 81r-84r.
39 ARM, Prot. P-394, f. 247v-248r. Document transcrit a Barceló Crespí [26], p. 249-250.
40 ARM, Prot. M-612, f. 137r.
41 ARM, Prot. M-612, f. 184r.

42 ARM, Prot. R-573, f. 212r-213v. Document publicat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria: “Nous
documents sobre l’art de la construcció” [36], p. 237-239. També citat a BARCELÓ CRESPÍ,
Maria; ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. La casa gòtica a la ciutat de Mallorca. Palma: Lleonard
Muntaner, 2009. p. 139.
43 ARM, Prot. S-635, f. 62r-64r.
44 ARM, Prot. M-597, f. 21r-21v.
45 ARM, Prot. M-734, f. 82r-82v. Document transcrit a BARCELÓ CRESPÍ [36], p. 242-243.
Document citat a PASCUAL, Aina. La casa y el tiempo. Interiores señoriales de Palma. Palma:
Olañeta, 1988.Tom I, p. 126. Igualment a BARCELÓ CRESPÍ; ROSSELLÓ BORDOY [42]. p. 33.
46 ARM, Prot. T-860, f. 95r.
47 ARM, Prot. S-635, f. 217r i 218r.
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36 ARM, Prot. M-251, f. 38r-38v. Publicat per BARCELÓ CRESPÍ, Maria: “Nous documents sobre
l’art de la construcció”. BSAL, 59, (2003), p. 230.
37 ARM, EU 18, f. 78r-78v. El contracte ha estat publicat diverses vegades. PARCERISA, F. J.;
PIFERRER, P.: Recuerdos y bellezas de España. Mallorca, Palma: Olañeta, 2004, p. 266-267. Hi
ha altres edicions més antigues. Fragments del contracte són a CUSTURER, Jaime: Disertaciones
históricas del beato Raimundo. Mallorca: Imprenta de Miguel Capó, 1700. p. 72-73. També a
Furió, A.: Diccionario histórico de los ilustres profesores de las Bellas Artes en Mallorca. Palma:
Editorial mallorquina de Francisco Pons, 1946, p. 249-250.
38 ARM, Prot. P-391, f. 81r-84r.
39 ARM, Prot. P-394, f. 247v-248r. Document transcrit a Barceló Crespí [26], p. 249-250.
40 ARM, Prot. M-612, f. 137r.
41 ARM, Prot. M-612, f. 184r.

42 ARM, Prot. R-573, f. 212r-213v. Document publicat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria: “Nous
documents sobre l’art de la construcció” [36], p. 237-239. També citat a BARCELÓ CRESPÍ,
Maria; ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. La casa gòtica a la ciutat de Mallorca. Palma: Lleonard
Muntaner, 2009. p. 139.
43 ARM, Prot. S-635, f. 62r-64r.
44 ARM, Prot. M-597, f. 21r-21v.
45 ARM, Prot. M-734, f. 82r-82v. Document transcrit a BARCELÓ CRESPÍ [36], p. 242-243.
Document citat a PASCUAL, Aina. La casa y el tiempo. Interiores señoriales de Palma. Palma:
Olañeta, 1988.Tom I, p. 126. Igualment a BARCELÓ CRESPÍ; ROSSELLÓ BORDOY [42]. p. 33.
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lliures una pique de pedre de Santany de tenor de circa sinquanta
quarters.48
Després dels diversos aspectes tractats sobre la nostra pedra,
sols afegirem que aquest petit estudi vol posar en valor, una vegada
més, l’anomenada pedra de Santanyí i, sobretot, vol ser un senzill
homenatge a les persones que hi han fet feina al llarg de la història,
des de la pedrera fins a l’obra acabada i col·locada al seu lloc de
destí.

POTENCIAL DESESTACIONALITZADOR
DE L’ARQUEOLOGIA A SANTANYÍ
Núria Martínez Rengel1

Quan a Espanya se la començava a veure com a un destí per a un
turisme creixent que acabaria convertint-se en un turisme de masses,
l’economia reflectia un país amb un desenvolupament incipient que
necessitava l’entrada de capital estranger amb el dinamisme econòmic
que això representaria.
Aquesta activitat, el turisme, que es va iniciar com un entreteniment
elitista i anecdòtic s’ha convertit en un dels pilars de la macroeconomia
a nivell mundial. Dels 300 milions de viatgers que es varen moure en
1984 passaríem a 700 milions de persones a l’any 2000.2
Aquesta absorció de places es reflecteix en els over booking
que sovint es produeixen en els grans hotels de les illes durant la
temporada alta, ja que durant els mesos de manco ocupació, els hotels
o tanquen les seves portes o, en cas de mantenir-se oberts, ho fan en
un percentatge de la seva superfície, malgrat que actualment alguns
hotels mantenen una oferta hivernal especialitzada. Això reflecteix
una economia fluctuant que manté subjecte a l’individu local, resident,
a la despesa que efectua l’individu no local, no resident.
Majoritàriament les inversions econòmiques s’han canalitzat cap
al sector turístic. La densitat empresarial a les llles Balears és una de
les més altes del sector a Espanya (Manera, 2002) i una de les que
més mortalitat empresarial pateix a temporada baixa (Reina, 2001).
Les víctimes son les petites i mitjanes empreses que executen els seus
serveis en diferents sectors que pateixen una gran dependència del
turisme. (construcció, restauració, comerç, etc.).
A les illes la única indústria existent actualment és la subsidiària
del turisme, la resta (pells, perles, sabates, cultius) han passat a ser
produccions gairebé artesanals pel nombre de treballadors que hi fan feina.

48 ARM, Prot. P-686, f. 204. Citat a BARCELÓ CRESPÍ, Maria. “Daniel Pou, lapiscida (? -† 1528)”,
Randa, 61, Miscel·lània Gabriel Llompart/1,(2008), p. 93-101.

1 Martínez Rengel, N. Doctorando Dpto. Prehistoria i Arqueologia. UNED. DEA en Prehistoria i
Arqueologia UNED. Llicenciada en Història especialitat Prehistoria i Arqueologia, UB (Universitat
de Barcelona).
2 Vallejo Pousada, R. 2002. “Economía e Historia del Turismo Español en el s.XX” Historia
Contemporánea 25.
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Aquesta estacionalitat de la que xerren els especialistes és altament
negativa. Si bé és veritat que disminuir el cost d’ una estància a les
Illes Balears, fa que es pugui oferir més pernoctacions a manco preu,
la baixa especialització formativa del treballador en altres sectors,
implica que malgrat la gran mobilitat inte empresarial existent, el
treballador sovint no pugui sortir d’una feina subjecte a la “temporada”.
Amb un 60% aproximadament de contractació eventual, l’economia
balear pateix una fluctuació que oscil.la entre l’òptim de maig a
septembre, un manteniment en els mesos d’abril i octubre pels que
fan feina a grans hotels o restauració sense pernoctació i un descens
del consum que resulta crític pels empresaris locals entre els mesos
de novembre i març, ambdós inclosos, i que en els darrers cinc anys
no pareix que hagi de remuntar perceptiblement durant la campanya
de Nadal.
En comunitats on el turisme és una indústria més, la dependència
econòmica és menor. Comunitats Autònomes cóm País Valencià
o Catalunya, ambdós destins turístics, gaudèixen d’una baixa
estacionalitat estiuenca ja que la seva oferta turística ho és tan d’oci
com cultural. En aquests casos s’ha potenciat la imatge de destí
cosmopolita, bressol d’ arts i cultura, utilitzant la mediterraneïtat com
un factor més i no com la base del seu poder d’atracció.
Cedir el comandament completament a allò que succeeix en un
territori durant cinc o sis mesos a l’any és acceptar un gran risc i
això fa que oferir alternatives que puguin ser afegides als recursos de
crida, que actuen com a reclam turístic durant i fora l’època d’estiu,
sigui imprescindible.
El terme desestacionalització neix durant la legislatura 1995-1999
amb l’aprovació del primer Plà de Desestacionalització Turística. El
creixement exponencial que varen experimentar les arribades a les
Illes Balears varen passar de 3,800,000 passatgers al 1971 als més de
13 milions al 2001. Un increment de gairebé 10 milions de viatgers
en 10 anys.
Si ens centrem en el període en el qual aquests turistes han arribat
a les illes veiem que el percentatge arribat entre abril i octubre
representa el 85% i que el 90% de la demanda turística es continua
produint en 6/7 mesos.3
El model formulat per Butler (Butler, 1980) estableix les sis fases
d’evolució d’un Àrea Turística:
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Les Illes Balears com a destinació ha passat per les cinc primeres
fases d’evolució i segons la nostra percepció a l’hora de desenvolupar
aquesta tasca d’investigació, actualment el destí es troba en una fase
de Declivi i és imprescindible un Rejoveniment per poder afrontar
les properes dècades oferint una destinació alternativa i novedosa,
reinventada, que pugui atreure a un flux de turistes de qualitat als que
les quatre “s” britàniques “sand, sun, sex and sea” no siguin l’objectiu
principal quan visiten l’arxipèlag.4
Knowles y Curtis (1999) planteixen la “tesis del declive irreversible
de los destinos de sol y playa españoles de segunda generación” i
consideren irreversible el declivi pel desgast de la oferta i la possible
competència. És evident que si un turista es dirigeix any rere any al
mateix destí i any rere any rep els mateixos estímuls i l’únic canvi és
la degradació de l’entorn, probablement acabarà provant destinacions
noves que, al manco, tinguin l’atractiu de la novetat.
Una de les característiques que diferencien als turistes que arriben
a les illes dels que fluctuen d’un destí a un altre és que sovint estan
fidelitzats i realitzen un o dos viatges a l’any a les illes . Si bé això és
cert, també s’ha de tenir en compte que s’ha produït un canvi en un
percentatge elevat, ha hagut un canvi de clients, actualment arriben a
les illes turistes amb manco poder adquisitiu que han escurçat la seva
estada i que aprofiten les ofertes “tot inclòs” per a realitzar despeses
mínimes durant els dies que passen a l’arxipèlag.
A noltros això ens indica que pentura aquest turista tipus no és
el que tots els vinculats d’una manera o d’un altre en el món del
turisme voldríem. És veritat que aquells que obtenen beneficis amb
les pernoctacions persegueixen un “complet” durant tota la temporada
per amortitzar la inversió que realitzen en infraestructures i personal.
Però també és veritat que la societat balear no la formen només
aquest tipus d’empresaris. És per això que incorporar campanyes de
difusió de les nostres illes que arribin a persones amb inquietuds
culturals que les duguin a dirigir-se un poc manco a sa platja i un poc
4 Amer Fernández, Joan. (2009) Los debates sobre la percepción social del turismo en las Islas
Baleares. Nimbus (revista), nº23-24, pàg.5-23.
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més a l’interior, a conèixer què són realment les Illes Balears i quina
és la seva identitat un cop deixen de trepitjar arena, podria ajudar a
dispersar aquest flux de gent cap a zones que actualment no reben
pràcticament cap benefici d’aquesta invasió pacífica i sovint desitjada
que representa el turisme per a Mallorca.
L’oferta cultural de les Illes Balears és abundant i podem nomenar
museus, edificis singulars, castells, amb diferents rutes per a que
els turistes puguin visitar-los. El Patrimoni Arqueològic s’ofereix a
Mallorca com un recurs més sense donar-li cap singularitat especial.
A Menorca i Eivissa aquesta oferta està més especialitzada existint,
inclús, empreses que es dediquen a realitzar visites a jaciments
arqueològics amb turistes interessats en aquest tipus de patrimoni.
Com a exemple paradigmàtic tenim la nominació de Menorca com a
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO gràcies a les seves restes
arqueològiques.
El potencial de l’ Arqueologia com a agent desestacionalitzador
complementari és il·limitat. I això és degut a les possibilitats que
ofereix. Tant es pot museïtzar un espai arqueològic creant un itinerari
amb explicacions que permetin al visitant recrear el modus de vida
dels antics habitants de s’ Illa; com organitzar actes lúdics ja siguin
concerts, recreacions teatrals, tallers que acostin l’arqueologia a les
persones interessades, etc. Al voltant de Santanyí ja hi ha llocs on
es duen a termes totes aquestes activitats que són promocionades
per entitats locals i voluntaris que intenten acostar el jaciment a la
gent perquè coneguin de primera mà el que tenen al costat de casa i
això ajudi a hom a prendre comciència de la importància que poden
tenir aquests jaciments per promocionar la zona. En aquest cas estem
xerrant dels Clossos de Can Gaià, un jaciment on començant de no
res s’està aconseguint que es puguin fer campanyes regulars i que s’
afavoreixi el seu coneixement entre els turistes que visiten Portocolom
i Felanitx i pernocten en determinats hotels.
La possibilitat de crear una xarxa de jaciments amb diferents rutes
que obeeixin a diferents moments històrics i/o prehistòrics de les
illes, i la riquesa en vestigis que aquesta terra amaga, converteixen
l’arxipèlag en un gran parc arqueològic que està esperant ser descobert
i apreciat en la seva justa mesura.
Si diferents municipis acordessin posar en comú aquesta necessitat,
la creació d’una xarxa arqueològica a la illa seria possible. Si cada
municipi en cuidés un o dos dels seus jaciments i els intentés oferir com
a actiu desestacionalitzador, aquesta possibilitat deixaria de ser una
utopia i es convertiria en una realitat. I si any rera any aquest nombre
de jaciments podés anar augmentant, finalment, hauríem conservat,

restaurat, consolidat i difós un patrimoni de valor incalculable per a
les futures generacions.
Aquest gran museu a l’aire lliure que és Mallorca tan sols necessita
certa ordenació i el convenciment dels organismes competents de que
posseeixen una eina amb la qual l’illa balear més gran es converteixi
també en un referent europeu de turisme arqueològic-cultural i deixi
de ser vist únicament com a un destí turístic de sol i platja.
Però el producte turístic cultural en general i arqueològic en
particular, no ha de ser vist tan sols com una oferta que complementi
al producte de sol i platja o que permeti desestacionalitzar mitjançant
sinèrgies amb altres productes com l’agroturisme o el senderisme. El
turisme arqueològic és un turisme que potencialment i en el futur, pot
ser un reclam en sí mateix i aquestes sinèrgies amb altres productes
com els anomenats poden convertir-lo en un referent diferent respecte
a altres destinacions culturals o arqueològiques.
Com es pot observar, conjugar un turisme sostenible amb un
territori que intenta conservar les seves qualitats naturals sense restar
actius a la principal indústria econòmica de les Illes Balears, fa que la
recerca d’eines desestacionalitzadores es configuri com una necessitat
i no com una opció.
Fins avui, el cicloturisme, el senderisme, la gastronomia i altres
atractius que s’han afegit al binomi “sol i platja” han fet que les nostres
illes resultessin atractives per a milions de viatgers.
Resulta irònic el fet de que un dels nostres majors i millors
patrimonis, l’arqueologia, no hagi estat mai la protagonista d’aquest
maridatge.
Introduir la idea de que l’arqueologia com a agent desestacionalitzador
pot generar recursos que es puguin reinvertir en aquesta disciplina
i que permetin la conservació, consolidació, divulgació i museïtzació
dels jaciments escollits, tal vegada ens permetrà aconseguir que el
resident contempli l’arqueologia com un recurs més al seu abast i
que pot contribuir a millorar la qualitat d’un turisme cada cop menys
inversor.
La no inclusió del patrimoni arqueològic com a agent
desestacionalitzador suposa un desperdici de recursos que no ens
podem permetre.
En el moment de redactar aquesta comunicació, el municipi de
Santanyí no posseeix un catàleg de protecció de patrimoni per a cada
un dels seus nuclis de població amb un inventari real de les restes
que podem trobar al municipi i de l’estat de conservació en el que es
troben.
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Quan ens referim a inventari real, xarrem de un inventari on les
restes documentades siguin les que hi ha en el present, no d’un
inventari realitzar a partir de la bibliografia recollida que no reflecteix
la realitat.
Al repassar l’inventari arqueològic de la zona realitzat pel Consell
Insular de Mallorca, en molts casos s’indica la necessitat de dur a
terme actuacions urgents de consolidació i conservació que no s’han
dut a terme.
La llei 16/1985 en el la seva disposició addicional primera estableix
que tots aquells bens que hagin estat declarats històrico-artístics o
inclosos en l’inventari de Patrimoni artístic i arqueològic d’Espanya,
passen a considerar-se i denominar-se BIC quedant sotmesos al règim
jurídic dels bens d’interès cultural.
La lassitud de les administracions insulars en gestió de patrimoni
és pràcticament absoluta. La manca de recursos físics i econòmics
influeix en que sovint es reaccioni quan una troballa o un atemptat
contra el patrimoni pot ser utilitzar per a aconseguir una plana als
diaris i es converteix en un arma que esgrimeixen els uns i els altres.
A Santanyí els jaciments que es localitzen tenen la suficient entitat;
xerram de poblats calcolítics, coves d’inhumació pretalaiótiques,
poblats talaiótics; com a per sí mateixos permetre l’establiment de
rutes prehistòriques ben documentades que ofereixin una alternativa
cultural al sol i la platja. Aquestes restes no necessiten primeres planes
per a ser conegudes. En la seva gran majoria van ser enumerades a
les NNSS de 1985 i ho han tornat a estar a les darreres NNSS. A més,
gaudeixen del seu estat de BIC que els hi garanteix la conservació.
El fet de conservar, consolidar, recuperar i difondre l’existència del
que ja tenim en el territori ens permet donar-les-hi un valor afegit;
la possibilitat de crear un centre d’interpretació sobre la prehistòria
del terme, exposicions no permanents com les que realitzen a altres
pobles, conferències ventes promocionals, etc; permetria a més d’
acollir persones a les que mobilitza l’afany de coneixement recaptar
ingressos per a mantenir aquestes activitats.
Pensem que és el moment d’oferir a Santanyí (tal com ja estan
fent altres municipis de Mallorca) la possibilitat de gestionar el seu
patrimoni d’un altre manera.
Un 20 de maig de fa uns 120 anys, en el Botlletí de la Societat
Arqueològica Lul-liana es descrivia
a l’actuació cap al patrimoni arqueològic de les persones que
habitaven el terme de la següent forma:
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“Bronces antiguos (…) recogidos recientemente en las necrópolis
de Santanyí tan ricas en prendas de valor arqueológico y tan faltas
de una intervención inteligente en las presentes destrucciones y
explotaciones de que son objeto” (Ferrà, 1985:89).

Malauradament, la situació no ha canviat. Segons el Ministeri de
Cultura, a Santanyí trobem un llistat de 76 localitzacions amb restes
d’interès arqueològic. La Carta Arqueològica de Santanyí comptabilitza
163 jaciments arqueològics en total. Hem de tenir en compte que
dintre d’aquest recompte existeixen jaciments que ja no hi són.
Localitzar 163 jaciments arqueològics en un espai de 126Km2
implica un índex d’ocupació de més d’un jaciment per Km2.
Si tenim en compte l’estat en el que es troben molts d’aquests
jaciments, lo verdaderament miraculós és que hagin arribat fins als
nostres dies.
La Talaia des Carritx, Ses Talaies de Can Saig, Son Cosme Pons, Sa
Bassa Llova, on, per posar un exemple, a les NNSS de 1985 es localitzava
una cova natural que ha estat tapada i unes restes talaiòtiques que
també han desaparegut, Ses Lluques, Es Portell, Son Vives; estem
xerrant de necròpolis on pentura estan enterrats avantpassats de les
persones que avui viuen en el terme.
Malgrat tot això pareix que comença a haver certa sensibilització
en persones o grups culturals que intenten dur endavant tasques de
recuperació de jaciments però això és una feina incommensurable
per a que la realitzin grups de 10 persones.
El potencial desestacionalitzador que tenen aquests més de 150
jaciments arqueològics és excel·lent. Si les administracions locals
compartissin aquesta il·lusió de conservar i difondre el que els hi és
propi, es podrien realitzar tasques de neteja, senyalització i difusió
per a que el coneixement del que ens envolta fes possible la protecció
d’aquestes restes.
Com sempre, els problema són els doblers, aquest handicap ha estat
superat per ajuntaments com el de Felanitx o el de Santa Margalida, el
de Calvià, o el de Montuïri, que aposten per Es Clossos de Can Gaià;
Son Real; Es Puig de Sa Morisca o Son Fornés; com a llocs que poden
atraure visites i ajudar-los a desestacionalitzar-se.
En aquests pobles han anat tots a una, ajuntaments, hotelers,
empresaris, veïnats, associacions, individus particulars, que s’han
implicat per a dur endavant iniciatives de promoció i divulgació dels
jaciments més representatius del seu terme.
Les Coves des Torrent d’en Bragues en són un dels exemples que
podríem oferir durant hores.
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explotaciones de que son objeto” (Ferrà, 1985:89).
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Aquestes coves situades en un torrent a cinc minuts caminant des
de Cala Santanyí podrien ser un exemple de focus d’atracció que tan
sols necessitaria neteja i senyalització en un primer moment per a
poder ser visitades.
Hi ha jaciments que podrien ser visitats però que la manca de
consolidació de les restes converteixen en perillós l’accés als mateixos,
per això és necessari un inventari real i actual de en quin estat es
troben aquestes restes, Realitzar un inventari utilitzant bibliografia no
és adequat quan un jaciment pot desaparèixer per diversos motius.
Altres jaciments importants del municipi no poden ser visitats
perquè es troben situats a finques privades, malament la llei diu que
els propietaris estan obligats a deixar lliure l’accés a les restes.
El poc control que s’exerceix és el que ha dut a la desaparició de
jaciments arqueològics que havien estat catalogats i que en 30 anys han
deixat d’existir. Fem referència a jaciments que han estat catalogats en
inventaris o normes subsidiàries antigues i que al tornar a realitzarles en els darrers anys ha passat de ser descrit com a existents a ser
considerats com a “desaparegut” o “il·localitzable”. Que això succeeixi
amb un fons de cabana pot ser atribuït a les inclemències del temps
o als actes vandàlics, però fer desaparèixer un talaiot és, certament,
quelcom més complicat.
Els ajuntaments han de conservar i mantenir els bens del patrimoni
històric de titularitat municipal i a més, poden intervenir en totes
aquelles actuacions i procediments d’altres administracions públiques
en matèria de patrimoni històric que facin referència a bens situats en
els seus termes municipals.
Han de senyalitzar el lloc on són els bens que formen part del
seu patrimoni històric i que es troben en el seu terme, ordenar les
vies d’ accés i adoptar les mesures de protecció respecte al trànsit de
persones i vehicles.
A més, han d’exercir la inspecció i vigilància de les activitats
urbanístiques dels particulars per a assegurar la observació d’aquesta
llei, sense perjudici de les competències atribuïdes a les altres
administracions públiques.
La gestió del patrimoni arqueològic a Santanyí resulta imprescindible
per a atreure a un turista interessat en qualque cosa més que el sól
i la platja. Aquesta mateixa gestió, permetria conservar les restes
patrimonials en millor estat i obriria la possibilitat de restaurar i
consolidar qualcuna d’elles.
Hi ha programes insulars (el Consell de Mallorca ofereix cada
estiu partides econòmiques per a aquestes tasques) que permetrien
recuperar algun d’aquests 163 jaciments i deixar-los en condicions
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adequades per a la seva visita.
La possible implicació de restauradors i hotelers, tal com s’ha fet
a Felanitx i a Montuïri, permetria també un maridatge entre cultura i
gastronomia oferint estades dirigides a gaudir dels diferents aspectes
que el municipi pot oferir.
Possibilitar la visita guiada per diferents jaciments establint unes
rutes històriques, oferir la possibilitat de realitzar rutes gastronòmiques
i monumentals, exposicions temporals, realitzar una pàgina web o un
enllaç on realment es xerri de la prehistòria del municipi amb dades
actualitzades i fotografies, sol·licitar les subvencions i col·laboracions
que permetin dur a terme accions de promoció i divulgació, són
algunes de les passes que poden afavorir una desestacionalització a
la zona.
Cada cop més, resulta evident que els actius econòmics que arriben
a les caixes dels nostres comerços o a les nòmines dels treballadors
temporals es veuen en perill doncs la temporada alta s’escurça i els
doblers que arriben també.
No ens hem de deixar enlluernar per xifres que cada any pareixen
superiors i que prometen una temporada excel·lent. El camí no és
rebre cada cop més viatgers en manco temps i que es quedin el
mínim possible. El camí és obrir la possibilitat de que la temporada
sigui empleada com el mostrador que ofereix a qui arriba qualque
cosa més del que venia a cercar, i que permeti a qui queda, gaudir
d’un territori que no creix i que hores d’ara tampoc es coneix.
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Resum
El Camp d’en Torrella està constituït per una depressió càrstica
de 1,4 km2, reblert amb terra fina, que en alguns indrets arriba a 7
m de fondària. Aquesta terra correspon a antics sòls que han quedat
enterrats per nous materials que s’han acumulat successivament.
Les particularitats del sòl del Camp d’en Torrella, sobretot per la
seva profunditat i alt contingut en minerals d’argila confereixen unes
qualitats molt aprofitables per a l’agricultura, les quals contrasten
amb les terres dels voltants, molt primes i amb aprofitaments limitats.
Pel poble de Santanyí són unes terres molt apreciades pel
seu potencial agronòmic, assolint bones produccions de gra. A
l’actualitat, segueixen essent unes terres molt conreades i es destinen
majoritàriament als cultius herbacis de gra en secà.
Tenint en compte que els sòls constitueixen un recurs natural no
renovable, el manteniment de l’ús agronòmic d’aquestes terres és una
bona via per a conservar aquest bé patrimonial irreemplaçable.
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Introducció
El Camp d’en Torrella és una zona agrícola situada a 1,5 km del
nucli urbà de Santanyí en direcció oest, prop d’Es Llombards. És
pràcticament pla i la part central es troba a una altura d’uns 43 m
sobre el nivell de la mar. A nivell geomorfològic es pot considerar
una dolina, ja que constitueix una conca tancada, tot i que la pendent
dels seus marges és baixa (ROSSELLÓ VERGER, 1964). A la part
oest d’aquesta depressió càrstica s’hi troba un avenc amb dos colls,
conegut popularment com Ses Vencs (AGUILÓ, 2007), que recull
l’aigua de la conca gràcies a una síquia de drenatge i la transporta
per cavitats subterrànies fins a la mar. Es pot dir que el Camp d’en
Torrella té un origen al·luvial, és a dir, la terra que en forma part ha
estat transportada dels costers dels voltants i també des del Camp
d’en Bover. La darrera gran inundació va tenir lloc a l’any 1958 i,
segons alguns testimonis, tres mesos després encara hi romania aigua
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El Camp d’en Torrella està constituït per una depressió càrstica
de 1,4 km2, reblert amb terra fina, que en alguns indrets arriba a 7
m de fondària. Aquesta terra correspon a antics sòls que han quedat
enterrats per nous materials que s’han acumulat successivament.
Les particularitats del sòl del Camp d’en Torrella, sobretot per la
seva profunditat i alt contingut en minerals d’argila confereixen unes
qualitats molt aprofitables per a l’agricultura, les quals contrasten
amb les terres dels voltants, molt primes i amb aprofitaments limitats.
Pel poble de Santanyí són unes terres molt apreciades pel
seu potencial agronòmic, assolint bones produccions de gra. A
l’actualitat, segueixen essent unes terres molt conreades i es destinen
majoritàriament als cultius herbacis de gra en secà.
Tenint en compte que els sòls constitueixen un recurs natural no
renovable, el manteniment de l’ús agronòmic d’aquestes terres és una
bona via per a conservar aquest bé patrimonial irreemplaçable.
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Introducció
El Camp d’en Torrella és una zona agrícola situada a 1,5 km del
nucli urbà de Santanyí en direcció oest, prop d’Es Llombards. És
pràcticament pla i la part central es troba a una altura d’uns 43 m
sobre el nivell de la mar. A nivell geomorfològic es pot considerar
una dolina, ja que constitueix una conca tancada, tot i que la pendent
dels seus marges és baixa (ROSSELLÓ VERGER, 1964). A la part
oest d’aquesta depressió càrstica s’hi troba un avenc amb dos colls,
conegut popularment com Ses Vencs (AGUILÓ, 2007), que recull
l’aigua de la conca gràcies a una síquia de drenatge i la transporta
per cavitats subterrànies fins a la mar. Es pot dir que el Camp d’en
Torrella té un origen al·luvial, és a dir, la terra que en forma part ha
estat transportada dels costers dels voltants i també des del Camp
d’en Bover. La darrera gran inundació va tenir lloc a l’any 1958 i,
segons alguns testimonis, tres mesos després encara hi romania aigua
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(AGUILÓ, 2007).
Té una superfície aproximada de 1,4 km2 i es caracteritza per
que la propietat de la terra està molt dividida, amb parcel·les d’una
superfície mitjana al voltant de 5700 m2 (aproximadament tres
quartons), encara que n’hi ha que no arriben a un quartó. Aquest
fet està relacionat amb l’alta productivitat d’aquestes terres que,
juntament amb la seva proximitat a la vila, feia que per a qualsevol
família fos molt important disposar d’un tros al Camp d’en Torrella
per a l’obtenció de gra. Entre els pagesos, aquestes terres eren
molt valorades pel cultiu del blat xeixa, destacant la qualitat de les
produccions. De fet, al Die Balearen (ARXIDUC LLUIS SALVADOR
D’AUSTRIA, 1880) la xeixa de Santanyí destacava, entre altres xeixes
de diferents localitats de Mallorca, per l’alta densitat, indicador
de qualitat dels cereals. Probablement, els sembrats d’indrets com
aquest tenien relació amb l’excel·lència de la xeixa de Santanyí.
Sembla ser que el Camp d’en Torrella ja es cultivava durant l’època
talaiòtica i romana, a l’època musulmana es coneixia amb el nom de
Alfaden Alquibir, que significa el Camp Gran, i el nom actual data de
l’any 1376 i es refereix al primer propietari després de la conquesta
catalana, que va ser Guillem Torrella (AGUILÓ, 2007).

A part de l’absència de pedres, les terres del camp d’en Torrella es
caracteritzen per ser molt profundes i de textura argilosa. Aquests fets
han propiciat l’activitat extractiva per a diferents usos, sobretot per a
crear nous sòls a jardins de nova construcció. Aquestes excavacions
han deixat a la vista les diferents capes que formen part del perfil del
sòl i ens ha permès el seu estudi.
Material i mètodes
S’ha realitzat la caracterització de dos sòls: el primer, localitzat a
la part central del Camp d’en Torrella (Fotografies 1 i 2) i el segon a
la zona de Son Salom (Fotografies 1, 3 i 4), com a sòl representatiu
dels coster que envolten el Camp d’en Torrella.
La descripció de camp s’ha realitzat seguint els criteris de JHAN et
al. (2006). Les determinacions analítiques de textura, carbonat càlcic
equivalent, matèria orgànica, fòsfor soluble Olsen i pH s’han realitzat
d’acord als protocols descrits per PORTA (1986). El contingut en
elements gruixats per gravimetria, a partir dels pesos totals de la mostra
de terra i dels elements de més de 2 mm. El contingut en nitrogen,
capacitat d’intercanvi catiònic (saturat amb acetat amònic) i els
continguts d’aigua als nivells de succió de 33 i 1500 kPa s’han realitzat
a partir de les metodologies descrites per VAN REEUWIJK (2002).

Fotografia 1: Ortofotografia on s’indica la localització dels dos perfils
dels sòls caracteritzats (http://www.ideib.es).

A pesar d’aquesta gran parcel·lació, no hi ha parets seques que
separin les diferents propietats, el que s’explica per l’absència de
pedres a la zona.

Fotografia 2: Perfil del sòl en el camp d’en Torrella.
La fondària total de l’excavació és de 4,5 m.
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Les dades climàtiques s’han obtingut a través de l’aplicació
informàtica CLIBA-2 (GUIJARRO, 1986).
Valor agronòmic de les terres
Una de les característiques principals del sòl és la seva gran
profunditat, que arriba a 7 m de fondària en alguns indrets, i que
contrasta amb les terres dels voltants, molt primes i que presenten a
molts de llocs afloraments de roca. A la zona on s’ha descrit el perfil
corresponent al Camp d’en Torrella la fondària del sòl és de 4,5 m.
Al llarg dels 4,5 m de fondària del sòl es diferencien fins a 7
horitzons que són el resultat de materials terrosos aportats a diferents
temps, a escala de desenes o centenes de mils d’anys i sobre els quals
s’han desenvolupat successius sòls. Les diferències entre horitzons
dels continguts en elements gruixats o de carbonat càlcic equivalent
són alguns dels indicadors del seu grau de diferenciació.
La presència d’elements gruixats és escassa (Taula 1), excepte
en alguna capa profunda i, els que hi ha, estan constituïts per
concrecions calcàries formades dins el mateix sòl per acumulació de
carbonats de calci precipitats provinents de materials calcaris que
s’han dipositat sobre els sòls presents.
Gairebé a tot el perfil les argiles suposen més del 50% de la
terra fina i la textura de tots els horitzons es de la classe argilosa
(Taula 1). L’alt contingut d’argiles condiciona les propietats físiques i
químiques del sòl (PORTA et al., 2003), requerint molt d’esment en el
seu maneig. Tant quan la terra està molt seca a l’estiu com quan està
molla desprès de les pluges no es pot llaurar. Pel laboreig d’aquestes
terres argiloses és especialment important que es realitzi quan el
nivell de saó és adequat (ni massa sec ni moll).
Quant als continguts en carbonat càlcic equivalent (CCE, Taula
2) en general són baixos, excepte als horitzons que presenten més
elements gruixats, presentant també els valors més elevats. Malgrat
el contingut de carbonats sigui baix el pH del sòl és bàsic, com a
resultat d’uns presència notòria de calci.

Fotografies 3 i 4: Entorn on es localitza el perfil de Son Salom i,
a la dreta, detall del perfil.

	
  

	
  
Figura 1: Diagrama ombrotèrmic del Camp d’en Torrella. Les precipitacions
	
  
són limitades (412 mm anuals) i les temperatures mitjanes moderadament
elevades si bé hi ha una alta probabilitat de gelades des de desembre al març
possibles elsombrotèrmic
mesos de novembre
i abril. d'en Torrella.
Figura 1: iDiagrama
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Taula 1: Contingut en elements gruixats (partícules de més de 2 mm) i distribució
de les fraccions arenes, llims i argiles a la terra fina (partícules de menys de
2 mm) del sòl del Camp d’en Torrella. Tots els resultats estan expressats en g/
kg. El contingut d’elements gruixats està referit al contingut d’aquesta fracció
respecte al total de terra. Les altres fraccions estan referides a la distribució de
la terra fina. En tots els casos la classe textural és argilosa.

Taula 3: Capacitat de retenció d’aigua del sòl del Camp d’en Torrella. Capacitat
de camp (CC; aigua retinguda a un nivell de succió superior a 33 kPa), punt de
marciment permanent (PMP; aigua retinguda a un nivell de succió superior a
1500 kPa) i aigua útil (AU; diferència entre CC i PMP). Resultats expressats en
volum (mm/m).
Capa (cm)

CC

PMP

AU

Capa
(cm)

Elements
gruixats

Arenes
(2-0,05 mm)

Llims
(0,05-0,002mm)

Argiles
(<0,002 mm)

0-30

373,3

270,3

103,0

30-70

377,9

306,5

71,4

0-30

40,6

76,6

367,7

555,7

70-110

403,6

333,6

70,1

30-70

36,0

38,6

341,7

619,7

110-125

306,1

192,3

113,8

70-110

53,7

38,4

282,1

679,4

125-230

425,5

305,2

120,3

110-125

274,0

205,1

306,9

488,1

230-250

353,8

255,0

98,8

125-230

21,2

12,9

267,8

719,3

250-450

347,8

258,2

89,7

230-250

128,1

27,6

369,2

603,2

250-450

24,2

75,5

343,7

580,8

Taula 2: Característiques químiques del sòl del Camp d’en Torrella. pH en aigua
amb una proporció 2,5:1; carbonat càlcic equivalent (CCE), matèria orgànica
(MO), nitrogen total (Nt), fòsfor Olsen (PO) i capacitat d’intercanvi catiònic
(CIC).

Capa
pHH2O
(cm) 		

CCE
(g/kg)

MO
(g/kg)

Nt
(g/kg)

PO
(g/kg)

CIC
(mmol/kg)

0-30

8,4

24,8

17,5

1,52

16,5

326,6

30-70

8,6

51,4

7,4

1,02

11,2

295,3

70-110

8,6

66,6

3,3

0,80

13,7

229,4

110-125

8,7

302,6

1,9

0,61

17,4

214,6

125-230

8,4

0,0

0,7

0,63

21,7

437,9

230-250

8,3

114,0

0,6

0,58

22,9

305,9

250-450

8,0

0,0

0,4

0,49

23,1

348,4
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Respecte als continguts de matèria orgànica cal considerar el baix
valor obtingut en aquest perfil a l’horitzó superior (0-30 cm) de baix
(SAÑA et al., 1996).
Quant al contingut de nitrogen, comparant amb la matèria
orgànica, presenta continguts més elevats, sobretot en els horitzons
inferiors, la qual cosa pot esser indicadora de processos de rentat
d’aquest element.
El fòsfor també presenta valors baixos, amb un nivell baix per a
aquests tipus de terra (SAÑA et al., 1996), si bé en aquest cas cal
remarcar especialment, que hi pot haver diferencies molt grosses
entre parcel·les en funció de la fertilització aplicada al llarg del temps.
La capacitat d’intercanvi catiònic (CIC) és un paràmetre indicador
de la fertilitat de les terres i del seu potencial per a assegurar un bon
subministrament mineral, principalment potassi, calci i magnesi, per
a les plantes. Aquesta depèn dels minerals d’argila i matèria orgànica
present al sòl. Tenint en compte la baixa presencia de matèria
orgànica, els minerals d’argila són els responsables de la CIC, que al
llarg de tot el perfil és molt elevada (SAÑA et al., 1996).
En un ambient mediterrani i sobretot agafant com a referència la
precipitació mitjana de la zona (Figura 1), la disponibilitat d’aigua
constitueix el principal factor limitant del creixement vegetal i la
producció. En aquest sentit i tenint en compte que la precipitació és
la que és, si no es disposa d’aigua de rec, la capacitat de retenció i
emmagatzement d’aigua suposa una qualitat crucial pels sòls per a
assegurar la seva disponibilitat per a les plantes.
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Els sòls rics en argiles, comparats amb altres de textures més
gruixades, tenen una major capacitat de camp (CC), que és el volum
màxim d’aigua que un sòl pot retenir, però també tenen un major
punt de marciment permanent (PMP), és a dir, un major percentatge
d’aigua que les arrels no poden aprofitar per estar massa adherida
a la superfície de les argiles (PORTA et al., 2003). Tot i això l’aigua
útil (AU), que és la diferència entre la capacitat de camp i el punt
de marciment permanent i es correspon amb l’aigua aprofitable per
a les plantes, és elevada al llarg de tot el perfil (Taula 3). En aquest
cas, en aquest sòl situat al centre del Camp d’en Torrella i de 4,5 m
de fondària, es poden acumular fins a 385 l/m2 d’aigua útil, 87,5 dels
quals en els primers 110 cm, mentre que a les terres primes dels
voltants, la reserva hídrica disponible per a les plantes és limita a uns
pocs l/m2 degut a l’escassa fondària.
Un altre tret característic d’aquestes terres és la formació de
cruis amb la sequera. Aquests cruis, que si s’estenen en fondària
poden afectar negativament a les arrels, són el resultat de la
presència d’argiles expandibles. De fet, els minerals d’argila presents
són: il·lites, caolinita, clorita i interestratificats (mescles) d’il·lita i
esmectita. Aquests darrers són els principals responsables de la
formació de crivells.
En contraposició al sòl descrit hi ha els sòls dels costers dels
voltants del Camp d’en Torrella, els quals es poden considerar
representatius de molts d’indrets del terme de Santanyí. A les Taules 4
i 5 s’indiquen les característiques més rellevants del sòl corresponent
a la zona de Son Salom, situada al nord-oest del Camp d’en Torrella.
Taula 4: Contingut en elements grollers i distribució de les fraccions arenes,
llims i argiles a la terra fina del sòl de Son Salom. A la llegenda de la Taula 1
s’indiquen les unitats i el significat dels termes. En aquest cas la classe textural
és franco-argilosa.
Capa
(cm)

Elements
gruixats

Arenes
(2-0,05 mm)

Llims
(0,05-0,002mm)

Argiles
(<0,002 mm)

0-23

59,9

240,2

480,0

279,8

Taula 5: Característiques químiques del sòl de Son Salom. A la Taula 2 s’indica
la llegenda.
Capa
pHH2O
(cm) 		
0-23

8,0

CCE
(g/kg)

MO
(g/kg)

Nt
(g/kg)

PO
(g/kg)

CIC
(mmol/kg)

25,0

31,0

1,81

14,1

163,0
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El sòl de Son Salom presenta una fondària limitada, amb
afloraments de roca que limiten molt l’aprofitament agrícola. La
presència d’elements gruixats és escassa i la textura equilibrada, amb
continguts molt inferiors quant a argiles que el sòl profund del Camp
de Torrella (Taula 4). Quant al contingut de carbonat càlcic equivalent
(CCE, Taula 5) és baix, similar al descrit a la zona baixa. En canvi
el pH és menys bàsic, la qual cosa pot venir propiciat per un major
contingut de matèria orgànica. La CIC és clarament més baixa, el que
es deu a un molt inferior contingut d’argiles. En conjunt aquest sòl té
unes condicions fisicoquímiques aptes però té un gran inconvenient
que és l›escassa fondària, la qual cosa redueix extraordinàriament el
seu aprofitament agronòmic i forestal.
Conclusions
La fondària té una especial rellevància en l’agricultura de secà, ja
que com més profund és un sòl, més aigua pot acumular i, a més,
les arrels disposen de més espai per a desenvolupar-se. Això és
especialment important a un indret on plou una mitjana de 412 mm
anuals, constituint la principal limitació per a realitzar una agricultura
productiva. El Camp d’en Torrella, juntament amb altres indrets
concrets del terme de Santanyí, presenta com a principal qualitat la
profunditat del sòl, la qual cosa possibilita una bona administració de
l’aigua de pluja pels cultius. Aquest fet contrasta amb les terres dels
voltants on l’aprofitament agronòmic és escàs degut a la pocafondària.
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EL PAPER DE LA SOCIETAT CIVIL
EN LA RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI
CULTURAL, LAUSA A SANTANYÍ
Cristòfor Salom Garreta

Amb la comunicació que presentem en aquestes jornades volem
reflexionar sobre com la idea de patrimoni evoluciona al llarg del
temps, i a la vegada com la societat civil arrelada en un territori
reivindica un paper protagonista en la gestió del patrimoni cultural.
¿Quin és pròpiament el concepte de patrimoni? El terme prové
dels béns transmesos per l’herència que en una societat patriarcal es
transmeten del pare als fills: patrimoni. Concepte que amb el temps
adquirirà significats més amplis o comuns, entre ells el de “patrimoni
cultural”.
En els primers moments de la revolució francesa tot allò que fes
olor a l’Antic Règim havia de purificar-se per l’acció de les flames.
La Bastilla, d’infame memòria, va ser destruïda pedra a pedra per les
mans dels parisencs. Es causaren també danys a Notre Dame, i tantes
d’altres expressions arquitectòniques que ara consideraríem com
a béns a preservar i que aleshores patiren el frenesí revolucionari.
Aquestes actuacions s’han d’entendre en el marc de la lluita
contra l’opressió exercida durant segles pel règim feudal i que
esclatà abruptament amb la destrucció dels edificis o béns que la
representaven. Malgrat això, el nou estat on la sobirania rau en la
nació assumí com a propis un seguit de bens com castells, palaus
o monestirs, normalment elements singulars i de caire monumental,
que passaren a ser elements d’identificació, i es projectaren tot d’una
com quelcom que pertanyia a la col·lectivitat. Ja no representaven
el poder opressiu del senyor feudal, si no a la nació sobirana, seran
els anomenats monuments nacionals que equivalen als actuals Béns
d’Interès Cultural. Tot un reguitzell de decrets i instruccions donades
des de la Convenció intentaven protegir els monuments, primer a
França, que obrí el camí per a d’altres estats que veien arribar les
democràcies lliberals al llarg del segle XIX.
A l’estat Espanyol no disposem de l’experiència revolucionaria
de França, però sí l’exemple de les anomenades desamortitzacions
dels béns eclesiàstics dels governs lliberals a partir especialment de
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1836. En el procés, molts monestirs exclaustrats foren objecte del
pillatge d’antics veïns que en molts casos havien estat víctimes dels
abusos d’un sistema injust. Foren subhastats al millor postor. En
lloc de distribuir propietats entre antics arrendataris o el camperolat
pobre, l’estat va deixar en mans molts cops de les oligarquies i d’una
burgesia urbana lliberal els antics dominis senyorials monacals.
El reial monestir de Santa Maria de Poblet és paradigmàtic, amb
el cenobi abandonat a la seva sort i els ossos dels reis escampats
pel terra, va ser objecte de saqueig i pillatge per part dels veïns
dels pobles del voltant, però també d’influents particulars que amb
l’autorització oficial de la presidència del govern foradaven per arreu
a la recerca de l’inexistent tresor amagat. El resultat de tot plegat fou
la ruïna del monestir.
Disposem a Santanyí d’un exemple proper i de significació similar
pel que fa a la percepció del que és patrimoni: la crema dels papers
de la Sala el dos d’octubre del 1868, documents que si es preservessin
a l’actualitat serien una important font d’informació per a la història
local. És evident que aquesta preocupació no estava gaire present
en la ment dels vilatans de l’època car els papers representaven
càrregues i imposicions de les que se’n volien desempallegar.
Aquest segle XIX, moltes dècades convuls, va veure sorgir de la
societat civil grups de ciutadans preocupats per la salvaguarda del
patrimoni. És el cas de la Societat Arqueològica Tarraconense, la més
antiga de l’estat espanyol (fundada l’any 1844), o la societat Lul·liana,
que fundada l’any 1880 fou la pionera en publicar un butlletí
arqueològic. A la vegada sorgiren les “Comisiones provinciales de
monumentos” que intentaven protegir el patrimoni malgrat disposar
d’uns recursos irrisoris. De fet a l’estat espanyol, fins l’arribada de la
democràcia amb el nou marc autonòmic, les institucions públiques,
molts cops mancades d’un pressupost adient, col·laboraven amb
entitats privades per dur a terme les seves actuacions.
Aquest seria el marc del naixement de les primeres entitats
privades preocupades per la protecció del patrimoni cultural,
fruit d’una determinada mentalitat, si es vol avui antiquada, però
sobre tot filla de les idees il·lustrades. D’aleshores ençà, la noció
de patrimoni cultural s’ha eixamplat i s’ha fet extensiu a d’altres
béns. Ja no sols són objecte de protecció castells, catedrals i altres
elements singulars, si no que el patrimoni es percep com quelcom
més integral. Per exemple, es prenen en consideració els conjunts
històrics, que malgrat no estar formats per elements per si mateixos
d’especial rellevància, al formar un conjunt, i constituir en definitiva
un característic paisatge humà, preservat d’antic, son mereixedors

de reconeixement i protecció. Progressivament i en relació amb la
nova arqueologia i la nova museologia, es va anar ampliant l’abast
de la protecció als espais situats al voltant dels monuments, de
manera que s’entenia que era necessària la protecció de l’entorn que
dona suport a la comprensió del monument. Els entorns es veuen
complementats per una altre figura com les àrees d’esmortiment que
defineixen zones més àmplies. També es va prenent consciencia de
la necessària protecció dels paisatges naturals, i pels configurats per
la ma de l’home, els anomenats paisatges culturals. L’arqueologia
no en podia restar fora i les normes avui vigents hi dediquen
un tractament específic amb figures de protecció i procediments
d’actuació específics.
Amb els nous marcs normatius, siguin les lleis del patrimoni o les
d’urbanisme, el que considerem patrimoni cultural amplia la seva base
amb l’establiment de categories inferiors, amb béns culturals d’un
abast menor: els béns d’interès local. Aquests béns es relacionen amb
els anomenats catàlegs municipals. Això vol dir que la protecció no
es limita a les lleis del patrimoni cultural, si no que en les respectives
legislacions d’urbanisme s’hi fa incidència directament i els béns
s’han de relacionar en les eines de gestió, siguin plans d’ordenació
urbana o el planejament derivat que els complementen. En aquest
sentit la legislació espanyola i les respectives lleis autonòmiques han
representat l’establiment d’un marc de protecció prou garantista, i
així podem dir que les figures de protecció del patrimoni i els marcs
normatius són cada cop més ajustats i precisos, i que dins d’una
mentalitat que ordena, classifica i jerarquitza, a nivell de legislació,
els béns que considerem patrimoni estan prou protegits. Però el
problema rau quan es baixa al terreny de la pràctica i es constata
la relativa eficàcia de les mesures de protecció. En aquest sentit a
nivell tècnic s’observa fàcilment el principal problema: l’elevadíssim
nombre de béns a conservar i la limitació dels recursos disponibles. El
cas més evident és el relatiu a la salvaguarda dels béns arqueològics
radicats a zones urbanes. Malgrat que la legislació preveu que els
BICs no poden ser destruïts, molts cops Zones arqueològiques, que
haurien de fruir del màxim nivell de protecció, situades a zones
urbanes, acaben destruïdes per la pressió urbanística, amb el vist-iplau de l’administració. Això sí, en primer lloc s’estudia, s’excava i
se’n redacta una memòria dels treballs realitzats. A continuació entra
en joc la valoració que se’n fa, que no està exempta de la pressió
que representa que l’administració hauria d’assumir la despesa de
rescabalar al promotor per la pèrdua de lucre que li suposaria no
edificar o perdre un determinat volum de l’edificació. Hi ha exemples
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d’especial rellevància, al formar un conjunt, i constituir en definitiva
un característic paisatge humà, preservat d’antic, son mereixedors

de reconeixement i protecció. Progressivament i en relació amb la
nova arqueologia i la nova museologia, es va anar ampliant l’abast
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no en podia restar fora i les normes avui vigents hi dediquen
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d’actuació específics.
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amb l’establiment de categories inferiors, amb béns culturals d’un
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legislacions d’urbanisme s’hi fa incidència directament i els béns
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problema rau quan es baixa al terreny de la pràctica i es constata
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nivell tècnic s’observa fàcilment el principal problema: l’elevadíssim
nombre de béns a conservar i la limitació dels recursos disponibles. El
cas més evident és el relatiu a la salvaguarda dels béns arqueològics
radicats a zones urbanes. Malgrat que la legislació preveu que els
BICs no poden ser destruïts, molts cops Zones arqueològiques, que
haurien de fruir del màxim nivell de protecció, situades a zones
urbanes, acaben destruïdes per la pressió urbanística, amb el vist-iplau de l’administració. Això sí, en primer lloc s’estudia, s’excava i
se’n redacta una memòria dels treballs realitzats. A continuació entra
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que representa que l’administració hauria d’assumir la despesa de
rescabalar al promotor per la pèrdua de lucre que li suposaria no
edificar o perdre un determinat volum de l’edificació. Hi ha exemples
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per tot el territori espanyol de casos de jaciments extraordinaris que
han estat destruïts o “desmuntats” parcial o totalment, cosa que ve
a ser el mateix, per la construcció d’una important infraestructura,
la implantació d’un equipament o simplement la urbanització d’uns
terrenys requalificats.
Per altra banda, l’elevat nombre de bens arqueològics que tenen
la consideració de BIC, fa que plantejar mesures realment efectives
per la seva conservació, per part de l’administració competent, sigui
quelcom fora del seu abast. N’hi ha prou amb imaginar quina podria
ser la despesa i la dificultat de gestió de dur a terme actuacions de
conservació curativa als jaciments talaiòtics a l’Illa. Només al terme
de Santanyí en son més de cinquanta amb la màxima protecció.
Aquest és un dels problemes no resolts més greus de la conservació
del patrimoni, i que a hores d’ara, no sembla que s’hagi d’albirar una
solució en el curt ni en el mig termini.
A les darreres dècades s’ha ampliat la base del que entenem com
patrimoni cultural a elements considerats fins ara com a populars,
artesanies, el folklore, que amb anterioritat eren vistes més com d’una
subcultura i no tenien la consideració d’alta cultura. Les expressions
que podríem considerar de la cultura popular son molt més properes.
De fet formen part d’un entorn més assequible amb el que ciutadà s’hi
identifica de manera més automàtica i natural que no amb les ruïnes
d’un determinat castell. Els paisatges culturals immediats, del propi
terme municipal, expressions del folklore, de l’etnografia, etc, serien
expressions més intangibles del patrimoni però imprescindibles si
no volem reduir l’acerb cultural a un Pare Nöel de centre comercial.
És aquest el patrimoni immaterial i ha tingut un desenvolupament
important en la darrera dècada. Malgrat que la necessitat de la seva
protecció es reconeix per part d’UNESCO ja en els anys setanta, no
ha estat fins l’any 2003 en que es varen adoptar mesures efectives
per la seva salvaguarda. És un patrimoni molt més fràgil que el que
està format per pedres, el caràcter efímer de les representacions
rituals, festes i tradicions és el seu tret més característic alhora que
la seva més gran debilitat. A Mallorca el Cant de la Sibil·la ha rebut
el reconeixement internacional, com els castells, i la Patum de Berga
al Principat, o el Misteri d’Elx, i el tribunal de les aigües de València.
Igual que ha evolucionat el sentit de patrimoni cultural, ho ha
fet també el moviment de la societat civil preocupada per la seva
salvaguarda. Al segle XIX les associacions es trobaven formades per
senyors, però amb la implantació de sistemes educatius universals
l’accés a la cultura s’ha anat democratitzant. De la mateixa manera
que aleshores sols podien votar a les eleccions uns pocs homes i ara

el sufragi és universal, el mateix succeeix amb l’accés a la cultura,
que ja no restarà en mans d’unes elits. Ara la percepció és que el
patrimoni cultural és quelcom que ens pertany a tots, i si es perd
aquell ball que feia el dimoni vell, o aquella glossa que cantava la
padrina, o aquella arada rovellada hi perdem tots part de la nostra
ànima. De la mateixa manera que si desapareix aquell jaciment
arqueològic, aquell molí, aquella era, aquell safreig, síquia o camí
antic. Dels grans castells i palaus on vivien reis i princeses ja hi haurà
algú que se n’encarregui, els grans ítems tenen una major visibilitat
i el seu risc hauria de ser menor; és el patrimoni més proper el que
corre un major risc. La seva proximitat fa que molts cops no en fem la
valoració adient, i que tendim a menystenir, a considerar-ho obsolet i
caduc. D’alguna manera, torna vell sense que el deixem tornar antic.
Fins i tot des d’un punt de vista purament mercantilista menystenir
el patrimoni cultural resulta contraproduent. No tant pels beneficis
directes que se’n puguin extreure mitjançant l’explotació directa,
plantejament abocat al més absolut dels fracassos, si no com a
element que configura un paisatge humà imaginari en la ment
del visitant. Vol dir això que si, en una economia que té com a
monocultiu un turisme que sols ofereix platja, menjar-escombreria,
begudes espirituoses, i nocturnitat sense tabús, obtenim un tipus de
turisme de nul valor afegit. Aquest fenomen està abastament estudiat
i el resultat és la progressiva depauperació, i l’esgotament del recurs
que abans era motiu d’atracció.
Em de tenir en consideració com gestionar els interessos comuns.
Serveixi d’exemple per la reflexió quan fa seixanta anys arribaven
els primers turistes a Cala Figuera. A partir dels anys cinquanta es
va desenvolupar un model turístic que arribà al seu zenit els anys
setanta i vuitanta amb un relativament important nombre d’hotels,
fondes i pensions, i a les darreres dècades hem assistit a la seva quasi
completa desaparició. La substitució d’un model hoteler per un model
residencial ha deixat a sa Cala en un estat de postració lamentable,
amb edificis enrunats o simplement abandonats a la seva sort. El que
podríem considerar un inconvenient es pot tornar un avantatge i és
aquí on ha d’entrar la incorporació de noves idees imaginatives i la
planificació, no tant per intentar recuperar un model d’explotació
que ara resultaria anacrònic, si no dissenyar noves estratègies per al
mig i llarg termini que d’acord amb el territori resultin sostenibles.
Al mateix temps des de fa poc més d’una dècada hem assistit també
a un altre procés relacionat a les dinàmiques turístiques: és l’aparició
d’un important nombre d’equipaments dedicats a la restauració al
centre urbà de Santanyí. La vila ha vist com han proliferat restaurants
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i terrasses a l’espai urbà, fenomen relacionat directament amb l’elevat
nombre de residents escampats pel territori que prenen a Santanyí
com a centre d’esbarjo i punt de trobada, per la seva centralitat i a la
recerca de la seva bellesa com a poble. Aquest fenomen d’haver estat
pronosticat fa vint o trenta anys no hauria estat vist com quelcom de
possible, ja que eren les cales les que exercien en exclusiva l’atracció
dels visitants. Els exemples esmentats ens han de servir per obrir els
horitzons i adonar-nos-en de que els gustos i inquietuds dels qui ens
visiten no és quelcom estàtic si no que està subjecte a canvis i per
tant no hauríem d’oferir un sol producte basat en la platja, que si bé
és el nostre major actiu no és l’únic.
El manteniment de les tradicions, d’una oferta cultural pròpia i
variada, la recuperació de festes tradicionals, d’un paisatge natural
i humà, d’una gastronomia i d’uns productes d’elaboració local,
etc, son pilars fonamentals sense els quals no es pot oferir una
adient complementarietat al turisme de sol i platja. La recuperació
i manteniment d’un patrimoni cultural entès com un ventall ampli
completa l’oferta amb un plus de qualitat i genera un model
d’explotació turística no només més sostenible, si no més productiu
a mig i llarg termini. S’han de fer passes en aquesta direcció, i la
societat civil té un paper clau en fer visibles els potencials culturals
del territori. El bé comú no és quelcom que no és de ningú, i per
tant no ens afecta el seu destí, si no que el bé comú és quelcom
que pertany una mica a tots, i si entre tots no és cuidat es perdrà
irremissiblement entre “resorts turístics” propietat de multinacionals,
patates xip, i ketxup.
Per altra banda, Mallorca respon a un tipus de territori europeu
que és objecte d’estudi per les autoritats europees en tant que
presenta una doble vessant: la primera i evident és la insularitat, i
la segona la ruralitat d’àmplies zones del seu interior. La comissió
europea de cultura i educació te com una de les seves preocupacions
la integració europea, en la que la conservació del patrimoni cultural
és un motor, considerat com la base per un desenvolupament social
i econòmic addicional. Precisament preocupa l’entorn rural on es
troba el 90 % del patrimoni cultural, però que a la vegada pateix
amb major severitat els efectes de l’abandonament. De la mateixa
manera, es preocupa especialment pels territoris insulars, als que
s’ha de prestar una especial atenció, amb la protecció i promoció del
seu patrimoni cultural.
Mallorca i Menorca disposen d’un nombre extremadament elevat
de béns que en el seu dia foren declarats “monumento”, avui BIC.
Tota l’arquitectura anomenada talaiòtica va ser declarada amb el

màxim nivell de protecció, un tipus de declaració que no s’ha produït
en d’altres territoris de l’estat espanyol. Si bé amb les legislacions
proteccionistes teòricament s’haurien de poder garantir la preservació
del patrimoni, la seva posada en valor i la seva socialització, l’elevat
nombre de béns és un important problema de gestió.
Reconèixer la necessitat d’intervenció al mitjà insular i rural, cercar
l’equilibri sostenible entre població i mitjà agrari; l’enfoc integrat de
l’entorn agrícola tradicional, participació de la població local en la
elaboració i aplicació de les polítiques; i cercar el diàleg constant
amb les organitzacions de la societat civil que actuen en l’àmbit del
Patrimoni cultural son les pautes de la comissió europea. En aquesta
situació el paper de les entitats resulta clau i determinant, bàsicament
per ser reflex de la mateixa societat d’on sorgeixen i de la que en
son la veu. Una societat poc crítica difícilment genera entitats que
desenvolupin activitat cultural, i és aquí on LAUSA, juntament amb
d’altres entitats associatives juga un paper en el desenvolupament
local.
Hi ha funcions que son responsabilitat de l’administració, d’altres
que son pròpies de l’acadèmia, i l’associacionisme té un paper
fonamental, malgrat que molts cops des del mon acadèmic o des de
l’administració es menystenen les antigues acadèmies, considerades
decimonòniques, obsoletes i per tant sense sentit. No es pot negar que
aquesta anàlisi ha estat de vegades correcte, car antigues associacions
de defensa del patrimoni no s’han pogut o sabut actualitzar i posar-se
al dia i han restat emmirallades en el segle XIX que les varen veure
néixer. Però la realitat és que el fenomen associatiu en relació amb
la salvaguarda i difusió del patrimoni és absolutament viu i vigent.
De fet, si revisem els mecanismes amb que es doten organismes de
caire internacional com UNESCO per la salvaguarda del patrimoni
cultural, es basen fonamentalment en ICOMOS (International Council
of Monuments and Sites), que no deixa de ser una ONG, o en altres
àmbits territorials com l’Europeu amb la presència d’entitats de
gran prestigi com Europa Nostra, o Hispania Nostra a nivell d’estat
espanyol.
Les entitats de caire menor poden tenir moltes mancances. Per
començar, la dificultat d’actuar des del voluntariat, que en funció de
com es miri es podria considerar un escull. Però malgrat això són
una eina clau per vehicular la participació ciutadana, la proximitat al
ciutadà amb una immediatesa que ni universitat ni la administració
poden fer-se càrrec.
S’ha de posar de relleu que les entitats culturals poden dur a terme
projectes de certa entitat gràcies al suport dels ajuntaments. No tant per
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d’explotació turística no només més sostenible, si no més productiu
a mig i llarg termini. S’han de fer passes en aquesta direcció, i la
societat civil té un paper clau en fer visibles els potencials culturals
del territori. El bé comú no és quelcom que no és de ningú, i per
tant no ens afecta el seu destí, si no que el bé comú és quelcom
que pertany una mica a tots, i si entre tots no és cuidat es perdrà
irremissiblement entre “resorts turístics” propietat de multinacionals,
patates xip, i ketxup.
Per altra banda, Mallorca respon a un tipus de territori europeu
que és objecte d’estudi per les autoritats europees en tant que
presenta una doble vessant: la primera i evident és la insularitat, i
la segona la ruralitat d’àmplies zones del seu interior. La comissió
europea de cultura i educació te com una de les seves preocupacions
la integració europea, en la que la conservació del patrimoni cultural
és un motor, considerat com la base per un desenvolupament social
i econòmic addicional. Precisament preocupa l’entorn rural on es
troba el 90 % del patrimoni cultural, però que a la vegada pateix
amb major severitat els efectes de l’abandonament. De la mateixa
manera, es preocupa especialment pels territoris insulars, als que
s’ha de prestar una especial atenció, amb la protecció i promoció del
seu patrimoni cultural.
Mallorca i Menorca disposen d’un nombre extremadament elevat
de béns que en el seu dia foren declarats “monumento”, avui BIC.
Tota l’arquitectura anomenada talaiòtica va ser declarada amb el

màxim nivell de protecció, un tipus de declaració que no s’ha produït
en d’altres territoris de l’estat espanyol. Si bé amb les legislacions
proteccionistes teòricament s’haurien de poder garantir la preservació
del patrimoni, la seva posada en valor i la seva socialització, l’elevat
nombre de béns és un important problema de gestió.
Reconèixer la necessitat d’intervenció al mitjà insular i rural, cercar
l’equilibri sostenible entre població i mitjà agrari; l’enfoc integrat de
l’entorn agrícola tradicional, participació de la població local en la
elaboració i aplicació de les polítiques; i cercar el diàleg constant
amb les organitzacions de la societat civil que actuen en l’àmbit del
Patrimoni cultural son les pautes de la comissió europea. En aquesta
situació el paper de les entitats resulta clau i determinant, bàsicament
per ser reflex de la mateixa societat d’on sorgeixen i de la que en
son la veu. Una societat poc crítica difícilment genera entitats que
desenvolupin activitat cultural, i és aquí on LAUSA, juntament amb
d’altres entitats associatives juga un paper en el desenvolupament
local.
Hi ha funcions que son responsabilitat de l’administració, d’altres
que son pròpies de l’acadèmia, i l’associacionisme té un paper
fonamental, malgrat que molts cops des del mon acadèmic o des de
l’administració es menystenen les antigues acadèmies, considerades
decimonòniques, obsoletes i per tant sense sentit. No es pot negar que
aquesta anàlisi ha estat de vegades correcte, car antigues associacions
de defensa del patrimoni no s’han pogut o sabut actualitzar i posar-se
al dia i han restat emmirallades en el segle XIX que les varen veure
néixer. Però la realitat és que el fenomen associatiu en relació amb
la salvaguarda i difusió del patrimoni és absolutament viu i vigent.
De fet, si revisem els mecanismes amb que es doten organismes de
caire internacional com UNESCO per la salvaguarda del patrimoni
cultural, es basen fonamentalment en ICOMOS (International Council
of Monuments and Sites), que no deixa de ser una ONG, o en altres
àmbits territorials com l’Europeu amb la presència d’entitats de
gran prestigi com Europa Nostra, o Hispania Nostra a nivell d’estat
espanyol.
Les entitats de caire menor poden tenir moltes mancances. Per
començar, la dificultat d’actuar des del voluntariat, que en funció de
com es miri es podria considerar un escull. Però malgrat això són
una eina clau per vehicular la participació ciutadana, la proximitat al
ciutadà amb una immediatesa que ni universitat ni la administració
poden fer-se càrrec.
S’ha de posar de relleu que les entitats culturals poden dur a terme
projectes de certa entitat gràcies al suport dels ajuntaments. No tant per
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disposar o no d’un seguit de competències, si no per la característica
que els és essencial: la proximitat al ciutadà. Els ajuntaments son la
primera administració que identifica i intenta resoldre els problemes
dels ciutadans, assumint molts cops competències que estrictament
no li serien pròpies. És l’administració que primer reacciona davant
del que demana la societat i en aquest sentit creiem que hi ha una
receptivitat important, gràcies a aquest suport s’han pogut dur a
terme actuacions com aquestes mateixes primeres jornades d’estudis
locals.
Així, des de LAUSA pretenem recuperar aspectes del ric patrimoni
santanyiner en el sentit més ampli. En primer lloc amb actuacions
adreçades a la posada en valor d’expressions del patrimoni
arqueològic com pugui ser el poblat talaiòtic de Can Jordi. L’ingent
nombre de jaciments escampats per tot el terme fa inabordable dur
a terme actuacions arreu, és per això que s’ha triat el conjunt de Can
Jordi per la seva extensió, per l’important grau de conservació de les
seves murades, per la proximitat al nucli urbà de Santanyí i el seu
fàcil accés. Característiques que el converteixen en l’escenari òptim
on concentrar els esforços i ser la punta de llança de la recuperació
del passat col·lectiu i la seva presentació.
No només s’han dut a terme continuades campanyes de neteja i
aclariment de la vegetació, si no que també s’han començat a dur
a terme petites intervencions de consolidació de les seves restes
monumentals. Sempre amb un criteri que prima per damunt d’altres
la bona conservació del bé. Les actuacions que s’hi han dut a
terme estan adreçades a intentar garantir una certa perdurabilitat al
monument. També s’ha guanyat amb visibilitat, condició fonamental
per poder ser efectius en la protecció del conjunt, ja que la difusió,
a més d’un objectiu en si mateix, és probablement la mesura més
efectiva per la preservació futura. Donar-ho a conèixer, que se’n senti
a parlar, que ciutadans que fins ara ni tant sols sabien on es trobava;
se’ls desvetlli la curiositat.
La perspectiva futura és continuar portant a terme actuacions
programades al poblat, acostar el jaciment als veïns i a la vegada posar
en valor les restes per adreçar-les també a un públic potencial de
visitants forans que cerquen un altre tipus de turisme al massivament
implantat. En funció de l’experiència de Can Jordi, està en l’horitzó
generar una xarxa amb d’altres jaciments que es distingeixin pel seu
interès, sempre amb el suport dels propietaris particulars, propietaris
que són conscients de que les pedres velles dins de les seves tanques
són alguna cosa més que un incòmode claper sense valor. Que tenen
un valor que va més enllà de la generació actual i que és quelcom

a llegar, si pot ser en millors condicions a les generacions futures,
i és quelcom que juntament a molts d’altres valors conformen la
idiosincràsia d’un poble.
De manera complementària a la recuperació del patrimoni
arqueològic s’ha dut a terme la revalorització del patrimoni immaterial
amb el tradicional cant de les Sales, que a Santanyí no es realitzava
des de feia molts anys, però que afortunadament a la memòria dels
majors encara s’hi conserva viu. Des de fa dos anys es tornen a cantar
i el record que se’n guardava ha fet que la seva reintroducció al
calendari pasqual de la vila hagi estat tot un èxit. Sense aquesta tasca
de recopilació amb el pas del temps haurien desaparegut en l’oblit.
La recuperació de la imatge visual, mitjançant l’estudi i presentació
de arxiu de Bartomeu Vidal que reflecteix la memòria d’una societat
que ha vist canviar profundament els usos i costums ancestrals amb
la irrupció del turisme, és un altre exemple de la voluntat de reunir
esforços per fer present avui parts del passat que ens configura com
a societat.
Aquests son alguns exemples de les actuacions que des de LAUSA
s’han impulsat, n’hi ha d’altres en marxa, però resten tantíssims
temes per tractar com inquietuds puguin sorgir des del si de la
nostra societat. Per poder assolir aquestes fites cal fer una crida a la
participació de tothom, i així fer pinya i unir voluntats, com expressió
d’una societat cada cop més dinàmica que amb llibertat pren les
regnes del seu futur autònomament.
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