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Pròleg

Les I Jornades d’Estudis Locals de Campos varen tenir lloc els dies 29 i 30 d’abril de
2011, sense cap dubta, aquesta iniciativa encapçalada per l’Ajuntament de Campos
va ser una fita molt important. Per primera vegada es reunien un grup d’estudiosos
que presentaven estudis històrics, geogràfics, econòmics, educatius, sanitaris, jurídics, etnològics, artístics, arquitectònics, socials i culturals del terme de Campos.
De llavors ençà han passat quatre anys, un espai de temps massa llarg entre la presentació de les jornades i la publicació de les seves actes. Les dificultats econòmiques
d’aquests darrers anys han estat el motiu principal d’aquest endarreriment. Però ja
no se podia prolongar més i tal com deien les bases de la convocatòria, era obligació
de l’Ajuntament publicar aquestes comunicacions. L’esforç pressupostari de l’Ajuntament i l’ajuda de la Mancomunitat Migjorn Mallorca, ho han fet possible.
Podem dir, que els objectius principals d’aquestes jornades han arribat a bon port.
El ventall temàtic de les comunicacions és molt ampli i la qualitat d’algunes d’elles
és molt alta. La extraordinària feina feta pels investigadors no quedarà a l’oblit i serà
la base d’estudi d’altres investigadors.
Sé que ja s’ha dit moltes vegades, però és una gran veritat, per la qual cosa ho tornaré a dir. Conèixer la història local és molt important, tenir constància de les petites
històries que sens dubte formen part d’un gran context històric general ens permet
comprendre el nostre passat, entendre el nostre present i preveure el nostre futur.
Saber de les nostres arrels ens permet respectar i valorar tot el que tenim. Com a
tots vosaltres sabeu, no se pot estimar el que no se coneix.
Des d’aquí, i en nom de l’Ajuntament i de la Mancomunitat, vull donar les gràcies a
tots els que heu fet possible aquesta publicació i convidar-vos a seguir amb nosaltres
en properes edicions. Aquest és un camí que ha de ser llarg.
Beatriu Zamorano Galmés
Arxivera de l’Ajuntament de Campos
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El miopliocè i el plioquaternari
en el litoral de Sa Ràpita

(Campos, Mallorca, mediterrània occidental)
Bernat Morey Colomar
1. Introducció. Objectius de l´estudi.
Els estudis geològics i recerques sistemàtiques en el litoral campaner han suposat
la troballa de nous i rellevants jaciments del Pleistocè superior marí (Morey i Forteza
2011. En aquestes jorn.) i com veurem en aquest estudi la determinació d´un Miocè
i un Plio quaternari ben estructurat i poc conegut. Amb la intenció de completar el
catàleg de Lips (llocs d´ Interés Paleontològic) a nivell regional (Morey en estudi) el
litoral de Sa Ràpita fou visitat amb l´intenció d´extrapolar de manera senzilla el seu
perfil al de Mas i Fornós (2006) però implicacions estratigràfiques i estructurals han
motivat la realització d´aquesta nota per separat. Observarem que el litoral de sa
Ràpita mostra en superfície la disposició estratigràfica del subsòl de la comarca fet
usual en el litoral del Migjorn mallorquí però quasi desconegut en el litoral campaner.
Si s´entén el Patrimoni Paleontològic com el registre fòssil conegut i estudiat, (moble
i immoble) i encara no localitzat o no catalogat però útil i rellevant des del punt de
vista científic (Morey 2008) els indrets descrits suposen una nova aportació a un
possible catàleg patrimonial sigui a nivell municipal o regional.
Objectius i aportacions de l´estudi seran per tant:
- Una primera descripció dels afloraments costaners Miocens i Plioquaternaris de sa
Ràpita.
- El seu enquadrament dins les propostes estratigràfiques i tectono estructurals a
nivell illenc
- La posada en valor d´aquests indrets i una proposta de preservació.
Per a portar a terme l´estudi (metodologia) s´ha realitzat una batuda completa del
litoral de la urbanització a partir dels mapes topogràfics de Mallorca (2001, escala
1: 25000) on s´ han descrit 8 aturades seleccionades (Fig 3) i repartides en el litoral
de la Urbanització entre el Racó des Llobets (Coord. UTM. 494.000- 4357.400. Map.
Top. Nal. 1: 25.000) i s´ Amarador de´n Barbut ( 495900- 4357070. Fig 3). De cada
una se n´ha fet una senzilla descripció a partir de l´observació in situ i de l´estudi de
gabinet notant diverses unitats estratigràfiques seqüenciades (MT, M, A, Bd, B, IC,
D, Q) ordenades suposadament de més antigues a més modernes. La seqüència es11

tratigràfica principal s´ha extrapolat a les de referència per l´illa i pel període estudiat
(Pomar et al. 1983; Alvaro et al. 1984; Simó i Ramon, 1986) i comparat amb seqüències semblants o properes de Porreres (Morey, 2010 b), Sta Eugènia. (Morey, 2008)
i des Serral - vora el poble de Campos- Mas i Fornós (2006) (Fig- perfils 9 i 10).
2. De l’estructura de l’illa. La conca de Campos.
Mallorca és una combinació de horsts i semigrabens estructurats per l´orogènia alpina. Els horsts formen les principals alineacions muntanyoses (Serres de Tramuntana, Llevant i Centrals. Fig 1a) i els grabens les dues alineacions de conques
paral·leles a les elevacions i de direcció SO-NE (Palma- Inca - Sa Pobla i Campos- Manacor. Fig 1 a i b). En el Miocè (de fa 25ma fins a 15- 12 ma. R. Perea i Gelabert,
1998) s´estructuren i aixequen els relleus actuals illencs. Després i pot ser ja durant
l´aixecament s’inicia una nova fase distensiva (desfeta dels relleus aixecats) i vàries
falles- fractures afecten l´estructura aixecada provocant crulls i desplaçaments. Les
conques actuals han estat condicionades per aquestes falles-fractures (Fig. 2. Del
Olmo i Alvaro, 1984) que han controlat el seu rebliment i subsidència (Ayala et al,
1994) originant les planes i badies de l´illa.
Una mar tropical poc profunda facilita la formació en el Sud de l´illa, durant tota la
resta del Miocè i fins la crisi messiniana (d´ 11 a 6 milions d´anys) d´una important
estructura arrecifal adossada a les terres emergides. Les seves restes són ara les
Marines de Llucmajor i del Migjorn (Pomar et al, 1983). Per Campos les restes d’aquesta mar poc profunda i tropical s´observen en molt pocs indrets (Pedreres, talls
carreteres. Mas i Fornós, 2006).
La crisi o crisis messinianes (6- 5, 3 ma) per mors la tancada de la comunicació del
Mediterrani amb l´ Atlàntic suposen la dessecació total o parcial de la nostra mar i
que s´ enregistra en el terme amb sedimentacions hipersalines i superfícies d´erosió
(Mas i Fornós, 2006). El Pliocè s´inicia amb l´obertura altra vegada de l´ Estret de
Gibraltar (fa 5,3 milions d´anys) fet que fa que la mar arribi altra vegada fins al pla
de l´illa. A partir de llavors es retira de manera escalonada amb diversos episodis regressius i transgressius quaternaris (Cuerda, 1975).
La conca- badia de Campos mostra semblances geomorfològiques amb la resta de
badies de l´illa com són la presència de barreres tectono- geogràfiques que afavoreixen l´acumulació de sistemes dunars fòssils o actuals i d´albuferes i sistemes dunars en les zones subsidents, estructurades aquestes per falles- condicionaments
tectònics (Barnolas et al. 1991. Servera, 1998). Actualment és una zona Subsident
(300m segons Fuster in Mas i Fornós, 2006) entre les Marines de Llucmajor i de la
12

Llevant i emmarcada pel Nord per l´alt estructural de Son Garau.- Els Monjos i Serres
de Llevant. Observant la conca de Ponent a Llevant a partir de Cap Blanc (110m) els
penya-segats miocens- estructura arrecifal- van perdent altura trobant se ja per davall el nivell de la mar en es Trenc. Per a Barnolas et al (1991) els materials post tectònics ocupen la superfície de la conca condicionats (la seva distribució) per falles
normals. Aquests autors a partir de les dades del Subsòl indiquen vàries alineacions
o condicionaments estructurals dels terrenys:
a). Vallgornera- Montision. (Dir. NE-SO). Limita el Massís de Randa del Pliocè marí
de son Mulet.
b). Sa Ràpita- Campos (Dir. NE-SO). Controla el Pliocè margós respecte del calcarenític.
c). Banys de Sant Joan –Felanitx. (Direcció NE-SO). Limita el salobrar- Sistema dunar
des Trenc.
d). Llucmajor- Santanyí (Direcció NO-SE. perpendicular als anteriors) delimita la conca
(sols neogen post tectònic) de la plana Felanitx- Porreres.
Aquests condicionament- falles es troben en l´origen de l´activitat geotermal dels
Banys de Sant Joan i de sa Figuera- partió del terme amb Llucmajor (Barnolas et al,
1991. Fig 13) i si ens fixen delimiten el terme. La continuïtat d´aquestes falles, la sedimentació quaternària i actual de la Badia i la disposició estratigràfica i estructural
de Porreres- Manacor i de la Badia d´Alcúdia, respecte de Campos són indicis ferms
per a Morey (2010bc) de què la conca de Campos no es pot deslligar estructuralment
ni de la resta de l´illa ni de les planes- conques centrals properes (Fig 13b. mapa).
3. Antecedents.
Bauzá estudia dents de peixos Miopliocenes de les pedreres de Son Toni Amer en
els anys 40 i 50 del segle passat (varis in Bauzà, 1978). Aleshores el Miocè postectònic
i Pliocè eren considerats el mateix període. Rosselló (1964, 1971) estudia la Marina
de Llucmajor i les dunes fòssils de son Garau. Del Olmo i Alvaro (1984) identifiquen
vàries falles en la zona que condicionen el salobrar (Fig, 2). Els estudis dels anys 80
a Mallorca per part de Pomar et al, 1983; Alvaro et al, 1984; Simó i Ramón, 1986)
avancen en el coneixement del Terciari proper de la Marina. Mateu et al, (1997) indiquen que el Pliocè del Salobrar és paràlic- llacunar i sense massa influència marina
com el de bona part de l´illa interpretant que el salobrar degué fer de barrera? a
l´entrada de la mar. Servera (1998) en el sistema dunar de Sa Ràpita- Es Trenc i González Hernández et al (2001) en els sistemes dunars fòssils quaternaris accepten la
proposta de Del Olmo i Alvaro (1984) per a la zona fent notar (igual que Rosselló,
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1964) el basculament? o enfonsament? de la marina de Llucmajor que origina la
depressió campanera. Mas i Fornós (2006) estudien en detall el perfil de la carretera
de Campos a Sa Ràpita prop de la primera localitat i que mostra part de la seqüència
neògena de la comarca. L´estudi se considera referent per ser gairebé l´únic de la
comarca que tracta el Mio Pliocè i separa el Pliocè del Miocè de la zona.
4. Estratigrafia del Miocè i del Pliocè Illenc.
Pomar et al, (1983) en el Miocè arrecifal de la plataforma de Llucmajor indiquen 4
tipus de fàcies que configuren un sistema arrecifal típic i semblant als actuals tropicals però de fa d´entre 9 i 6 milions d´anys. Facies de plataforma oberta. Facies de
talud. Facies arrecifals i Facies de lagoom. Per sobre es situen dipòsits litorals diversos enquadrats dins la unitat de Calises de Santanyí o Miocè Terminal. Unitat
també amb límit superior erosiu on es dipositen ja el Pliocè (Fornós et al, 1991). El
Terminal compren calises oolítiques, margues i estromatolits, mol·luscs, dipòsits de
guixos i sals, dents de peixos, fàcies llacunars i d´altres d´ambients més restringits
que reflecteixen la crisis finimessiniana. La unitat s´observa en els penya- segats del
Sud- Sud Est de l´illa però també en el seu interior (Fornós, 1983; Morey i Mas, 2009;
Morey 2010b). El registre següent corresponent a l´entrada de la mar pliocena s´ha
estructurat en dues seqüències o unitats principals a nivel illenc: Calciciltites de son
Mir i Calcarenites de Sant Jordi (Pomar et al, 1983)
Calcilitites de Son Mir. La transgressió marina primipliocena comença en les conques
de l´illa amb margues grises i foraminífers plantònics i bentònics i ostràcods evolucionant a calciciltites amb Amusium i Dentalium. Acaba amb fàcies més marines i
sediments de platges amb equínids (Clypeasters Schizaster), i Pectínids. Passa de
forma gradual a la U. superior.
Calcarenites de Sant Jordi. (Pomar et al, 1983). Calcarenites i lumaqueles de
mol·luscs (Strombus coronatus, Panoplea glicymeris etc) i nivells superiors de paleodunes d´estratificació creuada i paleosols. Dipòsits de platja i duna que poden correspondre be a la màxima transgressió pliocena i/o a regressions marines a
conseqüència del progressiu refredament del clima (finipliocè).
Els dipòsits quaternaris es situen per sobre les unitats anteriors.
5. El registre postectònic de Sa Ràpita.
De Llevant a Ponent i a partir de s´Amarador de´n Barbut s´observen les següents
unitats estratigràfiques ordenades en una primera interpretació de més antigues a
més modernes a les que intentarem enquadrar dins la seqüència general per a l´illa.
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Unitats considerades Miocenes (Fig 9, 10 i 11)
M). U. Miocena Inferior. Plataforma- calcarenita- calisa amb motlles de lamel·libranquis.
MT). Unitat de bretxes, còdols, restes de superfícies d´ erosió i carstificació. Restes
de paleocarst, estromatolits laminats i nivells oolítics i calcarenítics. Nivell d´argiles
verdes.
Unitats considerades Pliocenes, Plio quaternàries o Quaternàries (Fig 9, 10 i 11).
A)- U. Groga beige (Fig 4). Calcarenita no molt compacta laminada o compacta bioturbada? de fins a un metre de potència cap a conca a fins a 60 cm en contacte
amb el Terminal. (perfil 7). Fauna marina escassa. Petits gasteròpodes i lamel·libranquis
B)- Lumaquela - calisa basta i argila i marga amb molts motlles de Cardítids i Cerítids
(Fig 4b) que passa de Ponent a Llevant a unitat més compacta d e gra més fi i dura
i amb més quantitat de fauna marina (Fig 5. Bd. Callista sp, Conus sp, glicimèrids
etc). (70- 80cm).
IC)- Unitat inter fase. (Fig 5. IC). calcarenita vermellosa.- rosada amb fauna de sols
cerastoderma sp, Thericium sp , Timpanotonos? - Bithiums?- gasterópodes (20- 30
cm).
D)- Calcarenites vermelles o rosades i grises. Dunes i paleosols amb .rizoconcrecions
(Fig 4D).
Aquestes unitats s´observen estructurades en el litoral de Sa Ràpita de Ponent a Llevant on es pot seguir la seva disposició i relació d´ unes amb les altres. Se´n descriuen
8 perfils o aturades.
P1. Es Racó des Llobets- Ponent.
Plataforma baixa (1m) amb restes de duna pliocena (D) per sobre d´ unitat (B)
P2. Racó des Llobets- Llevant. Fig 4, 4B i 4D) Davant la primera casa de l´urbanització
observem:
a. Calcarenita groga beige – groc llimona (Unit. A) no massa consistent de gra fi i
(1m) i poca fauna - motlles de petits lamel·libranquis i gasteròpodes.
b. Margues, bretxes i argiles (80cm) amb fauna majoria de Cardium sp i gasterópodes (Unit. B).
C. Calcarenites vermelles, rosades o grises i trams amb bretxes i argiles. Paleosols
sense fauna terrestre però amb moltes rizoconcrecions (Unit. D. 30.40 cm).
P3. Clot de s´ ase- C/ sa Vinyola. Calcarenites rosades amb rizoconcrecions (Unit. D.
1m) per sobre de nivell restringit (Unit. B. 1m) amb Cardiums i glycymèrids.
15

P4. Escar. Es Carregador . Km 2. Coves dins unitat groga A (1, 5m ) i sòtil de calcarenita dura i lumaquel·la fossilífera (Bd. 1m). Acaba amb duna vermellosa (nivell D.
80cm).
P5. Km 2,3. Davant ca´n Marcial- carregador. S´observa nivell fossilífer inter fase (IC)
entre U. restringida (B) i els nivells dunars (D). En lumaquela inferior (B. 80 cm) observem Cardítids centimètrics (Cerastoderma sp), i d´altres més grossos (Acanthocardia) , Glicimérids, Timpanotonos, Ceritids o Turritèlids i altres petits gasteròpodes.
En la interfase ( IC. 20- 30 cm. Calcarenita rosada) sols Cerithiums Timpanotonos i
Cerastoderma sp.
P6. Ses Coves. Amarador. Tall molt complet Fig 5, 5Bd i 5 IC) on s´observa de base a
sostre:
- Plataforma miocena (MT. 30cm a nivell de la mar)
- Calcarenítica groga (Unit A. 1m)- Lumaquel·la groga amb cardítids (Bd. 80 cm)
- Calcarenita rosada vermella amb fauna restringida (nivell IC 30- 40 cm) i
- Sistemes dunars i paleosols vermellosos (D. 1- 1,5m).
S´ha mesurat la densitat fossilífera del nivell Bd amb densitats de fins a 1200exemplars /m2. (Sols de Bithiums- Timpanotonos és mesurem uns 500 motlles /m2) i
de la inter fase (IC) amb sols com a màxim 500 e/m i de sols Bithiums- Timpanotonos, Cerastoderma sp i petits gasteròpodes.
P7. Sa Pedra alta. (Fig 6, 6av i Fig 7) Pàrking Ca´n Pep perfil de 6m entre P6 i P7 el
Pliocè s´ enfila lateralment per sobte el Miocè (Terminal i/o manglar) fins arribar a
dalt del perfil. S´observa a parts igual el Miocè de base mostrat vàries unitats i plataformes (M i MT) i el Pliocè (Bd i D).
P 7-8. Na Voltora i Bufador. (Fig 8). Miocè del Port estructurat amb diverses unitatsplataformes calises, argiles verdes, bretxes, paleocarsts- superfície d´erosió i restes
estromatolítics laminars.
6. Discussió del registre estratigràfic i paleontològic descrit.
6.1. Del Miocè.
El Miocè estudiat sembla mostrar una unitat (Mt) per sobre un altra inferior distinta
(M) però no tenim indicis, proves o coneixements suficients per a determinar de
què no se pugui tractar tot de la mateixa unitat cíclica (be U. Manglar, be U. Terminal
o les dues). Precisament aquesta és una de les discusions pendents en la estratigrafia
mallorquina a dia d´avui. La similitud dels nivells bassals del perfils 6, 7 i 8 amb tots
els terrenys miocens observats en el litoral illenc, la seva disposició estratigràfica i
16

naturalesa sedimentària (superfícies d´erosió i carstificació, nivells d´argiles verdes,
estromatolits. Figs 6) ens fan enquadrar sense dubte aquestes unitats en el Miocè.
Cap descripció de les fàcies arrecifal de Pomar et al (1983) quadra amb l´observat a
no ser les fàcies internes a l´arrecif o de Lagoom. Aquestes són les úniques que presenten influències terrestres i sedimentació horitzontal amb capes limitades per superfícies d´erosió (Fornós et al, 1991). Mostren en les zones properes a l´arrecif
trossos de coralls entre els sediments (no sembla ser aquest el cas) però en les zones
més internes arenes bioclàstiques bioturbades amb fragments de mol·luscs, foraminífers bentònics, restes de manglars i estromatolits i paleosols que si quadren amb
el descrit. No aliens a la discussió que plantegen Arenas i Pomar (2010) sobre si part
del citat tradicionalment com a Terminal és en realitat la U. de Manglar en front (en
part) a una proposta d´un complex Terminal ben definit i diferenciat en resposta a
les crisi messinianes (Mas i Fornós, 2006) observem que les dues hipòtesis no són
excloents. El Terminal de molts d´indrets pot haver desaparegut per l´erosió o simplement no haver-se ja dipositat fet que no exclouria que no fos una sedimentació
diferenciada a nivell illenc. Podem trobar indrets amb Pliocè per sobre de l´arrecifal- manglar que en dificultarien la interpretació i d´altres de manglar confosos amb
el Terminal. Per dirimir les dues propostes fa falta (en el nostre veure) delimitar
clarament que s´entén per U. Manglar i per Terminal (pot ser alguns investigadors
parlen o parlem del mateix en termes diferents) revisar els afloraments fins ara estudiats (Fornós, 1983- amb descripció detallada- pot ser ben útil per delimitar les
unitats), avançar en interpretacions paleoambientals com la d´Arenas i Pomar, (2010)
que ajudi a la seva determinació i estudiar amb deteniment els afloraments interiors
de l´illa inèdits o poc coneguts (Son Seguí- Sa Eugènia, Sencelles, Sineu, Costitx,
Muro, Sa Vall, Porreres etc). Pot ser és en aquests i no en el litoral on es troba la
clau per a dirimir la discussió.
5.2. Del Miocè al Pliocè.
El pas del Miocè al Pliocè en es Serral descrit per Mas i Fornós (2006) no s´observa
en el litoral de sa Ràpita proper, al manco amb tanta claretat. Sobre la unitat Miocena (M. Mt) descansa seguint la superficie d´erosió i adaptat al paleorelleu finimessinià (Fig 7) el nivell calcarenític groc A del tot assimilable per situació, textura,
i composició a la sedimentació Fm Calsilutites de Son Mir descrita i observada a
molts d´indrets de l´illa entre ells en el proper dels Monjos. El de Sa Ràpita sembla
ja la part superior de la unitat però tampoc se pot descartar l´existència dels nivells
més inferiors. Les Seqüències següents (Bd, B, i IC) és diferencien de l´esquema ge17

neral de l´illa i el fan del tot semblant al de Sta Eugènia Nord (Morey, 2008. Morey
i Mas, 2009. Fig 10) encara en estudi. Tant la unitat més dura calisa i amb fauna més
marina (Fig 5. Bd) com la més margosa amb fauna més restringida- llacunar o paràlica (B. Fig 4B) correspondrien o serien coetànies llavors al citat com a Calcarenites
de Sant Jordi . Aquests són nivells de platja finipliocens a la major part de l´illa
però serien caràcter més restringit aquí i a Sta Eugènia amb bons nivells de Cardiums
i Cerithiums. Fins i tot el interfase (Fig 5. IC) té el seu equivalent al nivell margós
blanc de Sa Creueta- Sa Eugènia (Morey i Mas, 2009) mentre el nivells d´Ostréids
s´enquadrarien si ha de ser igual que a Sa Eugènia o cap Enderrocat (Fig 10) per davall o en la mateixa unitat. Tot indica que l´estudiat és semblant al citat en la conca
de Campos per Simó i Ramon (1986) com a restringit o en Bárnolas et al (1991)
com a margós o al també citat com a finipliocè per Mateu et al (1987) en el Salobrar
i sense mostrar influència marina neta tots ells a partir de sondeigs.
Per sobre els nivells dunars terrestres corresponents al final del Pliocè (o ja Quaternaris) tancarien la seqüència però el pas d´uns als altres (unitat interfase IC) és gradual i no mostra una interrupció de la sedimentació). La seqüència descrita és
granocreixent i passa de condicions marines a restringides i fins a terrestre de manera progressiva i en direcció cap al centre de la conca que seria entre s´EstanyolS´Estalella (Fig 13). No està clar si en algun moment hi ha un lleuger augment de la
influència marina (nivell Bd) però si està clar que no quadra amb l´esquema general
illenc ni amb el des Monjos- Porreres gairebé sempre marí fins arribar als sistemes
dunars superiors. El problema plantejat per Mateu et al (1987) en comparar la seqüència des Trenc amb el d´ Alcúdia on si es registren fluctuacions marines pliocenes
afegeix un altre problema d´interpretació de la conca estudiada. Per què el Pliocè
de Sa Ràpita- Es Trenc no és igual al des Monjos o al de s´Albufera d´Alcúdia?. La resposta la podríem trobar en la tectònica.
Encara que pot ser en edats diferents (el des Trenc –sa Ràpita més recent) és evident
que tant la conca de Sta Eugènia com Sa Ràpita- Salobrar restaren allunyades o protegides de la influència marina neta mentre i durant els primers interglaciars quaternaris la mar deixava el seu registre en molts d´indrets propers. Parlem de cinc
pujades i davallades fortes del nivell en els darrers 2 milions d´anys. Mentre Sta Eugènia no ha subsidit des de llavors o fins i tot pot ser encara s´ha aixecat, la conca
de Campos sa Ràpita ho ha fet però de manera més recent que la de Palma i la d´
Alcudia i no amb tanta intensitat. Les conques de Sta Eugènia i Campos acaben de
la mateixa manera i mostren els mateixos nivells d´ostréids vora la suposada falla
(Fig 13) però el nivell de la mar d´algunes transgressions quaternàries no ha arribat
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a superar l´albufera formada en aquests indrets perque el terrenys es trobaven més
elevat aleshores que en l´actualitat. Han subsidit (davallat) llavors més recentment
o gradualment seguint la retirada de la mar. Les platges pleistocenes que trobem
ara en el litoral són sols les més modernes del Pleistocè Sup. per sobre de la duna
Riss (Morey i Forteza, 2011, en aquests Jorn). El registre estudiat quadra en part
amb els condicionaments observats per Barnolas et al (1991) però se n´observa un
de nou possible, el de S´Estanyol- Estelella- Montision que iniciaria la conca (i el
terme) de Campos i la separaria de la Marina de Llucmajor (geotermals de Sa Figuera.
Fig 13). El condicionant Port de Sa Ràpita- Serral- Campos separaria les dues subsidents de Sa Ràpita i Campos (Fig 13).Tot el conjunt s´enquadra sense problemes en
la proposta estructural per l´illa que relaciona les conques i els alts illencs a partir
d´una mateixa estructura interna i d´uns condicionaments distensius generals (direccions NE-SO i NO-SE. Fig.) molt relacionats i condicionats per aquesta (Fig 13 b.
mapa).
5.3. Pliocè?, Plioquaternari? o Quaternari?. En establir la edat dels terrenys per
sobre del Miocè ens trobem amb un problema datacional extensiu a tot el Pliocè i
Pleistocè Inferior illenc. La inclusió recentment del Gelasià ( 2,8- 1, 8 ma ) per la International Union of Geological Sciences (IUGS) en el Quaternari ens situa davant
una llépola hipòtesi: atribuir tota la sedimentació marina Fm Calcilutites de Son Mir
dins el Pliocè i les lumaqueles fossilíferes superiors o Calcarenites de Sant Jordi (gairebé sempre més litorals) ja dins el Gelasià en resposta al refredament del clima i
conseqüent retirada de la mar. Els sistemes dunars següents reflectirien les glaciacions quaternàries. Aquest enquadrament o raonament que pot ser lògic i vàlid en
molts d´indrets de l´illa té punts febles o excepcions i la conca de Campos- Porreres
n´és un bon exemple. Els nivells de platges fòssils de Son Lluis (Porreres) i Son Mulet
(Llucmajor) podrien ser coetanis als nivells de Son Mir més profunds dels centres
de les conques fet per altra banda lògic i fins i tot probable (Mas en estudi). Llavors
no tot el citat com a Calcarenita de Sant Jordi seria Gelasià, sols ho serien les seqüències de conca per sobre de la Unitat de Son Mir. Segons aquest plantejament a
Campos i llocs propers trobaríem, les fàcies finimessinianes i el lagomare des Monjos
i es Serral (Mas en estudi), l´entrada de la mar pliocena amb fàcies marines des
Monjos i litorals de Son Lluis - Son Mulet i llavors platges pliocenes - quaternàries
més modernes cap a Llucmajor (partió. En estudi) i també la sedimentació més llacunar- d´albufera o restringit aquí estudiada. I aquesta seria part pliocena i part
quaternària o tota ja quaternària?. Tot el període està en estudi i revisió i no hi ha
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cap estudi ni datació referent (en el nostre veure) ni tan sols fauna significativa establerta a nivell illenc per a dirimir la qüestió. Una primera proposta seria determinar
quina fauna (sobretot mol·luscs però també peixos) present és de significació més
freda (Panopea sp ) i quina més càlida (Conus? Strombus sp, Callista?), comparar
amb la Mediterrània de manera semblant a Cuerda (1975) pel Pleistocè Sup. i a partir d´aquí estudiar tots els pliocens descoberts darrerament (molt citats com a miocens. Morey en estudi. Mas en estudi) i fer-ne una reestructuració del període. El
Pliocè- Plioquaternari descrit aquí pot ser molt útil perque mostra bona part de la
darrera seqüència suposadament ja més freda.
6. Conclusions.
Es descriu un interessant Miocè i un Pliocè fins ara inèdits o poc coneguts en el litoral
de Sa Ràpita. Se descriu una seqüència que passa de condicions marines a restringides i a terrestres de manera progressiva i en direcció a Ponent – centre de conca
(Fig 11). Els nivells restringits finipliocens o ja Quaternaris es mostren diferenciats
del general illenc clarament marí. El fet s´ explica per les característiques diferencials
de la tectònica subsident de la zona, bastant recent observem, i que quadra amb les
diverses propostes estructurals a nivell illenc i més encara si es planteja el nou condicionament S´Estanyol- S´Éstelella- Montision. Tant el Miocè com el Posterior Pliocè
i/o Quaternari estudiats són un exponent de les carències en l´estudi d´aquests períodes a nivell illenc i de les múltiples incògnites que resten per dirimir a nivell estratigràfic, paleoambiental o tectònic estructural. El tot en si és una mostra de les
dificultats interpretatives del darrer neogen- MioPliocè i Plioquaternari illenc i obri
les portes a nous interrogants.
7. Agraïments. A l´ investigador campaner Guillem Mas que ens ha acompanyat en
la visita a Sa Ràpita i amb qui hem discutit animadament part d´aquest estudi. Al
prof G.X. Pons pels seus ànims i correccions i a Noemi Forteza estimada i entusiasta
acompanyant de curolles i aventures.
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Annex

Fig 1. a i b. Mapa i esquema estructural de l´illa modificat de Giménez i Gelabert (2002 in
Morey, 2010b).
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Fig 2. Mapa de falles proposades per Del
Olmo i Alvaro (1984).

Fig 3. Litoral de Sa Ràpita i punts – perfils observats.

Fig 4. Es Racó des Llobets –Llevant ( 2 ona aturada). Nivell groc bassal (A) i per sobre els
nivells B amb fauna d´ ambient restringit- albufera (Fot. nivell B) i nivell D (Fot. nivell D rizoconcrecions).
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Fig 5. Perfil 6 Coves- Restaurant Amarador. S´observa nivell A Pliocè i nivells Bd (Fot.
5bd). El nivell interfase (Fotg 5
IC) i els nivells D superiors.

Fig 6. Perfil 7. Baix del parking Ca´n, Pep s´observa la plataforma Miocena amb els nivells
bassals M i els superiors MT. En MT es situa el nivell d´ argiles verdes (Fotg 6av)
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Fig 7. Entre els perfils 6 i 7 s´observa com el Fig 8. El Bufador de s´ Amarador vora el perfil
nivell Pliocè A s´ adapta a l´estructura Mio- 8 es forma per l´acció de l´aigua sobre la Unitat
cena.
MT més desestructurada i irregular que les plataformes bassals (M) més homogènies.

Fig 9. Perfils corresponents als vuit controls efectuats. S´observa com el Pliocè s´ adapta a
l´estructura inferior miocena i els nivells dunars D finalitzen la sèrie i omplen els buits.
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Fig 10. Perfils comparatius del finimiocè i Pliocè illenc. Perfil general de Pomar et al (1983).
Perfils de Porreres- Es Monjos, Sta Eugènia - Ca´n Ferriol i Cap Enderrocat segons l´autor

Fig 11. Esquema general del Plioquaternari estudiat on s´observa la seva col·locació cap al
centre de conca (oest) de més antic a més moderns (M, NT, A, Bd, B, IC, D, Q) i es planteja
on comença el Quaternari si amb Bd, amb B o amb els nivells dunars D.
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Fig 12. En el mapa d´ anomalies de Bouguer d´ Ayala et al(1994) s´intueix un petit alt estructural que aniria aproximadament per sobre de Campos i fins al Sa Ràpita separant les conques des Trenc i la estudiada de Sa Ràpita- Estanyol.

Fig 13. En l´esquema estructural proposat s´observen les falles (negra fort ) que estructuren
la conca de Campos entre els alts de Llevant i Randa i vora la Marina de Llucmajor. La línea
Estanyol- Estelella. Montisión o condicionant que tanca la conca estudiada per Ponent
s´adapta millor a l´estudiat i a l´esquema general que la de Vallgornera de Barnolas et al,
(1991).
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Cap a una primera catalogació
del Patrimoni Paleontològic
del terme de Campos.
El pleistocè superior de la badia
Bernat Morey Colomar
Noemi Forteza Prats

1. Patrimoni cultural. Patrimoni Paleontològic.
La Ley de Patrimonio Histórico Español (16/ 1985) defineix el Patrimoni com el conjunt de béns mobles i immobles d´interés artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic. Morey (2008) defineix el Patrimoni Paleontològic
com el registre fòssil conegut i estudiat, (moble i immoble) i encara no localitzat o
no catalogat però útil i rellevant des del punt de vista científic. Aquest és un registre
no renovable i inestable, que pateix destruccions i espolis importants (Meléndez et
al, 2001) però que guarda una important informació del passat de la Terra. Es llavors
un important recurs científic-cultural i educatiu.
Mallorca mostra un bon registre paleontològic amb més de 800 llocs d´interés
paleontològic (LIPs. Morey, 2010a. Morey en prep) citats en unes 1000 publicacions científiques i de distinta consideració i rellevància i amb desigual distribució. Les col·leccions arreplegades i el fons bibliogràfic associat (Patrimoni moble)
es guarden principalment en dos centres paleontològics de referència: La Seu
de la Societat d´Història Natural i en el Museu balear de Ciències Naturals de Sóller i en el Departament de Ciències de la Terra de la UIB.
En aquests darrers anys han augmentat els estudis en Patrimoni Paleontològic respecte de la seva definició i divulgació, de la seva catalogació, caracterització i estudi,
de la conservació i catalogació del material recuperat, de la valoració i selecció del
patrimoni rellevant en vistes a la seva protecció o gestió i de la elaboració de criteris
metodològics per a la seva selecció i/o valoració. (Morey, 2008. Morey i Ripoll, 2009).
La legislació vigent - Llei de Patrimoni Històric (1999)- Ley de la Biodiversidad (2007)
obliga a l´administració a inventariar i protegir el Patrimoni de la que és competent.
Aquest treball pretén iniciar l´estudi i inventarització del Patrimoni Paleontològic de
Campos començant pel Pleistocè superior marí recent ment descobert en vistes a la
seva protecció, conservació i/o ús i gestió científic-social i divulgació.
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Objectius més específics seran:
a). Avançar en la catalogació i descripció dels jaciments del Pleistocè superior del
terme.
b). Revisar els estudis antecedents i l´estat actual dels jaciments.
c). Completar i concretar l´estudi de Morey et al, (2006) a partir d´estudis posteriors
(Morey, 2008 inèdita. Morey 2010 c).
e). Avançar interpretacions paleoclimàtiques i geomorfològiques sobre l´estudiat.
f). Valorar el Patrimoni paleontològic del terme dins el context del Pleistocè Sup.
Illenc
g). Reivindicar la feina d´exploració, localització, recuperació i conservació del material paleontològic com a pas fonamental per al seu estudis i interpretació.
h). Divulgar el Patrimoni paleontològic del terme i avançar cap a la seva protecció.
i). Proposar algunes estratègies de gestió, conservació i divulgació d´aquest Patrimoni.
Per aconseguir els objectius proposats s´hen treballa en distints àmbits (metodologia):
a). Recerca en biblioteques especialitzades i estudi de col·leccions paleontològiques
disponibles de la Soc. d´Història Nat i del Museu Balear de Ciències. Nat. de Sóller.
b). Revisió dels estudis geològics antecedents referents al terme.
c). Recerques i estudis els jaciments coneguts en el terme des de l´any 2004 fins el
present.
Els jaciments s´han descrit i valorat a partir dels estudis de Morey (2008), Morey i
Ripoll ( 2009) observant Coordenades UTM i Toponímia (Map. Top. Nal 1: 25. 000);
Paleofàcies existents en els jaciments i rellevància (Items RE i SE Taula 2); La fauna
citada i la seva significativitat (Items. F i SF Taula 2); Extensió (en m2); Potència (en
m) i Densitat fossilífera (en exemplars observats /m2) (Items X, P i D. Taula 2); Estat
de conservació del jaciment i del material que conté (Items Ej i M. Taula 2); Accessibilitat, Vulnerabilitat i impactes soferts (Items A i V); Interés científic i divulgatiu
(Items H, Dc.) i entorn rellevant proper (natural, històric... ET).
2. Antecedents i breu context geològic de Campos
Els estudis geològics i paleontològics dels segles XIX i mitjans segle XX sols citen les
aigües termals del Balneari de la Font Santa (Darder, 1946). Els estudis posteriors
se poden dividir en:
- Estudis geomorfològics. Iniciats amb Rosselló (1964, 1971) i les seves observacions
sobre la plataforma de Llucmajor i el camp de dunes fòssil de Son Garau, i seguits
per Del Olmo i Alvaro, (1984) que delimiten les falles que condicionen la conca i
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pels estudis en el sistema dunar del Trenc (Servera, 1998) i en els sistemes dunars
fòssils (González Hernández et al, 2001).
- Estudis relacionats amb el salobrar i el seu registre geològic i micropaleontològic
(Mateu, 1987)
- Estudis en el Neogen iniciats per Bauzá (in Bauzà, 1978), seguits pels estudis dels
equips d´ investigació del neogen a nivell illenc (Morey, 2011. En aquestes jornades)
i continuats per l´ investigador campaner G. Mas (Mas i Fornós, 2006) actualment
en plena activitat.
- Estudis sobre el Pleistocè superior del terme al que ens referim en aquest estudi i
que tractarem amb més profunditat.
La història geològica de Mallorca s´explica en varis episodis la majoria no enregistrats
en el terme. Els terrenys més antics (Carbonífer. 300 milions d´anys) sols afloren la
costa Nord. Tampoc afloren a Campos ni els terrenys Secundaris ni el Terciari inicial
i mitja abundants a la resta de l´illa. A partir d´aquesta edat (fa entre 25 i 15 milions
d´anys) i per mors l´ empesa de la placa Africana contra l´Europea se comencen a
estructurar i aixecar les Serres i els relleus del Pla. La compressió arriba al seu màxim
en el Miocè mitjà. (15- 12 ma. Rodríguez Perea i Gelabert, 1998) per després perdre
impuls. Llavors un joc de crulls i falles comença a afectar als materials estructurats
que es desfan paulatinament. En el Sud de l´illa i durant tota la resta del Miocè se
forma una estructura arrecifal coral·lina adossada a les terres emergides i en un ambient càlid- tropical. Les seves restes, ara Marines de Llucmajor i del Migjorn són
també en els fonaments de la conca de Campos (Mas i Fornós, 2006). La crisi o crisis
messinianes, fortes retirades de les aigües de fa entre 6 i 5, 3 milions d´anys per
mors la dessecació total o parcial de la Mediterrània per la tancada de la comunicació
amb l´ Atlàntic s´observen també en el terme. Amb l´obertura altra vegada de l´Estret
la mar Pliocena arriba altra vegada fins al Pla de l´illa i ja no es retira definitivament
fins a finals del Pliocè o a principis del Quaternari (Cuerda, 1975; Morey, 2008) deixant les platges i dunes fòssils de Son Mulet (Llucmajor), Es Monjos i es Baulens (Porreres) i son Garau- Son Baco que tanquen Campos pel Nord i Nord Est.
2. 2. El Quaternari. Glaciacions i períodes integlaciars.
El Quaternari (de fa 2.800.000 anys i fins a l´actualitat ) es caracteritza per la successió de períodes freds glaciars i càlids intertropicals (sempre referit a les latituds mitjanes com la Mediterrània) motivats per canvis climàtics a nivell planetari iniciats
amb més intensitat amb el tancament de l´Istme de Panamà. Es passa successivament de períodes freds (fins a 5 glaciacions principals Donau, Günz, Mindel, Riss i
31

Würm. Cuerda, 1975) a períodes més càlids que en l´actualitat motivant una gran
varietat de registres alguns dels quals es poden seguir a Campos. S´accepten tres
períodes pleistocens (Cuerda, 1975): el Pleistocè inferior (fins fa 700 mil anys), el
mitjà (de 700ka a 170 Ka) i el Pleistocè superior (170 -75ka). Els períodes freds suposen un increment del volum de gel als pols que ocupen bona part d´ Europa, Nord
Amèrica i Àsia amb davallades del nivel de la mar de més 70 m de profunditat o
més a la Mediterrània (regressions) que provoquen l´extinció i distribució d´espècies
d´una illa a un altre (comunicant Mallorca i Menorca per exemple). Els interglaciars,
més càlids que en l´actualitat van associats a importants transgressions marines (pujada del nivell marí) de fins a 70 metres a Mallorca en el Pleistocè inferior (Cuerda,
1975). Pel que fa a Campos es citen del Pleistocè Inferior les dunes fòssils de son
Garau i les coves de son Morro tot per sobre del Pliocè (Mas en estudi). El terme es
troba coberts per llims i al·luvions quaternaris de distintes edats observables en les
pedreres de l´entrada del poble per Llucmajor.
3. El Pleistocè Superior. El Pleistocè Sup. de Campos.
El Pleistocè Sup és l´interglaciar comprés entre les dues darreres glaciacions Riss
(170. 000 anys) i Würm (75. 000 anys). El seu registre (platges i dunes fòssils) és
abundant en el litoral illenc amb l´excepció de la Serra de Tramuntana (Cuerda, 1989.
Morey, 2008). Els jaciments de Cap de Tir i Es Carnatge en la Badia de Palma són els
més representatius de l´illa i uns dels més importants de la Mediterrània. En ells
han quedat enregistrats els distints canvis climàtics i variacions del nivell de la mar
que s´han datat a Mallorca en base a la fauna significativa en ells enregistrada i a
partir de diversos mètodes de datació absoluta (Cuerda, 1975, 1987; Vicens et al,
2001; Hillarie Marcel et al, 1996). Se detecten subestadis transgressius càlids en el
darrer interglaciar (Estadi 5e) ara fa 135ka (5e1) i 117 ka (5e2) separats per regressions (5e0) (Taula 1). S´observa també una altre transgressiu ara fa 100ka (5c) separat pel regressiu 5d i un altra regressió i una altra transgressiu posterior (5b-5a-87
ka) abans de la darrera glaciació Würm (estadi 4) a Caló des Camps (Rose et al, 1999)
en la badia d´Alcúdia. Durant els periodes regressius (Estadis 6, 5b, 5d, 4) es desenvolupen paleosòls i sistemes dunars per sobre i entre els sediments marins corresponents a les transgressions (Estadis 5e1, 5e2, 5c, 5a. La fauna nota els canvis
climàtics i es converteix en una eina bàsica per a la datació i interpretació paleoambiental dels jaciments (Cuerda 1975, 1987; Vicens et al, 2001).
El Pleistocè superior marí de Campos es citat per primera vegada per Muntaner (1955)
amb restes de platges en es Trenc- caseta dels motors. Gasull en els anys 60 troba en
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la zona un Strombus bubonius (gasteròpod marí significatiu del periode propi d´aigües
càlides tropicals) molt rodat que suggereix l´existència d´algun aflorament no localitzat
(Cuerda, 1975). Les recerques i estudis en els anys 60 per quaternaristes com Butzer i
Cuerda (1960, 1961, 1962), Solé Sabarís (1962), i Cuerda i Sacarés (1991) no localitzen
afloraments en el terme però si a s´Estanyol. En els anys 80 i 90 Cuerda, Galiana, Gracia
i Vicens cerquen o pot ser saben de fauna en la zona (Morey et al, 2006) però no se publica res al respecte i res queda clar del suposadament conegut. L´any 1995 el prestigiós
quaternarista Juan Cuerda (com personal) sospitava que la manca de registre quaternari
en les Badies de Campos i Alcúdia era degut a la falta d´un estudi acurat i a la deposició
de la fanerògama Posidonia oceànica o d´arena en el litoral que dificultava la troballa
d´afloraments. Comentava que en el cas de la seva existència pot ser se trobaria al
nivell de la mar o baix del sistema dunar actual i que aquests no serien de la rellevància
dels de Palma però si que ajudarien a completar el coneixement del periode per a l´illa.
González Hernández et al (2001) en un estudi de les dunes pleistocenes de la badia
descriuen dos nivells marins en el jaciment de Ses Covetes però sense citar fauna en
ell. L´any 2004 i ja dins el projecte de la catalogació i valoració del Patrimoni paleontològic illenc s´inicià una sistemàtica recerca i catalogació patrimonial (Morey, 2008. Morey
en prep) acompanyada d´ una també sistemàtica i ordenada batuda litoral de tota l´illa.
En la primavera - estiu del 2005 els firmants d´aquesta nota localitzaren diversos afloraments inèdits en el litoral del terme i que podien pertànyer per situació i fauna a Pleistocè superior i que foren estudiats inicialment amb l´ajuda de Quaternaristes de la
Societat d´Història Natural. (Morey et al, 2006). Els jaciments coneguts en el litoral campaner a hores d´ara són els següents (Morey et al, 2006; Morey, 2008):
Amarador de´n Barbut . Port de Sa Ràpita. (495785- 4357045). Fig 1. Jaciment de
varis m2 d´extensió i 25cm de potència màxima però de gran densitat faunística (
360 exemplars /m2 amb màxims de 1386. Morey, 2008) i molt paleobiodivers (49
espècies citades. Taula 2) . El jaciment conté dos paleonivells fossilífers (5a?) separats
per petits restes dunars (Morey, 2008) amb Chondrula gymnesica. (Fig 5d). Descobert per Morey vora el Port de Sa Ràpita (pot ser afectat per aquest) i estudiat per
Morey et al (2006) i Morey (2008) la fauna es situa entre les encletxes de la plataforma miocena. Per sobre i ja fins a la carretera es troben llims vermells i duna Wurm
amb gasteròpodes pulmonars (Iberellus sp. Turritella ferruginella). Jaciment amb
fauna molt fragmentada i en no massa bon estat de conservació que es distingeix
dels de s´Estanyol per la seva biodiversitat i contenir més proporció de
micromol·luscs infralitorals.
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Es Morters. (497180- 4356698). Fig.2. En el centre de la platja de Sa Ràpita (70m2
d´ ext. 25 cm de pot. i Densitat fossilífera mesurada de 132 ex/ m2. Morey, 2008).
Mostra material en bon estat de conservació però l´indret cada vegada està més
desestructurat per les feines i pas per sobre de maquinària que retira la Posidonia
oceànica i les “pedres”. Conegut per Morey i Forteza l´any 2005 fou estudiat per
primera vegada per Morey et al (2006) en base a fauna arreplegada i classificada
per aquests estudiosos (44 sp) i d´altre de significació càlida suposadament de la
zona (Col·lecció Gracia i Vicens) i que no hem pogut confirmar.
Ses Covetes. A la urbanització apareix un registre del darrer interglaciar ben interessant en 3 o 4 indrets diferenciats. De Ponent a Llevant trobem:
a) Ses Pedreres- Platja. llims vermells amb gasteròpods pulmonats gairebé ja per
davall del nivell de l´aigua a l´ inici de la platja de Sa Ràpita. Per sobre continua la
duna fòssil de la urbanització Ris i /o de la darrera glaciació Würm? i observable en
Ses Pedreres amb restes de arrels fòssils i icnites (petjades) de Myotragus (ovellarata endèmica de les illes extingida amb l´ arribada dels humans (Fig 5a). També
s´observa un paleosol amb pulmonats per sobre de la duna.
b) Ses Covetes (497480- 4356328). Fig 6. Encletxa fossilífera per sobre de duna Riss
amb fauna del Pleistocè sup. marí (20 i 70 cm de potència, més de 20m d´ extensió
i densitat mesurada de 78 ex/ m2. Morey, 2008) i amb el mateix paleosol de les pedreres per sobre. En ell es cita com a fauna significativa Rumina decollata (Fig 5b) i
Patella ferruginea. (Morey et al, 2006).
c) Es Freu (497686- 4356202). Fig 3. Baix la urbanització il·legal i vora els Escars. Jaciment amb 30 m2 d´ extensió - continua cap a l´interior - 1m de Pot. i varis nivells
fossilífers de distinta densitat i significació. Se combinen nivells de còdols i Strombus
bubonius molt rodats de baixa densitat i paleodiversitat amb nivells superiors amb
més densitat faunística (fins a 100e/m) amb més biodiversitat però amb molts d´exemplars romputs i mals de classificar. González Hernández et al ( 2001) descriuen
els sistemes dunars i els refereixen als jaciments de Camp de Tir i Carnatge (badia
de Palma). Morey i Forteza localitzen i estudien la seva fauna amb espècies de significació càlida (Taula 2) que és revisada (igual que la dels jaciments anteriors) per
Morey et al ( 2006). Se n´ha fet llavors un seguiment continuat en aquests darrers
d´anys (Morey 2008. Morey 2010c).
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Entre la urbanització i es Freu s´han citat 38- 39 espècies amb fauna significativa
com Patella Feruginea o Hyotissa meginhyi (Morey et al, 2006. Taula 2).
Es Trenc. (498950- 4354880). Muntaner (1955). Aflorament d´uns 10m2 vora la casa
dels motors - Trenc a 50-70 cm del nivell de la mar (Fig 4). 25 cm de Pot. i Densitat
(34 e/m2). Morey, 2008)
Es Perengons. (499353- 4353664). Plataformes fossilíferes descobertes per Morey
l´any 2007 i explorades per Morey i Cabanelles (2007). Sols s´ ha identificat fins ara
fauna banal ( Morey, 2008). Parlem de petits afloraments irregulars (30m2 mesurats), superficials (6-7 cm pot. màxima) i mal conservats i erosionats i quasi al nivell
de la mar. On es pot classificar la fauna mostra densitats de 20-30 e/m de fauna
molt semblant a la de s´Estanyol i s´Amarador de Sa Ràpita.
Clot de S´Arena- Es Trenc. (498856- 4355807). Clot d´extracció d´arena de varis Hm2
d´extensió mostra tot el sistema dunar des Trenc per sobre d´un paleosol semblant
al de la urbanització de Ses Covetes i amb gran quantitat de gasteròpodes pulmonats
(densitats de 50-100 e/m2). Enclavat enmig de Sistema dunar és estudiat pel seu
registre Holocè però no el seu paleosol. En ell citem Iberellus, sp, . Oxycillus lentiformis.i Tudorella ferruginea. En el terme també es cita la troballa de restes de Myotragus (l/ o de vertebrats terrestres pleistocens a la Cova de Ses Sitjoles (4963504362450). Alcover et al (1981).
4. Discussió i conclusions.
4. 1. De la catalogació.
S´han inventariat 6 (8 si contem tres indrets a Ses Covetes) Lips o indrets paleontològics rellevants pel Pleistocè superior del terme de Campos. Aquests són (Fig 7):
Amarador de´n Barbut- Port de Sa Ràpita, Punta dels Morters, Ses Covetes (Pedreres, urbanització i Freu), Es Trenc- Caseta des Motors, Es Clot de s´Arena i Es Perengons.
4. 2. De la caracterització.
4.2.1 Interpretació estatigràfica del registre paleontològic descrit.
Si adapten el registre estudiat a la nomenclatura internacional (Estadis isotòpics de
Shakelton & Opdike, 1973) observem els següents nivells:
Estadi 6. (Taula 1). Glaciació Riss. Sistema dunar fòssil ( 250- 170. 000 anys) visible
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en la base punta dels Morters, a Ses Covetes i en les platges des Trenc i Perengons.
Estadi 5. Pleistocè superior. Darrer interglaciar càlid (150. 000 anys- 75. 000 anys).
Transgressió marina que s´inicia (Subestadi 5e) amb llims vermells amb Chondrula
gymnesica observables a Ses Covetes i en es Freu. Per sobre trobem les restes de
platges amb fauna de significació càlida tropical (Strombus bubonius. subestadis 5eo,
5e1, 5e2) observables en el Freu i en el poble de Ses Covetes i segons Morey et al
(2006) en els Morters. No sabem si els subestadis 5d, 5c. corresponents a una ràpida
regressió i transgressió marina si han quedat enregistrats en els jaciments estudiats.
(possibilitat en es Freu i en es Morters i fins i tot a s´Amarador). El subestadi 5a. (80.
000 anys) o nou episodi transgressiu amb temperatures lleugerament més fredes i
sense ja fauna tropical es cita en el jaciment de s´ Amarador de´n Barbut.
Estadi 4. Sistema dunar Würm. (70. 000-15000 anys.). Darrera glaciació o Würm.
S´observa a Ses Covetes (pedreres i poble) i es la base del sistema dunar actual TrencPerengons.
4.2.2. Sobre la interpretació del Jaciment dels Morters.
El jaciment dels Morters fou estudiat pels firmants d´aquesta nota i per un dels autors (D.V) de Morey et al (2006) aquest en base a fauna de l´indret de la Col·lecció
Gràcia- Vicens. La fauna de la col·lecció és significació càlida (2. Strombus bubonius
i Conus textudinarius) no així la trobada per Morey i Forteza a excepció de Brachidontes senegalensis. Morey et al (2006) atribueixen l´aflorament al subestadi 5e
en base en aquesta fauna. Amb els 6 anys que estudiem l´aflorament mai en ell n’hi
hem trobat (fet que se pot observar in situ). Per aquest motiu per ara no podem
donar per bona l´ edat suposada l´any 2006 sense observar aquesta fauna, sense
efectuar- ne estudis més exhaustius i/o consultar la Col Gracia- Vicens (en estudi).
En el subestadi 5c també apareix amb poca quantitat fauna senegalense (Vicens et
al, 2001) llavors podria ser també aquesta l´edat del Jaciment com sospitem. Un
altra possibilitat seria que la fauna de la Col. Gracia i Vicens fos del jaciment des
Trenc (únic conegut aleshores) i s´hagués produït una confusió toponímica (fet freqüent en el Pleistocè Sup. marí. Morey, 2008).
4.3. Significació paleoambiental del registre estudiat.
El registre estudiat és molt semblant al dipositat en l´actualitat amb lleugeres diferències respecte a la fauna de significació càlida ja comentades. Morey (2008 i 2010c)
realitza i porta a terme encara una interpretació paleoambiental del Pleistocè Sup.
marí on se compara el registre fossilífer amb l´actual i les sedimentacions de signifi36

Taula 1 . Quadre cronològic del Pleistocè superior basat en els estudis dels espeleotemes freàtics litorals (Ginés et al, 2001 in
Morey, 2008) , en les datacions realitzades
per Hillarie Marcel et al (2006) en es Carnatge i en les de Rose et al (1999) a Caló des
camps. Nomenclatura dels subestadis pleistocens observada sobre els estadis i subestadis isotòpics (6, 5 i 4) de Shakelton i
Opdike (1973). Inici 5e (145 ka); 5eo (125
ka); 5d (110 ka); 5c, (95 ka); 5b (90ka), 5a (80
ka); Inici Würm.70.Ka. Observant el nivell de
la mar actual podem seguir les regressions i
transgressions marines produïdes en molt
poc temps geològic i que queden enregistrades en el litoral campaner.

cació càlida (5e de Ses Covetes) amb les del l´episodi 5a on les espècies càlides ja
havien desaparegut (Cuerda, 1975, 1987, 1989). Essent totes les acumulacions fossilíferes i actuals de les badies molt litorals s´observa amb el temps la pèrdua progressiva d´espècies de fons rocós per a deixar pas a d´altres pròpies de fons
arenosos, fet que pot ser degut a l´enfonsament progressiu de la badia i el reblit de
sediment (Morey, 2010c. En correcció). També segons Morey (2008) a partir del
subestadi 5a augmenta la proporció de micro mol·luscs moradors en les prades de
Posidonia oceanica. Així els nivells més antics de Ses Covetes mostren molt pocs
micro mol·luscs i certa fauna rocosa mentre en els més moderns com s´Amarador
(5a) gairebé el 60- 70% de mol·luscs afins a la Posidonia o generalistes. Morey (2008)
especula sobre diversos motius entre ells el canvi climàtic experimentat des del tropical fins a l´actualitat ha afavorit la Posidonia. Llavors el canvi climàtic que ara experimentem a l´inversa la perjudica amb tot el que això significa. La Posidonia
oceanica és la fàbrica d´arena del sistema.
4.3.1 Significació paleoambiental dels Strombus bubonius de Ses Covetes.
Els Strombus bubonius són uns gasteròpodes marins de cert tamany (Fig 5c i 5c2)
que viuen en aigües més càlides que les actuals. Ara viuen en la costa tropical africana del Senegal. En ser molt característics i abundants en el darrer interglaciar i extingits en la Mediterrània donen nom al conjunt de fauna senegalesa o acompanyant
característica d´aquestes platges fòssils mediterrànies del Pleistocè Sup. Els Strombus
són gregaris, viuen junts en gran quantitat, i es desplacen (i barallen) saltant entre
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el fang i l´arena amb el seu potent peu. S´alimenten de detritus en aigües molt poc
fondes, properes a la platja i en albuferes fangoses. La seva acumulació pot respondre o be a una acumulació ex situ de platja (com còdols emportats per l´aigua) o que
visquessin prop en gran quantitat com sembla el més probable digué ocórrer en el
Freu de Ses Covetes fa uns 135. 000 anys. Ses Covetes té l´honor d´haver proporcionat els exemplars més grossos de l´ illa. El trobat per Morey i Forteza (fig5c) l´any
2005 fa 128x 72mm (Morey et al, 2006); El trobat enguany (fig 5c2) pels mateixos
autors fa 110 x 90 mm per molt desgastat. El fet pot ser degut a la benignitat de les
aigües de la Badia i a la gran aportació de fang i nutrients a la zona. Altra fauna senegalesa o de significació càlida trobada en els jaciments de la badia són Conus Textudinarius, Brachidontes senegalensis, Cantharus viverratus, Cymatium costatum,
Hyotissa megintyi i Patella ferruginea (Morey et al, 2006. Taula 2 ).
4.3.2. Significació paleoambiental de Rumina descollata i Chondrula gymnesica.
Rumina decollata (Fig 5b) és un caragol terrestre molt abundant en l´actualitat i en
els jaciments del Pleistocè Inferior però curiosament inexistent en els jaciments del
Pleistocè Sup. (Cuerda, 1989). El fet s´ha interpretat per una possible extinció de la
espècie a l´illa en la penúltima glaciació Riss i una posterior reintroducció en temps
actuals. La troballa de l´ exemplar de ses Covetes no quadraria amb aquesta hipòtesi.
L´exemplar pot ser subactual resedimentat (per l´aspecte. Fig 5b- no ho sembla) o,
si fos de l´edat del jaciment, que l´espècie hagués sobreviscut als canvis climàtics
precisament en el Migjorn de l´illa on les temperatures mitjanes sempre són més
altes. Chondrita gimnessica (Fig 5d) és un gasterópode terrestre abundant en l´actualitat i indicativa també del Pleist. Superior.(Cuerda, 1975, Vicens et al , 2001)
4. 4. De la valoració, conservació i gestió dels jaciments.
De la comparació dels jaciments amb els de referència pel període i a nivell Illenc
(Camp de Tir - Carnatge i Caló des Camps) o amb els de la resta de la Badia ja dins
Llucmajor (S´Estalella - S´Estanyol) s´observa la relativa importància del Pleistocè superior campaner fet que extranya no fos descobert o estudiat abans. El jaciment de
ses Covetes és situa segons Morey (2008) amb el mateix valor que els de s´Estalella
i Ca los Camps no sols per la seva importància de gestió vora la platja des Trenc sinó
també pels seus valors estratigràfics i faunístics principalment. Els jaciments de
s´Amarador i dels Morters de Sa Ràpita són de valor mig però fonamentals per interpretar el Pleistocè superior de la badia. La zona des Trenc i es Perengons amb petits afloraments mal conservats se mostren per ara com de més poca importància a
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falta d´estudis més exhaustius. Les propostes de gestió i conservació de Morey
(2008) s´especifiquen més clarament observant com a necessaris per a la conservació
d´aquest patrimoni aquestes premises:
- Declaració dels Lips catalogats en aquest estudi com a BICs (Béns d´Interés Cultural), LICs ( Lloc d´Interés Científic) tal i com preveuen les distintes lleis patrimonials
vigents. Tots estan protegits per la llei de Costes i alguns per les lleis de protecció
dels sistemes dunars.
- Neteja i preservació dels entorns estudiats situats tots ells en indrets costaners
molt vulnerables.
- Enderrocament de les construccions il·legals properes als afloraments.
- Recuperació i estudi de la fauna despresa dels indrets estudiats.
- Prohibició del pas i neteja amb maquinària pesada per sobre dels afloraments dels
Morters i des Trenc i delimitació d´un pas pels vianants que preservi els jaciments.
- Un centre d´Interpretació del sistema Trenc- Sa Ràpita ajudaria a una millor dinamització de la zona en temporada turística baixa i a un millor control en temporada
alta. El patrimoni citat pot contribuir en la posada en valor de la zona.
La programació didàctica del centre d´interpretació de Sa Canova en els aspectes
La programació
del centre id´interpretació
de Saamb
Canova
en elsalsaspectes
paleontològics
paleontològics
potdidàctica
ser completada
complementada
la vista
jaciments
desp
crits.
Jaciment / Items
Camp de Tir
Carnatge
S´Estalella
C. En Paiàs -Timó
Racó. Estalella
S´Estanyol
Sa Ràpita. Port
Es Morters
Ses Covetes
Es Trenc
Es Perengons
Caló des camps

RE
4
5
4
2
1
2
2
2
4
2
2
5

SE
3
4
3
1
1
0
0
1
3
2
1
4

F
5
3
2
3
0
1
1
2
2
0
0
3

SF
6
5
5
2
0
1
2
1
2
2
1
3

X
3
3
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0

P
2
2
0
1
0
1
0
1
1
1
0
2

D
1
2
1
0
1
3
3
2
2
1
0
3

M
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
1
1

A
3
3
1
1
3
3
3
3
3
2
0
2

Ej
2
2
1
0
0
1
1
1
2
0
0
1

V
4
4
2
2
3
5
4
4
5
4
3
4

H
4
4
4
2
1
3
1
2
2
2
1
4

Pm
3
3
3
2
3
0
0
1
2
3
3
3

Dc
4
4
4
2
0
2
0
3
4
4
1
2

Ic
30
29
19
12
9
14
16
14
22
13
6
23

G
17
17
15
8
7
11
6
11
15
13
8
14

Pt
47
46
34
20
16
25
20
25
36
26
14
37

Valoració segons Morey (2008. Explic. Items, apartat 2) i Comparació del registre del Pleistocè Campaner amb el més
i de la Badia. Ic. Puntuació intrínseca. G. Punt. de gestió. Pt. Puntuació total

Taula 3. Valoració segons Morey (2008. Explic. Items, apartat 2) i Comparació del registre
del Pleistocè Campaner amb el més rellevant d e l´illa i de la Badia. Ic. Puntuació intrínseca.
G. Punt. de gestió. Pt. Puntuació total
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quedaren sense citar l´any 2006 i es publicaren l´ any 2008. El fet fou possible pel
potencial dels jaciments o capacitat de seguir aportant informació. A vegades un jaciment desapareix o queda malmès i el seu material es irrecuperable. El citats en
canvi segueixen aportant espècies noves. Prova d´això és que amb sols una batuda
superficial i en mitja hora s´han trobat fins a 8 espècies no citades (N i negreta Taula
2), la presència de les quals encara es pot comprovar en els afloraments i que restaran en la col·lecció Morey - Forteza a disposició de la Ciència. El fet demostra que
encara no s´ha exhaurit ni molt manco el potencial informatiu de cap dels jaciments
citats en aquest estudi.
5. Puntualitzacions als agraïments. En les publicacions i articles científics se mostra
agraïment públic als que han ajudat als investigadors en les recerques. En Morey
et al (2006) no se reconeix (errada d´ impremta) la feina de descobriment, investigació i classificació del Patrimoni estudiat a la investigadora i coautora d´aquest estudi Noemi Forteza fet que aquí volem puntualitzar i agrair.
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Annex

Taula 2. Fauna citada en els jaciments estudiats segons Morey et al (2006) i Morey (2008). R.
Amarador de sa Rapita. M. Es Morters. C. Ses Covetes (poble i Freu). N i En negreta fauna nova.
Fauna Trenc. Glycymeris violescens, Acanthocardia tuberculata, Arca noae, Barbatia barbata,
Spondylus gaedopus, Patella sp. Thais haemastoma.
Fauna Perengons. Glycymeris sp, Acanthocardia sp, Donax sp, Lorpes lacteus, Arca noae, Patella sp, Thais haemastoma, Mondonta sp, Gibbula sp. Columbella rustica, Conus mediterraneus.
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Fig 1. S´Amarador de´n Barbut

Fig 2. Punta des Morters (a. b. nivells fossilífer).

Fig. 3. . S´Escar de Ses Covetes (a .llims vermells amb Chondrula gymnésica
.b, c i d . nivells 5e amb Strombus bubonius.

Fig 4. Plataformes pleistocenes del Trenc- Caseta Motor.
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Fig 5. Fauna de Ses Covetes. 5a.Icnites de Myotragus.
5b. Rumina decollata. 5c.i 5c2 Strombus bubonius de
s´Escar. (2 exemplars). 5d. Chondrita gymnessica.
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Fig 6. Jaciment de Ses Covetes –poble on
es troba Rumina decollata l´any 2005. Arenes marines i llims vermells.

Fig 7. Mapa del litoral del terme i jaciments citats en l´estudi
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El marès de Campos:
patrimoni cultural i natural
Guillem Mas Gornals
Introducció
El marès ha estat tradicionalment la pedra més representativa i característica de les
edificacions de l’illa de Mallorca, utilitzada com a material de construcció pràcticament exclusiu, durant segles, des de l’abandonament dels murs de pedra i morter
fins arribar al seu progressiu desús amb l’aparició del formigó armat.
Les arquitectures vernacles sempre han fet servir els materials apropiats més avinents, i en el cas del marès hi convergeixen una abundant disponibilitat, la suficient
fragilitat, que en facilita l’extracció, i que de forma equilibrada es conjuga amb una
suficient duresa necessària per conferir solidesa i durabilitat a les construccions. Així,
cases de camp, parets, tanques, edificis, esglésies... tots pareixen compartir aspecte
i material de construcció essencial.
Campos ha estat un gran productor de marès per a tota l’illa de Mallorca. Antigament
les explotacions de marès de marina, com les de ses Covetes, assortien per mar a
diferents punts de la costa mallorquina. Fins fa poc, pedreres com les de Sa Canova,
Es Figueral, Son Oliver, Son Toni Amer produïen gran quantitat de marès d’ús local i
exportat a distints racons de l’illa. En canvi, actualment només queda a Campos una
única pedrera en actiu, la històrica de Son Grau, entre totes les moltes que antigament hi ha hagut (vegeu Apèndix 1).
La situació geogràfica d’antigues explotacions de marès va determinar, fins i tot, el
traçat d’algunes línies ferroviàries i la ubicació d’algunes estacions de tren, com l’estació dels Banys de la Fontsanta a Campos, situada prop de les antigues explotacions
de sa Canova, o l’estació de Pedreres-Son Mesquida a Felanitx, per proximitat a les
pedreres de Son Grau i Son Oliver. Abans, degut a la dificultat de transport per terra,
el pesant marès era principalment transportat en barca per la vorera de mar.
Al ser una roca sedimentària relativament recent que pràcticament no ha sofert els
efectes de la deformació tectònica, el marès es disposa normalment en estrats horitzontals o subhoritzontals que, juntament amb la seva aparició en gran masses dins
el terreny i subsòl, en faciliten la seva explotació en forma de pedrera. A la conca de
Campos el marès s’ha extret en pedreres a cel obert o subterrànies en forma de galeries, practicades dins dels mateixos nivells d’explotació, extracció que antiguament
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es feia de forma manual a cops d’escoda (eina específica) i que actualment es fa mitjançant procediments mecanitzats (disc, motoserra).
La manca de dades científiques i geològiques específiques publicades sobre els tipus
de marès existents a l’illa de Mallorca, afegit al recent ressorgiment de l’interès tècnic
i aplicat per aquesta pedra, fan necessària una revisió del concepte, així com la caracterització i classificació dels diferents tipus de marès. Una guia divulgativa sobre
el marès de Mallorca, recentment publicada (Sánchez-Cuenca, 2010), indica expressament la dificultat per situar els diferents tipus de marès en el context geològic adequat, derivada de l’actual dispersió de dades tangencials publicades.
En aquest treball es defineixen el concepte i naturalesa del marès extret a la conca
de Campos i es realitza una classificació tipològica a partir del context geològic i cronostratigràfic, proporcionant també una visió general sobre l’explotació d’aquest
material a l’actualitat i en el passat en aquest municipi.
Concepte
El Diccionari Català-Valencià-Balear (Alcover i Moll, 1951-1968) defineix el marès o
pedra maresa com una pedra arenisca, més o menys dura, però de fàcil elaboració,
que s’empra molt per a la construcció d’edificis.
El Diccionari de l’Art i dels Oficis de la Construcció (Fullana, 1974) es refereix al marès
com una pedra de bon treballar, abundant a les Balears, que es treu d’uns dipòsits
d’arenes marines consolidades del període quaternari, i s’empra en la construcció
d’edificis.
Per altre part, el Diccionari de la Llengua Catalana (Institut d’Estudis Catalans, 1995)
i el Diccionari de Geologia (Riba, 1997) defineixen el marès com una roca arenosa
de gra i ciment calcari de bon treballar; essent una calcarenita abundant a Mallorca,
i sinònim de pedra de marès, pedra maresa (Eivissa) o pedra tosca (calcarenita d’origen dunar a València i Alacant).
Així dons, els principals trets diferencials que defineixen el marès són:
1. És una calcarenita. Es tracta d’una roca sedimentaria de naturalesa detrítica calcària, mes o menys consolidada, que compren més del 50% d’elements calcaris (bioclasts, oòlits, litoclasts, etc.), transportats o autígens, pertanyents a la fracció arena,
amb grans compresos entre 2 i 1/16 mm de gruixa aglutinats per ciment. Alguns
tipus de marès, definits vulgarment com argilosos i inexistents a Campos, poden ser
calcisiltítics amb predomini de partícules fragmentàries carbonàtiques de mida llim
i/o argila (<1/16 mm).
2. De fàcil treballar. Es caracteritza per la facilitat d’extracció, tall i adaptació a les
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formes que ens puguin demandar les necessitats de fàbrica de diferents espais.
3. Usat com a material de construcció. Les seves característiques intrínseques així
com la facilitat en el tall permeten extreure’n les peces adients, la qual cosa dóna
lloc a diverses varietats i mides que són apreciades per a usos diversos, des de materials per aixecar elements estructurals, tancaments i sostrades fins per elaborar
acabats i elements ornamentals.
4. És una pedra abundant a Mallorca i a la resta de les Illes Balears. La seva important
concentració en el subsòl i disponibilitat, explicaria la seva sistemàtica utilització a
la construcció a les Illes Balears.
Tenint en compte les definicions i trets anteriors, el concepte de marès o pedra maresa ens vendria definit tant (i) per les seves característiques intrínseques materials
per una part, així com (ii) pel tractament i l’ús que se’n pot fer per una altra.
Independentment del que semànticament el seu propi nom indica (marès, -esa adj.:
de la mar, relatiu o pertanyent al mar) tant es pot tractar d’un material calcari format
dins la mar (sedimentació marina) com d’una acumulació carbonatada d’origen eòlic,
formada fora de l’aigua (sedimentació continental). En aquest darrer cas es tracta
d’una eolianita o gres calcari format per la consolidació de sediment acumulat pel
vent, especialment en forma de dunes “fòssils” formades per material procedent
d’arenes de platja de gra constituït per restes de foraminífers, algues, conquilles, etc.
També cal descartar la idea errònia de què tot el marès és de procedència quaternària (Fullana, 1974), ja que alguns tipus de marès mallorquins poden arribar fins al
Miocè mitjà (Serraval·lià-Languià) (Mas, 2011b).
Característiques generals del marès
a) Estructura
El marès està format bàsicament per consolidació de grans, entre els que predominen els compresos entre 2 i 1/16 mm de gruixa (de mida o fracció arena). Aquestes
partícules es caracteritzen per la seva forma arrodonida (erosió per transport) i uniformitat (selecció eòlica, mareal o corrents marines), cosa que fa que s’acomodin
seguint el criteri de màxim aprofitament de l’espai, resultant així un conjunt homogeni amb petits espais buits entre l’entramat de partícules.
De tot això en resulta un sistema porós tridimensional, més o menys continu, de cavitats i canals capil·lars. Normalment aquests espais estan intercomunicats (porositat
oberta), però una part pot quedar aïllada del sistema general (porositat tancada) en
funció del grau de cimentació.
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El ciment que uneix les partícules normalment és de tipus esparític. La matriu sol
ésser inexistent o poc important, principalment en els maresos d’origen eòlic.
De forma general, dins de la classificació de roques carbonates, es pot considerar el
marès com un grainstone (roca carbonatada formada exclusivament per grans, sense
matriu) bioclàstic (o oolític en el cas de la pedra de Santanyí). Alguns tipus de marès,
definits vulgarment com argilosos i que no afloren a Campos, poden ser calcisiltítics
amb predomini de partícules fragmentaries carbonàtiques de mida llim i/o argila
(<1/16 mm). Més rarament, alguns tipus de marès poden presentar una estructura
packstone-wackestone (roca carbonatada formada per un mínim d’un 10% de grans
i la resta per matriu fina) amb un component més elevat de matriu intergranular.
Per a la determinació de la granulometria específica (mida del gra) de cada tipus de
marès s’ha seguit la classificació de carbonats Udden-Wentworth.
b) Caracterització química i/o mineralògica
Es tracta d’un material format en més del 90% per carbonat càlcic (Ca CO3) i per una
resta de components diversos com el magnesi, l’alumini, la sílice i el ferro, els quals
conformen menys del 10% del material i es troben en percentatges diferents en funció de l’origen sedimentològic i la zona geogràfica d’extracció de la pedra. Aquests
minerals són els responsables d’establir variacions dins de les característiques homogènies del material, tot d’acord amb quina sigui la relació percentual entre ells.
Normalment, el carbonat càlcic es presenta en forma d’aragonita (forma al·lotròpica
més inestable) en els maresos de formació més moderna, i en forma de calcita
(forma al·lotròpica més estable) en el maresos de formació més antiga. En ocasions,
alguns dels components poden estar parcialment o totalment dolomititzats (substitució del carbonat càlcic per dolomia).
Els components clàstics de la fracció arenita es troben cohesionats per ciment natural
carbonàtic, el grau de carbonatació determina la seva duresa o fragilitat.
La presència de grans quars és molt més abundant en el marès de formació eòlica
que en el marès format al fons marí.
Alguns maresos més argilosos com els extrets de les formacions més calcisiltítiques
tenen una fracció més grans de components argilosos (caolinita, il·lita, ...).
c) Caracterització física
Els principals paràmetres físics i mecànics d’interès en el marès són els que es defineixen a continuació:
La densitat aparent o densitat de la roca seca, que és defineix com a la massa del
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material sec per unitat de volum total de roca, és a dir, el volum incloent la part
sòlida i tots els seus espais buits. En general el marès presenta una baixa densitat
aparent (~1,70 g/cm3 enfront dels 2,70 g/cm3 del formigó).
El coeficient d’absorció o coeficient d’absorció d’aigua per capil·laritat, que es defineix
com a el pes d’una mostra saturada d’aigua en relació (%) al pes de la mateixa mostra
dessecada. De forma general el marès presenta un elevat coeficient d’absorció (~13%
enfront del 0,55% de la pedra de Binissalem).
La resistència a la compressió, a la flexotracció i a l’impacte són paràmetres que fan
referència a les propietats mecàniques de resistència de la roca a la fractura per pressió, flexió i impacte respectivament. En general el marès presenta una baixa resistència (amb una mitjana d’aproximadament 140 kg/cm2 de resistència a la
compressió enfront dels 620 kg/cm2 de la pedra de Binissalem).
La porositat oberta, també coneguda com a porositat accessible o comunicada, es
defineix com el volum de porus oberts o comunicats entre sí i amb l’exterior (accessibles a l’aigua) per unitat de volum total de la roca. La porositat oberta és el paràmetre més significatiu de les roques industrials, ja que condiciona la seva capacitat
per emmagatzemar fluids, influint en les demés propietats físiques, així com en la
seva activitat química i, en darrera instància, en la seva durabilitat i qualitat. El marès
presenta generalment una gran porositat oberta amb conductes intercomunicats
que li permeten absorbir i eliminar aigua ràpidament (~30% enfront del 1,50% de la
pedra de Binissalem). Aquesta elevada porositat, influeix en el grau de duresa de la
pedra, afavorint la circulació de fluids àcids corrosius que poden alterar la pedra, tenint en compte el fet afegit de què les calcàries reaccionen fortament al contacte
amb els àcids.
Cal distingir per tant la denominada porositat oberta de la porositat total. Aquesta
darrera té en compte la totalitat d’espais buits independentment de què estiguin intercomunicats o no. Ambdues porositats venen expressades en % de volum.
El color del marès és variat, oscil·lant des del blanc gairebé pur (pedrera de Cas Busso
a Llucmajor, Muro), blanc cendrós (pedra de Santanyí), color arena groguenc (pedreres de s’Arenal), ataronjat (marès “de Porreres”) i vermellós (varietats de marès
de Manacor i Petra). Naturalment, el color és molt variable i depèn dels elements
que componen la roca i de les capes de terra que tingui sobre; especialment la primera capa de pedrera, en contacte directe amb terres habitualment vermelles.
La determinació de colors específics s’ha fet a partir de mostres de fractura fresca
comparades amb la carta Munsell de colors Geological Rock-Color Chart 2009.
De forma general es pot dir que els maresos de colors més rogencs pertanyen a ma51

resos formats fora de l’aigua de la mar (fàcies continental-eòlica), mentre que els de
color groc o blanc solen ésser maresos que s’han format dins la mar (fàcies marines).
Pel que fa a la duresa el marès ha estat considerat tradicionalment una roca calcaria
blana o molt blana (densitat 1,4-2,1 g/cm3) però alguns tipus i varietats de marès
recristal·litzades i/o diagenitzades (dolomititzades) poden arribar a ésser realment
durs.
La duresa varia molt d’un tipus de marès a una altre. Dins d’un mateix tipus de pedra,
la duresa també varia força, no només d’una pedrera a una altra, sinó també depenent del grau de cimentació de l’estrat concret que s’estigui tallant al llit de pedrera.
Podem trobar vetes de marès molt dures i compactes i just al devora, un poc més
avall o al costat, aparèixer un altra de qualitat ínfima. Aquesta variabilitat fa que el
marès sigui un material difícilment homologable. Habitualment els maresos d’aspecte terrós i/o groguenc (calcisiltites) són els més febles.
La primera capa de la pedrera (pell) sol ser també molt dura, degut a la impregnació
de sals que la pluja arrossega de la terra als conductes interns del marès.
Degut a la variabilitat del material, resulta difícil poder establir uns valors absoluts
pels diferents paràmetres físics dels diferents tipus de marès, per a la qual cosa, en
aquest estudi s’ha optat, a mode indicatiu, per treballar amb uns valors teòrics per
a cada tipus de marès, obtinguts a partir del tractament (mitjanes) de les dades disponibles en la bibliografia actual (Gibert, 1997; Moreno i Muñoz, 1988; Amengual i
Serra, 2008 i Sànchez-Cuenca, 2010).
A forma de resum podem definir la pedra de marès com un material constituït principalment per carbonat càlcic, d’una alta porositat, en general molt tou i d’una resistència a compressió molt baixa en comparació a altres pedres utilitzades com a
materials de construcció. El marès presenta diferències de textura, porositat i sobretot grau de cimentació, que li confereix un índex de duresa molt diferent, la qual
cosa dóna lloc a diverses varietats que són apreciades per a usos diversos. Aquesta
variabilitat fa que el marès sigui un material difícilment estandaritzable i/o homologable.
Classificació i caracterització específica del marès de Campos
S’ha agrupat el marès explotat històrica i actualment a Campos, atesos bàsicament
el seu origen cronostratigràfic, procedència i característiques intrínseques. D’entre
els 8 tipus de marès existents a l’illa de Mallorca (Mas, 2011b), el marès explotat a
Campos n’engloba els 3 tipus d’edat més moderna (Fig. 1, Taula 1).
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a) Marès tipus Q (eolianites del Plistocè mitjà – superior) (Fig. 3,A)
Concepte.- Correspon al marès eòlic, normalment laminat, explotat al litoral de l’illa.
Es tracte del marès de formació més moderna que s’ha explotat a l’illa de Mallorca.
Denominació tradicional.- Marès de marina, marès de llivanya.
Unitat estratigràfica.- Plistocè mitjà-superior. Hemicicles B i C de Butzer (1975). Sistemes dunars corresponents a las dues darreres glaciacions Riss i Würm.
Edat.- Cuerda et alii (1982) daten els nivells eòlics de les pedreres des Carnatge-Son
Mosson dins del Riss-Würm correlacionant-los amb nivells marins des Camp de Tir.
Cuerda (1975) indica que les dunes del Riss (~125.000 anys) solen ocupar una amplia
franja costanera, penetrant quan es desplacen sobre les planes baixes, però sense
arribar a molta altura. González-Hernández et alii (2001) daten els nivells dunars explotats a les pedreres de ses Cadenes i San Francisco (Platja de Palma) com a pertanyents a l’últim i penúltim estadis glacials Würm i Riss (≤125.000 anys). Els sistemes
dunars i paleosòls de les pedreres de s’Estret des Temps han estat datats mitjançant
tècniques radiomètriques C14 (Clemmensen et alii, 2001; Fornós et alii, 2002) en
una edat de 41.000 i 28.980 anys, el que implica que aquests dipòsits dunars correspondrien al últim estadi glacial (Würm, MIS-3) (Fornós et alii, 2007).
Distribució.- Les antigues explotacions les trobam principalment a la costa sud de
l’illa però també al E i W de l’illa des de cala Sant Vicenç fins a Sant Elm, amb força
concentració al litoral de Palma, Llucmajor, ses Salines i Santanyí. Les pedreres en
general poc extenses però nombroses, excavades a cel obert sobre les formacions
dunars fòssils a les zones de costa baixa (Palma, Campos, ses Salines, Alcúdia), els
illots, i formacions dunars fòssils tipus cliff-front (adossades) i cliff-top (sobreposades)
als penya-segats (Andratx, Calvià, Llucmajor, Santanyí).
Litologia.- Eolianites carbonatades formades per arenes bioclàstiques compostes per
més d’un 90% de components esquelètics carbonatats. També poden presentar alguns grans de quars en petita proporció. La mineralogia es cacítica, encara que hi
ha una petita proporció (<10%) d’aragonita i dolomita. La laminació normalment
presenta estratificació encreuada i trams amb ondulació per vent (wind ripple).
Poden presentar nivells intercalats de depòsits col·luvials i paleosòls. Les formacions
on s’extreu aquest marès, presenten un alt grau de classificació d’arenes distribuïdes
en làmines en cicles alternants d’arenes fines i gruixades. Sol presentar una baixa cimentació, alternant làmines amb diferent grau de cimentació. Predominen els grans
de mida arena mitjana a molt granada (1/4-2,0 mm) ben classificats.
Paleontologia.- Entre els bioclasts destaquen els fragments d’algues coral·linàcies,
mol·luscs, equinoïdeus (pues de bogamarí), foraminífers bentònics, briozous. Les là53

mines poden presentar bioturbació per icnites (petjades fòssils) del bòvid Myotragus
balearicus Bate, 1909 (icnoespècie Bifidipes aeolis Fornós et alii, 2002), traces d’insectes i rizoconcrecions.
Ambient sedimentari.- Sistemes dunars i paleosòls d’alteració de les dunes. La variació rítmica observada en les diferències de cementació (laminació) pot ésser atribuïda a variacions estacionals (períodes humits – períodes secs) característiques del
clima de la regió mediterrània (Fornós et alii, 2002).
Característiques intrínseques específiques.- Sol presentat color ataronjat molt pàl·lid
(10YR 8/2) i una elevada porositat interpartícula.
Explotacions tipus.- Ses Covetes, Torremarina, Can Terrola (Campos); s’Estret des
Temps, ses Piquetes (Santanyí); ses Olles, ses Pedreres de la Seu (Llucmajor); es Carnatge, ses Cadenes (Palma).
Estat explotació.- Actualment només queden algunes pedreres actives en procés d’abandonament a la zona posterior de la Platja de Palma. Les pedreres de la vorera de
mar ja no s’exploten.
Observacions.- Es caracteritza per una clara estratificació que en facilitava l’extracció
de peces de poc gruix (5-3 cm) o marès de llivanya, utilitzades per a la construcció
de mitjanades, paviments i sostrades, en aquest darrer cas disposades sobre les bigues i recobertes per les teules. Antigament era transportat per via marítima fins a
Palma on els cantons eren descarregats a peu de murada per a la seva venda i distribució als diferents llocs de construcció (Habsburg-Lothringen, 1871; Rosselló,
1964).
Possiblement va ser el primer marès tallat i utilitzat a la vila de Campos. Moltes de
cases de planta gòtica (v.g. algunes que encara es conserven al carrer Nou) ja presenten aquest tipus de marès a les seves façanes i arcs (Fig. 3,A).
b) Marès tipus PQ (eolianites del Plioquaternari) (Fig. 3,B)
Concepte.- Engloba el marès eòlic corresponent a formacions dunars del Plistocè inferior i de les fàcies eòliques regressives del Pliocè.
Denominació tradicional.- Marès vermell, marès de Petra, marès de Galdent.
Unitat estratigràfica.- Fàcies eòliques de la formació Calcarenites de Sant Jordi
(Pomar et alii, 1983). Hemicicles D, E i F de Butzer (1975). Sistemes dunars corresponents a les primeres glaciacions pliocenes fins a la glaciació Mindel.
Edat.- Plistocè inferior-Pliocè s.l. (~3,6-0,8 Ma). Les dunes fòssils molt allunyades de
la costa i/o situades altures de l’ordre dels 100 m o més, s’han de considerar com a
corresponents al Plistocè inferior o més antigues (Cuerda, 1975). Colom et alii (1968),
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Cuerda et alii (1969) i Rosselló (1971) es refereixen expressament a als dipòsits dunars situats a 150-160 m d’altitud a Llucmajor (Galdent, Son Fullana, Son Mulet, Son
Lluís) i Campos (Son Grau) com un paleolitoral pliocè de terrasses marines i dunes.
Distribució.- Plataforma de Llucmajor, conques de Palma, Campos i Alcúdia-sa Pobla,
i zona de Petra. Algunes explotacions a la zona de Sta. Maria del Camí i cubeta de
Manacor. Situades des de prop de la costa i fins altures de 220 m cap a l’interior de
l’Illa.
Litologia.- Eolianites, de tons ataronjats i rogencs. Presenten estratificació encreuada a
gran escala i angle, així com bioturbació per rizoconcrecions (arrels). Poden presentar
nivells intercalats de depòsits col·luvials i paleosòls en forma de llims vermells. Normalment contenen una petita proporció grans de quars. Presenta un gra mida arena mitjana
a granada (1/4-1,0 mm), normalment ben classificat.
Paleontologia.- Entre els bioclasts que el componen destaquen els foraminífers litorals, així com fragments d’algues, d’equinoïdeus i de mol·lusc resedimentats. Normalment presenten traces d’arrels (rizoconcrecions), caragols terrestres i traces
d’insectes (Mas i Ripoll, 2010), més abundants a les zones properes als nivells de paleosòls.
Ambient sedimentari.- Sistemes dunars, formats en períodes de clima sec, i paleosòls
d’alteració, corresponents a períodes més humits. L’acumulació d’aquets dipòsits dunars interiors coincidiria amb episodis regressius, corresponents a retirades de la
mar. L’acumulació d’aigües en forma de gel als pols durant les glaciacions plio-plistocenes hauria provocat la conseqüent retirada de la mar que va deixar emergides
extenses àrees de fons marins arenosos que serien acumulats per l’acció del vent
en forma de dunes que avançaven cap a l’interior de l’illa (Cuerda, 1975). Aquestes
acumulacions poden presentar gran potència per acumulació en forma de grans dipòsits dunars adossats al relleu preexistent com els de Galdent (Llucmajor); Son Toni
Amer, es Figueral (Campos); Cas Villafranquer (Petra); sa Murtera, sa Sínia Nova (Manacor).
Característiques intrínseques específiques.- Sol presentar colors entre taronja molt
pàl·lid (10YR 8/2) i taronja moderadament roig (10R 6/6). En general, destaca per la
seva elevada porositat oberta.
Explotacions tipus.- Son Toni Amer, es Figueral, Can Banyeta, es Turó, sa Canova
(Campos); Son Mulet, Galdent (Llucmajor); Cas Villafranquer, Can Bon Jesús (Petra);
sa Murtera, sa Sínia Nova (Manacor).
Estat explotació.- Existeixen bastantes de pedreres en actiu. Es tracte d’un tipus de
marès força utilitzat tant antigament com a l’actualitat.
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Observacions.- El marès de Son Toni Amer és un marès brescat que es caracteritza
per presentar moltes rizoconcrecions (estructures d’arrels fòssils) i inclusions argiloses vermelles. L’any 2007, quan van tancar la pedrera de Son Toni Amer, aquesta
contava amb 4 empleats que tallaven unes 90 peces de 80x30x40 cm diàries (Tomeu
Julià, comunicació personal).
A la zona de Campos aquest tipus de marès presenta un alt contingut en Fe, cosa
que fa que, degut a processos oxidatius de la pàtina externa, moltes de les construccions de Campos presentin un típic color rogenc o torrat.
El de Galdent (Llucmajor) és un marès de qualitat (bo), format en un ambient bàsicament eòlic, de gra mitjà a gruixut, molt homogeni, dur i amb força demanda per
a la construcció d’acabats (arcs, finestres, ...).
Algunes pedreres de marès tipus PQ poden explotar també, als seus nivells més inferiors, marès de tipus P2 (Can Casetes, Son Grau, Son Oliver), ja que el transit de
nivells marins i platges (P2) als nivells eòlics (PQ) esta constituït per una seqüència
normal regressiva..
c) Marès tipus P2 (biocalcarenites marines del Pliocè) (Fig. 3,C)
Concepte.- Marès corresponent a les fàcies marines calcarènitiques del Pliocè.
Denominació tradicional.- Marès “de Porreres” i marès groc de Llucmajor.
Unitat estratigràfica.- Fàcies marines de la Formació Calcarenites de Sant Jordi
(Pomar et alii, 1983).
Edat.- Pliocè mitjà-superior (~3,6-2,5 Ma). Els depòsits calcarenítics litorals pliocens
(Calcarenites de Sant Jordi) situats a més altura, als marges de les conques, poden
ésser cronoestratigràficament equivalents als dipòsits calcilutítics profunds (Calcisiltites de Son Mir, Pomar et alii, 1983) situats als depocentres de les conques (Mas,
2011a).
Distribució.- El marès o pedra “de Porreres” prové de les pedreres subterrànies de
Son Grau i Son Oliver, situades al N de la conca de Campos, mentre que el marès
groc s’explota en un conjunt de pedreres a cel obert que es situen a la part oriental
de la conca sedimentaria de Palma, dins el terme de Llucmajor als voltants de la línia
de partió amb el terme de Palma (Torrent des Jueus-Torrent de Son Monjo-Barranc
de Can Casetes).
Litologia.- Biocalcarenites d’aspecte massiu i molt bioturbades. Normalment contenen una petita proporció grans de quars. Pot aparèixer una lumaquel·la massiva
(Rudstone) de bivalves i altres mol·luscs, dels que únicament es conserva el motlle,
excepció feta dels ostrèids i pectínids (copinyat). Presenten una elevada porositat i
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estratificació encreuada. La base pot constituir una transit gradual cap a capes calcilsiltítiques (P1) o una lumaquel·la transgressiva sobre materials prepliocens (principalment sobre el Messinià). La granulometria és d’arena molt fina a mitjana
(1/6-1/2 mm), amb el gra molt ben classificat.
Paleontologia.- Pot contenir restes d’algues calcàries, foraminífers litorals (Ammonia,
Cibicides, Elphidium), ostracodes, pectínids, gasteròpodes i altres mol·luscs, coralls
solitaris, equinoïdeus, crustacis, peixos (Mas, 2000) i restes de mamífers marins
(Mas, 2004). Els nivells de lumaquel·les (copinyat) estan formats per motlles de
mol·luscs, bàsicament motlles de bivalves (copinyes) i algun gasteròpode que li confereixen una gran porositat. Per mor de la dissolució normalment només es conserven les closques calcítiques, havent-se dissolt totalment les aragonítiques.
Corresponen a nivells de platges en les que normalment hi són identificables bivalves
(ostres, pectínids, motlles de cardítids, tel·línids, Callista italica, Gari labordei i Panoplea glycimeris), gasteròpodes (Strombus coronatus) i dents de peixos.
Ambient sedimentari.- En general correspon a una seqüència marina litoral regressiva
amb fàcies deltaiques i nivells de platges (depòsits shoreface i foreshore).
Característiques intrínseques específiques.- El marès “de Porreres” presenta colors
que van del taronja molt pàl·lid (10YR 8/2) al rosa moderadament ataronjat (5YR
8/4), mentre que el marès groc de Llucmajor presenta un color groc grisenc (5Y 8/4).
Destaca per la seva alta porositat oberta i capacitat d’absorció. Es tracta d’un material
en general molt blan.
Explotacions tipus.- Son Grau, Son Oliver, Son Rossinyol (Campos); Can Casetes-Can
Ramis, sa Cova, Son Monjo, Molar de cala Pi (Llucmajor).
Estat explotació.- Actualment només existeixen dues explotacions en actiu, Son Grau
a Campos i Can Casetes-Can Ramis a Llucmajor.
Observacions.- El denominat marès “de Porreres” realment prové del terme de Campos, bàsicament a les pedreres de Son Grau i Son Oliver. Contràriament al que el seu
nom indica, el marès o pedra “de Porreres”, mai ha estat explotat dins del terme de
Porreres i la seva atribució a aquest municipi probablement es degui a què l’accés a
les pedreres sempre s’ha fet des d’un camí que parteix del nucli urbà de Porreres
(camí de ses Pedreres) o/i que els treballadors d’aquestes pedreres han estat quasi
bé sempre d’aquest municipi.
Es tracte d’un marès rossenc de gra fi i compacitat regular però molt absorbent que
amb el temps pren una pàtina de color gris que li tanca els porus i el fa més impermeable. Aquesta pedra, que s’extreu en grans blocs a uns 30 m de profunditat de
les pedreres subterrànies de Son Grau, és molt emprada a Mallorca en la construcció
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de façanes, motllures, balcons, etc., perquè és de molt fàcil treballar (Fullana, 1974).
Aquest tipus de marès el podem trobar a les façanes d’alguns edificis emblemàtics
del modernisme a Palma com el Cercle Mallorquí o el Gran Hotel (Sànchez-Cuenca,
2010) o a les mateixes esglésies de Campos i Porreres (Barceló-Crespí, 1989; Amengual i Serra, 2008).
L’any 2008 les pedreres de Son Grau contaven amb 4 empleats i produïen unes 64
peces de 100x40x40 cm diàries (Amengual i Serra, 2008). Actualment el marès de
Son Grau es comercialitza en dues variats de color, Porreres blanc (color 10YR 8/2) i
Porreres vermell (color 5YR 8/4).
A l’Arxiu del Regne de Mallorca, existeix una caixa amb els plànols de demarcació de
mines de l’antic Distrito Minero de Baleares, on hi podem trobar un expedient (DMB
78/1710) datat a 12/03/1941 amb dues còpies del plànol de demarcació, referents
a una única explotació de 14 pertinences (1 pertinença = 1 hectàrea), denominada
San Pedro que correspon a les pedreres de marès (carbonat de calci) del paratge de
Son Grau, Son Rossinyol i Son Oliver (vegeu Apèndix 2). A la pedrera es poden diferenciar molt bé les zones antigues d’extracció manual, amb els característics cops
d’escoda a les parets, de les zones modernes d’extracció mecànica, amb els característics talls quadriculats als fronts.
En el jaciment de Son Monjo (Llucmajor) s’ha explotat amb finalitats ornamentals
les llesques (peces) d’un marès força acopinyat corresponent als nivells de
lumaquel·la (Rudstone) de motlles de mol·luscs. En es Molar de Cala Pi (Llucmajor)
nivells més fins i durs d’aquesta lumaquel·la pliocena van ser explotats a l’època preromana per a l’elaboració de moles de molí.
Algunes pedreres de marès tipus P2 poden explotar també, als seus nivells superiors,
marès de tipus PQ (Can Casetes, Son Grau, Son Oliver), ja que el transit de nivells
marins i platges (P2) als nivells eòlics (PQ) superiors, està constituït per una seqüència normal regressiva.
Rosselló (1971) indica que aquest tipus de marès ha estat explotat des de fa segles
atesa la seva alta qualitat i que a les pedreres de Son Mulet (Llucmajor) i Son Grau
(Campos) es va cercar particularment el nivell inferior (marí), de millors condicions
per a la construcció, mitjançant galeries subterrànies, que en el cas de la segona pedrera arriben a tenir varis kilòmetres de recorregut.
Conclusions
El concepte de marès ve definit tant per les característiques intrínseques del propi
material com pels tractament i ús que se’n pot fer del mateix. El marès s’ha de definir,
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per tant, com una calcarenita, de fàcil treballar, usada com a material de construcció,
abundant a l’illa de Mallorca.
El marès de Campos és una roca sedimentaria de naturalesa detrítica calcària, més
o menys consolidada, que compren més del 50% d’elements calcaris (bioclasts, litoclasts, etc.), d’origen marí o dunar, pertanyents a la fracció arena, amb grans compresos entre 2 i 1/16 mm de gruixa aglutinats per ciment. Es tracta d’un material
constituït principalment per carbonat càlcic, amb una alta porositat, en general molt
tou i d’una resistència a compressió molt baixa en comparació a altres pedres utilitzades com a materials de construcció.
D’entre els 8 tipus de marès identificats a l’illa de Mallorca, només 3 (tipus Q, PQ i
P2) han estat explotats al municipi de Campos.
La edat del marès de Mallorca inclou des del Serraval·lià-Languià (~14 milions d’anys)
fins el Plistocè superior (~20.000 anys). El marès present a Campos correspon únicament a marès format entre el Pliocè inferior (~5 milions d’anys) i el Plistocè superior (~20.000 anys).
Dels 3 tipus, existents a Campos, els 2 de formació més moderna (tipus Q i PQ) són
d’origen eòlic (dunar), mentre que el 3r (tipus P2), més antic, és d’origen marí.
La variabilitat en les característiques intrínseques (porositat, densitat, cimentació,
...) i la irregularitat de resposta (absorció, resistència, ...) fan que el marès sigui un
material de difícil homologació i estandardització.
El marès de Mallorca, juntament amb les pedreres on s’extreu, a més de constituir
un valuós patrimoni històric-etnològic-cultural, constitueixen també un important
patrimoni geològic-natural que registre i ens permet seguir l’evolució i la història
geològica de l’illa. Concretament a Campos registre aproximadament els darrers 5
milions d’anys, des del Pliocè fins al Plistocè superior.
Contràriament al que el seu nom indica, el marès o pedra “de Porreres”, mai ha estat
explotat dins del terme de Porreres i prové de pedreres situades al terme de Campos
(Son Grau, Son Oliver, Son Rossinyol).
Campos ha estat un gran productor de marès per a tota l’illa de Mallorca, en canvi,
actualment només queda a Campos una única pedrera en actiu (Son Grau - tipus
P2).
El primer tipus de marès utilitzat per a les edificacions de la vila de Campos va ser el
tipus Q, tallat prop de la mar ja des de la fundació del poble al segle XIV. Posteriorment, durant molts de temps s’ha utilitzat també el marès tipus P2, tallat a les pedreres subterrànies de la zona de Son Grau i principalment utilitzat per a la
construcció dels edificis més emblemàtics. En general, el marès tipus PQ ha estat el
59

darrer en ser explotat, havent-hi hagut força producció durant el segle passat.
En la substitució de peces de marès dins la restauració d’edificis, es fa necessari conservar el tipus original de marès per no desvirtuar les característiques patrimonials
genuïnes.
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Annex

APÈNDIX 1: Pedreres de marès de Campos citades al PDS de pedreres de 1999.
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APÈNDIX 2: Plànol de demarcació de l’explotació de Son Grau de l’any 1941.
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Figura 1. Distribució cronostratigràfica dels diferents tipus de marès explotat a Campos.

Figura 2. Icnites (petjades) de Myotragus
balearicus a un marès (tipus Q) d’una
paret situada al costat del núm. 2 del carrer Nunyo Sanç de Campos.
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Figura 3. Diferents tipus de marès procedents de Campos: A.- marès de marina possiblement
de la zona de ses Covetes (tipus Q), B.- marès de Son Toni Amer (tipus PQ), C.- marès de Son
Grau (tipus P2)

Taula 1. Classificació tipològica i caracterització del tipus de marès explotat a Campos.
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Un nou lloc d’interès geològic (LIG)
per al patrimoni natural de Campos.
Propostes d’ús didàctic i de geoconservació.
Guillem Mas Gornals

Introducció
Resultant de les obres de millora de la carretera que uneix Campos amb sa Ràpita
(Ma-6030), l’any 2006 va quedar al descobert un important aflorament d’edat Miocè
terminal-Pliocè a la zona de na Serral, corresponent a la sedimentació produïda durant la retirada i tornada de la mar durant la crisi de salinitat ocorreguda a la Mediterrània ara fa 5,96-5,32 milions d’anys (Mas i Fornós, 2006).
L’excepcionalitat de l’aflorament, atesa la seva singularitat (dificultat per observar afloraments de bona qualitat d’aquest esdeveniment geològic cap a l’interior de l’illa), la
representativitat de l’evolució geològica regional, així com el seu potencial d’ús 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 Campos
amb un clar potencial didàctic-educatiu.
El present treball està pensat tant per a la seva consulta científica-tècnica a efectes
de protecció, com per ser una eina didàctica dirigida a docents de secundària, batxillerat i a estudiants universitaris.
L’aflorament estudiat en aquest treball, juntament amb altres situats al litoral i conca
de Campos, són actualment objecte d’estudi dins del projecte d’investigació denominat La sedimentació tipus Lago-Mare (Messinià terminal) i la transgressió del
Pliocè a la conca de Campos (Mallorca, Illes Balears). Relació amb la crisi de salinitat
a la Mediterrània, actualment en vies de realització per part de l’autor de la present
comunicació i dirigit pel Dr. Joan J. Fornós Astó, dins del programa de doctorat del
Departament de Ciències de la Terra de la UIB.
Enquadrament geològic
La crisi de salinitat és un esdeveniment major dins l’evolució neògena de la Mediterrània que es caracteritza per la formació d’importants dipòsits de sals i guixos
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(evaporites) a les zones profundes i una forta erosió en les conques marginals, tot
això com a conseqüència d’una espectacular caiguda del nivell de mar, que alguns
estudis suposen de més de 1500 m, derivada del tancament de les vies marines (passadissos Bètic i Rifeny) que comunicaven la Mediterrània i l’Atlàntic ara fa -5.9 Ma.
Aquesta crisi acaba amb la reinundació completa de la Mediterrània per aigües marines de l’Atlàntic a l’inici del Pliocè (fa -5,3 Ma) amb l’obertura d’una nova via marina,
l’estret de Gibraltar.
Desprès de l’estructuració de les Balears al Miocè mig (~15 Ma), es produeix el rebliment d’una sèrie de conques, entre elles la depressió de Campos, mitjançant la
progradació de una sèrie carbonatada escullosa tortoniana-messiniana (Pomar,
1991) que finalitza amb els episodis relacionats amb la crisi messiniana de dessecació
del Mediterrani i l’episodi marí transgressiu del Complex Terminal caracteritzat aquí,
com a la resta del Mediterrani occidental per la gran presència d’estructures estromatolítiques (formacions construïdes per cianobacteris). La transgressió pliocena
reompliria posteriorment aquestes àrees, uniformitzant el paleorelleu originat per
les construccions biogèniques anteriors.
L’aflorament de na Serral (Fig. 1) ens mostra el contacte entre una unitat inferior
(CCT.- Complex Carbonàtic Terminal, Esteban, 1979), corresponent a la última fase
de la crisi de salinitat (Miocè final), i una unitat superior (CSJ.- Calcarenites de Sant
Jordi, Pomar et alii 1983), corresponent als sediments de la posterior inundació per
la mar pliocena (Pliocè).
Aqueix mateix contacte Miocè-Pliocè també es pot veure, de forma més difusa, en
aflorament a vorera de mar a sa Ràpita (sa Pedra Alta - Na Voltora, UTM-WGS84 31S
x:495363 y: 4356973), on la unitat inferior miocena està formada per espectaculars
fàcies de manglar (Fig. 4a), microbialites (bioconstruccions fòssils de cianobacteris)
i oolites, així com en afloraments temporals (excavacions d’obres) al subsòl del nucli
urbà de Campos (Fig. 4b).
Localització de l’aflorament
L’aflorament es troba localitzat al terme municipal de Campos, en concret al km 4
de la carretera Ma-6030 (abans PM-603) que uneix Campos amb sa Ràpita (Coordenades: projecció UTM-WGS84 31 S x: 499159 y: 4361726, z: 25 m). El nom de l’aflorament correspon al topònim: na Serral (local); es Serral (Mascaró, 1987). Es tracta
de dues seccions paral·leles corresponents als talls laterals d’una trinxera de desmunt
posada al descobert per les obres de reforma de la carretera, amb una llargària total
de la secció d’uns 300 m i una potència màxima exposada d’uns 4,5 m (Fig. 1).
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Descripció i caracterització de l’aflorament
Als talls proporcionats per l’aflorament esmentat es poden distingir els dos trams
força diferenciats separats per una discontinuïtat irregular però continua i parcialment carstificada. El tram inferior és atribuït al Miocè terminal, mentre que el superior correspon al Pliocè (Fig. 2). La diferència de litologies i de color entre unitats fa
que sobre el terreny la unitat calcarenítica superior de clor groc (CSJ), destaqui clarament sobre la inferior (CCT) de color molt més obscur (Figs. 1 i 2).
a) Unitat inferior (Miocè terminal):
En la unitat miocena hi podem distingir dues seqüències similars amb estromatòlits
(construccions realitzades per cianobacteris) que presenten una potència al voltant
d’un metre cada una. La inferior està incompleta pel fet de què no es veu la base al
coincidir amb el límit inferior de l’excavació. Seguint de baix a dalt, la descripció els
diferents nivells és com segueix:
a) 1,20 m de calcàries blanques en les quals és freqüent la presència de fines laminacions estromatolítiques d’ordre mil·limètric. Els doms estromatolítics presenten
a la base dimensions centimètriques que lateralment poden passar a calcisiltites (gra
molt fi) blanques amb traces de laminacions estromatolítiques (estromatòlits aglutinats). A sostre d’aquest nivell els doms estromatolítics adquireixen dimensions mètriques. La roca presenta un elevat grau de cristal·lització i està molt dolomititzada.
b) 0,15 m d’un nivell molt irregular, però continu, format per llims argilosos de color
verdós.
c) 0,35 m corresponents a un nivell carbonatat molt continu en tot l’aflorament, en
contacte net amb el nivell inferior, format per laminites criptalgals que corresponen
a estromatòlits aglutinats de gra fi, de color molt obscur. Presenta una important
presència de sílex en forma de nòduls i localment un elevat grau d’alteració amb
caolinita.
d) 0,15 m similars al nivell anterior però amb una menor proporció del sílex i una
certa dolomitització. La laminació és fa molt difusa.
e) 1,00 m de calcàries negres d’aspecte espongiforme. Presenta una forta recristal·lització. Presenta laminacions estromatolítiques amb forma de doms d’escala mètrica,
no sempre clarament visibles, que localment presenten estructura columnar i doms
individualitzats (trombòlits). Lateralment aquests trombòlits passen a calcarenites
grogues molt bioturbades amb fauna característica de medis restringits, especialment amb presència de mol·luscs i cucs.
Tota la unitat miocena observable a l’aflorament presenta una seqüència transgres69

siva litoral restringida, que aniria probablement de les condicions intermareals de
la base fins a condicions clarament submareals a sostre de la seqüència amb la presència dels trombòlits. Tot això, dins d’unes condicions diagenètiques força característiques, possiblement d’hipersalinitat.
El contacte entre aquesta unitat miocena i la que se li superposa, atribuïda al Pliocè,
és força irregular. D’una banda es tracta d’un contacte net que segueix la paleotopografia original; i per l’altre, aquesta superfície està tallada per una sèrie de depressions, probablement degudes al col·lapse d’algun dels doms estromatolítics
inferiors i/o cavitats de petites dimensions. Aquestes depressions estan reblides pels
materials de la unitat sobrejacent de forma sinsedimentaria, definida per l’engruiximent de la unitat pliocena immediatament superior (Fig. 1).
b) Unitat superior (Pliocè):
La seqüència pliocena presenta dos nivells clarament diferenciables pel color, en la
que s’hi han distingit fins a sis nivells que de base a sostre, que són (Fig. 2):
a) 0,02 m de lutites de color blanc-gris clar extensives i en contacte directe sobre el
Miocè terminal. Contenen abundants gasteròpodes, bivalves, restes carbonosos,
pues de bogamarins, ostracodes i foraminífers com Ammonia beccarii (Linnaeus,
1785).
b) 0,10 m d’argiles ocres amb abundants foraminífers, principalment A. becarii i Ephidium crispum (Linnaeus, 1767).
c) 1,00 m de calcilutites de color groc, molt limolítiques als trams inferiors i més arenoses als nivells superiors. Els nivells limolítics inferiors es caracteritzen per la presència d’abundants foraminífers (A. becari, E. crispum), ostràcodes (Cyprideis torosa
(Jones, 1850), restes vegetals i peixos (dents de petits espàrids, ...) (Fig. 3b).
d) 0,10 m d’argiles ocres-verdes, de característiques i composició similars a les del
nivell b) amb abundants foraminífers com A. beccarii i també E. crispum.
e) 1,00 m constituïts essencialment per una lumaquel·la massiva (rudstone) de bivalves (Ostrea sp., Cardium sp.), gasteròpodes (Conus sp.) i altres mol·luscs, dels que
únicament es conserva el motlle, excepció feta dels ostrèids que constitueixen l’espècie clarament dominant arribant a formar autèntics bancs d’ostres (Fig. 3a).
f) 1,50 m de biocalcarenites blanques d’aspecte massiu i molt bretxificades. Contenen rars foraminífers que degut a l’alteració són difícils de classificar (probablement
A. beccarii).
Cobreixen tota la sèrie argiles i llims holocènics (terra rosa) que constitueixen l’actual
sòl d’alteració, formant el denominat call vermell de les terres de cultiu del pla de
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Campos; on es poden distingir, retallant i reblint els trams superiors de la sèrie pliocènica, els perfils dels clots d’un antic cultiu de vinya, actualment transformat en
camp de conreu.
En conjunt, el Pliocè, constitueix una seqüència marina granocreixent amb influències continentals, extensiva i que es sobreposa directament sobre el miocè terminal
(prèviament meteoritzat, parcialment carstificat i, probablement, erosionat).
Els materials pliocènics es troben afectats per deformacions degudes a desplaçaments verticals sinsedimentaris provocats per enfonsaments del sediment, que
tenen la seva correspondència amb col·lapses de la unitat bassal miocènica.
Figura 3. Fòssils pliocens representatius de l’aflorament: A) Ostres (Ostrea sp.) i gasteròpode (Conus sp.); B) Microfòssils: foraminífers (Ammonia beccarii, Elphidium
crispum) i ostracode (Cyprideis torosa).
c) Discussió i interpretació:
Els dipòsits miocènics que hem descrit corresponen a l’episodi de la crisi de salinitat
messiniana que té lloc entre els 5,9 i 5,3 Ma causada pels tancaments dels passadissos Bètic i del Rift amb l’aïllament del mar Mediterrani de l’oceà Atlàntic.
Els estromatòlits són estructures òrganosedimentaries laminades adherides al substrat, producte de l’activitat metabòlica de microorganismes, principalment cianobacteris. Els microorganismes s’estratifiquen i van creixent a través del sediment que
es va solidificant, mentre que molts restes orgànics són sepultats com a part de la
laminació.
El creixement dels estromatòlits es troba sempre lligat a cossos d’aigua, necessitant
d’unes condicions fisicoquímiques de bona lluminositat i alta concentració de sals i
nutrients, cosa que probablement passaria en plena crisi de salinitat messiniana. Per
això s’ubiquen en aigües somes, amb un creixement òptim vers els 10-15 m de profunditat, principalment en ambients restringits (ambients hipersalins, badies tropicals, ...) adoptant una organització en forma de colònies irregulars, formant vertaders
esculls.
En relació a les fàcies de manglar, microbialites i oolites que formen la unitat inferior
miocena a la costa de sa Ràpita (Fig. 4a), es poden observar una amplia continuïtat
i homogeneïtat vers l’interior de la conca de Campos que es pot seguir cap a l’aflorament de na Serral i també al subsòl del nucli urbà de Campos (Fig. 4b).
Si bé, per una part queda clara la successió estratigràfica miocena general de la conca
de Campos, formada de base a sostre per: (i) nivells d’arenisques bioclàstiques amb
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intercalació cíclica de nivells de margues verdes (litoral de sa Ràpita) que cap a l’interior (nucli urbà Campos) passen també a nivells cíclics de calcàries fines lacunars
amb intercalacions de margues verdes, (ii) nivells de llims carbonats amb bioturbació
vertical (manglar), que cap a sostre passen a (iii) microbialites i oolites, finalment als
marges cobertes per (iii) depòsits Lago Mare (Mas, 2011), no resulta tan clara la atribució dels depòsits més inferiors (i) en relació a la seva possible pertinença a les fàcies lagoon de la Unitat d’Esculls i/o nivells inferiors de les fàcies de manglar de la
unitat de Calcàries de Santanyí-CCT.
En relació a aquesta discussió, tendríem tres possibilitats d’interpretació:
(I) Que tant els depòsits inferiors (calcàries i margues verdes) com el superiors (manglar i microbialites) corresponguin a les zones més internes de les fàcies Lagoon de
la Unitat d’Esculls, el que coincidiria amb la caracterització d’aquestes fàcies (Pomar
et alii, 1983b, Fornós et alii, 1991): arenes bioclàstiques bioturbades amb mol·luscs
i foraminífers bentònics (alveolínids, sorítids i miliòlids) i localment, a les zones més
internes, sedimentació fina (packstones) amb traces d’arrels verticals (manglars ?),
estromatòlits, crostes edàfiques (calitx) i paleosòls.
(II) Que tant els depòsits inferiors (calcàries i margues verdes) com el superiors (manglar i microbialites) corresponguin a les fàcies de manglar de la Fm. de Calcàries de
Santanyí-CCT, ja que tant la presència de fangs carbonatats com les intercalacions
d’argiles verdes han estat descrits a les fàcies de manglar (Complex de Manglar) de
la Fm. de Calcàries de Santanyí (Fornós, 1983).
(III) Que els depòsits inferiors (calcàries i margues verdes) corresponguin a les zones
més internes de les fàcies Lagoon de la Unitat d’Esculls i els superiors (manglar i microbialites) corresponguin a les fàcies de manglar de la Fm. de Calcàries de Santanyí-CCT.
Temptativament ens inclinaríem més per aquesta tercera interpretació, que vendria
avalada per:
(I) La presència d’un nivell de paleocarst que afecta la darrera capa dels nivells inferiors d’arenes bioclàstiques i/o de margues verdes, just abans del primer nivell de
manglar. Aquest nivell de paleocarst normalment coincideix amb el nivell immediatament anterior al primer manglar observat al litoral (sa Ràpita-cala Esglesieta).
(II) La diferència de patró de les dues seqüències separades pel nivell de paleocarst,
regressiva la inferior (amb la presència final de paleosòls i calitxos) i transgressiva la
superior (al passar els nivells de manglar cap a sostre a nivells de microbialites i oolites corresponents a barres litorals més externes).
(III) Al marges de la conca de Campos les oolites i microbialites es situen en onlap
directament sobre els depòsits detrítics regressius de les Margues de la Bonanova
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(costes des Monjos), sense la presència dels nivells inferiors de calcàries i margues
verdes cícliques observats al nucli urbà de Campos i al litoral. En aquest cas queda
clar que els dipòsits d’oolites i microbialites corresponen a una seqüència cronostratigràficament diferent i posterior a l’erosió de la Unitat d’Esculls.
Per tot això, aquesta unitat miocena hauria de ser inclosa dins del CCT (sensu Fornós,
1983 i Fornós i Pomar, 1983), i no dins les fàcies back reef (rere escull) de la Unitat
d’Esculls (Pomar et alii, 1983) com han proposat Arenas i Pomar (2010) arribant a
interpretar la unitat de Calcàries de Santanyí (Pomar et alii, 1983) com a cronostratigràficament equivalent a la Unitat d’Esculls i no representativa del CTT.
D’aquesta manera la unitat de manglar i microbialites de la costa es pot correlacionar
amb la unitat inferior de l’aflorament de na Serral i les microbialites del nucli urbá
de Campos, que en constituirien la continuïtat, en tots els casos cobertes pels dipòsits del Pliocè, vers l’interior de la conca.
Per la seva part, el conjunt pliocè, conforma una seqüència marina transgressiva-regressiva granocreixent amb influències continentals, que pot arribar a marcar dues
zones perfectament diferenciades, una inferior de caràcter més calcilutític correspondria a una sedimentació marina litoral i una superior més calcarenítica corresponent a zones de platja alta i eòlics. Entre els nivells marins i els continentals poden
aparèixer nivells de sedimentació corresponents a ambients de caire restringit o lacunar, probablement associats a albuferes residuals regressives.
Els nivells massius d’ostrèids es poden interpretar com a bioherms d’ostres. Aquets
esculls d’ostres, típics dels ecosistemes dels estuaris, ens indiquen també que ens
podríem trobar davant d’un ecosistema d’aquest tipus.
Cal tenir en compte que en un rebliment sobtat i complet de les conques a l’inici del
Pliocè (Zanclià), alguns dipòsits biocalcarenítics, corresponents a platges situades
als marges de les conques (Son Lluís, es Monjos, Son Grau), és a dir, part de les Calcarenites de Sant Jordi situades a més altura sobre l’actual nivell del mar (130-150
m) podrien ésser cronostratigràficament equivalents (coetànies) als dipòsits més fins
situats als depocentre de la conca, com recentment a apuntat Mas (2011).
A la conca de Campos, degut a la poca profunditat de la conca ja al inici del Pliocè,
no apareixen les fàcies profundes del Pliocè corresponets a la unitat de Calcisiltites
de Son Mir (= Margues amb Amusium).
Els esfondraments (col·lapses) d’ordre mètric observats (Fig. 1) podrien ser, o bé deguts al caràcter laminar i l’elevada porositat (fragilitat) de les formacions estromatolítiques inferiors, acompanyades de factors de neomorfisme i/o probablement
també, a la carstificació. La conjunció d’ambdós processos explicaria la formació d’a73

questes petites estructures de col·lapse en el substrat miocènic que afectarien de
retruc als materials pliocènics superiors.
A la zona de contacte les calcàries han estat fortament afectades per una dolomitització que és molt irregular així com per altres processos de neomorfisme relacionats
probablement amb les fases perievaporítiques corresponents al darrer estadi de la
crisi de salinitat messiniana.
Des de la perspectiva paleoambiental el conjunt de Na Serral suposa un model d’evolució postorogènica que inclou des d’un ambient finomiocènic restringit d’aigües
somes hipersalines (tipus Sabkha) amb esculls estromatolitics de caràcter tropicalsubtropical, que es segueix, després d’un breu episodi continental de condicions diagenètiques molt especials, amb l’establiment d’un ambient marí inicialment molt
litoral (Pliocè inicial) evolucionant a un ambient més temperat de tipus deltaic amb
bancs d’ostrèids i platges, evolucionant finalment a albuferes residuals i sistemes
dunars (Pliocè mitjà-superior).
Geoconservació i gestiò del patrimoni geològic
La geoconservació fa referència a la conservació del patrimoni geològic i la geodiversitat (Díaz-Martínez et alii, 2008).
El patrimoni geològic està 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
alii, 2008; García-Cortés i 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.
Les propostes i treballs específics sobre geoconservació del patrimoni geològic de
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les Illes Balears han estat fins ara ben pocs i recents. Destaquen els treballs d’investigació sobre patrimoni paleontològic de Mallorca (Morey, 2008; Morey, Mas i Ripoll.,
2009; Morey i Ripoll, 2010), la realització de la I Jornada sobre Patrimoni Geològic a
les Illes Balears (IGME-Govern Balear, Palma 06/11/2008), així com la publicació divulgativa Illes d’Aigua (Durán-Valsero, 2006). A l’illa de Menorca ha estat publicada
l’única guia geològica de les Illes Balears que inclou itineraris i punts geoculturals
(Rossell i Llompart, 2002).
Existeix també un intent per part del Govern Balear (Conselleria de Medi Ambient,
desembre 2008) d’inventariar els punts d’interès geològic amb la finalitat de crear
una Xarxa Balear de Patrimoni Geològic i Hidrogeològic, així com una proposta addicional (04/02/2009) d’ampliació d’aquesta xarxa realitzada per la coordinadora de
regidors Diògenes (Artà, Capdepera, Pollença, Son Servera).
Mas i Martorell (2011) realitzen, per primera vegada a Balears, una valoració completa d’un LIG de Manacor en base als criteris IELIG de García-Cortés i Carcavilla
(2009), a la vegada que en proposen la catalogació, possibilitats d’ús social i mesures
de geoconservació.
La valoració de l’aflorament de Campos es realitza des d’una triple vesant: i) el seu
valor intrínsec (científic, geològic), ii) el valor lligat a la potencialitat d’ús social (didàctic, divulgatiu), iii) la valoració lligada a la necessitat de protecció (Cendrero, 1996;
García-Cortés i Carcavilla, 2009) (Fig. 5).
No obstant això, la necessitat o prioritat de protecció és un paràmetre a valorar un
cop s’hagin valorat el llocs pel seu interès intrínsec i de potencialitat d’ús, i això d’acord amb dos arguments: i) la prioritat de protecció és un aspecte crític a l’hora de
proposar mesures a adoptar per les administracions competents de la gestió del patrimoni, per la qual cosa ha de tenir un tractament diferenciat i fàcilment comprensible pels responsables i tècnics de les mateixes; ii) en la valoració de la necessitat
de protecció influeixen alguns paràmetres (com la proximitat a poblacions o la facilitat d’accés) que són comuns a la valoració de la potencialitat d’ús però que juguen
en sentit contrari, el que pot produir resultats equívocs si no es valoren per separat
(García-Cortés i Carcavilla, 2009).
S’ha utilitzat, per tant, el mètode de valoració LIG proposat per l’Area de Investigación en Patrimonio Geològico de l’Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Es tracte del mateix sistema que s’utilitza per a l’elaboració de l’Inventari Espanyol
de Llocs d’Interès Geològic (IELIG) en aplicació de la Llei 42/2007. Això ens dona unes
puntuacions, que al estar estandarditzades, ens permeten comparar entre LIGs a nivell de tot el territori espanyol.
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Per a tot això, es valoren seguidament de forma independent l’interès i vulnerabilitat,
tenint en compte que algunes de les variables poden tenir, a la vegada, pes en ambdues valoracions (vegeu Apèndix 2). Els criteris de valoració i puntuació dels diferents
paràmetres es poden trobar als annexes II, III, V, VI i VII del document metodològic
per a l’elaboració del l’IELIG (García-Cortés i Carcavilla, 2009), disponible a la pàgina
web de l’IGME.
a) Valoració de l’interès
Atesos els paràmetres de valoració de l’interès científic, didàctic i turístic-recreatiu
dels LIGs proposats per García-Cortés i Carcavilla (2009), la seva quantificació seria
la que segueix:
- Representativitat: És un bon exemple, a nivell de tota l’illa de Mallorca, per representar i mostrar la relació entre les unitats sedimentaries CCT i Pliocè. Representatiu
de l’evolució del final de la crisi de salinitat messiniana i reflex de paleogeografies i
paleoambients representatius de l’evolució geològica regional (2 punts).
- Caràcter de localitat tipus: Localitat de referència regional per poder observar un
interessant aflorament del trànsit Miocè terminal-Pliocè vers l’interior de l’illa (1
punt).
- Grau de coneixement científic del lloc: Atès de què es tracta d’un nou aflorament
posat al descobert recentment l’any 2006 per obres, l’únic treball científic sobre el
mateix és el de Mas i Fornós (2006), que descriuen l’aflorament i en realitzen un primer estudi (1 punt).
- Estat de conservació: Actualment el tall que permet veure els elements litològics i
estructurals encara es presenta ben conservat i pràcticament íntegre, llevat d’alguns
deterioraments que no l’afecten massa (2 punts).
- Condicions d’observació: Perfectament observable amb facilitat pràcticament en
tota la seva integritat, llevat d’alguns reforçaments que tapen part del desmunt (2
punts).
- Singularitat (raresa): És la primera vegada que s’observa, fora de la costa o de perforació del subsòl, el contacte de més de 200 m lineals entre ambdues formacions,
el que és encara de major interès pel fet de localitzar-se a l’interior de l’illa, on donada la geomorfologia de l’àrea es fa difícil l’observació directa de l’estructura geològica (1 punt).
- Diversitat geològica: Possibilitat d’observar en un mateix aflorament no molt extens: i) dues unitats estratigràfiques diferents (CCT i CSJ); ii) presència de fòssils directament observables (estromatòlits, mol·luscs) i microfòssils; iii) litologies diferents
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(margues, calcàries, dolomies, calcarenites, argiles, sílex, ...) (2 punts).
- Contingut didàctic: Il·lustra continguts curriculars universitaris, d’educació secundaria i batxillerat (vegeu apartat Potencial d’us social i Apèndix 3) (2 punts).
- Infraestructura logística: Serveis d’allotjament i restauració adequats per a grups
de 40 persones situats en un radi de menys de 5 km de l’aflorament. Al Camp d’aprenentatge des Palmer, situat a menys de 5 km de l’aflorament, es poden atendre
dos grups classe o un màxim de 50 alumnes. Proximitat amb el nucli urbà de Campos,
nuclis turístics-residencials de sa Ràpita i la Colònia de Sant Jordi i agroturismes de
la zona (4 punts).
- Densitat de població (demanda potencial immediata): 850.000 habitants (població
de l’Illa de Mallorca) en un radi de 50 km (2 punts).
- Accessibilitat: Possibilitat d’accés directe per carretera asfaltada amb aparcament
per turismes (màxim 5-6). Possibilitat afegida d’utilitzar els voltants de la rotonda
(vial torrent de Son Catlar), situat només a uns 400 m de l’aflorament principal (2
punts).
- Fragilitat intrínseca: Trets decamètrics no vulnerables en front a les visites, però
sensibles a altres activitats antròpiques més agressives (p. ex. manteniment viari) (1
punt).
- Associació amb altres elements del patrimoni natural i/o cultural: Presència de varis
elements tant del patrimoni natural com del cultural en un radi de 5 km (nucli urbà
Campos, ANEI es Trenc-Salobrar, banys de Sant Joan de la Fontsanta, sínia restaurada
de Son Catlar, ...) (4 punts).
- Espectacularitat o bellesa: Encara que l’aflorament és vistós, aquest ítem només
es valora quan el lloc ha estat utilitzat en la iconografia turística (0 punts).
- Contingut divulgatiu: Il·lustra de manera clara i expressiva a col·lectius de cert nivell
cultural (1 punt).
- Potencialitat per realitzar activitats turístiques i recreatives: Nul (0 punts).
- Proximitat a zones recreatives (demanda potencial immediata): Lloc situat a menys
de 5 km d’àrees recreatives (platges des Trenc, ses Covetes i CN sa Ràpita) (1 punt).
- Entorn socioeconòmic: Comarca amb índexs de renta per càpita, educació i ocupació
similars a la mitjana regional i nacional (0 punts).
Llavors, la valoració dels diferent tipus d’interès del LIG serien: interès científic o intrínsec (Ic = 150); interès didàctic (Id = 220); interès turístic o recreatiu (It = 115).
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b) Valoració de la vulnerabilitat
Atesos els paràmetres de valoració de la vulnerabilitat dels LIGs proposats per García-Cortés i Carcavilla (2009), la seva quantificació seria la que segueix:
- Amenaces antròpiques: Situació en el mateix desmunt de la carretera (4x5= 60
punts).
- Interès per a l’explotació minera: Nul (0 punts).
- Amenaces naturals: Vulnerable a la meteorització i erosió tenint en compte la forta
pendent del desmunt (1x5= 15 punts).
- Fragilitat intrínseca: Trets decamètrics no vulnerables en font a les visites, però
sensibles a altres activitats antròpiques mes agressives (p. ex. manteniment viari)
(2x10= 20 punts).
- Règim de protecció del lloc: Lloc situat en sòl rústic (2x10= 20 punts).
- Protecció indirecta: Lloc sense cap tipus de protecció indirecta (vegetació, llunyania,
...) (4x10= 40 punts).
- Accessibilitat (agressió potencial): Accés directe per carretera asfaltada amb possibilitat per aparcar turismes (2x10= 20 punts).
- Règim de propietat del lloc: Lloc situat en un àrea de propietat pública d’accés lliure
(4x5= 20 punts).
- Densitat de població (agressió potencial): 850.000 habitants (població de l’Illa de
Mallorca) en un radi de 50 km (2x5= 10 punts).
- Proximitat a zones recreatives: Lloc situat a menys de 5 km d’una àrea recreativa
(platges des Trenc, ses Covetes i CN sa Ràpita) (1x5 = 5 punts).
Total vulnerabilitat LIG (V): 210 punts.
Amb tot, atesa la valoració de l’interès i vulnerabilitat totals, finalment resulta una
prioritat de protecció global PPG (vegeu Apèndix 2) de 372 punts, el que implica una
necessitat de protecció a mig termini (201 ≤ PPc, PPd, PPt o PPG ≤ 500).
Potencial d’ús social. Proposta didàctica-educativa
Actualment un dels principals objectius a les assignatures de ciències, que es recull
als respectius currículums, és formar als alumnes a través del treball experimental
en el qual els alumnes han de tenir un paper protagonista en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
En el cas de la geologia representa un repte poder trobar llocs on es puguin observar
estructures geològiques senzilles que permetin als alumnes actuar com a geòlegs.
En el cas de la zona d’estudi és tracta d’un tall geològic que ens permet treballar
amb els alumnes diferents aspectes bàsics de la geologia i adaptar-los als diferents
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nivells educatius (programacions específiques).
L’aflorament presenta un clar potencial didàctic des dels enfocaments:
Estratigràfic: Per la seqüència visible al tall geològic.
Paleontològic: Per la possibilitat de visualitzar diferents tipus de restes fòssils. L’aflorament mosta espectaculars formacions fòssils de cianobacteris (estromatòlits) i
de grans ostres fòssils, fàcilment visualitzables in situ. També existeix la possibilitat
de recollir mostres per a la posterior observació de microfòssils mitjançant lupa binocular (Fig. 3b).
Històric-geològic: Com a recurs per explicar i interpretar esdeveniments de la història
geològica regional.
Paloambiental: Exemplifica canvis ambientals ocorreguts a Mallorca i a la Mediterrània entre els 5,5-2,5 Ma.
Els diferents aspectes geològics que es poden treballar a l’aflorament pertanyen a
diferents rames de la geologia (paleontologia, estratigrafia, història geològica...) això
ens permetrà recollir i correlacionar diferents tipus de dades amb la finalitat d’aconseguir amb l’alumne una interpretació global.
Aquesta proposta educativa es pot adaptar tant als continguts curriculars d’assignatures de l’ensenyament secundari i batxillerat (vegeu Apèndix 3); això com als continguts d’ensenyaments superiors universitaris (Geologia, Geografia Física, Ciències
de la Terra, Biologia, Geomorfologia, Gestió i Planificació de Patrimoni Natural ...).
Material recomanat: Carpeta dura, paper preferentment quadriculat, llapis, mapes
geològics (Barnolas et alii, 1991) i topogràfics locals.
Per a la programació específica i desenvolupament de continguts es pot fer ús de la
descripció i caracterització proporcionada en el present treball i més específicament
també es pot consultar el treball de Mas i Fornós (2006) i bibliografia citada en el
mateix.
A causa de la seva ubicació en la mateixa carretera per la qual circulen molts cotxes,
es recomana que la visita es realitzi amb grups petits. En el cas dels centres educatius
seria recomanable aprofitar les hores de desdoblament d’alumnes, d’aquesta forma
es podrà realitzar la visita millorant la seguretat.
Les instal·lacions del Camp d’Aprenentatge des Palmer (http://www.campsdaprenentatgeib.cat/palmer/palmer.htm), situat a menys de 5 km de l’aflorament, poden
atendre l’allotjament i manutenció de dos grups classe o un màxim de 50 alumnes.
També existeixen lupes binoculars que permeten l’observació de microfòssils (Fig.
3b).
Els camps d’aprenentatge de les Illes Balears són uns serveis educatius de la Conse79

lleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, que ofereixen al professorat
i a l’alumnat la possibilitat de realitzar estades en un medi singular. La seva finalitat
és treballar objectius i continguts del currículum, especialment els de l’educació ambiental. La participació a les activitats dels camps d’aprenentatge està regulada per
la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat.
Mesures de geoconservació
El patrimoni geològic forma part del patrimoni natural que cal conservar (Llei
42/2007). El sistema més important de conservació del patrimoni geològic és la protecció, entesa com el procés pel qual es delimita un espai natural, la gestió del qual
té com a objectiu primordial la conservació dels seus valors naturals.
Un dels principals problemes als que s’enfronta la geoconservació és l’excessiu desconeixement que existeix a la nostra societat sobre els processos geològics i els seus
resultats, fins el punt d’ignorar la seva relació amb la biodiversitat, o el seu valor
com a part del patrimoni natural (Guillen-Mondejar in Díaz-Martínez et alii, 2008).
Per això es consideren adients tots els esforços en pro de l’ensenyament i/o difusió
sobre el coneixement i característiques de l’aflorament que ara ens ocupa.
Atès l’alt valor intrínsec-científic de l’aflorament, així com l’alt potencial d’ús social
(didàctic-educatiu), tot unit a una alta vulnerabilitat; es proposa la catalogació de
l’aflorament com a Lloc d’Interès Geològic (LIG) amb protecció prioritària a curt termini, com element patrimonial del municipi de Campos, dins l’Inventari de Llocs d’Interès Geològic (Llei 42/2007, IGME) i/o la Xarxa Balear de Patrimoni Geològic i
Hidrogeològic (Conselleria de Medi Ambient), segons proposta i valoració efectuades
(Apèndixs 1 i 2).
Per a la qual cosa, es proposen una sèrie de mesures de protecció específiques.
a) Mesures de protecció in situ
Com a mesures més urgents es fan necessàries mesures per evitar l’erosió immediata
de l’aflorament. Fixació dels nivells superiors a la zona on aflora la unitat pliocena
(més arenosa).
Instal·lació de plafó/ns informatiu/s-explicatiu/s in situ, ubicats a la voravia pública a
l’inici de l’aflorament dins del camí que es desvia en direcció a la finca de na Serral.
Possible organització de visites guiades programades.
b) Mesures de protecció ex situ
Instal·lació d’una vitrina amb fòssils i mostres litològiques a l’IES Damià Huguet i/o
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el Camp d’Aprenentatge des Palmer de Campos, juntament amb un text explicatiu
sobre les característiques del jaciment. Multimèdia: vídeo o animació explicativa.
Publicació d’opuscles divulgatius i informació a la pàgina web de l’Ajuntament de
Campos.
c) Actuacions i competències administratives
Atesa la vigent Llei nacional 42/2007 de patrimoni natural i biodiversitat, la protecció
de la geodiversitat, és un deure de les administracions públiques (Art. 5.2.f) i concretament la declaració i gestió dels espais naturals protegits, -on s’inclouen les formacions geològiques i jaciments paleontològics d’especial interès, notòria
singularitat i/o importància científica- correspon a la Comunitat Autònoma (Arts.
33.1-2 i 36.1).
Segons la vigent Llei autonòmica 5/2005 per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), l’inici del procediment de declaració de les categories de
monument natural o els llocs d’interès científic (LIC), tant dins com fora d’un PORN,
correspon al Consell de Govern mitjançant acord pres a proposta de la conselleria
competent en matèria de medi ambient (Arts. 9, 24 i 25).
Com alternativa també es pot optar per la figura de bé d’interès cultural (BIC), zona
paleontològica, segons la Llei 12/1998 del patrimoni històric de les Illes Balears (Art.
6.7) o també a alguna mesura protectora de la normativa urbanística i/o d’ordenació
del territori pertinent (plans d’ordenació, normes subsidiàries, ...) aplicable per part
del Consell Insular i/o Ajuntament.
Legislació citada

Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de
29/12/1998).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 20 de juny de 2003, per la qual s’estableix el currículum
de determinades matèries per a l’educació secundària obligatòria i el batxillerat (BOIB núm. 100, de
12/07/2003).
Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) (BOIB núm.
85, de 04/06/2005).
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE núm. 299, de
14/12/2007).
Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a
les Illes Balears (BOIB núm. 92, de 02/07/2008).
Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes
Balears (BOIB núm. 107, de 01/08/2008).
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Annex

Figura 1. Aﬂorament de na Serral (Campos): Localització en el mapa estructural de Mallorca
i vista general de l’aﬂorament.

Figura 2. Columna estratigràﬁca sintètica i unitats de l’aﬂorament de na Serral (Campos).
Vegeu explicació dels distints nivells en el text.
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Figura 3. Fòssils pliocens representatius de l’aﬂorament: A) Ostres (Ostrea sp.) i gasteròpode
(Conus sp.); B) Microfòssils: foraminífers (Ammonia beccarii, Elphidium crispum) i ostracode
(Cyprideis torosa).

Figura 4. Continuïtat de la unitat CCT miocena: A) Espectaculars fàcies de manglar a sa Ràpita;
B) Micriobialites amb grans doms estromatolítics al subsòl del nucli urbà de Campos.

Figura 5. Procés de valoració de LIGs proposat
per Cendrero (1996) i
García-Cortés i Carcavilla (2009).
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Talassonímia campanera:
els noms de les pesqueres marítimes
dels pescadors de sa Ràpita
Antoni Miquel Lucas i Vidal1
Antoni Ordinas Garau2

Introducció
Fins fa relativament poc, la història del litoral sud de l’illa de Mallorca ha estat determinada per la seva condició de frontera marítima. Una frontera política, cultural
i econòmica entre l’orient i l’occident, entre el nord i el sud, entre la moreria i la cristiandat. Aquest fet ha condicionat la històrica militarització de la zona (amb notable
presència de torres de vigilància, fortaleses, guàrdies secretes...), la presència d’una
notable activitat contrabandista i una baixa ocupació demogràfica de la costa pel
temor a les incursions pirates.
Un cop solucionat el problema de la pirateria (bàsicament des de la conquesta francesa d’Alger, l’any 1830) i especialment a partir de la segona meitat del segle XIX i
primeres dècades del XX, sorgeixen per l’abans despoblat litoral del Migjorn de Mallorca petites comunitats de pescadors, contrabandistes i, poc més tard, els primers
estiuejants. Aquestes primeres comunitats marineres cercaren emplaçaments litorals
arrecerats del predominant vent de llebeig, des d’on poder desenvolupar una activitat econòmica molt diversificada (trencadors de marès, alguers, explotació forestal,
saliners, roters, etc.) en què, per damunt de la resta, hi destacava la pesca i, especialment, el contraban. Els mariners de la contrada empraven com a eina bàsica de
treball llaüts de fusta de fins a trenta pams d’eslora, que calia treure i varar a diari
des de refugis litorals molt senzills, com escars o fins i tot simples enramades. Eren
barques només mogudes per rems i veles llatines i amb les que se solia pescar amb
ormeigs molt selectius, com la potera, el volantí i el palangre; o arts de parada, com
almadravilles o soltes.
A la segona meitat del segle XX, la pesca i el contraban són substituïts progressivament per funcions turístiques i residencials com a activitats socioeconòmiques principals. Es creen tres ports esportius a la zona: el port de la Colònia de Sant Jordi,
1
2

Doctorand en Geografia a la Universitat de les Illes Balears.
Doctor en Geografia. Professor de Geografia Humana de la Universitat de les Illes Balears.
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entre 1947 i 1973; el Club Nàutic de s’Estanyol, entre 1970 i 1975; i el Club Nàutic
de sa Ràpita, entre 1971 i 1977. Es tracta d’unes infrastructures pensades per a donar
refugi a la creixent flota d’afeccionats nàutics i satisfer la demanda de les puixants
colònies d’estiuejants. L’any 2009, el litoral del Migjorn de Mallorca tenia 5.389 habitants corresponents a cinc nuclis de població principals: Cala Pi, s’Estanyol de Migjorn, sa Ràpita, ses Covetes i la Colònia de Sant Jordi. Els tres ports esportius de la
contrada tenen capacitat per a 1.067 embarcacions. D’aquestes, ja només 31 corresponen a barques d’altres tants pescadors d’ofici: 23 a la Colònia de Sant Jordi, 2
a sa Ràpita i 6 a s’Estanyol de Migjorn. Tot plegat palesa, en només unes poques dècades, una més que evident substitució de la base social, econòmica i cultural de la
contrada.
No obstant, la cultura marinera de qualsevol país de voramar és riquíssima i diversa:
cançons i festes populars, tipus d’embarcacions, tipus d’ormeig, terminologia pròpia,
tècniques pesqueres, gastronomia... i fins i tot, en ocasions, un parlar peculiar3. Un
d’aquests elements culturals més desconeguts i poc estudiats és la toponímia dels
fons marins o talassonímia. Els talassònims són els noms de lloc que formen part de
l’univers mental dels mariners per designar diferents llocs del fons marí, els quals
passen desapercebuts per als terrassans no avesats a la mar4. Aquests talassònims
esdevenen peces clau d’uns complexes mapes marins mentals comunitaris, de gran
importància per a les societats preliteràries de voramar perquè ajudaven a fixar a
l’espai i al temps elements culturals o transcendentals5.
Avui en dia, el perill més greu és la imminent pèrdua dels noms dels llocs marítims
tradicionals. Les modernes tecnologies (radar, sonda, GPS, etc.) els fan innecessaris6
ja que els mariners poden recórrer avui majors distàncies amb el mateix temps i traslladar-se a zones lluny de l’horitzó litoral, on no es poden traçar visualment les enfilacions de localització tradicional per ells utilitzades: les senyes. Tanmateix, aquestes
senyes es fan innecessàries ja que són substituïdes avui per sistemes de posicionament global (GPS) via satèl·lit i sondes marines electròniques de gran precisió. Para3
ROSSELLÓ I VERGER, V. M.: “Anotacions a la toponomàstica del Migjorn i Xaloc de Mallorca”, Bolletí
de la Societat Arqueològica Lul·liana, XXXII-núm. 792-795, Palma, 1961-62.
4
BOTER DE PALAU I GALLIFA, R.: “Reflexions geogràfiques al voltant de la toponímia marítima de la
costa dels Maresme”, Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, núm. 104-105, Barcelona, 2007.
5
ROBERTS, M.: “Mind maps of the Maori”, Geojournal (publicat online el 4/09/2010 a
http://www.springerlink.com/content/x7342377376967rx/ darrera consulta el 15/02/2011) Dordrecht:
Springer Netherlands, 2010.
6
MONTAÑA MARTÍ, M. T.: “Notes sobre metodologia emprada en la recerca dels talassònims comparada amb la dels topònims”, Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, núm. 40, Barcelona, 1990.
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doxalment, les noves tecnologies fan possible el que abans era impensable: conquerir nous caladors i, per tant, l’aparició de nous talassònims7. En conseqüència, des
de fa algunes dècades estam assistint a la mort de la talassonímia tradicional i la
seva progressiva substitució per una nova talassonímia de base tecnològica.
Els vells pescadors del Migjorn de Mallorca fan servir un mapa mental de la mar on
han pescat al llarg de tota la seva vida, d’una riquesa extraordinària. Aquests mapes
mentals -rarament transcrits, complexes i que tradicionalment són protegits amb
gelosia i secretisme- són fruit, principalment, del llegat cultural dels pescadors més
vells i de les experiències vitals individuals de cada mariner. Amb la desaparició dels
pescadors de més edat, darrers testimonis orals dels noms de lloc seculars, desapareix un corpus toponímic molt específic de la gent de mar8. D’aquí la urgència de recopilar els noms mariners tradicionals com una empenta més al procés de
recuperació de les senyes d’identitat dels pobles litorals. Amb aquesta ambiciosa finalitat, i emprant com a mètode bàsic l’entrevista personal a alguns dels pescadors
professionals de sa Ràpita, el present estudi pretén recollir, classificar i cartografiar
la talassonímia del Migjorn de Mallorca.
Materials i mètodes
Atès que l’objecte d’aquesta investigació és l’aplec i anàlisi de talassònims, s’han emprat com a mètodes de treball l’entrevista oral, l’anàlisi de les fonts documentals
existents i, com a mètode de contrast de la informació obtinguda, el treball de camp
sobre l’espai marítim objecte de l’estudi.
Pel que fa a les fonts documentals existents, val a dir que el Migjorn de Mallorca
compta amb alguns estudis talassonímics específics. Cal destacar els de Cosme
Aguiló9,10 qui també és autor d’altres treballs sobre la toponímia litoral de Campos i
Llucmajor11,12 amb algunes aportacions puntuals a la talassonímia de la zona. També
cal tenir en compte el treball d’Oliver i Florit13, una compilació de topònims del terme
SEMPERE LINARES, M. A.: “Talassonímia dels mariners de Santa Pola”, Butlletí interior de la Societat
d’Onomàstica, núm. 44, Barcelona, Societat d’Onomàstica, 1991.
8
BOTER DE PALAU I GALLIFA, R.: “Reflexions geogràfiques...”.
9
AGUILÓ ADROVER, C.: “La toponímia marina de Felanitx, Santanyí i ses Salines (Mallorca)”, Randa,
núm. 10, Barcelona, 1980.
10
AGUILÓ ADROVER, C.: “Topografia submarina i talassonímia en el Migjorn de Mallorca”. Randa,
núm. 12, Barcelona, 1981.
11
AGUILÓ ADROVER, C.: La toponímia de la costa de Campos, Campos, 1991.
12
AGUILÓ ADROVER, C.: La toponímia de la costa de Llucmajor, Barcelona, 1996.
13
OLIVER I JAUME, J.; FLORIT I ALOMAR, F.: Llucmajor, espai educatiu i recursos ambientals, Llucmajor, 1986.
7

93

de Llucmajor incloent quaranta-dues “pesqueres d’enmig de la mar”; i el de Rosselló14, una classificació dels topònims costaners de la comarca.
Les fonts orals han estat, tanmateix, la matèria primera fonamental per a l’elaboració
d’aquest estudi i, atesa la seva naturalesa, s’ha elegit el mètode de l’entrevista temàtica, ja que els temes tractats han estat exclusivament el nom de les pesqueres i
la seva configuració mental espacial. A més, l’entrevista ha estat semidirigida, ja que
si bé no s’ha seguit cap guió o qüestionari rígid preestablert, sí que s’ha conduït explícitament als entrevistats a donar informacions sobre unes qüestions molt concretes15. Per tal de garantir la naturalitat i afavorir la seguretat de les respostes de les
font orals, les entrevistes s’han realitzat sempre al mateix domicili dels entrevistats16.
El material bàsic per a la realització de les entrevistes ha estat una gravadora digital
d’àudio i múltiples fotocòpies d’una carta batimètrica, de pesca17 sobre les que s’han
anat anotant la localització aproximada de les pesqueres així com alguns apunts
sobre els esquemes mentals i les expressions lingüístiques del coneixements espacials marítims de cadascun dels entrevistats. El treball de camp, de mar, s’ha realitzat
amb una embarcació a motor de 6 metres d’eslora equipada amb un combi electrònic (GPS, plotter i sonda) model Garmin 420 N/S d’ús recreatiu, i un compàs de marcacions. El treball realitzat a la mar ha esdevingut una eina imprescindible d’aquest
estudi ja que ha permès contrastar i complementar algunes de les informacions obtingudes amb l’anàlisi de les fonts orals i documentals.
Per a la cartografia de la talassonímia dels pescadors de sa Ràpita s’ha emprat el
programa informàtic ArcGis 9.3. Cal advertir que tot i que una informació que no
pot faltar en qualsevol topònim és la seva localització geogràfica precisa18, per tal
de respectar la confiança dels nostres informadors i protegir els recursos marins de
l’àrea d’estudi, hem optat per cartografiar els talassònims sense ajudes de georeferenciació (escala numèrica o gràfica, sense latituds ni longituds, sense isòbates...)
de manera que els mapes resultants només ofereixen, intencionadament, una localització aproximada dels talassònims, però sense ser una carta de pesca precisa.

ROSSELLÓ I VERGER, V. M.: “Anotacions a la toponomàstica ...”.
BERNAL, M. D.; CORBALÁN, J.: Eines per a treballs de memòria oral,, Barcelona, 2008, p. 64.
16
SANMARTÍN, R.: Observar, escuchar, comparar, escribir: La práctica de la investigación qualitativa,
Barcelona, 2003.
17
GOVERN BALEAR: Carta Batimètrica del Mar Balear (Carta 6A, Mallorca SW), Palma, 1994.
18
ORDINAS GARAU, A.: “Metodologia per a la recol·lecció, localització i classificació dels topònims”, II
Seminari en metodologia de toponímia i normalització lingüística, Palma, 2007.
14
15
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Les fonts orals
En total s’han entrevistat a quatre persones qui, en algun moment de la seva vida,
han estat -o ho són encara- pescadors professionals amb port base a sa Ràpita:
-Miquel Manresa Aguiló, ‘Mel·lo’ (Porreres, 1946): Des de l’any 1982 fins al 2004 fou
pescador professional, i des de 1985 va pescar acompanyat per la seva esposa, Joana
Tomàs. Ambdós pescaren, fins el 1993, uns sis mesos a l’any per la zona de sa Ràpita
i altres sis mesos per Cabrera, amb el seu llaüt de 35 pams Nueva Pilarica. El 1993
compraren el llaüt Marcos, de 55 pams, i passaren a pescar 11 mesos a l’any a Cabrera fins al 2004.
-Joana Tomàs Ros, ‘Mel·la o d’en Pau Bonjesús’ (Llucmajor, 1951): Des del 1985 va
acompanyar a pescar al seu espòs, en Miquel Manresa, pel Migjorn de Mallorca.
Ambdós pescaren des de llavors i fins a 1993 uns sis mesos a l’any per la zona de sa
Ràpita i altres sis mesos per Cabrera amb el seu llaüt de 35 pams Nueva Pilarica. A
1993 compraren el llaüt Marcos de 55 pams i passaren a pescar 11 mesos a l’any a
Cabrera fins a l’any 2004.
-Jaume Vidal Caldentey, ‘de Son Grau’ (Campos, 1944): Fill d’una família pagesa arrelada a la possessió de sa Vinyola (sa Ràpita). A finals dels anys 40 del segle XX ja
acompanyava a pescar al seu padrí a bord del llaüt Vigilante, avarat llavors al Mollet
de sa Ràpita. Ja de gran va tenir, com a pescador d’esplai, el llaüt Javica (acrònim de
Jaume Vidal Caldentey) de trenta pams, i més tard l’Escorpio, un llaüt de 40 pams.
La febre per anar a pescar el féu vendre el 1996 les vaques de l’explotació ramadera
familiar i embarcar-se, ja com a mariner d’ofici, a bord del Crescència, un llaüt de 44
pams que fins aleshores havia estat vinculat als Cortesos, una família de pescadors
de Cala Pi. Des del 2008 Jaume està retirat, però continua donant suport, en la professió de pescador, al seu fill Joan.
-Joan Vidal Vidal, ‘de Son Grau’ (Campos, 1970): Fill del pescador Jaume Vidal Caldentey, des de 1996 pesca amb son pare a bord del llaüt Crescència. Aquest jove
pescador, fill d’una família ramadera de Campos, és el darrer pescador de la confraria
de pescadors de la Colònia de Sant Jordi amb port base a sa Ràpita.
Resultats
La figura 1 ens mostra la localització aproximada dels talassònims dels pescadors de
sa Ràpita, els quals tenen una doble àrea d’influència: una de litoral que comprendria
la franja d’aigües someres que hi ha entre la Colònia de Sant Jordi i Cala Pi; i una
altra a més fondària que comprèn els voltants del Cap Blanc i l’arxipèlag de Cabrera.
En total s’han arreplegat 19 talassònims que corresponen a 17 pesqueres diferents:
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-Alfa, s’/Hotel Alfa: pesquera molt propera a la costa que pren el nom d’una de les
senyes que hi ha per a situar-se: l’Hotel Alfa. Aquest hotel construït a la Colònia de
Sant Jordi cap a finals dels anys 60 va passar a nomenar-se, a meitat dels anys 80
de, Hotel Romántica. Actualment pertany a la cadena hotelera Universal. D’aquesta
manera no només s’ha conservat a la talassonímia el nom originari de l’establiment
sinó que també s’ha convertit en un dels primers neotopònims sorgits arran del turisme que ha envaït la talassonímia tradicional.
-Caseta, sa: pesquera molt propera a la costa que pren el nom de la barraca de Cala
Esglesieta, una construcció avui derruïda situada a l’extrem occidental de la façana
marítima de la possessió de s’Estelella, al terme de Llucmajor, que era emprada antigament com a punt de vigilància litoral pel cos de carrabiners. Durant la Guerra
Civil, en aquesta barraca hi feren servei, com a milicians forçats, alguns mariners sestanyolers, armats amb escopetes de caça i sense cap tipus d’ensinistrament militar.
-Collonar, es: Indret de la mar situat a migjorn de s’Estanyol on hi abunden els rizomes de Posidònia oceànica (vulgarment coneguts com a collons d’alguer).
-Davant es Morters: pesquera molt propera a la costa situada a ponent de ses Covetes. Pren el nom des Morters, un accident litoral conformat per costa baixa de pedra
maressenca que separa s’Arenal de sa Ràpita de s’Arenal de ses Pasteretes i que rep
aquesta denominació metafòrica per la semblança dels forats a la roca amb l’estri
emprat a la cuina.
-Davant es Motor de sa Sal: pesquera molt propera a la costa que pren el nom de la
construcció que alberga el motor que serveix per fer entrar l’aigua marina al Salobrar
de Campos a través de la Síquia des Estanys.
-Des Canons cap as Far: manlleu toponímic que indica la direcció cap a on se sol calar
l’ormeig en aquesta pesquera. Es Canons és el nom amb el que s’anomena, des de
meitat del segle XX, la Punta de Son Bieló, un accident litoral situat entre sa Ràpita i
s’Estanyol. El topònim fa referència als dos canons anglesos Vickers de 305 milímetres i 50 calibres que l’any 1950 foren desembarcats en aquest indret, procedents
dels cuirassats espanyols España i Jaime I. Aquests gegantins canons de 67 tones de
pes (sense contar les plataformes d’emplaçament) i que eren capaços de llençar projectils de 400 kg a 42 km de distància, foren traslladats des de s’Estanyol a l’emplaçament artiller de costa E-21 (als voltants del Cap Blanc), on romangueren fins a
finals del segle XX. El far al que fa referència el talassònim correspon a la balisa de
la Punta Plana, col·locada en aquest indret de la costa de la possessió llucmajorera
de s’Estelella, el març de 1981. Per tot plegat resulta evident que el nom d’aquesta
pesquera data només d’algunes dècades.
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-Escut del Barcelona, s’: nom d’una pesquera situada a ponent del Cap Roig, ja dins
la badia de Palma. Aquesta pesquera, molt popular entre els pescadors recreatius
de Ciutat, metafòricament pren el nom d’una gran clapa blanca situada a mitjan penyal que es emprada com a senya i que sembla l’escut de l’equip blaugrana.
-Fort des Pi: nom d’una pesquera situada a ponent de Cabrera Gran, a molta fondària. Podem definir el terme “fort” com un àrea pedregosa que cobreix àrees extenses
i a una certa fondària. Com adverteixen Calafat et alter19, el terme també es pot emprar com adjectiu, en el sentit que un fort determinat és més fort que un altre. L’etimologia d’aquesta pesquera és explicada per alguns entrevistats perquè s’hi han
extret abundosos “pinets” de corall. Aguiló20 no descarta que es tracti d’un pi emprat
com a senya. Una tercera possibilitat seria que es tractés d’un manlleu toponímic
en el que Cala Pi (o potser la torre d’aquesta cala) fos una de les senyes de referència.
Una darrera hipòtesi és que es tracti d’un antropònim, basant-se en el gran nombre
de pobladors llucmajorers que a l’edat Mitjana duien per nom Pi. De fet, Aguiló21 ja
assenyala aquesta possibilitat per a explicar l’etimologia de Cala Pi.
-Fortet de na Redona: pesquera situada a llevant de l’arxipèlag de Cabrera que pren
el nom d’un dels seus illots, dit així per la seva forma arrodonida. Podem definir el
terme “fortet” com una àrea pedregosa on hi abunda el peix i que seria una categoria
intermèdia entre el “fort” (de major extensió i generalment a major fondària) i
l’“espès” (de menor extensió i generalment a menor fondària).
-Fortet de Vallgornera: pesquera situada unes dues milles al sud de la possessió llucmajorera homònima. És una pesquera molt popular entre els pescadors de s’Estanyol.
-Gavina, na: pesquera que pren el nom de s’Illa Gavina un illot campaner situat davant es Trenc. Com explica Aguiló22, es tracta de l’illa més gran del terme de Campos,
d’uns 120 metres de llarg per uns 25 d’ampla, i separada una trentena de metres de
la costa. En aquest illot s’hi localitza una cova prehistòrica d’enterrament utilitzada
també com a secret de contrabandistes.
-Pedres de na Redona/Roques de na Redona: pesquera situada a certa fondària, al
sud del Cap Blanc. Pren el nom de na Redona, illot de l’arxipèlag de Cabrera, amb
un topònim que descriu la seva forma i una de les senyes emprades per a situar
aquest indret al mig de la mar.
CALAFAT RIVAS, A. M.; CAÑELLAS SERRANO, N. S.; SERRANO TORRES, P. B.: “Talassonímia de la mar
de Valldemossa”, Estudis Baleàrics, núm. 53, Palma, 1996.
20
AGUILÓ ADROVER, C.: “Topografia submarina...”.
21
AGUILÓ ADROVER, C.: La toponímia de la costa de Llucmajor.
22
AGUILÓ ADROVER, C.: La toponímia de la costa de Campos.
19
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-Punta d’en Ferrer amb sa Torre des Capellà Dameto: pesquera molt propera a ses
Covetes que pren el nom de les senyes utilitzades per a la seva localització. Segons
Aguiló23, la Punta d’en Ferrer, una punta maressenca situada a la part oriental de ses
Covetes, era abans anomenada Punta de Can Serraller o Punta des Carregador, perquè un temps hi carregaven marès per fer la Seu i les murades de Ciutat. D’altra
banda, la Torre des Capellà Dameto fa referència a un xalet, dins ses Covetes, amb
forma de torre que era propietat d’un capellà de llinatge Bennàssar i de malnom
‘Dameto’, una família històricament arrelada a Campos.
-Punta des Molls: pesquera localitzada al sud de la marina de Llucmajor anomenada
així perquè s’hi solen calar xarxes molleres (per a la captura de molls: Mullus spp.).
Podem definir el terme punta (tot i que a vegades s’empren els termes anàlegs braç
o colzada) com una àrea longitudinal, més llarga que ampla i de fons d’alguers (anomenat negre) o de pedres, que entra dins una zona d’arena (anomenat blanc).
-Secs, es: àrea extensa on hi abunden les roques aïllades, situada al sud del Cap Blanc
i a una fondària considerable. Sempere24 defineix el terme “secs” com a “cims de
muntanyes sotaiguades que presenten una notable diferència de fondària respecte
a la zona que l’enrevolta”.
-Tres Carrers, es: pesquera situada al sud de la possessió llucmajorera de Vallgornera,
molt popular entre els pescadors recreatius de s’Estanyol i de sa Ràpita. Tenim constància que antigament aquest indret era anomenat pels mariners sestanyolers com
“Davant sa Cova de Vallgornera”, talassònim avui pràcticament en desús i substituït
pel des Tres Carrers (o a vegades es Tres Camins). Fa referència a que des d’aquest
indret es veuen tres carrers de la urbanització de Vallgornera, establida a la dècada
dels anys 70 del segle XX.
-Ulls Grocs, ets: pesquera situada a llevant de sa Conillera. Es tracta d’un manlleu
toponímic basat en una metàfora toponímica a partir d’unes clapes groguenques
que es veuen als penyals de sa Conillera.
En resum, es fa palesa una gran preeminència dels manlleus toponímics (11 dels 19
talassònims recollits; com per exemple ets Ulls Grocs, s’Alfa o na Gavina) encara que
també hi ha tres genèrics pròpiament talassonímics (es Secs, es Collonar i Punta des
Molls) i fins a cinc talassònims mixtes, formats per genèric + determinant relatiu a
un topònim litoral que identifica un punt de referència (ses Roques/Pedres de na
Redona, Fortet de Vallgornera, Fortet de na Redona i Fort des Pi).
23
24

AGUILÓ ADROVER, C.: La toponímia de la costa de Campos.
SEMPERE LINARES, M. A.: “Talassonímia dels mariners... ”.
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Annex

Figura 1. Talassònims dels pescadors de sa Ràpita
Font: Elaboració pròpia.
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La dinàmica demogràfica recent
del municipi de Campos:
anàlisi estructural i vectors evolutius
Ferran Dídac Lluch i Dubon

Introducció
L’anàlisi de les característiques demogràfiques i de la dinàmica d’una població són
fonamentals per establir el marc general d’estudi d’una regió o àrea que hom vulgui
conèixer.
En un estudi local, com és el cas que ens ocupa, això encara és molt més palès. L’aproximació a les característiques quantitatives i estructurals d’una població ens informen de manera molt significativa de com és la dinàmica econòmica i social de
l’àrea analitzada i de com es relaciona amb la regió que l’envolta.
En aquesta aproximació a la demografia del poble de Campos plantejam una triple
hipòtesi general de partida, que intentarem reflectir al llarg de la comunicació que
s’elaborarà:
1.- Ens trobam amb un municipi que, necessàriament, ha de compartir els trets característics i els comportaments sociològics que condicionen la demografia de les
àrees, les regions i el països desenvolupats del nostre entorn.
2.- La dinàmica i la composició poblacional del municipi ha de reflectir, necessàriament, els forts corrents migratoris internacionals que han afectat de manera molt
intensa el nostre arxipèlag durant els primers anys del s.XXI.
3.- Finalment, Campos participa de ple en una dinàmica de “regionalització” general
de la demografia insular, de tal manera que moltes vegades els municipis i la seva
dinàmica són, de cada cop més, peces d’un entorn global i no tant unitats independents dels territoris municipals que els envolten o els són propers. En aquest sentit,
la millora en les xarxes de comunicació terrestre i el creixement urbanístic, íntimament lligat, en són responsables i un reflex, alhora.
Nogensmenys, voldria destacar dos criteris que he utilitzat per elaborar aquesta breu
comunicació.
En primer lloc, en tractar-se d’unes jornades de caire local cal que el nivell de l’article
sigui assequible a un públic tan extens com sigui possible, ja que els temes locals interessen a la gran generalitat de la població del municipi que centra l’estudi i, per
això, cal adaptar-ne la redacció i els continguts. D’una banda, s’ha intentat defugir
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de tecnicismes excessivament complexos i de l’altra s’ha intentat produir un article
proveït d’una visió sintètica, conseqüència de la meva formació (o deformació) de
geògraf d’una escola que ja comença a ésser vella, en què la geografia formava part
d’una branca de la Filosofia i Lletres, en què a més d’aspectes geogràfics s’estudiaven
matèries històriques i artístiques. Per això, juntament amb aspectes purament demogràfics hi trobareu amb més o menys encert, alguns comentaris referits aspectes
econòmics, sociològics, urbanístics i de protecció del territori.
En segon lloc, no s’ha pretès fer un treball definitiu sobre la població i la seva dinàmica al terme municipal de Campos, ans contràriament, aquest article pretén ser
una lletra de convit adreçada als científics socials interessats en aquesta matèria a
aprofundir en la realitat poblacional en les futures edicions que ben segur tindran
d’aquestes Jornades d’Estudis Locals.
1. L’evolució demogràfica del municipi de Campos al llarg del s.XX i principis del
s.XXI
No és l’objectiu d’aquest article, ni prop fer-hi, convertir-se en una anàlisi de tota la
història demogràfica dels nostre arxipèlag ni tampoc del terme municipal de Campos;
simplement hem cregut oportú, repassar les grans fases de la història de la població
que s’han descrit.
Hem retrocedit bastant en el temps. Potser alguns hagueren detingut la recerca en
els anys 60 en què començà el turisme de masses, però he preferit retrotreure la
sèrie fins a començaments de segle XX i arribar fins les darreres dades municipals
disponibles d’1 de gener de 2010. (Taula 1)
L’evolució demogràfica del s.XX és fruit i reflex dels esdeveniments històrics locals i
generals i de l’estructura econòmica i social de cada moment.
Així, des de començaments de segle fins els anys 60, en què trobam una estructura
econòmica sectorial bastant equilibrada (des d’un punt de vista aritmètic) l’economia
es fonamenta principalment en el sector primari. Un sector primari que inclou subsectors com la pesca, l’agricultura i la ramaderia. Un sector primari que ha estat especialment important en el municipi de Campos. Campos es beneficia d’una
estructura geològica que el converteix en una conca de drenatge important i disposa
d’un subsòl ric en aqüífers, tot i que en certs problemes de salinització per fenòmens
de sobreexplotació. Els molins de Campos, alguns d’ells recuperats amb finalitat purament ornamental o funcional (extracció d’aigua, producció elèctrica...) en són un
reflex i suposen un valuós patrimoni cultural pel poble. El sector agropecuari campaner visqué un gran creixement i prosperitat mitjançant l’increment dels conreus
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de reguiu, sobretot de farratges destinats a alimentar una creixent cabana ramadera
de vaquí, per produir llet i formatge, principalment.
Els primers decennis del segle XX mostren un creixement demogràfic important en
termes relatius en el terme municipal de Campos, mentre que en el conjunt de l’arxipèlag aquest creixement és molt més moderat. (Taula 2)
La Guerra Civil espanyola (1936-39), un episodi negre de la història de l’Estat, i la
fase autàrquica de postguerra suposen una fase d’estancament social i econòmic.
Molts són els mallorquins qui al llarg de la primera meitat de segle han de deixar la
seva terra per cercar recursos econòmics i /o més llibertat social i política. Aquesta
situació es romp a finals dels anys 50 i sobretot en els 60 en què el turisme de sol i
platja inicia un filó que generà riquesa i ocupació, no tan sols en el sector serveis
sinó en tot un seguit de serveis íntimament lligats: construcció, serveis sanitaris i
educatius, alimentació, transport....
Són els anys de major creixement en termes relatius de l’arxipèlag. Es produeixen
gran fluxos de població intermunicipals i també forts corrents migratoris de població
d’altres CA i, en menor mesura, d’estrangers provinents de països europeus . No així
quan a aquells municipis que, per diverses causes, no experimentaren la implantació
de les grans infraestructures productives turístiques en els seus territoris. Alguns
municipis, com ara Campos, romanen al marge de l’explotació turística a gran escala
i això en determina un cert alentiment econòmic i demogràfic. Una part de la població es trasllada a altres municipis més dinàmics i generadors d’ocupació, ja sigui
en els serveis d’atenció turística o d’altres del sector terciari, la construcció i, en
menor mesura, la indústria. El procés macrocefàlic de Palma no deixarà de créixer
de llavors ençà.
Campos perd població, lenta però paulatinament des del màxim assolit a començament dels anys 60 (poc més de 6.800 habitants) i no superarà aquesta xifra fins la
segona meitat dels anys 90 del s. XX. La pèrdua d’efectius poblacionals, atès que són
els habitants joves els que més es desplacen, suposa un significatiu envelliment de
la població del municipi i una pèrdua de potencial poblacional futur.
A finals dels anys 90 i ja dins l’inici del s.XXI ens trobam davant d’una nova fase demogràfica que caracteritza no només la demografia del terme municipal de Campos,
sinó la demografia de tot l’Estat espanyol i, amb una especial incidència, la de l’arxipèlag balear. Aquesta fase la podem anomenar boom migratori internacional o, com
a mi m’agrada més, període intercultural.
En definitiva, les nostres Illes han experimentat durant el període considerat un canvi
radical. Es convertiren, gràcies a l’obertura exterior del règim franquista de finals
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dels 50 i principis del seixanta i dels fenomen del turisme de masses (classes mitjanes
àmplies, vacances pagades...), de terra d’emigrants a terra d’immigrants. Immigrants
que ho són, com ho podem comprovar també a Campos, des dos tipus: migració residencial d’una banda i migració laboral de l’altra. Els migrants residencials són habitualment persones de mitjà i alt poder adquisitiu i cultural que s’instal·len al nostre
territori cercant tant unes bones condicions climàtiques i mediambientals com un
entorn cultural ric i variat. Campos posseeix, en aquest sentit, un entorn especialment interessant i valuós. Disposa d’una costa relativament poc alterada per les urbanitzacions massives (si més no en alçada, no tant en dispersió horitzontal), una
gran riquesa ecològica (el salobrar de Campos, el conjunt dunar des Trenc...) i una
ruralia amb importants valors etnològics. Una part de les cases rurals han perdut la
funció productiva i presenten una funció purament residencial, donant lloc a allò
que s’anomena en geografia rururbanització, és adir, la implantació de models urbans
dins el camp.
Els migrants laborals, sobretot, les noves fornades migratòries dels darrers tres quinquennis, provenen, en gran mesura de països en vies de desenvolupament i són migrants joves, en edat fecunda i ganes de cercar els mitjans econòmics que no troben
en els seus països. Aquest nous fluxos migratoris provenen de països amb poca representació anterior: Perú, Bolívia, Romania, països africans....
El boom migratori dels anys 60 i 70 amb el desenvolupament turístic i l’inesperat i
intensíssim flux migratori de finals del s.XX i inicis del XXI, han suposat un canvi radical en la composició, l’estructura i la distribució de les nostres illes.
Unes illes que evolucionen de cada cop més a escala regional i, internament, es cohesionen constituint unitats íntimament relacionades. Avui és difícil establir diferències paleses entre municipis. La motorització privada i la millora de la xarxa viària ha
fet que, juntament amb processos especulatius que impossibiliten l’adquisició d’habitatges a ciutat, generen una dinàmica d’urbanització difusa i la separació espacial
de cada cop més gran entre el lloc de feina i el lloc de residència. L’actual creixement
de Campos s’inseriria en aquest procés, que analitzarem amb més detall posteriorment.
2. Aspectes estructurals de la població actual: quants i com són els campaners?
2.1 La població per entitats de població: el poblament del terme municipal
Campos amb 9.784 habitats dia 1 de gener de 2010 ocupa la dissetena posició, quant
al volum de població, entre els 53 municipis que hi ha actualment a l’illa i representa
l’1,13% de la població mallorquina.
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Campos és un poble que presenta un poblament relativament concentrat. Així, el
nucli tradicional del poble acull més del 75% de la població total de municipi.
Nogensmenys, poden destacar els següents elements quan al poblament del terme
municipal.
En primer lloc, cal destacar el pes que assoleixen altres nuclis com Sa Ràpita i Dalt
sa Ràpita i Sa Vinyola, que constitueixen nuclis d’urbanització no tradicionals que
estan adquirint un gran creixement poblacional i no només com a llocs de residència
estacional o turística, sinó com a llocs residencials permanents. La població empadronada ha crescut en el darrer decenni a un ritme molt superior al del nucli tradicional del poble que, com ja sabem, ha experimentat al seu torn un creixement molt
destacable.
En segon lloc, podem copsar la certa importància que adquireix la presència de població en disseminat. Trobam al terme municipal un nombre ben significatiu d’habitatges unifamiliars aïllats, molts dels quals constitueixen exemples de substitució de
la funció productiva agropecuària per una funció purament residencial.
En tercer lloc, destacar que el poblament municipal rep pressions estacionals, fruit
de l’ocupació en règim de lloguer d’establiments rurals, declarats o no amb aquesta
finalitat i l’ocupació de segones residències sobretot en les àrees d’urbanització costanera de Sa Ràpita, Dalt Sa Ràpita i ses Covetes, fonamentalment. (Taula 3)
En quart lloc, i per finalitzar aquest apartat, comentar que si analitzam l’estructura
per edat i sexe dels nuclis de població podem establir una relació directe entre el
pes del col·lectiu de 65 i més anys i la vocació residencial de la zona. Així, en nuclis
com Dalt Sa Ràpita, ses Covetes, Sa Vinyola o fins i tot en els disseminats, trobam
uns percentatges de població jubilada superiors a la resta dels nuclis del terme.
Això indica, possiblement, un poblament residual de gent que ha viscut i envellit en
el seu lloc de residència (pe, habitatges rústics amb producció agrícola ramadera) o
un nou poblament de jubilats que ha elegit el municipi de Campos per passar el període de jubilació, ja sigui ocupant nous habitatges als nous nuclis urbans, ja sigui
rehabilitant i ocupant habitatges antigament dedicats a la producció primària.
2.2 La població de Campos per edat i sexe
La distribució general entre sexes mostra, actualment, una taxa de masculitat superior a 1 en tots els àmbits considerats. És a dir, hi ha més homes que dones.
Aquests valors solen interpretar-se com a propis de societats dinàmiques marcades
habitualment per dos fets: una natalitat important (hi ha un percentatge superior
de naixements masculins que femenins) i un moviment migratori significatiu (gene105

ralment, les migracions laborals són principalment de mà d’obra masculina atès que
són els homes qui presenten una taxa d’activitat laboral superior).
La situació socio-demogràfica dels darrers anys ha estat paradigmàtica d’aquesta situació. Destaca, fins i tot, que les taxes de masculinitat són superiors a Campos a la
dels àmbits en què s’ha comparat, fet que reflecteix la intensitat i el flux migratori
rebut pel municipi en els darrers quinquennis. (Taula 4)
Pel cas de Campos hem presentat una taula amb l’índex oposat a l’anterior: la taxa
de feminitat, que mostra la relació de dones respecte als homes per grups d’edat
quinquennal. És palès el pes dels homes en els grups centrals de l’edat productiva
(migració laboral) i la feminització de la vellesa, que assoleix xifres espectaculars en
el darrer quinquenni considerat. (Gràfic 1)
La població de Campos presenta una estructura de població relativament envellida, conseqüència de la dinàmica regressiva derivada del nou model demogràfic instaurat a l’illa
com a conseqüència, en gran mesura, de la implantació del model productiu basat en
el turisme i la pèrdua de potència del motor econòmic agropecuari de municipi.
La taxa d’envelliment del municipi assoleix a 1 de gener de 2010 un valor d’1,12 cosa
que significa que és més nombrós el col·lectiu de població de més de 65 anys i més
que el de menors de 15. (Gràfics 2 i 3)
Això no obstant, en el darrer decenni s’han produït uns canvis estructurals de gran
importància.
En primer lloc, després de cinc quinquennis de reducció progressiva de la base de la
piràmide (és a dir, el grup més jove era inferior en efectius al superior), s’ha produït
un eixamplament de la base. Hi ha, per tant, una certa recuperació de la natalitat.
Cosa que significa, d’altra banda, una pressió sobre els serveis específics per atendre
els grups d’edat més joves: sanitaris (pediatria), assistencials (escoletes infantils) i
educatives (increment de la demanda de places escolars).
En segon lloc, s’ha produït un important increment de la població resident en els
grups d’edat mitjana i jove. Evidentment, l’efecte és rejovenidor de l’estructura demogràfica i responsable de l’increment de la natalitat del municipi. Això ha estat
conseqüència de la nova fase migratòria internacional que s’ha produït en el període,
juntament amb el gran desenvolupament urbanístic experimentat pels nuclis de població del terme municipal.
Finalment, només esmentar que tot i amb això, l’estructura de població campanera
mostra encara una estructura amb sectors d’edat avançada prou importants i amb
un clar procés de femenització de la vellesa, que es detecta en els grups superiors
de la piràmide.
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2.3 La població per lloc de naixement
El concepte de lloc de naixement no s’ha de confondre amb la nacionalitat. Mentre
la nacionalitat implica una situació jurídica de pertinença com a membre a un estat
determinat, el lloc de naixement només descriu l’àrea on es produí el naixement.
Ambdós anàlisis són utilitzats per conèixer el fenomen migratori, però el lloc de naixement ens permet destriar dins els nascuts a l’estat espanyol els qui han nascuts
en altres municipis, illes o CA. (Taula 5)
Els canvis produïts en el darrer decenni quant al lloc de naixement són espectaculars
i han modificat profundament l’estructura social. Així, la població nascuda a l’estranger que suposava poc més del 8,5% a les illes Balears en el 2000, ha passat a significar
el 24% del total.
Pel que fa a Campos, la xifra de nascuts a l’estranger ha passat de poc menys del 4%
a més del 21% de la població del terme municipal. La població d’altres CA és molt
inferior a la mitjana de Mallorca, ja que només suposa l’11% de la població resident,
aproximadament, mentre que la mitjana de Mallorca en el 2010 superava el 20% de
la població empadronada.
El gran creixement decennal del municipi de Campos és conseqüència del fort increment de residents nascuts a l’estranger, en primer terme; per l’increment de població resident nascuda a altres municipis de Mallorca i, en menor mesura, per la
població nascuda a altres CA. (Gràfics 4 i 5)
3. Els grans vectors de la dinàmica demogràfica actual
Hi ha tres grans vectors que condicionen la dinàmica demogràfica actual de les societats desenvolupades del nostre entorn i, com és lògic, també condicionen la dinàmica de la població del terme municipal de Campos: l’increment de l’esperança
de vida, el decrement de les taxes de fecunditat total i l’increment del pes de la immigració, sobretot els nous fluxos internacionals, com a motor del creixement de la
població. Pel cas del municipi de Campos, a més, hauríem de tenir en compte la integració del municipi en la dinàmica funcional regional que ha produït un fort creixement urbanístic i una important migració de població provinent, de manera directa
o diferida, d’altres municipi de l’illa, sobretot de Mallorca.
L’increment de l’esperança de vida i el decrement de les taxes de fecunditat total,
tenen com a conseqüència directa el procés conegut com a envelliment de la població, que tot seguit tractarem.
Pel que fa als fluxos migratoris internacionals, l’estudi dels quals hem iniciat en parlar
de l’estructura demogràfica municipal, i a la integració del municipi de Campos en
107

la una de cada cop més vasta regió funcional que tendeix a ocupar tota l’illa de Mallorca amb Palma com a centre de referència, hi dedicarem els capítols posteriors.
L’envelliment de la població
Un dels processos que caracteritzen la demografia actual de les nostres illes i dels
països desenvolupats del nostre entorn és l’envelliment de la població. L’envelliment
de la població suposa la progressiva acumulació de població en els grups de més
edat i l’increment general de l’edat mitjana de la població.
L’envelliment de la població és conseqüència de dos fenòmens que actuen simultàniament. D’una banda, el descens de la fecunditat, és a dir, la baixada del nombre
de fills per dona i, conseqüentment, el progressiu descens en la incorporació d’efectius joves a la població analitzada. Aquest procés, de fet continua, tot i que conjunturalment s’ha produït un increment important en el nombre de naixements fruit
de l’arribada massiva de grans contingents de dones estrangeres en edat fèrtil i un
molt feble increment de la fecunditat que no en modifica la tendència.
Tot i que no podem estendre’s en aquesta qüestió, val a dir que la taxa de fecunditat
total (nombre de fills per dona) se situava l’any 2008 a les illes Balears en els 1,47 ,
una xifra molt llunyana a la taxa de reemplaçament (2,1 fills/dona), que és la xifra
mínima que hauria de tenir cada dona de mitjana per garantir l’equilibri demogràfic
futur en la societat analitzada.
El descens de la fecunditat total és conseqüència dels canvis sociològics experimentats en els darrers decennis, entre els que destaca especialment el nou rol de la dona
a la nostra societat. Aquest fet ha determinat una reducció molt significativa dels
fills per parella i un retard de la maternitat. Una anàlisi d’aquestes qüestions pot ser
objecte d’una futura ponència. (Gràfic 6)
De l’altra, i tant o més significatiu, és l’increment de l’esperança de vida. Aquest increment suposa que, de cada cop, la població viu de promig més anys i n’explica l’acumulació en els grups etaris superiors, determinant no només que la població
presenti un increment en l’edat mitjana general, sinó que el nombre d’efectius en
aquesta categoria s’incrementi de manera molt significativa particularment en els
grups de més edat (85 i més anys). Només entre 1991 i 2008 s’ha produït un increment superior als 5 anys en l’esperança de vida mitjana dels habitants de les Illes
que, pels cas dels homes, encara ha estat superior (més de 6 anys). (Taula 6)
Hi ha importants diferències entre sexes quant a l’esperança de vida. Això produeix
el fenomen conegut com a feminització de la vellesa que s’ha d’entendre com un increment del pes de les dones respecte als homes a mesura que ens enfilam per la
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piràmide d’edat. Aquest comportament asimètric dels sexes en relació a la probabilitat de defuncions tenen dos grups factors explicatius; uns serien de tipus biològics
i els altres de tipus social. Les darreres dades calculades per a les Illes Balears, mostren que l’esperança de vida mitjana de les dones s’enfila fins els més de 84 anys,
mentre que per als homes aquesta xifra no arriba als 78,5 anys. La diferència és de
poc menys de 6 anys, tot i que s’aprecia una certa tendència a l’equiparació dels valors de longevitat per sexe.
Sempre i en tot cas cal considerar l’envelliment de la població com un avenç social,
ja que suposa que l’entorn socio-econòmic, tècnic i sanitari ha fet possible que la
gent visqui més temps i millor que anys enrere. Això no obstant, la progressiva acumulació de persones de la tercera edat, que presenten uns grans requisits d’atenció
assistencial i sanitària, suposa un repte per a les polítiques de protecció estatals i
comunitàries i obliguen a prendre mesures per garantir, fins on sigui possible, l’anomenat estat del benestar. (Gràfic 7)
El gràfic anterior ens permet extreure unes conclusions generals:
• La mitjana d’edat de la població de l’illa de Mallorca reflecteix un procés general d’envelliment progressiu, apropant als 40 anys la mitjana general de la
població.
• Campos presenta una mitjana etària molt més elevada que el conjunt de
l’illa de Mallorca, tot i que palesa els forts increments poblacionals recents
que han fet que la mitjana d’edat hagi baixat entorn als 2 anys, però se situa
encara per sobre de l’illa de Mallorca. Aquesta dada ens informa de l’envelliment poblacional municipal experimentat d’ençà els anys 60 i del què ja hem
parlat anteriorment.
• El rejoveniment relatiu experimentat es troba lligat a la immigració de mà
d’obra laboral jove i, alhora sobretot en el cas de Campos, a l’empadronament
de població que passa a residir a un municipi caracteritzat per un veritable
boom urbanístic d’habitatges plurifamiliars. Això no obstant, aquest procés
serà sempre independent de l’increment de població de la tercera edat, lligat
a l’increment de l’esperança de vida.
Si voleu aprofundir en els aspectes lligats a l’envelliment de la població i altres indicadors de dependència podeu consultar l’epígraf d’indicadors de població dels padrons que presenta l’Ibestat (http://ibestat.caib.es).
109

4. La nova immigració internacional: una nova fase en la dinàmica demogràfica
espanyola, insular i campanera
Coincidint gairebé de manera perfecta amb el final del s.XX es produeix l’entrada en
una nova fase en la història demogràfica de l’Estat espanyol que és especialment intensa i significativa a les Illes Balears.
Aquesta nova fase es caracteritza per un flux migratori potentíssim que origina un
creixement demogràfic molt intens que fa que la població de l’Estat s’apropi als 47
milions d’habitants a 1 de gener de 2010, mentre que la població de l’arxipèlag balear superava el milió cent mil habitants.
L’Estat espanyol ha crescut en poc més de 6.000.000 d’habitants entre l’1 de gener
de 2000 i l’1 de gener de 2010. Un creixement espectacular que en termes percentuals seria de poc més del 17%. (Taula 7)
El creixement ha estat molt més extens i general a les Balears. Així, s’ha produït un
creixement en l’interval considerat proper al 31% de la població i s’han incorporat
més d’un quart de milió de residents empadronats en un període tan reduït de
temps. A aquestes xifres, naturalment, s’hi hauria d’afegir la població resident no
enregistrada.
El creixement de l’illa de Mallorca ha superat els 190.000 habitants i el creixement
del terme municipal de Campos ha superat els 2.700 habitants, que suposa un increment poblacional proper al 40% en només 10 anys.
La segona característica d’aquesta fase, juntament amb el fort creixement demogràfic, és la profunda modificació estructura que determina. Els fluxos migratoris d’aquesta fase presenten un component bàsicament laboral i, per tant, es tracta de
gent jove en edat fèrtil. Això determinarà, com ja hem posat de relleu, efectes immediats de rejoveniment en fer que baixi l’edat mitjana del conjunt de la població,
d’una banda i, a més, a curt termini ha suposat una més que significa recuperació
de les taxes de natalitat i, conseqüentment, un cert rejoveniment de la base demogràfica insular .
A més a més, la composició per lloc de naixement i/o nacionalitat s’ha transformat
profundament. Així, a començament de 2010 són més de cinc milions set-cents mil
els estrangers residents o, expressat en percentatge, el 12,16% de la població empadronada a l’Estat té una nacionalitat estrangera, mentre que les illes Balears, com
a conseqüència d’uns fluxos immigratoris en aquesta fase molt més intensos presenten unes taxes de població estrangera resident que s’apropa al 22%!!!. És a dir, a
les Balears una de cada cinc persones ha nascut fora de l’Estat espanyol i té la nacionalitat d’un altre país. La nostra comunitat és la que presenta, amb gran diferèn110

cia, el major percentatge de població immigrant d’entre les CA que conformen l’Estat
espanyol.
Pel que fa a Campos el 67% de l’increment de població decennal és conseqüència
directa de l’increment de població de nacionalitat estrangera, mentre que la resta
ho és de població de nacionalitat espanyola, entre la que destaca la població nascuda
en altres municipis de Mallorca.
La colònia estrangera més nombrosa és l’alemanya, que suposa una quarta part dels
estrangers del municipi i ha experimentat un fort creixement en el decenni. Tot seguit
se situen les colònies marroquina, equatoriana i boliviana, com podeu veure a la
taula adjunta.
De la comparació de les dades 2000/2010 destaca sobretot el creixement relatiu de
països com Bolívia, Equador, Uruguai, Colòmbia.... països que no eren gaire o gens
presents deu anys enrere i que ara ja constitueixen una part molt important de la
població campanera. Aquestes dades són un reflex de la nova fase demogràfica que
caracteritza la demografia estatal i insular: un nou flux de població laboral migrant
provinent de països sudamericans que antigament no havien arribat al nostre país.
També es detecta l’important creixement de població estrangera provinent dels països que s’han incorporat tardanament a la Unió Europea.
Aquest corrent es produeix a les illes i també a Campos, mentre es mantenen també
ben actius els fluxos residencials de població benestant dels països nòrdics d’Europa,
generant un model de coexistència migratòria de corrents Nord – Sud característic.
(Taula 8)
Ja hem posat de relleu l’impacte quantitatiu i qualitatiu (estructural) que produeixen
els potents fluxos immigratoris quant a la distribució de la població per lloc de residència i nacionalitat i també, per la modificació directa de la distribució per edats i
sexes. No voldríem però, acabar aquest epígraf sense enunciar un fet d’especial
transcendència demogràfica: el ràpid creixement de naixements i d’una certa recuperació conjuntural de la natalitat. (Taula 9)
La comparació de les dades de 2009 (les darreres disponibles en aquests moments)
palesen dos fets: 1.- Es produeix un important increment de la xifra absoluta de naixements. 2.- Els naixements de mares estrangeres s’han multiplicat, aproximadament
per 3, suposant entorn a un terç dels naixements totals. Conseqüentment, podem
afirmar que l’augment dels naixements registrats són conseqüència directa i gairebé
exclusiva dels forts corrents migratoris internacionals que hem analitzat que, recordem-ho són constituïts majoritàriament per mà d’obra jove i en l’edat de màxima
fecunditat i, en alguns casos, amb uns comportaments sociològicament més proclius
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a tenir una major quantitat de fills que el model instaurat a la nostre societat. L’increment de la natalitat suposa, així mateix, un cert rejoveniment de la societat receptora. Cal esperar però, que tant com per causa de la crisi econòmica,
paulatinament la xifra de naixements descendeixi en els propers anys.
La fecunditat de les dones estrangeres ha permès que el creixement vegetatius (diferència entre els naixements i les defuncions) presenti un balanç positiu. Ja hem
dit que històricament el municipi de Campos ha experimentat un procés d’envelliment demogràfic important que ha determinat que l’impuls demogràfic intern fos
negatiu. La població campanera, si no es produïssin moviments migratoris, entraria
en processos no només d’envelliment estructural sinó de regressió poblacional.
Aquests processos són, en major o menor intensitat, característics de l’estructura
de molts països desenvolupats que a mig i llarg termini han de recórrer a l’entrada
de població externa per mantenir la pròpia estructura productiva i garantir la continuïtat social.
5. Campos: un municipi del migjorn lligat indissolublement a la dinàmica regional
general
Aquest apartat vol ser una reflexió sobre la realitat municipal actual, vàlida no només
per a Campos sinó per a tots els municipis de l’illa de Mallorca. Ja fa uns decennis el
desaparegut geògraf Albert Quintana albirava, amb una gran visió de futur, la construcció d’una regió insular amb centre a Ciutat que de cada cop s’unia amb una relació més íntima. El desenvolupament d’una potent xarxa de carreteres, la millora
tecnològica dels vehicles i la generalització de l’accés als vehicles de transport privat
ha modificat la relació espacial substituint l’espai en quilòmetres per l’espai en
temps. La percepció de l’espai i la distància s’ha modificat considerablement respecte
a la percepció que es tenia anteriorment.
Trobam casos extrems en què la regió s’amplia a gairebé tota Europa: alguns empresaris i professionals d’elit poden permetre’s residir a l’illa de Mallorca i desplaçar-se
amb avió als seus països d’origen i tornar un cop acabada la jornada o jornades laborals. En aquest sentit, el desenvolupament de la telemàtica obre noves possibilitats a aquest tipus d’elit professional immigrant.
El model territorial insular actual, basat en aquests dos paràmetres que hem exposat
(transport privat i increment de la xarxa viària en amplada i extensió), fa que tota
l’illa de Mallorca es comporti de cada cop més com una regió funcional. En molts
casos, lloc de residència i lloc d’estudi o feina es troben deslligats. Hom pot residir a
un municipi situat a 30, 40 o 50 quilòmetres i desplaçar-se diàriament a la feina, ori112

ginant uns moviments de transport pendular que saturen en determinats moments
les carreteres i generen noves necessitats de construcció de noves vies de transport.
Palma, que proveeix de serveis i equipaments tota l’illa de Mallorca i, en alguns nivells altament especialitzats, a les altres illes de l’arxipèlag, és un exemple d’estructura viària radial. Ciutat, estén la seva xarxa viària en totes direccions comunicant-se
directament o indirecta amb tots els nuclis de població de l’illa.
Aquestes carreteres han crescut progressivament en dimensions i capacitat i els eixos
principals han estat substituïts per autopistes o autovies. La pròpia ciutat es troba
envoltada per una gran via de circumval·lació que, en hores punta, queda col·lapsada
i ja s’ha elaborat un projecte per completar una segona gran via exterior de circumval·lació.
El problema d’aquest model de transport, que separa el lloc de residència i treball
i/o comerç i/o esbarjo i/o altres serveis i lligat a processos especulatius de la propietat del sòl urbanitzable i la capacitat d’accés als habitatges, genera un cercle viciós.
La millora de la xarxa viària esdevé un fenomen d’expansió de la urbanització, en
molts casos horitzontal (un cas paradigmàtic en són els adossats i petits unifamiliars
de Marratxí i de les noves barriades perifèriques) o com és el cas de Llucmajor o
Campos, per citar-ne dos exemples ben palesos, d’expansió urbanística vertical, originant un gran impacte en la tipologia arquitectònica tradicional i modificant de socarel el propi caràcter de poble.
Al seu torn, el creixement urbanístic determina un increment de les necessitats de
desplaçament i generen, per tant, noves demandes en la millora de la xarxa viària
en un procés gairebé infinit. Dic gairebé infinit ja que el problema dels espais insulars
és que vivim en un territori reduït i que aquest procés produeix un gran consum espacial que ens resulta fortament lesiu.
La saturació puntual de les xarxes de transport es fa més palesa encara quan municipis com Campos recullen la circulació dels vehicles de residents costaners de cap
de setmana no només dels nuclis del propi municipi sinó també de municipis propers
com Ses Salines (Colònia de Sant Jordi), Felanitx o Santanyí que utilitzen l’eix PalmaLlucmajor-Campos. Aquesta circulació és especialment intensa en arribar la primavera i arriba al paroxisme en els mesos d’estiu en què a la població insular resident
s’hi afegeix la població turística.
Les necessitats de mobilitat són reals i el transport públic només cobreix actualment
una part de les expectatives de la població. Factors com la freqüència, el preu o la
manca de connexió directa amb la destinació són determinants perquè moltes persones no es plantegin substituir els transport privat pel públic. No obstant això, és
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cert que s’està treballant per millorar les prestacions del transport públic col·lectiu
a Mallorca: l’ampliació de la xarxa ferroviària i l’electrificació del tren d’Inca; la millora en la freqüència, el confort i les línies d’autobusos regulars; la potenciació de
la bicicleta en els grans nuclis urbans.... són només alguns exemples d’aquestes polítiques.
Centrem-nos novament en la qüestió de Campos. L’expansió de la xarxa viària de
gran capacitat de transport (autopista) cap al migjorn ha apropat en termes temporals Campos a Ciutat. L’autopista arriba fins els afores de Llucmajor, que ja fa temps
que ha experimentat un important creixement del nucli, i és ben possible que a curt
termini es perllongui l’eix fins al propi Campos, en primer terme i, posteriorment,
arribi fins Santanyí i/o Felanitx.
Aquest apropament en termes de temps de desplaçament del major nucli demogràfic, de serveis i de llocs de treball, fa s’hagi generat un important impuls urbanístic
que ha contribuït a potenciar i reforçar el fort creixement demogràfic del nucli en
aquest darrer decenni. El boom edificatori d’habitatges plurifamiliars en el nucli tradicional del municipi no s’explica per la dinàmica interna de la població, sinó que cal
atribuir-la als processos regionals d’expansió urbanística impulsats per la decisió política que suposa l’obertura de vies ràpides de transport. La urbanització perifèrica
es destina a potencials compradors que no poden assumir el valors especulatiu dels
habitatges del nucli regional central (en aquest cas, Palma).
Aquesta expansió urbanística s’ha returat com a conseqüència de la crisi econòmica
internacional que ha afectat profundament l’economia d’una gran part dels països
desenvolupats i, amb major mesura, d’aquells països en què el creixement de començaments del s.XXI s’havia fonamentat en l’especulació basada en el sector immobiliari, en un context de baixos interessos bancaris i la manca de consciència de
bombolla econòmica artificial.
A mig termini és probable que continuï el creixement urbanístic i poblacional de
Campos, a un ritme més pausat. El que és un fet real és que s’ha modificat de manera
profunda la composició poblacional del municipi i que l’aspecte del poble ha sofert
una transformació més que substancial.
Deixant de banda el fenomen de l’urbanisme, voldria fer una darrera reflexió sobre
l’important paper que juga el municipi de Campos com a proveïdor a escala regional
(insular en aquest cas) d’un espai paradigmàtic d’esbarjo: la costa de municipi i, especialment, l’àrea natural d’especial interès d’Es Trenc-es Salobrar de Campos.
Campos posseeix un dels pocs arenals de l’illa d’extensió considerable que es troben
sense urbanitzar, a més d’hàbitats únics per a moltes plantes i animals que en de114

penen (aucells principalment). Aquests valors naturals, sobretot en el cas de la zona
marítima d’Es Trenc en determina una important freqüentació que incideix negativament en la conservació de l’hàbitat natural. La protecció actual és purament urbanística, ja que no hi ha una gestió ambiental activa. Tot i que en aquesta legislatura
s’ha elaborat un Pla d’ordenació dels recursos naturals de l’àrea, no ha estat aprovat
i caldrà esperar a la propera legislatura a fi que es pugui fer efectiva la declaració
d’espai natural protegit, si aquesta és la voluntat dels nous representats de la societat
illenca.
És ben viu el debat entre els defensors del patrimoni natural pels seus valors intrínsecs i el d’altres que reclamen una mena de compensació pel gaudi col·lectiu del recurs natural. Diverses són les propostes que s’han fet per intentar potenciar el
desenvolupament urbanístic del municipi lluny dels nuclis tradicionals de població,
bé sigui en forma de camps de golf (amb o sense oferta complementària) o ampliant
i/o creant noves àrees de desenvolupament urbanístic turístic -residencial.
Fonts de dades consultades

www.ine.es – Institut Nacional d’Estadística
http://ibestat.caib.es – Institut d’Estadística de les Illes Balears
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Annex

Evolució de la població 1900 – 2010. Illes Balears i Campos
Població
Illes Balears

Any

Creix. Absolut

Campos

Illes Balears

Creixement relatiu

Campos

Illes Balears

Campos

-

-

-

1900

311.649

4.611 -

1910

326.023

4.682

14.374

71

4,61

1,54

1920

338.894

5.326

12.871

644

3,95

13,75
16,24

1930

365.512

6.191

26.618

865

7,85

1940

407.497

6.614

41.985

423

11,49

6,83

1950

422.089

6.573

14.592

-41

3,58

-0,62

1960

443.327

6.820

21.238

247

5,03

3,76

1970

558.287

6.662

114.960

-158

25,93

-2,32

1981

685.088

6.478

126.801

-184

22,71

-2,76

1986

680.933

6.406

-4.155

-72

-0,61

-1,11

1991

709.138

6.419

28.205

13

4,14

0,2

1996

760.379

6.735

51.241

316

7,23

4,92

2001

878.627

7.132

118.248

397

15,55

5,89

2005

983.131

8.122

104.504

990

11,89

13,88

2010

1.106.049

9.784

122.918

1.662

12,5

20,46

* Les dades de 1900 fins 1981 són dades censals de població de dret
** De 1986 fins 1995 són dades de població de dret de rectificacions i renovacions padronals
*** De 1996 fins 2010 corresponen a les revisions oficials de població a 1 de gener.

(TAULA 1 - Evolució de la població 1900 – 2010. Illes Balears i Campos)

Evolució de la població ocupada per sectors econòmics, 1965-2009. Illes Balears
Sector econòmic

1965

1970

2000

2005

2009

Sector I

27,4

17,8

2

1,99

1,4

Sector II

34,1

35,5

24

23,94

21,7

Sector III

38,5

46,7

74

74,07

76,9

Font: Tomeu Barceló, Quintana i Ferran Lluch

(TAULA 2 - Evolució de la població ocupada per sectors econòmics, 1965-2009. Illes Balears)
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Dades padronals per entitat singular de població. Campos. 01/01/2010
Total

Menys de 16 anys

16-64 anys

65 o més

07013 CAMPOS

9784

1517

6478

1789

070130001 Campos

8497

1361

5596

1540

07013000101 Camp

7355

1206

4842

1307

07013000199 Disse

1142

155

754

233

070130002 Covetes

83

12

53

18

07013000201 Cove

9

0

6

3

07013000299 Disse

74

12

47

15

070130004 Ràpita,

908

114

647

147

07013000401 Ràpit

908

114

647

147

070130005 Sorda, S

8

0

4

4

07013000599 Disse

8

0

4

4

070130006 Dalt sa

161

22

98

41

07013000601 Dalt s

161

22

98

41

070130007 Vinyola

127

8

80

39

07013000701 Vinyo

127

8

80

39

Font: Padró, 2010. Ibestat

(TAULA 3 - Dades padronals per entitat singular
de població. Campos. 01/01/2010)

(TAULA 4 - Taxa de masculinitat per grans
grups d’edat. 2010)

Taxa de feminitat de la població de Campos per edat. 2010

(GRÀFIC 1 -Taxa de feminitat de la població de Campos per edat. 2010)
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Piràmides de població de Campos 2000 i 2010 (dades padronals)
Any 2000

Any 2010

(GRÀFICS 2 i 3 - Piràmides de població de Campos 2000 i 2010 (dades padronals)

Població per lloc de naixement. Illes Balears, Mallorca i Campos, 2000 i 2010
Padró 2000

Total

Mateix municipi

Altre municipi, mateixa illa

Altre municipi, altra illa

Altra comunitat autònoma

Estranger

ILLES BALEARS

845630

390321

142019

8990

232080

72220

MALLORCA

677014

327504

106373

5095

182274

55768

7074

4548

1440

49

757

07013 Campos
% Horitzontal

Total

Total

ILLES BALEARS

1.106.049
869.067

MALLORCA

ILLES BALEARS

Total

37,46

15,2

267.585

182.198

32
Altre municipi, altra illa

3,96
Estranger

246.839

4.905

1.992
Altre municipi, mateixa illa

8,24

10,7
Altra comunitat autònoma

9.208

128.721

4.592
Mateix municipi

100

168.131

345.512

9.784

07013 Campos
% Horitzontal

414.286

8,54

26,92

0,69
Altre municipi, altra illa

280
Estranger

27,44

0,75

20,36
Altre municipi, mateixa illa

Altra comunitat autònoma
1,06

15,71

64,29
Mateix municipi

Altre municipi, altra illa
16,79

48,37

100

07013 Campos

Altre municipi, mateixa illa
46,16

100

MALLORCA

Padró 2010

Mateix municipi
100

ILLES BALEARS

207.731

1.084
Altra comunitat autònoma

2.084
Estranger

0,83

22,32

24,19

MALLORCA

100

39,76

14,81

0,56

20,96

23,9

07013 Campos

100

46,93

20,36

0,33

11,08

21,3

Font: Ibestat

(TAULA 5 -Població per lloc de naixement. Illes Balears, Mallorca i Campos, 2000 i 2010)
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Població segons els lloc de naixement. Campos. Anys 2000 i 2010

Padró 2000

Padró 2010

(Gràﬁcs 4 i 5 - Població segons els lloc de naixement.
Campos. Anys 2000 i 2010)

Evolució de l nombre total de fills per dona. Illes Balears. 1991-2008

Font: Ibestat

(Gràﬁc 6 -Evolució de l nombre total de ﬁlls per dona. Illes Balears. 1991-2008)
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Evolució de l’esperança de vida a les illes Balears. 1991-2008
Any

Total

Homes

Dones

Dif.,entre sexes

1991

76,09

72,38

79,97

7,59

1992

76,57

72,82

80,5

7,68

1993

76,79

73,24

80,48

7,24

1994

77,56

74,17

81,01

6,84

1995

77,27

73,6

81,09

7,49

1996

77,58

73,71

81,65

7,94

1997

78,16

74,59

81,87

7,28

1998

78,38

75,2

81,61

6,41

1999

78,14

74,61

81,84

7,23

2000

78,56

75,15

82,11

6,96

2001

79,63

76,47

82,86

6,39

2002

79,68

76,55

82,92

6,37

2003

79,99

76,96

83,08

6,12

2004

80,53

77,46

83,68

6,22

2005

80,53

77,46

83,66

6,2

2006

81,04

77,94

84,26

6,32

2007

81,37

78,49

84,3

5,81

2008

81,23

78,41

84,12

5,71

5,14

6,03

4,15

Increment 2008/19
Font: Ibestat

(TAULA 6 - Evolució de l’esperança de vida a les illes Balears. 1991-2008)

Evolució de l’edat mitjana de la població. Dades padronals 1998 - 2010

Font: Indicadors de població. Ibestat

(GRÀFIC 7 - Evolució de l’edat mitjana de la població. Dades padronals 1998 – 2010)
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Evolució de la població. Illes Balears, Mallorca i Campos 2000 – 2010
Illes Balears

Mallorca

Campos

2000

845.630

677.014

7.074

2001

878.627

702.122

7.132

2002

916.968

730.778

7.330

2003

947.361

753.584

7.625

2004

955.045

758.822

7.898

2005

983.131

777.821

8.122

2006

1.001.062

790.763

8.296

2007

1.030.650

814.275

8.759

2008

1.072.844

846.210

9.294

2009

1.095.426

862.397

9.601

2010

1.106.049

869.067

9.784

260.419

192.053

2.710

30,8

28,37

38,31

Creixement absolut
Creixement relatiu

(TAULA 7 -Evolució de la població. Illes Balears, Mallorca i
Campos 2000 – 2010)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'IBESTAT

Evolució de la població per nacionalitat. Campos. 2000 - 2010
Creix.

Creix.
relatiu

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010 absolut

TOTAL

7074

7132

7330

7625

7898

8122

8296

8759

9294

9601

9784

2.710

(108) España

6794

6685

6673

6739

6802

6829

6909

7109

7383

7562

7700

906

13,34

280

447

657

886

1096

1293

1387

1650

1911

2039

2084

1.804

644,29

(126) Alemania

101

190

151

197

253

372

415

470

537

567

579

478

473,27

(228) Marruecos

26

Estrangers

84

76

171

199

201

(345) Ecuador

0

0

29

84

148

154

133

136

137

167

168

168

NC

(341) Bolivia

5

3

1

14

20

62

130

179

227

194

157

152

3.040,00

16

23

(340) Argentina

190

212

216

238

236

210

38,31

807,69

34

57

69

65

55

57

71

85

98

82

0

0

6

13

30

51

48

53

69

81

85

85

NC

24

18

52

38

43

39

43

60

68

72

79

55

229,17

8

9

16

19

16

20

26

29

33

41

51

43

537,5

(110) Francia

11

20

21

26

34

46

39

48

42

42

46

35

318,18

(350) Uruguay

1

1

7

21

34

29

31

43

45

46

46

45

4.500,00

(343) Colombia

1

3

30

27

18

17

13

21

22

31

41

40

4.000,00

4

15

(128) Rumanía
(125) Reino Unido
(315) Cuba

(115) Italia

3

10

14

16

24

30

41

41

40

512,5

37

1.233,33

(348) Perú

1

1

9

12

15

20

19

23

34

37

35

34

3.400,00

(121) Países Bajos

9

12

7

11

14

19

20

25

31

33

34

25

277,78

(104) Bulgaria

0

1

9

14

14

10

13

22

23

28

30

30

NC

(122) Polonia

3

0

3

7

8

16

17

18

23

28

28

25

833,33

(326) Rep. Domin

7

7

9

9

8

8

7

10

16

20

21

14

200

(342) Brasil

1

1

3

5

5

6

7

15

22

21

21

20

2.000,00

(407) China

1

1

5

5

2

2

8

7

6

6

17

16

1.600,00

(234) Nigeria

0

0

2

2

0

0

0

2

7

7

7

7

NC

(239) Senegal

0

0

6

2

1

0

0

0

5

7

6

6

(344) Chile

2

2

4

7

6

6

4

2

2

3

3

1

50

60

67

162

135

145

134

145

188

234

244

256

196

326,67

Resta

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'IBESTAT

(TAULA 8 - Evolució de la població per nacionalitat. Campos. 2000 – 2010)

Naixements de mares estrangeres. 2000 i 2009. Illes Balears i Campos
Illes Balears

Campos

Variable

2000

2009

2000

2009

Total naixements

9.503

12.044

62

107

Mare estrangera

1.023

3.940

8

40

% mare estrangera

10,77

32,71

12,9

37,38

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'IBESTAT

(TAULA 9 - Naixements de mares estrangeres. 2000 i 2009. Illes Balears i Campos)
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Treball a l’aula:
Recuperar la Història oral al nostre poble
Llorenç Carrió Crespí

1. El nostre treball a l’aula
Montserrat Alcaraz, professor de filosofia, i jo mateix, Llorenç Carrió, professor d’història, de l’IES Damià Huguet (Campos) ens hem proposat portar a terme un treball
interdisciplinari per tal que en els grups de Primer de batxillerat es treballi la història
recent, la història local i l’antropologia cultural a partir de les fonts orals.
Aquesta idea ha estat fruit del projecte general que hi ha dins el nostre centre impulsat des de la biblioteca, la Ruta literària virtual Damià Huguet. Aquesta idea pretén conèixer millor i difondre la figura i l’obra del poeta campaner a partir de la
implantació pedagògica i la participació activa de tota la comunitat educativa del
nostre centre a partir d’activitats diverses.
Així, la tasca, amb els nostres grups de primer, intenta emmarcar el context històric,
cultural i social del poeta en el seu espai humà, Campos i els pobles propers i ho
volem fer a partir de les fonts més pròximes a l’autor, les dels seus coetanis i veïns.
Una primera passa en aquest sentit, ha estat la realització de la conferència en el
centre de l’historiador Bartomeu Garí el 29 de març, especialista en la Guerra Civil i
membre de l’associació Memòria històrica de les Illes Balears1, en què els nostres
alumnes han pogut prendre consciència de la importància de la memòria i la Història
oral.
Finalment, esmentar que una selecció d’aquests treballs es faran públics en la web
del centre com també que pretenem col·laborar amb l’Arxiu municipal per tal de fer
arribar qualsevol document que pugui sorgir d’aquesta recerca i que considerem important.
2. Importància de la Història oral
Des dels inicis de la humanitat, molt abans de l’aparició de l’escriptura, les fonts orals
han mantingut la memòria dels fets més rellevants, generació rere generació. I en
canvi, no és fins a partir del segle XIX en què les fonts escrites van adquirir el predomini absolut per explicar el passat, convertint-se en el lloc central de la Història i en
1

www.memoriadelesilles.org
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l’únic recurs fiable per interpretar el que havia succeït.
Des de la segona meitat del segle XX, després del gran desastre de la Segona Guerra
Mundial, la historiografia s’ha demanat si aquest predomini ens permet copsar tota
la Història o no, tot el que ens envolta o no. També ens hem de demanar què és la
Història, la història tradicional i oficial és tota la Història? Hi pot haver altres històries? En un moment en què la societat ha avançat tant en tan poc temps, quan tota
ciència s’ha reconstruït centenars de vegades, entendre la Història com el que surt
als textos, és real? rigorós? ens pot ser realment útil? ens permet justament saber
millor qui som?
En aquest context, les fonts orals amb la seva metodologia específica, permetran
apropar-nos a sectors ignorats fins al moment per la història oficial (grups marginals,
opositors als sectors dirigents, minories culturals, etc.) tot donant la veu a la Common
People del grup britànic Pulp, la gent normal com canta Manel.
D’altra banda, un altre perill per a la Història formulat per John B. Thompson és l’anomenada “historicitat mediàtica”. El problema és quan polítics, mitjans de comunicació i algun historiador oportunista abusen de la memòria i en fan una
interpretació esbiaixada. Decantant-se per una nostàlgia d’un temps que en realitat
no ha existit mai, la memòria ens pot fer males jugades.
Aquest fet semblaria poc probable a Mallorca, però ho és en realitat? Treure ferro
pel que fa als fets històrics, com per exemple la Guerra Civil, el Franquisme o la persecució lingüística és possible. Fins i tot, simplement obviar algun fet, es podria trobar a l’ordre del dia de l’agenda d’algun polític i tal vegada algun mitjà de comunicació
estaria disposat a col·laborar-hi.
La Història oral arranca als EUA d’entreguerres i el primer gran projecte científic serà
l’any 1948, amb els estudis de l’historiador Allan Nevins de la Universitat de Colúmbia
sobre les entrevistes registrades a grans magnats del petroli amb molt per explicar2.
Al nostre àmbit lingüístic, els pioners han estat Joan Fabre, J.M. Huertas Claveria,
periodistes, i Mercè Vilanova, Cristina Borderias, Carme Vega i Anna Monjo que
varen estudiar sobretot la República i el Franquisme i en què hi han destacat publicacions com la revista Avenç i Serra d’Or.
A Mallorca3, destaquen l’important congrés realitzat al Monestir de la Real (1984)4 i
MIRALLES, Joan. La Història oral: Qüestionari i guia didàctica. Palma: Editorial Moll, 1985. p. 23-27.
MIRALLES, Joan. La Història ..., p. 28-30.
4
Col·loqui sobre “les fonts orals”: Palma, 12-15 d’abril de 1984. Organitza: Departament de Llengua
Catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres. UIB. Palma: Servei de Publicacions i Intercanvi científic de
la UIB, 1991.
2
3
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també les referències d’historiadors com Sebastià Serra a la dècada dels vuitanta
que ja empraven les fonts orals com a gran instrument per a l’estudi de la història
del període de la Guerra Civil5. La Guerra Civil, per la dificultat de trobar altres fonts
segurament, i també la II República han estat les dues etapes més estudiades gràcies
a les fonts orals a Mallorca, només cal esmentar la important col·lecció de llibres
Guerra Civil: Poble a poble, però ara també, ha arribat el moment d’estendre les investigacions a noves etapes.
Per concloure, cal afegir que treballar les fonts orals, fa que es converteixin en una
eina de gran valor que permet donar resposta a problemes derivats de l’absència de
fonts i ajudar en altres casos a ajustar la història al passat, sense falsejar-lo. Com
molt bé deia l’historiador Pierre Vilar6: “Tinguem clar que la història és feta d’allò
que els uns voldrien oblidar, i d’allò que uns altres no poden oblidar. La tasca de l’historiador és descobrir el perquè d’una cosa i de l’altra”.
3. Metodologia
Sobre la base dels coneixements adquirits durant el curs, els nostres alumnes entrevistaran a una o més persones per tal d’obtenir informació relacionada amb la història local.
Així, han hagut de realitzar les següents activitats:
1) Localitzar alguna persona que tengui coses per explicar, ganes de parlar i
bona memòria: repadrins, padrins o pares, familiars diversos, amics de la família, gent de la vila, veïnats, gent major del Casal de la Tercera Edat o la Residència.
2) Preparar les entrevistes: documentar-se repassant determinats apartats,
pensa quin tipus d’enregistrament emprarà, i sobretot, guanyar-se la confiança
de l’entrevistat.
A partir d’aquí s’ha treballat a l’aula per contextualitzar l’època que s’ha de treballar.
Hem apuntat quines són les etapes històriques generals a treballar, tenint en compte
que cada entrevistat té els seus propis temps històrics i els hem complementat en
possibles temes orientatius que podrien treballar en elles:
Guerra Civil: Com va afectar la guerra a la vida quotidiana de la gent? La por a les
. Taula rodona sobre les fonts orals i la guerra civil a Mallorca : Ponents: Sebastià Serra, Damià Quetglas,
Rafel Ferrer, Joan Miralles i Damià Ferrà-Ponç. CARDONA, G. [et al.]. La Guerra Civil del 1936. Palma:
Ajuntament de Palma, 1987. p. 61-68.
6
Discurs de cloenda en el col·loqui de Perpinyà sobre els francesos i la Guerra. Civil, el setembre de
1989.
5
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represàlies (oli de ricí). El front de batalla i els bombardeigs. El final de la guerra: entrada dels nacionals i exili dels republicans. Anècdotes de la guerra civil.
Postguerra (anys 40 i començaments dels 50): la vida al poble després de la guerra;
fam, pa negre, repressió, presons, exiliats, falangistes, cartilles de racionament, estraperlo, canvis dels noms dels carrers, repressió de la llengua catalana, religió obligatòria, símbols franquistes al poble; del batle republicà al batle franquista, la
Guàrdia Civil, el rector, pagesos, botiguers i empresaris, personatges singulars, renoms i malnoms; la vida abans dels electrodomèstics i de la televisió, la cuina econòmica, la gelera de gel i el llum de carbur; dels mitjans de transport tradicionals als
primers automòbils; “Cara al Sol”, “No-Do” i salutacions feixistes. Etc.
Anys 60: la vida al poble durant els anys 60. Els canvis. Alguns temes anteriors continuen essent vàlids. El dia que la televisió va entrar a casa; electrodomèstics, la primera rentadora elèctrica, la primera gelera elèctrica, el 600 i altres utilitaris;
melenuts i Beatles, Hippies, nous costums, relacions entre pares i fills, platges i turistes als pobles de la costa; “com vas viure el dia que els americans van arribar a la
Lluna”. Etc.
Anys 70 i 80: la vida al poble durant aquests anys. Alguns temes anteriors continuen
essent vàlids. “Com vas viure la mort de Carrero i la mort de Franco”; “com vas viure
la transició”; manifestacions i “grisos”, les primeres eleccions democràtiques, el 23F, la crisi econòmica; la senyera i la llengua, el nou ajuntament democràtic, canvis
als noms dels carrers, la retirada dels símbols franquistes; “com van reaccionar els
franquistes de tota la vida”. Etc.
4. Continguts a treballar
Essent un treball interdisciplinari, es treballaran temes de les dues matèries, encara
que és molt difícil separar o saber més o menys on comença una cosa i on acaba l’altra.
Els temes de filosofia que es treballaran en les entrevistes són:
Moralitat: masclisme i feminisme, el festeig, el respecte a les persones majors, educació sexual; les creences religioses: supersticions, curanderisme, la vida familiar,
festeig i matrimoni, festes i diversions; costums que s’han perdut, tracte amb els animals.
Vida quotidiana: La vida de cada dia, als anys ...., a la localitat de ..., explicada per...
L’alimentació, l’habitatge, de la cuina dels 40 a la cuina dels 70, els transports, els
jocs infantils, abans de l’electricitat i abans del plàstic, el llum de carbur, la cuina,
cases i carrers, els noms dels carrers. Etc.
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Escola: El senyor mestre. Assignatures i nivells o etapes escolars. Horari, assistència,
esbarjo i deures. Material escolar. Instal·lacions escolars. L’escola republicana i l’escola franquista. Nins i nines separats?, de què parlàvem al pati, a què jugàvem. Jocs,
costums, modes que s’han perdut. Notes i qualificacions, disciplina i càstigs. Didàctica: com ensenyaven aquells mestres dels anys ... abans del bolígraf, del vídeo i dels
ordenadors. “Formación del Espíritu Nacional”, assignatures “femenines”, religió obligatòria, català o espanyol?, símbols polítics i religiosos a les aules; himnes i oracions,
etc. Anècdotes interessants.
I pel que fa als temes d’història:
Implicació sociocívica: participació ciutadana abans de la guerra, associacions, organitzacions sindicals i polítiques, relació amb els senyors; participació en la Guerra;
Servei militar, lleves i quintos, vida a la caserna, servei social dones; participació ciutadana després de la guerra, associacions, organitzacions polítiques, valoració del
franquisme, les primeres eleccions i la democràcia, els partits i els candidats (a qui
es vota), les noves organitzacions polítiques i sindicals, el 23-F, autonomia, la Unió
Europea, participació pròpia en les transformacions polítiques, canvis de mentalitat,
valoració pròpia.
Treball: Les primeres feines del meu entrevistat. Salaris, horaris, contractes, condicions laborals, vagues i sindicats, “fèieu feina en dissabte?”, la feina a fora vila i a
l’hostaleria, canvi d’ofici amb l’arribada del turisme, etc. Anècdotes interessants.
Emigració del sud d’Espanya cap a Mallorca: Immigració andalusa, murciana o extremenya a la Mallorca dels anys seixanta: del camp andalús al de Mallorca. La terra
d’origen. Per què van emigrar molts dels nostres avis? Com va ser el desplaçament?
Per què van venir a Mallorca? Com va ser l’acollida? . La integració a Mallorca: treball,
habitatge, llengua, una nova vida, etc. Emigració dels mallorquins a l’exterior. Anècdotes interessants.
5. Observacions generals
A tall de conclusió, remarcar la importància que els centres educatius, també per
millorar en la seva pròpia tasca formativa, estiguin en contacte amb la realitat sociocultural que els envolta i que siguin un agent impulsor i promotor de la cultura
en el seu entorn immediat.
També s’ha de subratllar la transcendència per a la Història que tenen les generacions que són aquí objecte d’estudi. Els canvis i transformacions socials que han viscut i en què han participat els darrers cinquanta anys fa que siguin la darrera
generació que ens pugui parlar d’una Mallorca preturística que a dia d’avui pot sem127

blar més llunyana que molts altres països actuals.
Finalment, apuntar que les fonts orals a més són un patrimoni immaterial incommensurable i que la seva preservació és feina de tots. Així, empènyer els nostres
alumnes a participar d’aquesta obra és necessari, així com que l’aprenguin a valorar
i donar a conèixer.
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Sant Joan de la Font Santa:
aigua, salut i ciència

Maria Huguet Mas
Llucia Adrover Mesquida
Maria Olívia Schweis Leimbacher
Instructors: Montserrat Alcaraz Vich i Miquela Rigo Danús
1. Història

“FONT SACER, HUNC MULTI NUMEN HABERE PUTANT”
Entre Campos i la Colònia de Sant Jordi, a 8’2 km del primer, i molt pròximes al Salobrar de Campos, hi podem trobar les instal·lacions de l’únic balneari natural que
funciona actualment a Mallorca: els Banys de Sant Joan de la Font Santa.
Ja en temps dels romans, al segle II d.C., es considerava que les aigües de Sant Joan
de la Font Santa eren saludables i beneficioses. Aquest fet es demostra en alguns
cants d’Ovidi, que manifesten la superstició que les aigües termals eren habitades
per algun déu amic dels homes:
Font sacer, hunc multi numen habere putant.
(Font sagrada, molts creuen que hi ha una divinitat.)
Així i tot, segons el que diu la tradició, les propietats curatives d’aquestes aigües es
van descobrir per casualitat. Diu la llegenda que hi va haver en una època una epidèmia de pesta a Mallorca que causava la mort d’un gran nombre de porcs. Però es
va observar que els animals que es rebolcaven a les aigües situades properes a la
finca del Palmer no emmalaltien. Això va fer que molta gent, procedent de diferents
llocs, amb malalties com la sarna o la lepra, acudissin als banys confiant en el seu
poder curatiu.
Segons algunes cites històriques, l’any 1395 el rector de Campos i els jurats del poble
varen demanar una llicència al Bisbat per construir uns edificis a la Font Santa o Balneari del Palmer. Tot això era perquè hi havia un gran nombre de malalts que hi acudien i no tenien hostatge. Es considera que aquestes obres es varen posar en marxa
i el 1406 ja hi havia començada una capella, que va ser acabada gràcies a la contribució de la gent de Campos en les despeses, amb el desig que aquest bé públic pogués ser aprofitat per molts malalts.
Aviat la gent de Campos i tota Mallorca va poder comprovar les propietats curatives
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de les aigües de la Font Santa i es van anar fent populars entre la població. Per això,
es va demanar, a través dels jurats del poble de Campos, que s’autoritzés la construcció d’un oratori dedicat a Santa Coloma i Sant Silvestre, protectors de la lepra,
com a mostra de gratitud, després de rebre els efectes curatius de les aigües. Tot i
així, al segle XVIII es va popularitzar el nom de Sant Joan de la Font Santa, canviant
l’advocació de l’oratori i rendint tribut a Sant Joan Baptista. L’únic document que ens
demostra aquest canvi és la composició mètrica (goig) que es canta en honor a Sant
Joan en la varietat dialectal mallorquina:
Perdentse un vaxell famós
qui duya vostra figura,
los mariners ab ternura
postrantse devant de vós
promateren dexarvós
al lloch ahont sortiria.
Sant Juan de la Font Santa
daunos perfecta alegria.
El vaxell aparduat
á Campos vá arribá,
y aqui vos va dexá
per ser de tots venerat;
la vila vos ha votat
per son defensor y guía
Sant Juan, etc.
Després d’això, cada 24 de juny (tradicionalment, dia de Sant Joan) se celebrava una
missa solemne i una festa que atreia un gran nombre de gent, no només de la vila,
sinó també d’altres pobles de la rodalia.
La gentada que acudia al balneari sovint alterava l’ordre públic i gràcies a la donació
de l’oratori i les terres de la Font Santa per part del batlle Joan Garcies l’any 1580 es
va fundar un convent d’orde carmelita. Els religiosos van tenir cura dels Banys que
en aquell moment només constaven de dues banyeres.
Després que el marquès del Palmer cedís, l’any 1842, els territoris contigus, s’hi van
poder construir unes instal·lacions adequades.
Així, les úniques aigües termals naturals conegudes fins ara a les Illes Balears són les
de Sant Joan de la Font Santa, i aquest fet haurà tengut una gran transcendència al
poble de Campos al llarg dels segles. Això es demostra, també, a partir de la cultura
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popular típicament campanera. La Font Santa es fa present a l’himne de la vila:
“De la font santa,
salut i vida
de les riberes aigua salada
Salobrar i el port
són tres riqueses
patrons de sempre Julià i Sant Blai”
i també a alguns goigs que parlen sobre llegendes al voltant de la Font Santa, reproduïts per Joan Veny i Clar en una monografia sobre el balneari:
Cantarem ab melodia,
lo que tot lo mon vos canta;
Sant Juan de la Fon Santa
daunos perfecta alegria.
Fonch un miracle patent
que el Señor en vos obrá;
pues antes del naxement
ja vos va santificá,
no os pogué més demostrá
lo amor que os tenía.
Sant Juan etc...
Essent miñonet petit
al desert vareu anar
alli vareu dejunar
ab fervorós esperit;
orareu tota la nit,
y la major part del dia.
Alli foreu avisat,
del Pare celestial;
que anasseu a cada cual,
predicant la veritat,
cumplireu ab humildad
el precepte que ell volía.
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Sant Juan etc...
Maresque vostra grandeza
Un prodigi nunca vist,
Bautiza a Jesu-Christ,
Qui es Rey de tanta alteza
O que admirable fineza
Vos feu el Fill de Maria.
Es remei universal
La Font Santa milagrosa
La aigua es virtuosa:
I com a celestial;
Cura a tots en general
De qualsevol malaltía.
De tots los Sants el major,
Sou Baptista anomenat
Y a Campos aclamat,
Per son valerós patró
Amb vostra protecció
Tota la vila confía.
Aquest goig va ser reproduït per Don Francesc Tallades en un dels seus manuscrits 1
i2
.
Com a informació d’interès històric, podem considerar que els terrenys dels Banys de
la Font Santa van servir de camp de concentració durant la Guerra Civil espanyola
(1936-1939), essent així, probablement, el primer camp de concentració de Mallorca
i de les Illes Balears. A partir de 1937 a causa de la gran quantitat de presos sota detenció sense esser sotmesos a cap judici, es va començar a implantar una nova política
encaminada a fortificar Mallorca. La construcció d’una xarxa de carreteres farà que
molts presos siguin instal·lats a camps de concentració i obligats a treballar. El primer
VENY I CLAR, J.: Monografía histórica del oratorio de S. Juan de la Font Santa de Campos del Puerto,
1949.
2
TALLADES, F.: Història de Campos (manuscrit), Campos, 1800-1808. Disponible en versió web a Projectes digital, UIB.
1
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camp obert a Mallorca va ser en el territori de Sant Joan de la Font Santa de Campos.
Era un dels camps de concentració més grans instal·lats a l’illa, albergant una xifra
aproximada de dos-cents presos. El reducte on estaven detinguts tenia un extensió
de 3800 metres quadrats (aproximadament) i estava envoltat per un filat. En el centre
de la tanca hi havia una nau central on els detinguts hi dormien, amb lliteres agrupades
de dues en dues. Fora dels barracons els mateixos presos varen construir amb joncs i
branques de pi, una improvisada tenda que servia de menjador. També es varen fer
unes dutxes i una cuina de forma completament artesanal.
2. Anàlisis químiques
La química analítica és la branca de la química que té com a finalitat l’estudi de la
composició química d’una material o d’una mostra, mitjançant diferents metodologies. Abans del segle XVIII, les tasques pràctiques de la branca analítica de la química
s’havien centrat, principalment en l’anàlisi d’aigües i la toxicologia, però amb uns reactius i uns instruments bastant rudimentaris. Sent així, es va intentar avançar en la
recerca de mètodes més ràpids, selectius i sensibles.
Al darrer quart del segle XIX, es varen anar desenvolupant mètodes instrumentals
d’anàlisi, però es considera que les bases generals de la química analítica no es varen
establir fins a mitjan segle XX, quan es va incloure la metologia gravimètrica i volumètrica. Fou també en el segle XX quan arribaren nous instruments, com el pHmetre, i quan es varen desenvolupar mètodes espectroscòpics, que varen tenir una
gran aplicació en moltes àrees de la química orgànica.
El cas de l’estudi de les aigües de Sant Joan de la Font Santa seria un dels millors
exemples que il·lustren l’evolució de química i les tècniques aplicades a llarg dels darrers segles. En el segle XIX molts d’autors científics de renom van interessar-se per
la composició de les aigües i van fer-ne anàlisis detallades, com es resumeix en la
taula (veure annex: taula/gràfic 1)
Per tal d’aprofitar les propietats minerals medicinals de les aigües de la Font Santa
l’any 1844 es va construir un balneari. Les propietats curatives de l’aigua dels Banys
de Sant Joan s’expliquen gràcies a la seva mineralització i temperatura, és a dir, composició química i propietats físiques.
La Font Santa de Sant Joan és l’única surgència natural d’aigua termal a les Illes Balears, a causa de l’ascens d’aigües provinents d’aqüífers molt profunds (més de
1.000m i, per tant, calentes) que es barregen amb aigua salada, pujant per una
falla.
L’aigua termal té una temperatura d’uns 38 ºC. És diàfana, és a dir, deixa passar
133

tota la llum, sense color particular i l’olor és decididament sulfurós, anàleg d’ous
en putrefacció (que es fa més perceptible els dies tranquils i calorosos). A més, té
un gust salat, amarg i desagradable causat per la mineralització.
Hem de tenir en compte la proximitat de la font amb la mar, ja què és interessant
l’anàlisi comparativa entre l’aigua de mar propera i la de la manantial.
La primera anàlisi de les aigües del manantial a més de ser la primera d’aquelles aigües, va ser la primera publicació relacionada amb el tema de la química a Mallorca
durant el s. XIX. En aquesta obra científica, a mans de Nieto Samaniego, oficial d’artilleria, en el 1805, crida l’atenció la presència de “substàncies volàtils” com gas hidrogensulfurat (àcid sulfhídric) i àcid carbònic, que ja no trobam a l’anàlisi dels
doctors Millaruelo o Langlin3.
Estelrich fa l’anàlisi previ a la dessecació i treballs d’aïllament del manantial hidrotermal. Langlin conclou que la pèrdua del sulfhídric es deu a la dessecació de la bassa
original l’any 1844 per permetre un millor aprofitament, ja que la bassa original
(“Bassa de ses Estaques”) era plena de matèria orgànica en descomposició, que generava la presència de sulfhídric4.
A més de les anàlisis ja esmentades, la llista d’autors que analitzaren les aigües és llarga:
Bernat Fiol, metge mallorquí (1778-1818)
Rafael Cerdó, també matge (1829)
Llorenç Vicens (1839)
Pedro Antonio Obrador i Gabriel Dalmau (1871).
Langlin també postula la intrusió marina a la font termal: realitza una exercici comparatiu de les anàlisis i conclou que l’aigua del manantial entra en contacte amb l’aigua de mar abans de sortir, ja que els valors dels components químics són molt
semblants5 (veure annex: taula/gràfic 2).
Langlin finalitza la seva obra Agua Minero Termal de San Juan de Campos. Análisis
cuantitativo de la misma amb el següent enunciat, que reflecteix perfectament la
caracterització de la font:
Por la antedicha composición química y por la temperatura, las agua minero mediNIETO SAMANIEGO J.A.: Extracto de la analisis química de las aguas que consti-tuyen la Balsa llamada
vulgarmente de las Estacas, que se halla inmediata à la Ermita de San Juan de Canpos, en la Isla de Mallorca, Palma, 1985
4
ESTELRICH J.I.: Memorias sobre las aguas termales de San Juan de Campos y so-bre sus usos terapéuticos, Palma, 1844
5
CODINA LANGLIN R.: Agua minero termal clorurada sodico de San Juan de Campos. Anàlisis cuantitativo de la misma, Palma, 1894.
3
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cinales de San Juan de Campos, deben ser calificadas entre las Cloruradas sódicas
termales.
Són tots aquests components que fan de l’aigua que puja de l’interior de la terra, un
aigua amb propietats curatives, i dels Banys de Sant Joan un lloc especial des de fa
segles, des del temps dels romans. També s’observa a partir del quadre comparatiu,
com milloren les anàlisis a mesura que passa el temps: són més específiques i minucioses. Hi ha estudis més recents que determinen la composició de les aigües encara
amb més exactitud, però allò important és veure que l’aigua termal conté clorurs,
sulfats, bicarbonats, òxids, àcids i diferents gasos, tots influents en la nostra salut,
mentre que l’aigua potable que bevem diàriament té una concentració molt menor
de tots aquests components. (veure annex: taula/gràfic 3)
2. Indicacions terapèutiques
Des que els romans van descobrir les propietats curatives del balneari natural de
Sant Joan de la Font Santa, la idea que a Campos hi teníem un centre gairebé miraculós on gent de tot arreu es guaria d’una gran diversitat de malalties es va anar estenent. No se sap fins a quin punt tota aquesta informació que hem recollit
procedent del segle XIX és rigorosament científica i vertadera. Ara bé, des dels anys
1800 hi trobam la creença generalitzada que les aigües de la Font Santa tenen un
gran poder medicinal.
Les propietats medicinals de les aigües salino-sulfúriques de la Font Santa tenen, segons els llibres de ciència més antics, la facultat de despertar la vitalitat de l’estómac
i a la vegada, la gana.
Quan els seus principis actius penetren a l’organisme, es reparteixen per tot els sistema i deixen signes de la seva presència per tots els teixits: el pols torna més actiu
i totes les funcions del cos es realitzen amb més vitalitat. Fins i tot arriba més oxigen
a les cavitats bronquials. A més, se suscita una secreció i excreció abundants d’orina
i suor, la pell es fa més sana, etc.
Però fa dos segles ja eren conscients que l’ús de manera continuada de les aigües pot
ocasionar febres durant alguns dies. Tot i així, s’ha de tenir en compte que les aigües
termals s’utilitzaven com a mitjà poderós per a la curació de diverses afeccions.
En el segle XIX es considerava que les aigües termals eren molt indicades per a les
següents malalties:
- Afeccions escrofuloses (desviacions o inflamacions dels ossos)
- Problemes a les glàndules limfàtiques.
- Dolor d’estómac i desajusts en les digestions.
- Obstruccions viscerals.
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- Reumatisme, neuràlgies, afeccions al sistema motor, paràlisi.
- Apoplexia o problemes cerebrals.
- Cistitis crònica, nefritis calculosa, incontinència urinària.
- Leucorrea o irritació de l’úter.
- Constipats.
- Herpes i erupcions a la pell.
- Úlceres i ferides.
- Sarna.
Tot i que, com veiem, les aigües termals eren recomanades per a gairebé tot tipus
de malalties, ja en el segle XIX trobam algunes contraindicacions. Aquests serien els
casos de:
- Estat febril.
- Persones de complexió sanguínia pletòrica.
- Predisposició a les malalties inflamatòries o a les hemorràgies.
- Malalties agudes i lesions als òrgans.
- Persones amb sífilis agut.*
*Cal aclarir que, tot i que la sífilis no podia ser guarida amb les aigües termals, és falsa la creença que les aigües estan contraindicades per a aquest tipus de
pacients. Quant aquest tema, hi trobam una gran contradicció: mentre que molts
llibres afirmen que les aigües termals resulten nocives per a pacients amb sífilis, d’altres defensen la idea que les aigües termals clorades -especialment, les de Camposcuren les manifestacions secundàries i terciàries de la sífilis, principalment els dolors
osteòcops. Podem concloure que si en algun moment de la història es va estendre
la primera idea, va ser pel fet que les malalties de transmissió sexual eren un tema
tabú en segles passats, i que acudia una petita quantitat de pacients amb la sífilis
als banys. Això va impedir que es coneguessin exactament els efectes de les aigües
sobre aquesta afecció.
En molts llibres se citen casos particulars de persones amb paraplègia, neuràlgia,
herpes, úlceres, reumatisme, etc. que volen demostrar la utilitat de les aigües termals de Sant Joan de la Font Santa. De fet, en alguns hem pogut trobar gràfics on es
vol establir un percentatge de pacients curats o que van alleugerir els seus mals (?)
Un aspecte interessant sobre l’aplicació com a remei terapèutic de les aigües termals,
seria el fet que en el passat hi havia diferents maneres d’administrar les aigües en
les malalties indicades:
- Beguda
- Bany
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- Bany de vapor
- Bany parcial a rajos
No s’ha d’oblidar que l’acció terapèutica de l’aigua pot variar depenent de cada cas.
La temperatura de l’aigua, la composició, la duració, el mètode d’administració i altres circumstàncies individuals.
Es considerava també molt important controlar l’estació de l’any en què s’acudia als
banys, ja que s’ha de tenir en compte la posició topogràfica del balneari i les emanacions que es desprenen del Salobrar (amb les malalties a les quals pot donar lloc).
L’època de l’any més recomanada, segons es creia, era des d’abril fins a juny. Es considerava que en aquest període de temps, les aigües estaven en les millors condicions
higièniques.
Actualment, podem contrastar aquesta informació, i sabem que és gràcies als components minerals de l’aigua del balneari que s’estimulen les funcions del metabolisme de l’organisme dels pacients.
Les aigües clorurades sòdiques administrades en els banys tenen efectes antiinflamatoris i antisèptics sobre la pell, afavoreixen els processos de reparació i cicatrització dels teixits i afavoreixen la circulació sanguínia i limfàtica. Si les aigües són
inhalades, l’acció d’aquesta sobre els teixits fa que s’estimuli i es fluïdifiqui la secreció
de les mucositats.
Sembla ser que les aigües termals afecten al nostre organisme de manera sistèmica
i no focal, i els seus potencials beneficis tenen relació amb cada un dels sistemes del
cos (veure annex: taula/gràfic 4):
Sistema músculo-esquelètic
S’augmenta la mobilitat articular i disminueixen la inflamació, el dolor i la contractura muscular. Es reforça el teixit cartilaginós de les articulacions.
El temps de la recuperació funcional es fa més curt, i amb el temps, es poden arribar
a reduir el nombre de fàrmacs analgèsics i antiinflamatoris.
Sistema respiratori
Es facilita la descongestió de les vies respiratòries.
Hi ha millories quant a la boca seva i al nas, disminuint-se la sensibilitat a les al·lèrgies.
Pell
S’accelera la renovació de l’epidermis, i es regenera una pell més elàstica i resistent
a les agressions.
Sistema nerviós
Són un sedant psíquic.
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Sistema circulatori
Disminueix la tendència a la retenció de líquids.
Millora la circulació sanguínia perifèrica.
Tot i els avanços de la medicina en tots els camps, els centres d’aigües termals no
deixen de ser visitats per a moltes persones que presenten patologies diverses. La
riquesa mineral de les aigües del balneari és la que fa que els tractaments estiguin
indicats per a la millora i la prevenció dels següents problemes a la salut:
Reumatologies: artrosi (sobretot als genolls i mans), artritis reumàtica, artritis psoriàsica, gota, problemes a la columna (lumbàlgies, cervicàlgies, ciàtiques), tendinitis,
esquinços, contractures musculars, fibromiàlgia i osteoporosi.
Traumatologies: recuperació funcional després d’intervencions quirúrgiques per implantacions de pròtesis de genoll o maluc, ruptura de lligaments, rehabilitació després d’una fractura al canell, al turmell, etc.
Patologies dermatològiques: èczemes, dermatitis atòpica, psoriasi, dermatitis seborreica, acné, cicatrius, cremades...
Problemes circulatoris: varius, edemes, retenció de líquids.
Medicina de l’esport: rehabilitació després de lesions esportives, recuperació de sobreesforços esportius i preparacions per a competicions.
Trastorns de l’estat d’ànim: rinitis, sinusitis, faringitis, al·lèrgies respiratòries, prevenció de constipats, tabaquisme.
Vies respiratòries: depressió, ansietat, estrès.
Tot i que no és habitual, es pot donar el cas que a un determinat pacient no li sigui
recomanable acudir a les aigües termals, pel bé de la seva salut. Aquests casos serien:
• Qualsevol malaltia greu que causi un deteriorament important a la persona
i provoqui una disminució de la capacitat de resposta de l’organisme.
• Tumors malignes.
• Períodes de convalescència després de malalties greus, postoperatoris o
ingressos hospitalaris recents.
• Cardiopaties, infarts recents (ha de fer al manco 1 any), angines de pit
recent (ha de fer al manco 6 mesos) o arítmies cardíaques recents.
• Accidents cervell-vasculars recents.
• Flebitis (ha de fer al manco 3 mesos).
• Hipertensió greu.
• Malalties infeccioses agudes (respiratòries, digestives, urinàries...)
• Processos que causin febre.
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• Insuficiències de renals, hepàtiques o qualsevol malaltia hematològica greu.
• Malaltia mental greu.
• Ferides obertes o úlceres de pell.
• Fases agudes de qualsevol patologia (exceptuat els èczemes i les lumbàlgies).
• Pacients amb catèters o sondes.
•Dones embarassades que es troben en els primers o darrers tres mesos
de gestació.
• Nins menors de tres anys.
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141

!
Aigu
gua mineral natural(g/l)

Aigua de manantial (g/
(g/l)

Bicarbona
rbonats alcalins i terris

0’1359

0’15584

Clorur
orur potàssic
pot

!
!

Clorur sòdi
òdic

!

0’12061
21’09196

0’0051

Clorur càllcic

0’12061

Clorur
pot
orur potàssic

0’00353

Clorur maagnèsic

3’30549

Sulfat sòdi
òdic
Sulfat càlccic

!

0’98419

0’0084

1’98707

Sulfat magnèsic

0’79662

Iodurs,, brom
bromurs i altres sals

x

0’02122

!

!

!

Total

0’154

28’46243

Taula/gràﬁc 3. Quadre comparatiu entre la composició de l’aigua mineral natural i l’aigua termal.

!
!
!
! !!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

De la
a pell
Reumatisme
matisme
Gastrohepàtiques
trohepàtiques
De la
a ma
matriu
triu
Del s
sistema
istema ner
nerviós
viós
Dels ulls

!
!
!
!

Taula/Gràﬁc 4. Gràﬁca orientativa sobre el beneﬁci curatiu de les aigües en els dife-rents sistemes orgànics.
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Introducció a la coneixença
de les barraques de Campos
Celso Calviño Andreu
Joan Clar Monserrat
Sebastià Mas Taberner

“La vivenda s’inscriu en el paisatge com un de les formes
més clares de la presència de l’home”1.
INTRODUCCIÓ
La nostra participació en aquestes jornades locals té com objectiu principal donar a
conèixer, per una sèrie de motius, algunes de les construccions rurals del terme municipal de Campos. Primerament, assenyalar que a cada un dels autors del present
estudi, ja fa anys que ens interessa tot allò que fa referència a les construccions de
pedra en sec i de forma molt específica, les barraques. El segon motiu, és que al llarg
dels nostres passeigs per la foravila del migjorn de Mallorca, veim com de cada dia,
el ric patrimoni arquitectònic rural nostre, es va deteriorant ja que moltes d’aquestes
construccions es fan malbé per la seva falta de funcionalitat .
Amb la participació en la present jornada desitjam aportar el nostre petit gra d’arena
perquè la gent en general i les institucions en particular es facin ressò de la importància de conservar aquest interessant i a la vegada infravalorat patrimoni de la
pedra en sec, aixecat amb les mans i la suor dels nostres avantpassats. En un article
vàrem escriure:
Les construccions de pedra seca formen part de la nostra arquitectura popular; eren, i encara són, vertaderes obres d’enginyeria, que al llarg del
temps, i havent perdut la funcionalitat per la que foren construïdes, s’han
anat arraconant en detriment als nous tipus de vida. Però és ben sabut què,
amb l’arquitectura l’home exerceix el seu habitar, creant llocs per viure –
temps en espai, com diria Hegel -, però com la pròpia naturalesa, les construccions canvien, i des del temps en que s’habitaven les barraques fins ara,
i com el nostre món, han canviat. Avui en dia amb els mitjans que disposam
1
ROSSELLÓ VERGER, V. Mª.: “Anotacions a la toponomàstica del Migjorn i Xaloc de Mallorca”, BSAL,
32, p.38.
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ens pareix impossible que les persones, i fins i tot , les famílies senceres, poguessin viure en aquestes barraques. 2
Per tant l’objectiu principal és recalcar el que hem escrit en moltes ocasions i ho
hem explicat en moltes ponències, si una cosa es coneix es valora, si es valora s’estima, i si s’estima es conserva.
Dels tres autors d’aquesta ponència, en Celso i en Joan, ja hem duit a terme un extens treball de recerca de barraques de pedra en sec en el municipi llucmajorer (unes
1400) i també hem estudiat les que hi ha en el Parc Natural de Mondragó, igualment,
aprofitant l’estança durant els caps de setmana i l’estiu a sa Ràpita havíem començat
a estudiar-ne algunes de Campos, mentre que en Sebastià ja duia un cert temps immers en l’estudi i catalogació d’elles. Això ha propiciat que uníssim els nostres esforços per treballar conjuntament en el present treball, que segurament amb el temps
anirem ampliant.
Sí que voldríem especificar que al llarg de la present ponència diferenciarem i compararem constantment les barraques de Llucmajor amb les de Campos, ja que en aquest
primer terme municipal, com hem esmentat abans, n’hem estudiades una quantitat
respectable, degut a que la seva densitat per quilòmetre quadrat és molt major.
Aspectes físics del terme municipal de Campos
Per entendre les característiques geogràfiques de Campos ho podem fer en sentit
metafòric, això és, comparar-lo amb una forma de ferradura, on la part central, seria
una planura al·luvial mentre que la part dels costats és una pujada cap als municipis
limítrofes de Llucmajor, Porreres, Felanitx, Santanyí, i molt poc, cap al de ses Salines.
En aquesta zona de més altitud hi abunda la pedra calcària, mentre que a la part de
la costa hi trobam es Salobrar i arenals amb dunes fòssils i actuals.
La garriga, amb els pins, ullastres i les mates abunda per la costa i per les zones més
altes, mentre que no és tan freqüent a la part del centre del terme on abunden els
horts.
Aquestes característiques són importants ja que hi ha una relació entre elles i la
forma de construcció de les barraques. Hem de pensar que el material bàsic emprat
en la seva construcció, és la pedra que el pagès extreia de la seva finca quan l’acondicionava per al conreu i els troncs dels ullastres o mates de quan netejava la garriga.
[Cartografia 1]
2
CALVIÑO FRAU, C.; CLAR MONSERRAT, J.; CALVIÑO ANDREU, C.: “Les barraques, un patrimoni a conservar (I)”, Llucmajor de pinte en ample, 258, p. 38-40.
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Característiques generals i classificació de les barraques de pedra en sec de Campos
Quan férem l’estudi de les barraques del terme municipal de Llucmajor elaboràrem
una classificació segons el mode de construcció, no per la seva funcionalitat. El resultat final fou quatre tipologies principals Roter, Carro, Curucull i Establidor, a més,
d’un altre grup anomenat Altres, ja que els seus paràmetres no s’ajustaven als anteriors, aquest darrer subdividit a la vegada en dues parts, les que fan referència a vuit
professions de persones i l’altra a vuit hàbitats d’animals. 3
Ara bé, amb les barraques estudiades de Campos, sembla que aquests conceptes tipologies i funcionalitats – que eren tan clars per el terme municipal de Llucmajor,
en aquest cas són més difícils de destriar ja que seria necessari dur a terme un estudi
més nombrós de barraques. Per aquest motiu, no podem fer-ho igual i, per això, es
fa necessari dur a terme una classificació diferent, que tal vegada amb el temps podria sofrir modificacions.
Les barraques de Campos, segons el nostre estudi desenvolupat fins a l’actualitat,
es poden classificar en tres tipus, de planta rectangular amb o sense cantonades, de
curucull i de carro. Encara que d’aquesta darrera tipologia no n’hem localitzades
massa. Voldríem incidir que la present classificació no té res a veure amb la seva
funcionalitat.
Totes les barraques, sense excepcions, tenen els paraments de pedra en sec amb un
encadenat de pedres irregulars sense gaire ordre, que serveix per tancar-los i donarlos més consistència. Mentre que la coberta, com veurem, pot variar. Consten d’un
sol portal d’accés al seu interior, amb les branques plurilítiques i per sobre una llinda
que pot ser d’una o dues lloses.
Quan les observam ens pot semblar que els paraments són de paret verda, ara bé,
això no és així, ja que totes les estudiades són de paret seca, el que passa és que el
seu interior i en altres ocasions el seu exterior, a vegades ha estat referit. [Gràfic 1]
La presència de rebostets i foganyes al seu interior, denota que eren habitades com
a mínim temporalment. Així com la presència d’una menjadora, ens indica la relació
amb un animal de càrrega. La localització d’un forn al costat d’una d’elles, ens fa pensar que la temporada d’estatge a la barraca era un poc més llarga. Una altra de les
seves funcionalitats era per guardar els utensilis que els pagesos empraven.
CALVIÑO ANDREU, C.; CLAR MONSERRAT, J.: “Las “barraques”, construcciones rurales en el término
de Llucmajor (Mallorca). Una visión general”, a GARCIA LANCIANO, J. (dir.): I Congreso Nacional de Arquitectura Rural en Piedra Seca., II, Albacete, 2001, p. 652.
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Barraques de planta rectangular sense cantonades
Exteriorment, una majoria d’aquestes barraques del terme municipal de Campos,
tenen una característica comuna molt important, és l’absència de cantonades, és
com si fos un rectangle amb els vèrtexs corbats. Aquesta peculiaritat les diferencia
de totes les que hem estudiades. A Llucmajor, n’hem localitzades molt poques amb
aquesta tècnica constructiva i, cosa curiosa una amb aquestes característiques és la
de doble curucull situada a na Gudina que és un antic sementer de la possessió des
Llobets que fa partió amb el terme municipal de Campos.4
Una altra característica molt important i que les fa singulars respecte a altres estudiades o observades per qualsevol indret de Mallorca, és la coberta de pedra en sec
amb el paladar construït amb una volta de canó espigada formada per arcs, un al
costat de l’altre, fet de pedres planeres adobades posades de fil. Dóna la sensació,
quan estàs en el seu interior, de què t’han de caure al damunt. L’exterior de la coberta es cobreix de terra, impermeabilitzant-la. A Llucmajor, igualment, aquesta tècnica d’emprar la volta de canó amb les característiques descrites és inexistent,
solament n’hem localitzada una devora les cases de la possessió de Capocorb Nou.
Barraques de planta rectangular amb cantonades
Per altres indrets, entre ells, en el terme municipal de Llucmajor, Santanyí... les barraques de planta rectangular emprades sobretot pels roters, són en cantonades. Tenien les cobertes construïdes amb un entramat format per jàsseres, bigues, llenyams
i a sobre unes pedres planeres i terra. A Campos, sembla que la distinta forma constructiva adoptada, possiblement, era degut més que a la manca de la matèria prima
per fer l’embarrat de la coberta, com és l’ullastre, a que els paredadors preferien la
dita tècnica constructiva de volta de canó. D’aquest tipus, com les de Llucmajor, solament n’hem localitzada una a sa Vinyola devora la partió del terme de Campos
amb el de Llucmajor, malgrat tot esfondrada, es dedueix que tenia la coberta de llenyams, ja que encara és visible una jàssera travessera i el lloc on descansava la jàssera
principal. Aquesta tècnica segurament fou emprada pel constructor per estar situada
en una zona de garriga, on el roter tenia el material a l’abast.
Barraques de curucull
Les barraques de planta quadrangular o circular, segueixen la tècnica constructiva
CALVIÑO ANDREU, C.; CLAR MONSERRAT, J.: Les barraques de Llucmajor, una arquitectura popular.
Palma, 1999, p. 74.
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general a totes les barraques estudiades en els altres termes municipals. Tenen els
paraments de pedra en sec i sobre ells s’aixeca la coberta de pedres planeres formant
anells circulars que es van tancant, disminuint de diàmetre, fins arribar al seu curucull
que es tanca amb una pedra de pla anomenada tapadora5. Es a dir, s’empra l’aproximació per filades.6
Els constructors d’aquests tipus de barraques per aixecar la coberta empren una tècnica anomenada vuitavat que consisteix en col·locar grans lloses planeres en els seus
vèrtexs interiors, i d’aquesta manera, la planta encara que sigui quadrada propicia
que la coberta agafi la forma circular.
Barraques de carro
Les barraques de carro no són massa corrents en el terme municipal de Campos.
Aquestes a Llucmajor per exemple les trobam a prop de les cases, adossades a les
barraques de roter o aïllades enmig del sementer.
Són de planta rectangular, encara que solament tenen tres paraments, dos de llarguers i un de curt. La coberta està formada per dues jàsseres travesseres i dues de
llargueres que van en sentit longitudinal, a damunt hi descansa un entramat de
troncs d’ullastre i per sobre s’hi posen lloses o pedres planeres col·locades com si
fossin teules. I com en totes les cobertes de les barraques s’acaba amb un recobriment d’una capa pitjada de terra.
Barraques de Campos estudiades
S’Alqueria Fosca
De planta rectangular sense cantonades, és a dir, amb els caires arrodonits. Els paraments són de pedra en sec i la coberta de pedra amb volta de canó recoberta de
terra. Té un encadenat de pedres verticals i una fiola de marès a sobre. Un únic portal
d’accés amb branques i llinda de marès, desplaçat cap a la dreta.
Al seu interior i en el parament posterior, hi trobam una foganya amb un rebostet al
costat a plom amb el portal d’entrada i un sol rebostet a mà esquerra del portal, en
el parament anterior. En el parament curt de l’esquerra, que és on ha perdut la coCALVIÑO ANDREU, C.; CLAR MONSERRAT, J.: “Las “barraques”, construcciones rurales …” p. 664.
SACARÉS TABERNER, M.: “Las construcciones de falsa cúpula de Llucmajor. Una visión general” a GARCIA
LANCIANO, J. (dir.): I Congreso Nacional de Arquitectura Rural en Piedra Seca., II, Albacete, 2001,p. 672.
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berta, hi ha una menjadora, bastant allunyada del portal. El seu estat és precari,
degut a la pèrdua de part de la coberta. [Planimetria 1] i [Fotografia 1]
Sa Vinyola
L’entorn on està edificada aquesta barraca és una zona de garriga i pinar, on les separacions de rotes, actualment encara són perfectament visibles, condició que ens
indica la funcionalitat de la barraca. [Fotografia 2]
Aquesta barraca es va reconvertir en una de roter. Originalment era una barraca de
curucull de planta quadrangular de 4,50 x 4,50 m., a la que es va adossar a la part
anterior un altre cos, format per dos paraments llargs i un de curt, formant una
planta rectangular i convertint-se tot en una sola construcció, amb un portal d’accés
pròxim al de la barraca original, de branques plurilítiques amb una gran llosa sense
adobar a la part superior.
A l’interior hi ha una menjadora que ocupa tot el parament curt i un rebostet en el
parament posterior. La coberta, actualment esfondrada, estava formada per un entramat d’una jàssera i una biga amb llenyams d’ullastre, dels que encara queden restes visibles dins la barraca. [Planimetria 02]
Adossat externament al parament posterior de la barraca de curucull, hi ha un pujador. El pujador és present a quasi totes les barraques de Llucmajor, encara que no
és tant corrent a les de Campos. La seva funció era perquè el pagès o roter pogués
accedir a dalt de la barraca i així poder arreglar la coberta en cas de deteriorament
i també per tornar a posar la terra que havia caiguda per l’erosió.
Al costat de la barraca actual, hi ha un corral de forma irregular, característic en les
barraques de roter. [Planimetria 02.01]
Devora Son Blai Mas
Conjunt de dues barraques, una més gran que l’altra, adossades per dos dels seus
paraments llargs. La més petita no ha estat estudiada interiorment ja que està tancada. Exteriorment, presenta una planta rectangular amb els caires arrodonits i coberta de dues vessants. Té el portal d’accés en un dels paraments curts amb branques
i llinda de marès, orientat cap a ponent. En el parament curt posterior hi ha un finestró de ventilació. Visualment hem pogut observar el seu interior, a través d’un
portelló obert, on es pot veure una menjadora que ocupa tot el parament posterior
i un prestatge a mà esquerra. [Planimetria 3] i [Fotografia 3]
La més gran, de planta rectangular amb els caires arrodonits, té un únic portal d’accés
orientat a migjorn, amb branques i llinda de marès, i a la part més alta d’un dels pa148

raments curts hi ha dos finestrons de traça quadrangular i un de circular per ventilació. Exteriorment té un encadenat de pedres irregulars únicament en els paraments
llargs i un voladís de llivanyes de marès, en el parament posterior. Sobre el portal
també té un voladís amb pedres del mateix encadenat. Interiorment presenta una
volta de canó de pedres adobades, amb una alçada màxima de 2,60 m.
Al seu interior, a la part dreta hi ha una menjadora amb una fermadora d’ullastre en
cada un dels angles. També hi trobam dos rebostets, una cisterna i una foganya.
A l’exterior, a mà esquerra del portal, hi ha la fibla per on es recollia l’aigua de la cisterna
i a la part superior, on s’ajunten les dues barraques, hi ha practicada una canal per recollir les aigües de les cobertes. A la part posterior de la barraca gran hi ha un corral.
Ses Cases Noves
En aquest indret hem estudiat tres barraques.[Planimetria 9]
La primera d’elles està adossada a una de les parets del camí d’establidors. És una
barraca de planta rectangular amb cantonades i coberta de dues vessants, sense encadenat. Té el portal d’accés en un dels paraments curts orientat cap a llebeig, amb
branques plurilítiques i dues llindes de pedra a sobre, que es besen. [Fotografia 4]
El seu interior presenta una volta de canó amb pedres planeres adobades. Dins un
parament curt hi trobam una menjadora practicada amb un arc de mig punt. A la
raconada de la dreta devora la menjadora hi ha una fermadora de pedra.
En el parament llarguer de l’esquerra hi ha un rebostet, posteriorment adaptat per
nieró o ponedor de gallina i un arc de mig punt a nivell del sòl, amb un espai practicat
dins el parament, de funció desconeguda.[Planimetria 8]
La segona barraca estudiada té la planta de forma rectangular amb coberta de dues
vessants, sense cantonades i un encadenat a dalt dels paraments. La coberta és de
volta de canó de pedres. Té el portal a un dels paraments llarguers, una mica desplaçat a l’esquerra. Interiorment hi ha una foganya a la raconada esquerra del parament posterior i una menjadora que ocupa tot el parament lateral dret, allunyada
del portal d’accés.[Fotografia 5] i [Planimetria 7]
La tercera barraca, situada a la vora del camí, és de planta rectangular (4,30 x 4.60
m.) sense cantonades i encadenat a dalt dels paraments laterals. La coberta és de
volta de canó de pedres. El portal està a un dels paraments curts desplaçat cap a la
dreta. El seu interior presenta una foganya a la raconada esquerra amb xemeneia
que sobresurt a l’exterior i un rebostet apropat a ella. Dins la raconada de l’esquerra
del parament posterior hi ha una menjadora amb un coster de fusta i una fermadora
d’ullastre.[Fotografia 6]
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Es Turó des Figueral
En aquesta zona també hem estudiat tres barraques. Una de curucull, una de bestiar
i l’altra creim que és d’establidor. [Planimetria 17]
La barraca de curucull és de planta quadrangular (5,30 x 5,30 m.) i 3,40 m. d’altària
màxima. Exteriorment no presenta encadenat. Interiorment hi ha un rebostet i una
foganya de traça adintellada a les raconades del parament anterior i dues menjadores amb senzilles fermadores de fusta, a les raconades del parament posterior. Sembla que, pels seus elements interiors, tenia la funcionalitat de roter. [Fotografia 7] i
[Planimetria 18]
La de bestiar és de planta quadrangular amb coberta de dues vessants, amb portal
de branques plurilítiques amb una sola llinda a sobre i un petit tancat davant el parament anterior. La coberta interior està formada per 12 llenyams que descansen
sobre una jàssera i no presenta cap element interior. Té una altària màxima de 2,25
m. i una altària de 1,35 m. en els paraments. Segurament era per a porcs. [Fotografia
8] i [Planimetria 19]
L’altra barraca de planta rectangular és una mica més gran (4,60 x 5,20 m.) amb portal desplaçat cap al parament de l’esquerra i dues llindes que es besen, presentant
en el seu interior dues menjadores dins el parament posterior, amb una fermadora
de pedra en cada una de les raconades. La seva coberta també és d’embarrat amb
15 llenyams descansant sobre una jàssera. L’altària màxima exterior és de 2,00 m. i
1,40 m. en els paraments laterals. [Fotografia 9]
Sa Canova
En aquesta zona vàrem estudiar dues barraques, ambdues de traça similar amb volta
interior de pedres. [Planimetria 6], [Fotografia 10] i [Planimetria 5]
Una d’elles més gran que l’altra (5,25 x 7,05 m.) de planta rectangular amb coberta
de dues vessants i portal en un dels paraments curts, de branques de blocs de pedra
amb una llinda a sobre. Els paraments laterals tenen un encadenat. Interiorment hi
ha un rebostet a cada una de les raconades del parament anterior, la de l’esquerra
de traça circular. Cap a la meitat del parament de la dreta hi ha una foganya i una
menjadora que ocupa tot el parament posterior amb una fermadora d’ullastre a la
raconada de la dreta. La coberta és de volta de canó de pedres amb una altària màxima de 2,40 m.
L’altra barraca també és de planta rectangular (4,30 x 4,70 m.) de dues vessants i un
encadenat sobre els paraments laterals. El portal es troba en un dels paraments curts
amb una llinda a sobre. Al costat dret del portal hi ha una fermadora de pedra. Inte150

riorment hi ha un rebostet a la raconada esquerra del parament anterior i una menjadora que ocupa tot el parament posterior.
Son Nofret
En aquesta zona també hem estudiat tres barraques, una de carro, una altra que
creim que és d’establidor i una altra de curucull.
La de carro correspon a una barraca anterior a la parcel·lació de la finca i a la que es
va adossar la paret de separació de la tanca. Està molt deteriorada i ha perdut la
seva coberta, conservant només els seus paraments. Però, així i tot, conserva dos
elements corresponents a dues fermadores de pedra, una en el parament exterior i
l’altra a la raconada esquerra interior. Al costat del parament exterior esquerra, seguint l’amplària de la barraca, s’hi ha adossat altres pedres, possiblement extretes
del seu voltant o també procedents de la seva coberta. [Fotografia 11 i 12] i [Planimetria 12]
Una altra barraca de tipologia de roter, possiblement es va construir quan es va parcel·lar la finca matriu. És de planta rectangular amb coberta de dues vessants i un
portal ample (1,00 m.) amb branques plurilítiques de pedres i una gran llinda a sobre.
Interiorment presenta dos rebostets i una menjadora de traça circular de pedres
amb un senzill coster, adossada a la raconada dreta posterior, i amb una fermadora
de pedra en el parament lateral de la dreta. La coberta presenta una volta de mig
canó de pedres. [Fotografia 15] i [Planimetria 14]
La barraca de curucull és de planta rectangular irregular. La façana principal és un poc
més llarga que la posterior. Es pot observar un encadenat en dos dels seus paraments.
La façana anterior té un portal adovellat en dues llindes i no conserva l’encadenat,
però sí un llindar. El parament lateral de l’esquerra presenta un rebaix cap a la cantonada anterior, probablement fet amb posterioritat a l’habilitar l’únic rebostet interior,
com a finestró de mira per un caçador. [Fotografia 13] i [Planimetria 13]
El curucull interior és de traça rectangular irregular, com si fos una piràmide truncada
i per tant diferent als que formen una traça circular. El tancament està format per
una pedra planera, a mode de tapadora.
Ses Comunes
Barraca de planta rectangular amb cantonades de la tipologia d’establidor, amb portal en un dels paraments curts i coberta de volta. Presenta dos encadenats en els
paraments llarguers. No vàrem poder estudiar el seu interior perquè estava tancada.
[Fotografia 16] i [Planimetria 20]
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Devora Sa Barrala
De planta rectangular sense cantonades, amb el portal en un dels paraments llarguers. Interiorment la volta, és de peces de marès amb algunes pedres. Té foganya
a la raconada esquerra del parament posterior i un rebostet en un dels paraments
curts. A la raconada dreta del parament posterior hi ha una menjadora amb coster
de fusta, imbuïda en el parament.[Fotografia 17] i [Planimetria 11]
Son Elegant
Barraca de planta rectangular de tipologia de roter amb cantonades i portal en un
dels paraments llarguers. Exteriorment a la façana té una fermadora de pedra i un
finestró. Els dos paraments llargs presenten una forta inclinació. Interiorment té una
volta de mig canó, una foganya, una menjadora i un rebostet a una de les raconades.
[Fotografia 18] i [Planimetria 10]
Sa Comuna
Petita barraca construïda aprofitant el gruix d’una paret de més de 2,00 m. d’amplària, i és de reduïdes dimensions amb una alçada de 1,50 m.. El paladar interior presenta una coberta de 4 lloses. Exteriorment, al final de la paret hi ha una fermadora
de pedra. [Fotografia 19] i [Planimetria 04]
Orientació de les barraques estudiades
La majoria de les barraques estan orientades cap a xaloc, unes altres cap a migjorn
i llebeig. Aquesta orientació era per rebre durant el dia la major quantitat de llum
solar i evitar durant l’hivern els vents frescs del nord. A l’interior de les barraques
es dóna la inversió tèrmica, això és, que quan a fora fa fred al seu interior és calent,
i al revés, quan fa calor a defora, al seu interior hi fa frescor. [Gràfic 2]
Epíleg
Així com hem començat, volem acabar, i és fent una crida a tota la gent perquè se fixi en
el ric patrimoni arquitectònic rural que tenim i la necessitat que hi ha de conservar-lo.
Les barraques són un element més del paisatge rural del Migjorn i com a tal se n’han
de tenir cura i evitar la seva desaparició. Molta de gent valora les coses solament en
el sentit material o si pot treure’n un profit. Sabem que les barraques no tenen funcionalitat i que actualment solament es poden conservar si ho agafam com una tasca
tant individual com col·lectiva, com un element important que forma part del ric patrimoni etnològic mallorquí, i en aquest cas, campaner.
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Creu de s’Hort des Campament
Domingo Llull Capó

Tipus: Creu de terme
Titular: Municipi de Campos
Nom comú: Creu de Terme commemorativa
Títol: Creu des Campament.
Classificació: Mobiliari religiós popular
Tipologia: Devocionari
Elements: 2, la creu i la columna o pilar
Ubicació urbana: carretera de la Ràpita, km. 2,000
Matèria: Metàl·lica
Tècnica: obra i fundició de ferro
Datació: 1920
Descripció estructures:
Base. La base és quadrada, de 30 cm. d’altura, de marès arrebossat
El fust. És metàl·lic de secció rodona
Capitell També metàl·lic de secció rodona
Creu Llatina de braços rectes amb terminacions amb florons i decoració vegetal
entre els braços i el peu . Presenta la mateixa decoració a ambdues cares.
Notes històriques:
S’Hort des Campament són uns terrenys del terme de Campos, situats entre Son
Moll i Son Cusseta, que provenen de Son Cosmet.
Son Cosmet, el 1863 tenia 197 quarterades, la dividia la carretera reial de Campos a
Sa Ràpita, avui Ma-6030, pren el nom de Cosme Lledó Oliver. Tenia, a banda i banda
de la carretera, una part de terra de conreu (dues terceres parts de la possessió) i a
l’altra banda, la resta de la possessió, que era pleta. La creu s’instal·là mentre era
pleta. Des de fa devers seixanta anys es convertí en hort per transformació de la
pleta i per haver-hi bastit un pou d’aigua de vena que permet el reg. Pel que fa referència a es Campament és degut a l’establiment provisional d’un campament militar
just acabada la Primera Guerra Mundial, quan encara era la pleta de Son Cosmet.
Entorn a 1920, el propietari del terreny, per deixar constància del lloc on s’havia dit
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missa per a la tropa, instal·là la creu; una creu que tenia en el pati del casal pairal de
Can Blanc en el carrer Major a Campos. Aquesta casa avui és desapareguda per construir un edifici de multipropietat horitzontal.
El tros de terreny o lloc primer va ser conegut com es Campament i, posteriorment,
en convertir-se en hort, prengué el topònim de s’Hort des Campament.
Per entendre el perquè s’instal·là provisionalment un campament militar a la pleta
de Son Cosmet i el 1920 s’hi ubicà la creu, hem de començar la història quatre anys
abans: el 1916.
El 1916, arran de l’estada durant unes hores d’un submarí alemany al port de Cabrera, l’Estat espanyol expropià aquesta illa a la família Feliu. A canvi en pagà la quantitat de 362.148 PTA., que si bé mantengué els drets de reversió. Aquell any, el 7 de
juliol, una Reial Orde manava que Cabrera, Conejera, Redonda, Imperial, islas adyacentes y tres millas de mar alrededor fossin ocupades militarment per tal de mantenir
la neutralitat espanyola enfront a la Triple Aliança o a la Triple Entente durant la Primera Guerra Mundial. Es justificava aquesta ocupació pel fet de què el port de Cabrera había sido violado reiteradamente por navíos beligerantes.
El rei Alfons XIII d’Espanya (Alfons de Borbó i d’Habsburg - Lorena) amb 30 anys d’edat i 10 anys de reinat, a més a més casat amb Ena de Battemberg (que prengué el
nom de Victòria Eugènia quan és cristianitzà per a poder casar-se amb Alfons) de la
casa reial anglesa, disposà d’aquesta mesura per evitar el que havia passat uns mesos
abans (octubre de 1915) quan les forces aliades havien desembarcat a Salònica, en
una Grècia també neutral, però dividida entre simpatitzants del aliats (Venizelos) i
dels alemanys (el rei Constantí era cunyat de l’emperador Guillem II de Alemanya)
obligant a Grècia a entrar en la Guerra del costat dels aliats. La Reial Orde de 7 de
juliol de 1916 és una mesura enèrgica que no trobà emperons en la societat espanyola i que demostrà als aliats i als alemanys el posicionament neutral espanyol. El
1916, el veí Portugal també entrà en Guerra del costat dels aliats. S’ha de valorar,
per tant, el gran esforç polític, militar i diplomàtic del rei Alfons XIII per mantenir la
neutralitat espanyola.
El sub-arxipèlag de Cabrera, pertanyent al municipi de Palma, va tenir com a primer
propietari després de la conquesta del Rei Jaume I, Ferrari de Sant Martí, paborde
de Tarragona, que el 1248 cedí el domini útil de l’illa a Bernat de Claramunt i a Guillem Huguet, els quals tengueren prou feina en defensar-lo de les incursions dels pirates sarraïns que volien utilitzar-lo com a base logística dels seus atacs a la viles i
alqueries de la costa mallorquina. El 1245, els descendents d’en Claramunt i de n’Huguet cediren els seus drets a Bernat Saragossa, el qual s’encarregà de defensar i con170

servar el castell, únic element dissuasori contra els atacs dels pirates argelins. El
1439, Bernat Saragossa cedí els seus drets als Berard, de Palma. El 1537 Joan Odon
de Berard féu donació dels seus drets sobre l’illa a Pere Malferit, el qual intentà poblar-la, sembla que sense fortuna. El castell fou destruït i restaurat alternativament
els anys 1534, 1540, 1556, 1557 i 1583. El 1698, després de ser restaurat i millorat ,
el castell passà a estar sota el domini de la Universitat de Mallorca. El 1709, per extinció de la descendència masculina dels Sureda, l’illa passà als Fontirroig. Succeí
més tard als fideïcomisos dels Fontirroig, els Morell, de la línia de Pastoritx. Els Morell
de Pastoritx són la segona casa i està dividida en diverses línies, és una de les famílies
de la noblesa illenca amb major nombre de membres, representada en la figura de
Salvador Morell Esteve (1787-1857). El 1878 Pere Morell i Fontirroig, hereu de cabrera, féu donació de l’illa a Miquel Umbert Burgués. El 1890, per extinció de la línia
masculina dels Umbert passà a Jacint Feliu i Ferrà de la Mola, que hi morí el 1903.
Els Feliu feren gran millores, fundaren Vila Cristina (nom de la reina regent Maria
Cristina en aquells moments i mare d’Alfons XIII), repoblaren l’illa de vinya i la dotaren d’un servei regular de vaixells de vapor que la comunicaven amb Palma.
Acabada la Primera Guerra Mundial, el darrer Tractat de Pau va ser firmat el 12 de
novembre de 1920. Aquell any, la tropa de Cabrera ja no era necessària tan nombrosa i podia ser tornada al Quarter de Palma, del qual depenia funcionalment, amb
les corresponents llicències de servei i permisos. L’activitat econòmica mallorquina
es caracteritzava per una postració generalitzada degut a la disminució del comerç
de cabotatge, un cert bloqueig de l’activitat bancària i financera i, principalment, els
problemes de l’atur i del proveïment de les primeres matèries. Això afavorí que els
primers anys de la postguerra fossin especialment difícils per a qualsevol tipus d’activitat econòmica. Els moviments socials i sindicals eren ben palesos. El 1917, s’havia
inaugurat la via fèrria Palma – Santanyí, amb parada a Campos, banyos de Sant Joan
i Ses Salines. Per tant aquell any de 1920, el tren, era el medi ideal per traslladar la
tropa fins a Palma. La situació social no feia aconsellable establir un campament militar molt a prop de les poblacions, i era necessari cercar un lloc que permetés el reagrupament de la tropa mentre, en tandes, era traslladada des de Cabrera a
Mallorca.
La família Morell era la propietària de la pleta de Son Cosmet a més de la possessió
de Son Lledó d’en Blanc. Els Morell s’havien caracteritzat per seguir la carrera militar,
varis d’ells capitans de la Guardia Reial, tinents coronels d’infanteria o membres de
les Reials i Distingides Ordes de Sant Hermenegild i de Carles III, a més de ser condecorats amb vàries creus de distinció per accions de guerra. La cessió, per un temps,
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de la pleta de Son Cosmet, a dos quilometres de Campos, resolgué el problema logístic militar. Uns mesos més tard, el propietari de la pleta va fer instal·lar la creu de
ferro que ha arribat fins els nostres dies, i un altar per tal de deixar constància del
lloc on s’havia dit missa per la tropa i per si s’estrevenia altre ocasió.
La creu de ferro estava ubicada a la casa pairal dels Lledó de Can Blanc, al carrer
Major de Campos, que per extinció de la branca masculina dels Lledó passà als Morell. Al peu de la creu hi ha l’escut heràldic dels Lledó.
Actualment s’Hort des Campament es propietat de la família.
Descripció detallada de la creu
Creu llatina de braços rectes amb terminacions amb florons polilobulats als braços
i a la capçalera. Decoració vegetal entre els braços i el peu. Presenta la mateixa decoració a ambdues cares.
És la creu més desconeguda de tot el municipi. Sobre una columna metàl·lica formada per un sol element hi descansa un capitell, també rodó, que té col·locat al seu
damunt una creu de ferro molt treballada.
La forma d’aquesta creu, la qual, és la suma de la creu llatina convencional més una
sèrie d’aspes o X, recull un nombre important de significacions.
La X, que correspon a la primera lletra de la paraula Crist en grec i que, també, té
una significació baptismal. La suma de puntes que forma aquesta creu, vuit, és per
als cristians el símbol de la regeneració i de la vida eterna. La multiplicació de la X
en forma de raigs, significa la omnipresència de Crist.
Els extrems trifoliats dels braços principals són el recordatori de la Trinitat i de la Resurrecció. Una de les fulles vegetals és el tronc principal d’una flor de llis que, com
ja hem vist a altres creus, és símbol de la puresa i de la innocència, també símbol
marià en aplicació a la verge Maria d’aquella lloa bíblica “com a lliri entre cards és la
meva estimada entre les donzelles”.
El cercle que uneix els diferents braços de la creu simbolitza el Déu com a centre de
totes les coses. Dins aquest cercle hi degué haver un gruixat vidre tallat engastat,
fet que es justifica per la presència d’una ànima de ferro que el devia aguantar.
En els quatre punts del cercle hi ha una flor de llis, ja comentada, que sembla senyalitzar els quatre punts cardinals de clara identificació respecte als moviments solars, la seva noció fou molt primerenca en l’evolució de la humanitat: lloc de
residència dels morts (nord), del naixement o de la regeneració (est), de la plenitud
(migdia o sud), i de la decadència o del tard (oest). També els punts cardinals desenvolupen un paper decisiu per la necessitat experimentada per l’home d’orientar172

se: determinar el seu lloc d’assentament i organitzar el seu entorn.
Els motius vegetals són presents a diversos indrets de la creu i del peu, en termes generals, la vegetació mostra immediatament el fenomen de la fecunditat, sobre tot com
és aquest cas que és abundant. Suggereix a més de les nocions de mort i resurrecció,
tan decisives en l’evolució de les religions: els camps són erms al hivern; però en la
primavera es reinicia el cicle, amb la qual cosa resulta que els aspectes de mort i desolació eren transitoris. Així donam pas al concepte “del etern retorn”.
El peu de la creu presenta un motiu vegetal amb la forma d’un brot de cinc fulles. El
brot símbol de l’esperança, a partir de la seva menció com a prova del descens de la
inundació diluvial (Gen.,8,11). Adopta un sentit de triomf en la entrada de Jesús a
Jerusalem (Mat.,21,1-11) que la litúrgia cristiana a servat. A l’edat mitja, la rama, era
tan símbol de castedat com de la regeneració del camp a la primavera. Però aquest
brot presenta cinc fulles: les cinc parts cruciformes de la figura de l’home.
Per acabar, just davall del brot de cinc fulles, hi figura un escut heràldic de la família
Lledó.
Annex

Creu de s’Hort des Campament – detall de la creu
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Detall d’un braç de la creu

Detall del creuer.

Detall del peu de la creu

Detall de l’escut heràldic dels Lledó
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Creu d’en Valero
Domingo Llull Capó
Laura Llull Pou

Tipus: Creu de terme
Titular: Municipi de Campos
Nom comú: Creu de Terme
Títol: Creu d’en Valero
Classificació: Mobiliari religiós popular
Tipologia: Devocionari
Elements: 9 (entre la creu i el capitell o tambor)
Ubicació urbana: Plaça dels Tres Molins.
Matèria: Marès
Tècnica: Paradament en verd
Datació: del segle XVI, 1549.
Descripció estructures:
Base de planta octogonal amb tres escalons.
El fust és de secció octogonal amb un remat estriat i un escut heràldic de Campos
més o manco a la seva meitat de la cara anterior, representant la figura de l’ós mirant
al flanc destre (esquerra de l’espectador).
Capitell de secció octogonal amb vuit figures dins fornícules amb vaneres.
Creu llatina de braços rectes amb terminacions amb florons i decoració vegetal entre
els braços. Hi ha representat a la cara anterior Jesús crucificat i a la cara posterior
no té cap casta d’ornamentació
Notes històriques:
La urbanització de la zona on es troba la creu d’en Valero es realitza a partir del segon
quart del segle XX, formant la plaça triangular des Tres Molins que formen les carreteres de Santanyí, de Ses Salines (es Palmer) i sa Barrala (salines i platja des Trenc).
Tal vegada per això no està, com a creu de terme, en la ubicació original si bé l’orientació es correcte.
Fou construïda el 1549. El 10 de març mestre Francesc Ginart, picapedrer, va rebre
5 lliures i 5 sous corresponents a 17 jornals i mig que necessità per fer la creu d’en
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Valero a raó de VI sous el jornal. Intervengueren també Cosme Gil, Gregori Vedell i
Francesc Garcia. Aquest rebé 4 lliures i 10 sous i són per una clau ha tallada de pedra
de Santanyí la qual nos ha de donar per la isglésia i per un creuer nos ha donat per
la creu dita den Vualero que havem adobada. (Fotografia 1)
Per l’obra Miscel·lània campanera, de Miquel Roig Adrover, es conegut que l’actual
creu és la reproducció de la creu que va existir al mateix indret des del 1549. El 10
d’octubre de 1933, va ser enderrocada, tal vegada per raons d’urbanització de la
zona (Pla Ordenació Urbana de 1932). L’escultor Joan Serra, el 1937, va fer l’actual
reproducció que va ser beneïda el 17 d’abril d’aquell any. A més de Joan Serra, participaren en la construcció el picapedrer Francesc García. (Fotografia 2)
Es conegut que el 3 de maig, es beneïen els fruits davant d’aquesta creu. El 3 de
maig, és la festa de la Invenció de la Creu, una festa occidental, encara que amb
aquest nom (vol dir Trobada) volia recordar la devolució de la creu per Heracli. Heracli I (Capadòcia 575 – Constantinoble 641) és un emperador bizantí (610-641); centrà els seus esforços en combatre els perses, i els vencé el 628 i tornà solemnement
a Jerusalem la creu de Crist (631) que s’havien endut els perses derrotats.
Descripció detallada del capitell
En el capitell estan representades diverses imatges amb el següent ordre, a partir
de la cara anterior: sant Julià, santa Basilisa, sant Jaume menor, beat Ramon Llull,
sant Antoni de Viana, Mare de Déu del Roser o del rosari, sant Silvestre i sant Bonaventura. (Figura 1) i (Fotografies 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11)
Sant Julià i santa Basilisa
Hagiografia
Sant Julià va néixer a Antioquia, capital de Síria, entorn a l’any 250. Rebé una educació cristiana. Quan arribà a la majoria d’edat, els seus pares l’obligaren a casar-se
amb Basilisa. Se li aparegué, en somnis, un àngel assegurant-li que, al igual que la
seva futura esposa, mantendria el seu propòsit de viure en castedat.
En aquells anys, els emperadors Dioclecià i Maximilià emprengueren una sanguinària
persecució contra els cristians. Per això enviaren a Antioquia el seu lloctinent anomenat
Marcià, persona caracteritzada per extrema crueltat, manant prendre a Julià, entre d’altres. Primer volgué confondre a Julià, seduint-lo amb afalagadores promeses, no aconseguit el resultat esperat passà a les amenaces. Tot va ser inútil. Marcià manà, llavors,
fuetejar-lo, però el fuet es tornà contra els botxins, un dels quals perdé un ull. Per pregàries de Julià, el cel obrà el prodigi de restituir-se’l. El lloctinent de Dioclecià, irritat,
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ordenà que Julià fos conduït pels carrers completament nu (en vergonya pública).
Un fill de Marcià, anomenat Celsus, que contemplà el pas de Julià pels carrers, li
semblà veure’l completament rodejat d’àngels i es llençà als seus peus sol·licitant
sofrir el mateix martiri de Julià. Malmeté a son pare l’ignominiós tracte que donava
a Julià. Marcià, trasbalsat, manà tancar a la presó al seu fill, però tot just entrà a la
presó aquesta s’il·luminà amb un llum sobrenatural, sorprenent als carcellers.
Les oracions de Julià i de Basilisa provocaren l’enderrocament d’un temple de Zeus,
on les estàtues es feren mil miques. Marcià, cegat d’ira, manà que els degollassin,
però el braç del botxí romangué sec; a continuació els llançaren a les feres, però no
s’aconseguí la finalitat desitjada perquè se jeien als seus peus. Julià i Basilisa demanaren al cel, després de tant patiment, el martiri i, finalment, foren decapitats el 9
de gener de l’any 308. Just passà el succeït del martiri del matrimoni, es produí un
fort terratrèmol que arruïnà una gran part de la ciutat d’Antioquia.
Atributs
Bastó i palma amb assutzena (sant Julià) i assutzena (santa Basilisa). També amb animals ajaguts als seus peus.
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Barquers
Fabricants de naips
Peregrins
Ensostradors
Trobadors
Sant Jaume Menor
Hagiografia
Anomenat menor perquè s’incorporà a l’apostolat de Jesús posteriorment al seu homònim. Es suposa que era fill d’Alfeo i de Maria de Cleofàs, germanastre de la verge
Maria, per tant seria cosí de Jesús, encara que a les escriptures se l’anomena germà
del Senyor. Dirigí i governà l’església de Jerusalem, i com a tal presidí l’important
concili que eximia als gentils de l’observància de la Llei de Moisès, tancant la qüestió
d’acord amb la tesi defensada per Pere i Pau.
L’any 62, després de la mort de Festus, governador de Judea, i abans de l’arribada
d’Albinus, el seu successor, el summe sacerdot Anano convocà a Jaume (Santiago)
davant el Sanedrí per tal d’empresonar-lo aprofitant la manca d’autoritat romana.
Fou condemnat a morir apedregat, però, segons la tradició, abans el tiraren des de
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la part més alta del temple. Les pedres no li feien mal. Un llavaner agafà una verga
amb la que espolsava la roba i la descarregà sobre el cap de l’apòstol, acabant així
amb la seva vida.
De sant Jaume menor es conta que en el Darrer Sopar va fer el vot de no menjar ni
beure res fins que Jesús ressuscitàs. El diumenge de Resurrecció li aparegué Jesús i,
assegut a una taula, li donà un tros de pa al temps que li manifestava: germà meu,
menja el pa, perquè ha ressuscitat el Fill de l’Home d’entre els morts. Sant Jaume
menor és l’autor de la primera de les epístoles catòliques del Nou Testament, anomenades així perquè es dirigeixen a tots els fidels
La qüestió que ha dominat sempre a la iconografia de Jaume menor és la relativa a
la seva semblança física amb Jesús. En base a una carta de sant Ignasi d’Antioquia, i
per raó del seu parentesc, es sap que eren tan semblants que quan es veia a Jaume
es veia a Jesús; així va ser que, per evitar una possible confusió, Judes Iscariot besà
a Jesús la nit del prendiment.
Atributs
Bastó amb forma de maça corbada.
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Bataners (moliners)
Cuiners
Beat Ramon Llull
Hagiografia
Beat mallorquí i autor prolífic d’incalculable influència en el Renaixement, motius
pel qual es justifica la seva iconografia. Generalment, es representa amb alguns atributs propis de la seva activitat com escriptor (llibre, ploma, etc.) i així es representa
en una taula del retaule de la Trinitat, atribuït a Pere Terrencs (finals dels segle XV),
procedent de l’església de l’Esperit Sant de Palma; també s’adverteix en actitud extàtica, que recorda la seva important faceta contemplativa. Al mateix temps, la seva
vida viatgera, apostòlica i summament agitada ofereix motius per escenes dramàtiques, com la de la seva lapidació a Bugia: tal és una de les il·lustracions gravades en
el seu llibre Ars inventiva veritatis (València 1515)
Ramon Llull fou senescal de Jaume, hereu del regne de Mallorca (futur Jaume II de
Mallorca), i dugué una vida cortesana plena. Als trenta anys, es sentí cridat al servei
de la fe. Concebé tres propòsits que havien de guiar la seva vida: 1) treballar per la
conversió dels infidels, sense témer el martiri; 2) escriure un llibre contra els errors
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dels infidels que en fes possible la conversió; i 3) demanar al papa i als reis la fundació
de monestirs per a la formació de missioners. Al cap d’un període d’estudis i de contemplació (1265-1274), escrigué les primeres obres, entre elles el Llibre de la contemplació en Déu. El 1274, al puig de Randa, sentí que Déu il·luminava la seva ment
sobre la manera de fer el llibre que s’havia proposat escriure: és el sistema anomenat
Art Lul·liana. De la formulació i de la divulgació d’aquesta Art de trobar la veritat,
Llull en féu el centre de la seva existència: la va refer mitja dotzena de vegades per
fer-la més comprensible i més eficaç, l’aplicà a diferents camps del coneixement i
assajà molt diverses maneres de divulgació dels seus principis i les seves aplicacions.
En els anys següents, bo i tenint Montpellier i Gènova com a centres d’operacions,
desplegà una activitat incessant. Del 1287 al 1289 feu estada a París amb la intenció
que la Universitat, el centre intel·lectual més important de la cristiandat, conegués
l’Art i que el rei Felip IV el Bell s’interesàs en els seus plans missioners. L’experiència
fou decebedora, perquè l’Art tenia un funcionament massa autònom respecte a l’escolàstica universitària. El fracàs a París el dugué a tornar elaborar l’Art i a simplificarla. El 1292, el trobam a la cort pontifícia; Llull hi féu d’altres visites (1287, 1295,1305),
sempre amb el propòsit d’interessar els diferents papes en els seus plans, però n’obtengué pocs resultats. Aquest mateix any, a Gènova, patí una crisi psicològica que
no superà fins a embarcar-se cap a Tunis amb l’objecte de mantenir-hi discussions
públiques amb savis musulmans i posar a prova l’Art; l’experiència acabà amb l’expulsió. Entre 1297 i 1299, tornà a fer una estada a París. Al tombant del segle, Llull
retornà a Barcelona i a Mallorca, després de molts anys d’absència, on reprengué el
contacte amb la cort mallorquina. Els anys 1301 i 1302, féu un viatge a Xipre i a Armènia Menor, el 1306, realitzà un segon viatge missioner al nord d’Àfrica, a Bugia,
on fou empresonat sis mesos i després expulsat; en el viatge de tornada naufragà
davant les costes de Pisa. Entre el 1309 i el 1311, féu una darrera estada a París, on
polemitzà de manera abrandada amb el corrent averroista de la Universitat, des de
les seves concepcions neoplatòniques tradicionals; alhora, els mestres de les facultats d’arts i de medicina aprovaren oficialment l’Art. El 1311 participà en el concili
de Viena del Delfinat que aprovà la creació de col·legis de llengües per a la formació
de missioners.
Després d’una estada d’uns anys a Mallorca, el 1313, anà a Messina (Sicília) amb el
rei Frederic III el feble. Del 1314 al 1315, féu una estada a Tunis. Morí després d’aquest viatge. Durant la seva vida, extraordinàriament llarga i dinàmica, Llull escrigué
més de 250 obres, tan en català com en llatí o àrab. Es remarcable que tractàs diverses matèries filosòfiques no en llatí, sinó en llengua vulgar; d’aquesta manera,
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Llull, s’avançà alguns segles a la generalització de l’ús de les llengües vulgars en la filosofia. La seva producció abasta matèries molt diverses, tractades de maneres molt
variades i de vegades singulars, però sempre des del punt de vista del propi sistema
de pensament i amb formulacions de l’Art.
Ja en vida seva es constituïren diversos cercles de seguidors.
Des del segles XVI és venerat a Mallorca com a beat.
Atributs
Llibre i ploma
Sant Antoni Abat o de Viana
Hagiografia
Sant Antoni va néixer a un poble d’Egipte anomenat Qeman (segles III-IV) Quan tenia
vint anys, quedà orfe de pare i mare, heretant un fabulosa fortuna, però ho va vendre
tot per socórrer als pobres i es retirà al desert, dins una tomba abandonada, on hi
va viure per espai de més de vint anys. S’alimentava només de pa i sal que menjava
una vegada al dia, quasi sempre el vespre. El dimoni el volgué temptar amb tot tipus
d’argúcies sense aconseguir cap èxit: ni les riqueses ni el plaer, que el dimoni posava
davant els seus ulls; afectaven a Antoni, ans al contrari augmentaven les seves ganes
de penitències i d’oracions.
En una ocasió un parell de dimonis l’apallissaren fins que el deixaren inconscient, un
monjo, que passava a prop, pensà que estava mort i quan l’anava a enterrar, sant
Antoni reviscolà, tornant al lloc on vivia. Més tard, els dimonis en forma de feres l’atacaren deixant-lo molt malmès. En aquells moments li va aparèixer Jesús, i sant Antoni li va retreure que no l’hagués ajudat abans. Jesús li respongué que havia estat
present des del primer moment, per tal de comprovar la seva fe i la seva fortalesa i,
donat que havia vençut, el seu nom seria conegut arreu de la Terra. Un dia, mentre
dormia, li va ser revelada l’existència d’un altre anacoreta, sant Pau, que també vivia
en el desert i va anar a visitar-lo l’endemà matí.
Segons la tradició, sant Antoni morí als 105 anys i va ser enterrat pels seus deixebles
en lloc secret, encara que dos-cents anys més tard es descobrí el lloc d’enterrament
per revelació divina. El seu cos va ser duit a Alexandria i després a Constantinopla.
En el segle X un cavaller francès dugué les seves despulles a la localitat francesa de
Viennes (Viana) des d’on començà a estendre’s el seu culte, especialment a partir
del segle XI, quan es fundà l’Ordre Hospitalària de Sant Antoni per atendre la malaltia
coneguda com a “mal de foc”, que des de llavors s’anomena “foc o mal de sant Antoni”. La vida de sant Antoni va ser escrita en grec l’any 357 per sant Atanàsi i poste180

riorment traduïda al llatí per Evragi d’Antioquia.
La iconografia de sant Antoni va acompanyada d’un porc (la luxúria que va haver de
vèncer), un bàcul en forma de “T” i un llibre (per ser fundador d’una Ordre), rosari
(per les pregaries), i una campaneta (per cridar l’atenció dels fidels)
Si bé els símbols o atributs de la seva representació no deriven de la seva llegenda,
sinó del paper que exerceix com a sanador contra els mals contagiosos per als que
és invocat. El mal anomenat “mal o foc de sant Antoni” és un ergotisme, malaltia
provocada per la gramanera de l’ordi. Per a curar-la els monjos antonians usaven la
grassa dels porcs que engreixaven. Els animals de l’ordre tenien el privilegi de poder
circular lliurament pels carrers sempre i quan duguessin una campaneta penjada del
coll que els identificava.
A més el tema de les temptacions de sant Antoni tradueix al llenguatge religiós el
drama de la malenconia. Entre els fills de Saturn, planeta que regeix el caràcter malencònic, es troben els ancians, els ermitans i els monjos, per aquest motiu es considera a sant Antoni l’equivalent religiós del déu Saturn.
Atributs
Un porc, un dimoni o un foc, un corb, un bastó en forma de Tau i una campaneta
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Traginers
Comerciants de gra
Carnissers
Fabricants de raspalls
Panerers (cistellers)
Confiters i sucrers
Especiers
Lleters
Porquers
Cansaladers – Carnissers de porc
Protector
Animals domèstics
Pobres
Invocacions
Contra el dimoni
Contra el mal de cap
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Contra l’escorbut
Contra l’embriaguesa (gatera)
Contra l’epilèpsia
Contra l’esterilitat
Contra les epidèmies
Contra les berrugues (figs)
Contra les malalties de la pell.
Mare de Déu del Roser.
L’advocació mariana a la Mare de Déu del Roser a Campos degué arrelar molt fort
perquè la seva devoció està present, a més del capitell de la present creu d’en Valero,
en el Convent del Mínims: hi ha una capella davall l’anterior orgue d’en Bosch (amb
la primera amortització va ser traslladat a l’església de Búger) que actualment és la
que es troba enfront de l’entrada lateral; i també hi ha una capella a l’església Parroquial: obra sumptuosa amb quatre capelles laterals i un cimbori que la il·lumina,
bastida pels captiris dels devots i dels fons de la Confraria del Roser, instituïda pel
Prior del Convent de Nostra Senyora de Llorito, comissionat provincial d’Aragó de
l’orde dels dominicans.
El rosari és una successió d’unitats enfilades – llavors, perles, dents, – amb finalitats
simbòliques o devocionals. Generalment, el rosari comunica una noció cíclica, que
el creient és convidat a reconèixer en el seu recorregut. El rosari hindú, tal com es
considera en el Bhagavad Gita, simbolitza la unitat perfecta de tot el que és existent,
vinculat per un esperit o un hàlit, que precisament la confereix al ser (com el fil que
enfila les unitats del rosari). El rosari musulmà, amb 99 grans, recorda els noms divins, ometent el centèsim perquè és el no - manifestat . El rosari posseeix una utilitat
mnemotècnica o ofereix una guia material per a l’oració: basant-se en el supòsit de
les virtualitats de la repetició de unes fórmules determinades. A la religió catòlica,
el rosari marià no difereix pel seu orígen: ens mena a través d’un cicle històric – els
misteris – refermant la devoció en la repetició de les oracions.
El rosari catòlic, com hem vist, és una pràctica devocional, originada al segle XII i escampada pels monjos cistercencs, que llavors consistia en resar cent cinquanta avemaries en record dels cent cinquanta salms; per això s’anomena també el saltiri de
Maria. Al segle XIII la reprengué i estructurà sant Domingo de Guzman afegint-li la
contemplació dels misteris o episodis de la vida de Crist i de la Mare de Déu. Així
quedà la devoció dividida en tres parts, cada una d’elles amb cinquanta avemaries
repartides en cinc denes, que se iniciaven amb la contemplació d’un misteri (de goig,
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de dolor o de glòria) i un parenostre a cada dena i que acabaven amb un gloriapatri.
Era costum passar el rosari sencer el més d’octubre, mes dedicat al rosari, i en grans
festes. Els dies feiners se’n passava només una part o cinquanta avemaries. Els pares
dominicans foren els propagadors d’aquesta devoció, sobretot amb el culte i confraria de la Mare de Déu del Roser. Fou una devoció molt popular a tota la cristiandat
i en particular a les nostres conrades.
El culte i devoció al Roser fins a la fi del segle XVI és limitat als convents dels dominicans i al seu àmbit d’acció. L’avançada devocional del Roser i de l’erecció de les
confraries i l’existència d’un ofici dedicat a fer rosaris tengué lloc a partir de l’any
1571, quan, amb ocasió de guanyar-se la batalla de Lepant el dia 7 d’octubre, tothom
cregué que fou per la intervenció de la Mare de Déu. Això ho declarà el papa Pius V
i ho amplià el seu successor Gregori XIII, que va fer que el dia 7 d’octubre fos el dia
del Roser de tot el món o festa universal del Roser. Entre 1570 i 1620 hi hagué arreu
del món, que especialment també afectà a les nostres contrades, una extraordinària
florida d’erecció de confraries del Roser, regides per un rector de parròquia o un
prior i dos priors i dues prioresses (dits també majorals, cònsols, cambrers o simplement administradors), evolucionant fins a tal punt aquests càrrecs, que darrerament
eren dos cassats i dos fadrins que solien ser canviats cada anys aprofitant una de les
festes religioses: la Candelera, el Roser de Maig, per Cinquagema o altres dies assenyalats. El rellevament anava acompanyat de festes paralitúrgiques i folklòriques,
que ballaven els majorals o priors entrants i sortints. La confraria cobrava una mòdica
quantitat dels confrares, que s’inscrivien en el Llibre del Roser, i amb ells s’organitzava
les festes: Roser de Maig i Roser d’Octubre o de tot el món, ciris per als monument
i retaule del Roser, rosari de l’aurora, octavari de predicacions per l’octubre i celebrava un aniversari a la mort dels confrares.
Les creacions de les confraries feren aparèixer en totes les esglésies un altar i una capella del Roser. Els confrares es beneficiaven d’indulgències especials concedides pels
papes en moltes ocasions (1586, 1593, 1657, 1726, 1770, 1808) i tenien com a típica
la celebració cada primer diumenge d’un rosari, amb un cant dels goigs i processó reduïda pel temple o pels seus voltants. Les grans processons eren per les festes del
Roser i pel rosari de l’aurora. La rosa fou sempre la flor típica dels confrares i eren beneïdes i repartides entre ells pel Roser de Maig, dit també festa de la Rosa. La vida de
les confraries arribà fins al principi del segle actual, malgrat això han desaparegut gaire
bé completament les confraries del Roser i el seu ric folklore i és una devoció que ha
disminuït palesament davant l’empenta renovadora litúrgica moderna.
De les col·lectes de les confraries n’hi havia d’especials per a les principals festes,
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amb una bacina ornada d’una Mare de Déu del Roser, i actes populars com les caramelles a càrrec de la confraria, seguits de rifes d’ous i de llangonisses. També se’n
feien amb motiu de bateigs i de noces.
Les caramelles eren organitzades pels joves fadrins que el dissabte de Pasqua, per
exemple, anaven a cantar i sonar a les cases conegudes, amb cançons de felicitació
per la festa o d’al·lusió a la gent de la casa. Per cantar les caramelles es formava una
colla o grup de joves, un dels quals tocava un instrument, un altre era el “corrandista”, encarregat de cantar les cançons tot sol, i els altres formen el cor, que repeteix
la segona part de la cançó del corrandista. En la nit de la vigillia recorrien el poble,
fent aturada a les cases més conegudes i cantant cançons de caire religiós, generalment els Goigs de la Mare de Déu del Roser, de felicitació per la festa, i d’al·lusió a
les persones de la casa “i amb l’obsequi que esperen rebre d’aquestes”. L’obsequi
consistia en ous, llangonisses,i altres comestibles. Vet aquí una mostra de cançons
de caramelles recollides a Eivissa per Mn. Antoni J. Font. La tonada de les caramelles
d’Eivissa es compon de dues parts: a) el cobleig o tonada pròpiament dita, amb lletra
versificada, i b) el redoblar consistent en la repetició ràpida i un poc tremolosa d’una
articulació vaga, que va transcriure aproximadament per ya,ya,ya......
Dalt del pi
Mastressa baixeu a obrir
L’aucellet de dalt el pi
Mestressa porteu bon vi.
L’aucellet de dalt del ram
Mestressa porteu pa blanc
I a la gent d’aquesta casa
Bona nit que Déu mos do
I a vosaltres i a nosaltres
I a tots nostros companyons
A Eivissa es dóna el nom de caramelles, també, a les cançons que es canten la nit de
Nadal a honor del Bon Jesús, que no s’han de confondre amb les cançons de les confraries del Roser.
El nom de caramelles es dóna a Mallorca, a les cançons de deixeu de Dol que joves
canten pels carrers el Diumenge de Ressurecció.
Per acabar un apunt sobre el rosari de l’aurora que era una devoció practicada
col·lectivament i processionalment de dir i de cantar el rosari pel carrers de la població a primera hora del matí. Era un acte més introduït per la Confraria del Roser,
es feia en dates senyalades, sobre tot el primer diumenge de maig o Roser de Maig
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i la primera setmana d’octubre, entorn a la festa del Roser de tot el món, que se celebrava el primer diumenge d’octubre. Un dels primers signes anticlericals de 1868
va ser intentar desbaratar i d’impedir el rosari de l’aurora, intent que originà autèntiques batalles campals entre devots i agitadors, d’on es deriva la frase popular “i
s’ha acabat com el rosari de l’aurora”, per significar que una cosa acaba malament,
amb baralles, amb ruïna, amb fracàs, etc..
Atributs
Mare de Déu i l’infant envoltats d’un rosari o cercle de roses; un rosari en la ma de
la Mare de Déu.
(NB.: vegeu com l’infant amb la ma dreta es toca l’orella dreta, llicència graciosa de
l’escultor.)
Sant Silvestre
Hagiografia
Quan morí el papa Melquíades, l’any 314, Silvestre fou proposat per papa amb el
general consentiment del clergat i del poble de Roma. Era de casa noble. Els seus
pares eren cristians i coneixedors de la importància que és per un jove tenir bons
mestres, tengué per preceptor a un sacerdot anomenat Cirino. El talent del jove i la
seva desperta intel·ligència feren més entenedores les lliçons del seu mestre.
Es dedicava, Sant Silvestre, a rebre els estrangers que arribaven en peregrinació a
Roma per visitar els sepulcres dels Sants Apòstols. Acompanyà, entre altres, a sant
Timoteu, que havia arribat d’Antioquia per venerar les relíquies dels màrtirs, trobant
la mort al poc temps d’arribar a Roma. El prefecte de la ciutat, Tarquini Perpena,
pensà que Timoteu havia portat grans riqueses de l’Orient i manà empresonar a Silvestre, que havia estat el guia de Timoteu. Quan es disposava a turmentar a Silvestre,
Tarquini s’envià una espina de peix i morí hores després.
Aquells anys l’església fruïa d’alguna pau després de la mort de l’emperador Dioclecià
i el coronament de Constantí, qui tolerava la religió cristiana. L’emperador Constantí
va contreure una rara malaltia, semblant a la lepra, i els metges pagans li recomanaren que s’havia de banyar amb sang d’infants. Constantí refusà aquest bàrbar
remei. Aquella nit tengué una aparició que li manifestà que a Déu li havia agradat
aquell acte de clemència. L’emperador Constantí manà cridar al papa Silvestre, qui
li manifestà que, els dos ancians de l’aparició, no eren altres que sant Pere i sant
Pau. Tot just l’emperador Constantí fou batejat de mans del papa Silvestre, sanà de
la malaltia que patia.
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En el pontificat de Sant Silvestre es celebrà el Concili de Nicea que condemnà l’heretgia d’Arrio. L’any 335 morí el papa Silvestre, en edat molt avançada.
Posteriorment s’ha considerat a Sant Silvestre patró dels picapedrers i dels trencadors, als qui donà molta de feina per mor del seu afany de construir temples.
Atributs
Mitra de papa, bàcul i llibre (probablement una llicència de l’artista per ocupar
la ma esquerra de la imatge; altre probabilitat és la celebració del Concili de
Nicea
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Picapedrers, cantoner i trencador
Protector
Animals domèstics
Invocacions
Contra mal de gargamella
Contra malalties de la pell
Sant Bonaventura
Hagiografia
Natural d’una petita localitat italiana veïna de Viterbo. De petit estava molt malalt i
sa mare el dugué davant sant Francesc d’Assís per a què el curàs; prometent que si
ho feia, el seu fill, professaria a l’ordre franciscana. Sant Francesc, quan el curà exclamà: Oh, bona ventura! i amb aquesta expressió consolidà el nom amb el qual es
coneix el sant.
Complí la promesa i ingressà a l’ordre dels Frares Menors. Poc temps més tard, l’enviaren a estudiar a la Universitat de París, on, després d’haver-se doctorat, exercí de
catedràtic juntament amb sant Tomàs d’Aquino; entre els quals s’establí una gran
amistat.
Sant Bonaventura és anomenat el segon fundador de l’Ordre franciscana per mor
de la seva gran labor desenvolupada quan va ser elegit general l’any 1257. Posteriorment, com cardenal i bisbe d’Albano, desplega un important treball al Concili de
Lyon, aconseguint la unió cristiana de grecs i llatins.
És anècdota el fet que quan dos nuncis del papa li dugueren l’ensenya cardenalícia,
ell es trobava rentant els plats dins la cuina del monestir on vivia, comunicant al
porter que esperassin mentre acabava la feina.
Morí el 15 de juliol de l’any 1274
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Atributs
Creu (crucifix amb les mans) o custòdia
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius Tèxtil (França)
Descripció detallada de la creu
Creu llatina de braços rectes amb terminacions amb florons i decoració vegetal entre
els braços. Hi ha representat a la cara anterior Jesús crucificat i a la cara posterior
no té cap casta d’ornamentació (Fotografies 12 i 13)
Els imatgers realistes del barroc, com és l’exemple de la creu d’en Valero, s’atreviren
en fer una imatge que manté el convencionalisme del cos erecte, alineat respecte a
la vertical de la creu – desafiant la llei de la gravetat – encara que ocasionalment es
crispen alguns músculs i, com és el cas, es contregui el rostre per expressió de dolor
o d’angoixa. La lassitud s’apodera dels braços i fa que el cap caigui endavant, gens
decantat. La cara de Crist, amb expressió de dolor o d’angoixa, està representada
amb una barba curta que es recolza sobre la post del pit, per mor de la inclinació
del cap, donant-li un gran realisme de patiment.
Du una corona d’espines – un dels atributs de la Passió de Crist – que augmenten el
sentiment de comunicació o el pas a la salvació mitjançant el sacrifici sagnant. La
corona i la coronació adquireixen el valor simbòlic de culminació espiritual.
La decoració vegetal que presenta als quatre angles del creuament de la vertical amb
l’horitzontal, mostra immediatament el fenomen de la fecunditat. L’artista suggereix
les nocions de la mort i de la resurrecció, tan decisives en l’evolució religiosa: el camp
es mustia i seguidament la vegetació mor a l’hivern; però quan arriba la primavera
es renova el cicle; així, resulta que els aspectes de mort i desolació eren només transitoris. S’obri pas a la noció de l’etern retorn. Els campaners, membres de la confraria
del Roser, engalanaven aquesta creu el 3 de maig de cada any, amb motiu de la festa
de la Invenció de la Creu o Roser de Maig, per beneir els fruits del camp.
Damunt el cap coronat de Crist, apareix un rètol amb la llegenda: INRI (en dues línies:
IN a la superior i RI a l’inferior). És una inscripció que figura habitualment a la iconografia del crucifix; són sigles que corresponen a les inicials de les paraules Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Els acusadors de Jesús protestaren contra aquesta fórmula,
però Ponci Pilat els desoí despectivament. L’artista, al incloure la inscripció en dues
línies, permet diferenciar Jesús de Natzaret que és la primera, per a continuació aclarir que és Rei dels Jueus (segona línia)
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Annex

(Fotografia 1) La Creu d’en Val·lero,
abans de la seva destrucció. És un document de Fotos Vidal, trobat en el
programa de festes populars (patronals) de Campos del Puerto de 1955.

(Fotografia 2) Escut de Campos
que està en el fust.

Creu d’en Valero
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Figura 1

(Fotografia 3) Detall de la creu

(Fotografia 4) Sant Julià

(Fotografia 5) Santa Bassilisa

(Fotografia 6) Sant Jaume Menor

(Fotografia 7) Ramon Llull

(Fotografia 8) Sant Antoni Abad o de Viana
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(Fotografia 9) Mare de Déu del Roser

(Fotografia 10) Sant Silvestre

(Fotografia 11) Sant Bonaventura

(Fotografia 12) Creu d’en Valero

(Fotografia 13) Creu d’en Valero
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Creu de sa Parada
Laura Llull Pou

Tipus: Creu de terme
Titular: Municipi de Campos
Nom comú: Creu de Terme indicadora d’un Camí
Títol: Creu de sa Parada, creu des Pou Vell i creu del camí de Porreres
Classificació: Mobiliari religiós popular
Tipologia: Devocional
Elements: 19 entre la creu i el capitell o tambor
Ubicació urbana: placeta de sa Parada
Matèria: Marès
Tècnica: Paradament en verd
Datació: Anterior de l’any 1583, primera data documentada
Descripció estructures:
Base de dos cossos: un de secció octogonal i l’altre troncopiramidal.
El fust és de secció octogonal
Capitell de secció octogonal amb vuit figures i una cornisa a la part superior.
Creu llatina coronada, de braços rectes amb terminacions amb medallons circulars.
Una corona de pedra amb decoració de fulles d’acant que encercla tota la creu. A
l’anvers hi ha representat Jesús crucificat i, als medallons: d’esquerra a dreta: la
Verge, un pelicà i sant Joan. Al peu es representa la figures de Crist ressuscitat sortint
de la tomba i Maria Magdalena amb postura afligida. Al revers, la Verge amb el nin
sobre una mènsula amb un àngel que porta amb les dues mans una esfera; als medallons hi ha representació del Tetramorfos (una àguila, un àngel, un lleó i un toro)
Notes històriques:
Abans de l’actual emplaçament, a la sortida de la vila, al Camí de Ciutat, estava situada a la plaça anomenada aleshores del pou vell o de la creu del camí de Porreres.
Sembla bastida en el segle XV.
L’any 1583, el mostassaf i altres persones adobaren aquesta plaça i és anomenada
la creu: més dareu al honorable Onofre Ginard per quatorze jornals i mix de home
qui han adobat les creus i la plassa de la creu del camí de Porreres i devers ca’n Garcia… El mostassaf cobrà a raó de 5 sous i els altres 4.
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La ubicació original d’aquesta creu era a la plaça de sa Creu, on actualment es fa
mercat els dijous i dissabtes. A la plaça de sa Creu és on es bastí el primer pou en el
moment de fundar el pobla de Campos, per això aquesta creu també va ser coneguda com a creu del Pou Vell o creu del camí de Porreres.
Esbucada l’any 1936 i reconstruïda l’any següent (1937) pel mestre d’obres Julià Mascaró Ballestes (a) Manacor
Traslladada des de la plaça de sa Creu a sa Parada el 1884. Desplaçada el 2001, a
causa de la reestructuració viària de la carretera de Palma, formant una placeta de
nova construcció.
No és una creu de terme pròpiament dita, si bé Campos l’ha tenguda per aquesta
catalogació. El fet que el 1583 la trobam documentada com la creu del camí de Porreres ens dóna peu a la seva correcta interpretació. Entre els nuclis de població Campos i de Porreres, just després de la conquesta catalana, s’hi establí una comunitat
de monjos cistercencs a la possessió que té per topònim els Monjos a prop de Monti
Sion. Aquesta comunitat cistercenca s’establí, com d’altres arreu de Mallorca, amb
la finalitat d’exercitar als pobladors de la contrada en l’ofici de l’agricultura. El terme
de Campos, en aquells segles, era lloc de secà, en una part, i d’aiguamolls, a la resta.
L’horticultura no és present a Campos fins a darreries del segle XIX, de la mà dels
anglesos i dessecant els aiguamolls.
Descripció detallada del capitell
En el capitell estan representades diverses imatges amb el següent ordre, a partir
de la cara anterior: sant Benet, sant Mateu, emblema marià de l’orde del Císter, sant
Domingo de Silos, sant Bernat de Claravall, sant Pere, emblema de l’orde del Císter,
sant Jaume major (Santiago). (Figura 1 i Fotografies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9)
Tots els sants i els emblemes estan sobre unes mènsules, que surten del tambor o
capitell, destinats a suportar les imatges dels sants.
Hi ha quatre imatges que porten filactèri. El filactèri, pels israelites pietosos són
petits trossos de pergamí que contenien fragments escrits dels sagrats llibres que
ells portaven sobre el braç esquerre o damunt el front, com a símbol de la presència
permanent dins ells de la paraula de Déu. En iconografia, el terme rep altre accepció:
els filactèris són tires o cintes que compleixen la mateixa funció que els “globus” o
“bocadillos” en el tebeo modern, es a dir, contenen en forma escrita les paraules
pronunciades pel personatge del que procedeixen.
L’ús dels filactèris per pintors, escultors o gravadors religiosos resta molta emoció
estètica als sants de la qual les seves respectives obres pogueren haver ocasionat;
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però, en canvi, les fan augmentar l’expressió i eficàcia comunicativa respecte als nivells populars dels fidels que en són devots.
Sant Benet
Hagiografia
Natural de Nursia, Umbria, de família noble, devers l’any 480, es traslladà a Roma
per estudiar, però al poc temps es dirigí a les desertes muntanyes de Subiaco on
trobà un monjo que li donà i li mostrà una gruta on hi havia una cova recòndita. Allà
va viure Benet per espai de molts d’anys en pobresa, mortificació i oració; contra les
temptacions es rebolcava nu per damunt batzers. Qui el veia creia que era una bèstia
salvatge per mor del seu aspecte descuidat; quan es va saber que era un observant
de Déu, acudirien joves per ser deixebles seus, ocupant totes les coves properes i
retirant-se en solitud per dur una vida eremítica. Amb l’ajut dels seus deixebles fundà
dotze monestirs.
La seva fama es va estendre com a patriarca dels monjos d’occident, a qui prometeren
obediència. Hi va haver qui el volgué enverinar, el prevere Florenci que dirigia la propera església de sant Llorenç, sense aconseguir-ho. Vàries trampes tramaren els seus
enemics contra la seva castedat, però el sant sempre en sortí airós.
A Montecasino, destruí Benet un temple de Apol·lo i erigí una capella dedicada a sant
Joan Baptista. Morí l’any 543 a Montecasino, poc temps després d’haver succeït la
mort de la seva germana Escolàstica (21 de març), on es guarden les seves relíquies.
En el segle VII Montecasino fou devastat pels llombards i les seves relíquies foren
transportades al monestir de Fleury, a França (actualment Saint Benoit-sur-Loire),
devers l’any 672. El culte a sant Benet s’estengué des de França per tot Europa, motivat per l’enorme difusió de la Regla. La Regla Benedictina, redactada a Montecasino
entre els anys 530 i 560, és un codi legislatiu i espiritual que, encara que inicialment
escrit per als monjos de Montecasino, constituí el fonament bàsic de la vida monacal
occidental. El seu impuls definitiu arranca dels concilis d’Aquisgrà dels anys 816 i
817, promoguts pel rei Lluís el Pietós amb la finalitat d’imposar a tots els monjos de
l’imperi carolingi la Regla de sant Benet.
En podríem dir que el fundador de l’orde benedictina va ser decisiva per a la història
cultural d’Europa.
Atributs
Se li assignen diversos atributs; els més generals són un bàcul o un llibre, però també
manté com atributs: un colom, un corb, un pa, etc.
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Patronatge
És el patró geogràfic d’Europa
A més és el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Agricultors i Arquitectes
Bronzedors i Espeleòlegs
Cavallistes i Conductors de màquines
Monjos i Peregrins
Professors
Protector
Moribunds
Invocacions
Contra les infeccions urinàries
Contra el verí
Contra els càlculs renals, biliars, etc.
Contra les intoxicacions
Sant Mateu
Hagiografia
Des de Papíes, bisbe d’Hieràpolis entre els anys 110 i 120, es suposa que Mateu, un
dels deixebles de Jesús, és l’autor del primer dels evangelis sinòptics, a qui s’identifica
a més a més amb el publicà Leví (Lc 5, 27-28; Mt., 9,9). També segons la tradició més
difosa, hauria escrit l’evangeli entre els anys 60 i 70, en hebreu o arameu, destinat
als jueus convertits als cristianisme amb la finalitat d’oferir-los un text que substituís
a l’antiga llei, perquè el tema central del seu evangeli és Jesús, a qui presenta com a
culminació de les profecies formulades a l’Antic Testament.
Després de l’Ascensió de Jesús al cel, els apòstols es dispersaren per a predicar la
Bona Nova. Mateu, que es trobava a Etiòpia, aconseguí moltes conversions al expulsar a dos dragons que havien introduït dos mags per esporuguir a la gent, i al dur a
terme la resurrecció del fill del rei Egido, que també es batejà juntament amb el seu
poble. La princesa Efigènia fou consagrada a Déu, i fundà i presidí una comunitat de
verges. Mort el rei Egido, fou nomenat rei Hitarco qui, enamorat de la princesa Efigenia, oferí a sant Mateu la meitat del seu regne a canvi de la seva intervenció davant
la princesa perquè l’acceptàs com espòs. Sant Mateu demanà al rei que anàs a l’església i escoltàs el sermó sobre el matrimoni; ja a l’església, Mateu va reprendre durament al rei per voler per esposa a una verge que s’havia consagrat voluntàriament
a Déu. Enutjat, Hitarco abandonà l’església i envià a un sicari que matà a sant Mateu
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amb una destral quan encara es trobava celebrant missa.
Atributs
Con evangelista porta un filactèri i un àngel, la figura humana, simbolitzant el naixement de Jesús, perquè així comença el seu evangeli.
El filactèri de la imatge de la creu podria dur escrit Liber generationis Jesu Christi
(Llibre de la genealogia de Jesús Crist). Però la pedra està molt deteriorada.
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Duaners
Banquers
Camvistes
Comptables
Expenedories de tabac
Financers
Loters
Recaptadors d’hisenda
Protector
Dels boigs (folls)
Emblema marià de l’orde del Císter
Escut hexagonal caironat que al centre apareix una corona devocional i la lletra uncial
(majúscula) V
Bernat de Claravall impulsà l’orde dels monjos blancs desenvolupant una gran obra
evangèlica a l’Europa Central i del Nord. Era un fervent marià. La verge Maria, mare
de Jesús, és objecte de la seva devoció personal que impulsà dins l’ordre del Císter.
Predicadors i sants i els nous ordes religiosos, com dominics, franciscans i carmelitans, que es posaren sota la protecció de Maria, difongueren per la cristiandat medieval la devoció a la Mare de Déu.
La corona està inspirada en una corona comtal, les puntes més o manco llargues
tenen formes corbes (sinuoses) donant-li una forma de foc, que la tradició cristiana
l’ha fet representació de l’amor diví. En termes generals, els conceptes relacionats
amb el foc continuen significant, als nostres dies, una excepcional intensitat de sentiments (recordar: foc de passió, de colera, d’impaciència, etc.). Del centre del foc
sorgeix un bàcul abacial. La lletra uncial V, és la representació de la Verge Maria,
mare de Jesús. La virginitat simbolitza la disponibilitat plena. Els místics fan referència
sovint a “l’ànima verge” en quant està disposta per a rebre la llum divina. La paradoxa
de la verge-mare no és una innovació en el cristianisme, sinó que es registra en di195

versos precedents religiosos. Però quan la Verge es precisament la Mare de Déu es
fa símbol de l’ànima humana plenament oberta a la gràcia, en qui Déu actua i en fa
el seu recés.
El foc és un dels quatre elements en la cosmologia tradicional. Com l’aire, és masculí
i actiu, amb caràcters més enèrgics. L’experiència del foc impressionà als homes des
dels albors de la seva raó: realitat devastadora e implacable, però al mateix temps,
ja dominada, imprescindible per a la vida (calor, llum, cocció d’aliments, arruixar les
feres, etc.). Al foc s’han atribuït significats de regeneració i purificació, acció fecundant i il·luminadora. Desgraciadament, del mateix simbolisme deriven fets tan penosos com les fogueres dels autes de fe. El caràcter avassallador del foc l’ha posat
en relació amb l’experiència amorosa. L’associació entre el foc i la sexualitat és molt
antiga i l’acte d’encendre foc s’ha vist amb freqüència com un homòleg de l’acte sexual. El foc està dormit dins la fusta i, com el desig en el cos humà, desperta pel fregament.
El foc ha estat, de sempre, un símbol carregat de d’aspectes divins, i per això és present en tot el món de les religions. A diferència de la pedra i de l’aigua, el foc fou
descobert per l’home, i sempre pot ser reactivat. Aquest aspecte humà-diví del foc
és expressat sobre tot en el mite de Prometeu: el foc és d’origen diví, robat al cel,
però és, alhora, una adquisició humana. El foc, símbol de la presència i de l’acció de
Déu, és també imatge de les proves amb què Déu purifica als seus elegits. El foc té,
finalment, un lloc de privilegi en l’escatologia de la major part de les religions com a
representació de la fi del món, i serveix, alhora, per expressar el càstig a què han de
ser sotmesos els dolents.
La pietat del rei Jaume I, és on es manifesten clarament els trets de la devoció medieval a Maria, singularment en la conquesta de Mallorca, segons el Llibre dels Feits.
En el discurs a les corts de Barcelona de 1228, el rei comença per invocar nostre Senyor Déus e la Verge sancta Maria mare sua per tal que les seves paraules siguin a
plaer de Déu e de la sua mare nostra dona sancta Maria. Aquesta pietat mariana es
resumida i abreviada en la lletra majúscula V (Verge) de l’escut.
La V figura a l’art de Ramon Llull emprada a l’etapa de l’ars abreujada d’atrobar veritat i l’ars demostrativa, on ens mostra dins un cercle les set virtuts (fe, esperança,
caritat, justícia, prudència, fortitud i temprança) i els set vicis (gola, luxúria, avarícia,
orgull, accídia, enveja i ira) alternant les unes amb els altres. Dibuixa les primeres
en blau i els segons en vermell, així que empra els termes “V blava” o “V vermella”
per referir-se conjuntament a les virtuts o als vicis.
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Sant Domingo de Silos
Hagiografia
Benedictí i abat. Domingo Manso va néixer a la villa de Cañas (La Rioja) i, des de molt
jove, es dedicà a guardar el bestiar dels seus pares. Després es consagrà a l’estudi i
s’ordenà capellà, però l’atreia la vida solitària i decidí viure com un ermità un determinat temps. Creient que necessitava la direcció d’un mestre espiritual, vestí l’hàbit
benedictí en el monestir de sant Millán de la Cogolla l’any 1025. El 1034, Sanç, abat
del monestir de sant Millán, l’envià a Cañas com a prior del monestir de santa Maria
amb l’objectiu de treure’l de la misèria en què es trobava; complí tan bé la seva missió que després de dos anys tornà a sant Millán ocupant el càrrec, també, de prior.
Passat un temps, el seu zel en la conservació dels béns del monestir li suposarà tenir
problemes amb el rei de Navarra, García Sánchez de Nájera (1035-1054), quan fou
requerit, amb béns o diners, per continuar les campanyes reials contra els musulmans.
Encara que la primera hagiografia de sant Domingo de Silos fou escrita a finals del
segle XI pel monjo Grimaldo segons encàrrec de l’abat Fortunio, successor del sant
en el monestir, va ser Gonzalo de Berceo qui la va difondre i popularitzà amb el seu
llibre Vida de sancto Domingo de Silos, escrit el 1236. El poeta es recrea en el tibat
diàleg que manté sant Domingo i un rei sorprès per la fermesa i l’atreviment del prior
de Sant Millán: Lo que una vegada a Dios es ofreçido / nunca en otros usos debe ser
metido ? Qui ende lo cambiase seríe loco tollido / en díe de los judiçio seríele retrahído/ (...). / Rey, guarda tu alma, non fagas tal pecado/ ca seríe sacrilegio, un crimen
muy vedado. El rei enfurit li contesta: Don monge denodado / fablades como qui
siede en castiello alzado / mas si prender vos puedo fuera del sagrado / seades bien
seguro, que seredes colgado. Per això Domingo decidí exiliar-se i partí a la cort de
Ferran I de Castella l’any 1040.
La seva fama de bon administrador el precedí, el rei Ferran l’envià al monestir de
sant Sebastià, a Silos, que canviaria la seva primitiva advocació per la de sant Domingo a partir de 1076. En el monestir de Silos, ocupà el càrrec d’abat durant 33
anys, fins el dia de la seva mort, qui rebé la visita de la Verge Maria i de Jesús i uns
àngels li imposaren tres corones. Dels miracles post mortem realitzats pel sant destaca, per damunt de tots, l’alliberament dels captius cristians que l’advocaren. En
agraïment, els alliberats per la seva intercessió li oferiren les seves cadenes: En
tierra de christianos yo por ti aparesco/ (...) / como tú me mandaste los fierros te
ofresco.
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Atributs
Cadenes o grillons i manilles.
El filactèri de la imatge de la creu podria dur escrit Timete Dominum et date illihonorem (Temeu al Senyor i donau-li honor...). Però la pedra està molt deteriorada.
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Costureres, Paperers i Parteres
Invocacions
Contra la febre
En la benedicció de pous
Sant Bernat de Claravall
Hagiografia
Bernat va néixer a la Borgonya l’any 1090, el seu naixement fou precedit d’un presagi:
estant embarassada la seva mare somnià que havia concebut “un cadell blanc amb
el llom tacat de vermell” que lladrava sense aturar. Un capellà li anuncià a la mare
que pariria un “excel·lent ca que defensaria la casa de Déu amb particular cura i donaria grans lladrucs contra els enemics de la fe”. Altre somni que tengué Bernat una
nit de Nadal, que influirà decisivament en la seva vida, quan es trobava dins una església reflexionant sobre l’hora que hauria nascut Jesús i es quedà dormit: va veure
com se li apareixia el Nin Jesús. D’aquest somni va concloure que hauria nascut en
el mateix instant de la seva visió. Des de llavors sant Bernat sentirà una profunda
atracció pel misteri de l’Encarnació i una gran devoció a la Verge.
El 1112, quan tenia 22 anys, s’ordenà monjo de l’Orde del Císter a l’abadia de Citeaux,
i el 1115, sant Esteva Harding, l’abat, l’envià juntament a altres dotze companys a
fundar una nova abadia a Claravall. Des de llavors va créixer considerablement la influència i la popularitat de sant Bernat, es multiplicaren les fundacions cistercenques
i li oferiren els bisbats de vàries diòcesis, entre elles les de Gènova i Milà, però sant
Bernat les refusà. No per això deixà d’intervenir en la política del seu temps, aconseguint, com legat pontifici, la reconciliació de la Església amb Guillem, duc d’Aquitània; durant el cisma provocat per la designació de l’antipapa Anaclet II, l’any 1130,
sant Bernat es posà al servei del papa Innocenci II, aconseguint les adhesions d’Enric
I, rei d’Anglaterra, i de l’emperador Lotari III; i el març de 1146, inicià a Vezelay la
predicació de la segona croada per designi del papa Urbà II.
Sant Bernat morí el 20 d’agost de 1153, i el 1174 fou canonitzat pel papa Alexandre
III. La seva labor com escriptor fou també intensa, la qual cosa li confereix l’apel·latiu
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de Mestre Mel·lifluent, encara que aquesta consideració no fou oficialment declarada
fins l’any 1830, durant el pontificat de Pius VIII
Atributs
Bàcul d’abat, mitra en terra (simbolitza les dignitats episcopals refusades), llibre
(degut a la fundació de l’orde del Císter i la seva activitat literària) i dimoni als seus
peus (com a referència a les nombroses ocasions que fou vençut pel sant). En el cas
de la creu de sa Parada, la mitra ha desaparegut per efecte de l’erosió (s’intueix) i el
llibre que el sant té a la mà esquerra té unes figures, a la manera d’acotació marginal
que intueix l’adjectiu de mel·lifer comentat abans.
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Agricultors, Apicultors, Bovers, Llauradors i Conradors
Protector
Abelles
Pobres
Invocacions
És invocat per manca d’aigua
Sant Pere
Hagiografia
Quan l’emperador Neró, l’any 68, calà foc a Roma, va encendre una horrible persecució contra els cristians. Pere intentà sortir de Roma i, a les portes de la ciutat, trobà
a Jesús ressuscitat que volia entrar dins la ciutat. “Senyor, on anau?”, li demanà Pere.
“Vaig a Roma, a ser de nou crucificat”, li respongué Jesús. Va entendre Pere el missatge, tornat a la ciutat i es disposar al martiri.
Pere era de Betsaida, un poble de Galilea, fill de Jonàs i pescador de professió. Fou
Andreu, el seu germà, qui li parlà de Jesús. Pere volgué conèixer a Jesús i ben aviat
es convertí en el seu primer apòstol. “Pedra” sobre la qual el Senyor edificà la seva
Església. Havent-lo acompanyat a l’oració de l’hort de Getsemaní el negà tres vegades, però es va penedir del seu pecat i va ser al primer dels deixebles a qui Jesús es
va aparèixer després de la seva Resurrecció.
Apòstol en qui Jesús deposità els principals poders, el que condueix a què tengui la
consideració de primer papa. El seu principal atribut són les claus, referint-se al passatge evangèlic del seu solemne compromís (Mat., 16, 13-20). A vegades, la clau és
només una i de gran tamany, però en altres ocasions són dues, referint-se al doble
poder de “fermar i desfermar”, o inclusiu tres, en aquest cas simbolitzen l’extensió
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de les facultats de Pere sobre el cel, la terra i l’infern.
Atributs
Dues claus (un poc malmeses actualment) una s’entén que és per la potestat de l’absolució i la segona clau, per la de l’excomunió. Llibre o filàcteri.
El filactèri de la imatge de la creu podria dur escrit Nos predicamus Christum crucifixum (Predicam a Crist crucificat). Però la pedra està molt deteriorada.
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Picapedrers
Serradors
Serraller
Panerer
Pescadors i peixeters
Trencadors
Rellotgers
Vermadors
Guixers
Protector
Pecadors penedits
Invocacions
Contra excoriacions
Emblema de l’orde del Císter
Escut hexagonal caironat que al centre apareix una corona reial i una lletra “r” semiuncial carolina.
En heràldica, la corona és catalogada actualment com a marquesal. Les formes de
les primeres corones de la Casa Reial Aragonesa són desconegudes, només hi ha
constància a partir del segle XV. Es representa un cercle d’or enriquit de pedreria
amb quatre florons o fulles d’api, intercalats entre quatre grups de tres perles cadascun, posats sobre unes petites puntes. Aquesta corona apareix a tots els indrets
on l’Orde del Císter tengué monestirs, per tant hem de suposar que és la representació d’una corona reial, tota vegada que cada monestir era fundat amb l’autorització
reial.
La lletra correspon a l’escriptura carolina imposada per Carles Magne en tots els ordres culturals. En el sistema elaborat per Ramon Llull a l’art demostrativa, s’aplica a
la dignitat de la senyoria. El rei Jaume I, el 1232, concedí l’autorització reial per establir el primer monestir, on els monjos s’hi instal·laren el 1239, que estava ubicat a
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la possessió de La Real per carta definitiva de fundació atorgada pel comte Nunó
Sanç, conco del rei. El monjos del Císter sempre empraren la denominació de regalis
a tots els monestirs que fundaren. L’escriptura semiuncial gòtica abusà d’abreviatures
tenint-ne present un exemple: de regalis, r. Els escultors medievals ornaren la lletra
minúscula r (caràcter carolí o francès) inserint una forma de bàcul abacial, aconseguint completament fer el que avui en dia anomenaríem una marca corporativa.
L’abat de la Real fou membre del Consell Consultiu reial constituït pel rei Jaume III
de Mallorca i ocupà a les Corts la segona cadira després del bisbe. Posseí uns dominis
molt considerables, sobre els quals l’abat tenia jurisdicció civil.
L’orde del Císter caigué en decadència abans de la Reforma. La Reforma fou una gran
revolució religiosa i política que en el segle XVI arrencà nombrosos estats en el sí de
l’església Catòlica i creà noves esglésies i confessions cristianes. Per això, al produirse molts dels monestirs cistercencs ja s’havien tancat. No obstant això, tengueren
temps de contribuir al progrés social per medi del fenomen de l’agricultura. Actualment només conserva l’ordre alguns monestirs escampats per Europa i Amèrica.
Sant Jaume major (Santiago)
Hagiografia
Sant Jaume és un dels dotze apòstols que amb Pere i Joan, el seu germà, composen
el trio dels més íntims de Jesús. Jesús els anomenava “fills del tro” pel seu caràcter
impetuós i turbulent.
L’activitat de Jaume (Santiago) després de l’ascensió de Jesús es enterament llegendària, existint vàries tradicions contraposades. A Espanya gaudí del comprensible
èxit de la seva venguda a predicar, conferint al cristianisme hispànic uns títols de noblesa excepcionals per haver rebut la fe precisament d’un personatge tan insigne.
Aquest cicle comprèn l’aparició de la Verge a Jaume quan encara vivia, i la translació
mareaellosa del sarcòfag de l’apòstol, martiritzat a Jerusalem, fins Iria Flàvia, Galícia.
Si bé, no hi ha constància del descobriment de tan important sepulcre fins el regnat
d’Alfons II el Cast. Tots aquests fets increïbles exerciren durant segles una decisiva
influència, no només religiosa, sinó social i cultural, generant un corrent europeu de
la peregrinació a Santiago de Compostel·la, amb tot el que suposà per haver vitalitzat
el nord peninsular. Així mateix, els innumerables miracles atribuïts, relats fantàstics
i conversions sensacionals –dels quals Gonzalo de Berceo ens ha deixat alguns testimonis llecorosos – originaren a la vegada un ampli repertori iconogràfic.
Sant Jaume (Santiago) s’ha representat com apòstol poques vegades. La major part
de les representacions és com a peregrí. A una gran part de la península ibèrica es
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cultivà l’accepció com Santiago Matamoros, genet damunt un esplèndid cavall blanc,
brandint una espasa i amb freqüència tallant el cap o atropellant figures de musulmans, que tenen uns rostres bestials identificables amb “les forces del mal”. Semblant interpretació antievangèlica procedeix de la llegenda de la batalla de Clavijo –
que fou ordida en el segle XII per un clergue anomenat Pau Marcio – i s’acceptà amb
acritud dins un context d’islamofòbia.
Atributs
Espasa del martiri (que la imatge porta a la ma dreta), vestimenta de peregrí, bàcul
o bordó de peregrí (al capitell pot estar mig amagat en part davall el filactèri), esclavina – capa curta -, i capell d’ala ample, girat cap endavant mostrant la petxina de la
vieira.
Patronatge
És el patró dels següents gremis, professions o col·lectius
Farmacèutics
Fruiters
Peregrins
Telegrafistes
Protector
Dels cavallers
Dels cereals
Invocacions
És invocat contra el reuma
Descripció detallada de la creu
Creu llatina de braços rectes amb terminacions amb medallons. Està suportada per
vuit àngels, figurant-ne un a cada cara, just després d’un sòcol situat per damunt les
figures del capitell i que l’enrevolta.
Una corona de pedra encercla tota la creu que presenta, a l’anvers, una decoració
de fulles d’acant, amb la figura de Crist central. Al revers la decoració del cercle és
de fulles de llorer, amb la figura central de la Verge amb el Nin, sostengut per un
àngel que sembla portar un filactèri (deteriorat) a les mans.
A l’anvers de la corona hi figuren unes fulles d’acant. Acant, era una nimfa que va
ser convertida per Apol·lo en la planta d’aquest nom. La fulla d’acant, tan emprada
en ornamentació des de l’antiguitat, passant per tota l’Edat Mitjana, passà a ser representativa de les arts. Per altra part, les seves punxes o pues evoquen una noció
de dificultat o adversitat que superar; per això s’empra la fulla d’acant amb un signi202

ficat de triomf, en quant no s’obté còmodament.
Al revers de la corona hi figura unes fulles de llorer. Llorer, és símbol d’immortalitat,
en els diversos ordres que aquesta es reputés assolible. És també símbol de qualsevol
glòria humana, en quant s’assembli o evoqui la immortalitat. A Grècia el llorer es
vinculà a Apol·lo. A Xina revesteix d’un simbolisme anàleg, degut a la seva fulla perenne. Els vencedors de les Olimpíades en la Hélade, guanyaven per tot premi una
corona de llorer. Més tard s’assignà als generals que tornaven victoriosos i, així, coronat amb llorer, feia la seva entrada espectacular a Roma sent honorat pel triomf.
Per acabar, s’ha destinat també als grans poetes i, en general, a aquells que fossin
considerats eximis de qualque àmbit.
Anvers
A l’anvers hi ha representat Jesús crucificat i, als medallons: d’esquerra a dreta, la
Verge, un pelicà i sant Joan Evangelista. Al peu es representa la figures de Crist ressuscitat sortint de la tomba i Maria Magdalena amb postura afligida. (Figura 2)
Crist
Els imatgers medievals d’aquesta creu ja deixen entreveure la influència del gòtic.
La imatge, que si bé manté el convencionalisme del cos erecte, alineat respecte a la
vertical de la creu, desafia molt la llei de la gravetat. En el pit les costelles estan ben
marcades, els músculs del cos no estan crispats ans al contrari. Els braços estan ben
estirats, sense tensió aparent, i completament perpendiculars al cos seguint paral·lels
al creuer de la creu. El rostre té una expressió demacrada, de patiment, amb els ulls
tancats i la boca manté un rictus de dolor. D’un gran realisme és el moviment imprès
a la llarga barba i als cabells llargs, ambdós rulls i fent tirabuixons, i que sembla són
colpejats pel vent. El cap està inclinat sobre el braç dret, lleugerament girat també
a la dreta, que permet observar la corona d’espines i el rètol il·legible ( només es
pot llegir una I final a la banda dreta de l’observador). Els peus estan enclavat per
separat – el peu esquerre del Crist esta lleugerament tapat per la cabellera de Maria
Magdalena.
Du una corona d’espines – un dels atributs de la Passió de Crist – que augmenten el
sentiment de comunicació o el pas a la salvació mitjançant el sacrifici sagnant. La
corona i la coronació adquireixen el valor simbòlic de culminació espiritual.
Damunt el cap coronat de Crist, apareix un rètol que es suposa amb la llegenda: INRI.
Només es pot llegir la darrera “I”. És la inscripció que figura habitualment a la iconografia del crucifix; són sigles que corresponen a les inicials de les paraules Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. (Fotografia 10)
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Mare de Déu Dolorosa
La representació de Maria sofrint durant la Passió de Jesús, il·lustra la creença en la
corredempció de Maria, veritat no definida per l’Església, però acceptada per mols
d’autors. És un tema molt preat per la imatgeria, sobre tot la barroca espanyola, on
els artistes presten tota una gamma de matisos: una contenció recollida, un gran patetisme en el rostre o un plor molt humà.
La Verge dels Dolors, és una advocació mariana de gran impacte sobre la pietat popular, coneixedora dels moments més atroços que va haver de viure com a mare,
encara que fos la Mare de Déu.
El dolor representat pels clàssics, era un mascle d’edat adulta amb una torxa acabada
d’apagar en la ma esquerra i amb la ma dreta intenta evitar que una serp, enroscada
a la meitat inferior del seu cos, li doni una mossegada mortal en el pit. El contrari de
les èpoques posteriors que els artistes representen al dolor en figura femenina, vetllada i amb gest decaigut, amb una urna cinerària als peus. (Fotografia 11)
Pelicà
Una antiga convicció, basada en fantasies d’història natural, segons la qual el pelicà
alimenta als seus pollets, en cas de necessitat, infringint-se amb el bec una ferida en
pitera per a que així puguin beure la seva sang i sobreviure, donà base al simbolisme
cristià pel qual aquesta au manté referència a Jesús Salvador. També se deia que el
pelicà, que desapareix l’estiu degut a la calor del sol i reapareix l’hivern, al·ludia a la
resurrecció de Jesús i inclusiu a la de Llàtzer, si bé aquesta darrera va ser manco comuna. Un relleu on apareix ferint-se la pitera, rodejat de la seva prole ansiosa d’aliment, decora encara la porta del Tabernacle de moltes esglésies. (Fotografia 12)
Sant Joan Evangelista
Sant Joan Evangelista, és un dels dotze apòstols, fills de Zebedeu i germà de Sant
Jaume – Santiago – Major, era un dels predilectes de Jesús en base a les expressions
que figuren repetides en el seu evangeli – el deixeble a qui estimava – (Jn., 20,2)
Segons l’encàrrec explícit formulat al peu de la creu (Jas aquí a ta mare, Jn., 19, 2627) la llegenda assegura que Joan s’endugué a Maria a Éfesso i visqué en la seva
companyia fins a la fi de la vida mortal d’ella. Altre és la versió coincident dels apòcrifs assumpcionistes, que donen a Joan per absent predicant pel món, com la resta
dels apòstols, però li reserven un paper d’especial realçament en ser el primer – miraculosament – que es presenta a ca seva per assistir als prodigis de l’Assumpció.
Són també diverses les llegendes dels turments soferts per Joan durant les persecu204

cions als cristians, però s’ha d’advertir que morí de mort natural en edat molt avançada, després d’haver escrit o tal vegada inspirat el seu evangeli. També s’ha atribuït
a Joan l’Apocalípsi. Però aquesta és una qüestió molt discutida pels escripturistes.
Hi ha una notable diferència entre la imatge de Joan a Orient i a Occident. A occident
se’l representa, generalment, jove i imberbe; a orient, ancià amb barba blanca i calb.
A la iconografia del darrer sopar, Joan ocupa sempre un lloc imminent a Jesús, el
que li permet reclinat sobre el seu pit, en posició més o manco forçada, degut al
convencionalisme de representar asseguts, i no estesos, als comensals. També en la
iconografia de la crucifixió, Joan és amb Maria Magdalena el personatge més pròxim
a la creu. (Fotografia 13)
Maria Magdalena
Maria Magdalena era una membre més de les dones que seguien a Jesús (Luc.,8,2),
que cobra un realçament singular a Jn., 20, 11-18. Tradicionalment se li ha atribuït
la unció de Jesús amb un costós perfum, acció que els evangelis narren, de manera
que s’han de distingir dues ocasions diferents: una, per Maria de Betània, germana
de Llàtzer; i l’altra per una pecadora, que no manifesten el nom, que fou perdonada
per aquell gest d’amor humil però arravatat. No hem de descartar que ambdós relats
siguin coincidents en la mateixa dona i la mateixa ocasió. De qualsevol manera, Magdalena apareix sovint representada amb un pot d’ungüent, ostentosament mostrat;
o bé separat, a un costat, però visible.
També s’inclou a Magdalena en les escenes de crucifixió, encara que els evangelis
indiquin que hi assistí d’enfora, amb un grup de dones. La pietat de la gent senzilla
havia captat des de molt antic la intensa vinculació afectiva de Magdalena amb Jesús.
Per això va ser objecte de primerenca predilecció popular. (Fotografia 14)
Jesús ressuscitat
La resurrecció de Jesús, és un fet fonamental en el cristianisme: Si Crist no ressuscità,
vana és la nostra predicació, vana la nostra fe (I Cor., 15,11). Fins el segle XIII el moment de la resurrecció no va ser representat per l’art cristià, era entès, fins llavors,
el·lípticament per mor de les dones que acudeixen al sepulcre. Aquesta el·lipsi és
precisament la dels texts evangèlics, que no descriuen el fet en sí mateix (Mat., 28,
1-8; Mc., 16, 1-8; Luc., 24, 1-11; Jn., 20, 1-18) . L’acte mateix de la resurrecció aixecant-se de la tomba, que posteriorment (Piero della Francesca) representà amb una
bandera desplegada, naturalment és un tema dominant en la iconografia cristiana,
però extra-evangèlica.
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En el moment de la resurrecció, la Vulgata, atribueix a Jesús, adreçant-se a Maria
Magdalena, les paraules Noli me tangere. És una frase en el moment que Jesús s’apareix a Maria Magdalena. Un error en la traducció d’aquesta frase ha determinat
una iconografia discordant amb l’esperit dels evangelis quan es refereixen a la relació
entre Jesús i Maria Magdalena. Es traduí del llatí No me toquis!, per tant els artistes
representaven a Jesús refusant, esquivant a la dona o bé separant-se un tant displicent d’ella, com si està temerós del seu contacte. L’escultor romànic de la catedral
de Tudela li va conferí un gest, amb la ma oberta, de determinant contenció: propi
de qui desitja mantenir enfora a algú no grat. Només hi ha un pas entre aquestes
actituds en l’art i la deducció – que seria heterodoxa – de què el cos gloriós del ressuscitat no es pot posar a l’abast contaminant d’un cos mortal. Aquesta interpretació
és un desmentiment en el relat del dubte de Sant Tomás (Jn., 20, 27-29) o en la del
darrer sopar de Jesús amb els seus deixebles, quan comparteix els seus menjars precisament per a què volia confirmar la seva tangibilitat després de ressuscitat (Jn.,
21, 12-14). Molt manco es pot acceptar – avui, encara menys que mai – una prevenció o un distanciament respecte de la dona, per ser dona, quan a l’evangeli es comte
que Jesús s’havia deixat acariciar per la – probablement – mateixa protagonista d’aquest fet, en la anomenada unció de Betània (Jn., 12, 1-7).
Assenyat, idò, que ens trobam davant una corrupció extrabíblica, la traducció fidel
de la frase seria: No m’entreténguis!. O sigui, Jesús ha departit gustosament amb
Maria Magdalena – no s’explicaria altra manera que fos a la primera persona que es
va aparèixer, abans que a ningú, després de ressuscitar – però finalment li recorda
que no es pot quedar indefinidament en la seva companyia. Aquesta versió respecta
la impressió de profunda estimació, inclusiu predilecte, que Jesús manifesta a Magdalena a altres passatges i que desgraciadament ha escapat de la interpretació habitual. (Fotografia 15)
Revers
Al revers, la Verge amb el nin Jesús sobre una mènsula amb un àngel que porta un
filactèri amb les dues mans; als medallons hi ha representació del Tetramorfos (una
àguila, un àngel, un lleó i un toro). (Figura 3)
Maria amb el nin
Totes les biografies de sant Bernat de Claravall es basen en la Vita Prima escrita per
Guillem de Saint Thierry, contemporani del sant. No és la única font, s’han d’incloure
els seus propis escrits, alguns dels quals donaren origen a representacions al·legòriques singulars que s’incorporarien com episodis vertaders a biografies posteriors;
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és el cas del famós tema de la lactatio que conta com un dia que estava resant davant
una imatge de la Verge, al començar el res, en veu alta, amb la frase: “monstra te
esse matrem”, es va aparèixer la Verge amb el Nin Jesús en braços regalant al sant
agenollat un rajolí de llet dels seus pits al temps que li responia: “monstro me esse
matrem”. La font literària d’aquesta miraculosa lactació de sant Bernat pot estar en
els seus Sermons al Cantar dels Cantars, o en el Sermó del Diumenge en la Octava
de l’Assumpció: “Que tem arribar, i apropar-se a Maria, la nostra fragilitat humana?.
Res té d’aspre, ni repelenc; res de sorruda, tota és suavitat i a tots ofereix el més
humà abric, i el nèctar dels seus pits (...). Alimentau avui, Senyora, a vostres pobres,
donau-los beure del vostre copiós vas.
Encara que és possible localitzar passatges en la biografia de sant Bernat en els que
apareix la Verge, en aquest cas el tema no respon a un episodi concret, sinó al desig
d’expressar al·legòricament que és la mateixa Verge la font de tota la doctrina contenguda en els escrits de Bernat. Dins una recopilació francesa de Exempla titulada Ci
nos dit, composta en el segle XIV, es comta que sant Bernat fou designat per l’abat de
Cîteaux per a predicar davant el bisbe de Chalon. El sant cercà excuses, però l’abat s’oposà i, preocupat, començà una oració davant una imatge de la Verge quedant-se dormit: I nostra Senyora li posà el sant pit en la boca i li mostrà la divina ciència. I des de
llavors fou un dels més subtils predicadors del seu temps i predicà davant el bisbe. La
representació més antiga que es coneix d’aquest tema es troba en una taula anònima
datada el 1290 que conserva el Museu Lul·lià de Palma. A l’art és una representació
molt freqüent i respon generalment a un esquema ben definit: sant Bernat apareix
agenollat en actitud de resar i la Verge, damunt un altar, amb el Nin Jesús en braços,
oprimeix el seu pit per fer arribar un rajolí de llet a la boca entrebadada del sant.
La lactància mística de sant Bernat, ens porta a una transposició de l’al·legoria a la
narrativa, que pogué ser eloqüent o edificant a altres èpoques, però que es converteix en extravagant o desconcertant per a mentalitats posteriors. Sigui com sigui, el
seu sentit sembla que és voler fer patent una excepcional comunicació de la gràcia
(o, en un ordre més restringit, la sapiència) precisament per medi de Maria. L’acció
obvia d’alletament de Maria directament a Bernat, que es troba a una certa distància,
s’ha eliminat qualsevol ubicació familiar per mostrar que el beneficiari es troba en
un ordre inferior, subjecte passiu d’un favor arribat des de dalt (ordre superior). Altre
qüestió que planteja aquesta llegenda cristiana, que lluny d’una deïficació de sant
Bernat, ni tan sols aproximativa, expressa només un amor material particular, implicant al mateix temps un concepte de coneixement privilegiat o revelació personal
“sui generis”.
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La Verge amb el Nin Jesús a la creu apareix sobre una mènsula suportada per un
àngel. L’àngel amb les dues mans porta un objecte quadrat, probablement era un filactèri amb la llegenda “monstro me esse matrem” (MMEM), que és la resposta de
Maria a Bernat. Per la degradació de la pedra només pot ser una hipòtesi, una apreciació. (Fotografia 16)
Tetramorfos
Acompanya a la Verge i al Nin, un Tetramorfos. El tetramorfos és la representació
simbòlica quàdruple que la tradició cristiana ha adaptat a partir d’Ez., 1, 5-14 i d’Apoc., 4, 6-8, aplicant-la als evangelistes: el toro correspon a Lluc, l’àguila a Joan, el
lleó a Marc i el jove o àngel a Mateu. En la iconografia romànica solien escortar, en
el quatre cantons, a la representació del Pantocràtor. Posteriorment es freqüent que
les respectives figures acompanyin la imatge de la Verge Maria o a cadascun dels
evangelistes.
Àguila
És la més poderosa i temuda de les aus, s’empra generalment amb significacions envejoses i nobles. Els grecs creien que l’àguila remuntava el vol des del confí del món,
ascendint fins arribar a la vertical de Delfos, repetint la trajectòria solar. Era l’au de
Zeus-Júpiter. El déu revestí la seva forma per arrapar a Ganímedes. La seva freqüent
representació agafant uns raigs amb una garra subratlla també el seu poder, tenint
en compte la transcendència del raig per a la mentalitat antiga, així com la familiaritat
respecte del déu que en sap de la seva maniobra (el propi Zeus).
Per extensió, l’àguila és emblema imperial per antonomàsia, ja que tradueix les nocions de paternitat, poder, vigor i dignitat. L’altura del seu vol i la seva fama d’agudesa
en la vista –única capaç de suportar fixament el llum del sol– la feren emblemàtica
de l’elevació intel·lectual. Per això l’àguila en el Tetramorfos correspon a sant Joan
evangelista, de qui es diu que aconseguí remuntar fins a la més alta contemplació
del Verb diví. Amb expressió més pobra, un sentiment semblant es conserva en l’expressió actual de ser un àguila, senyalant actituds excepcionals de penetració i agudesa, no exemptes de força per l’acció. Degut a la renovació periòdica del seu
plomatge, ja en els primers segles cristians l’àguila s’emprà també com a símbol de
resurrecció.
Sant Joan, simbolitzat per l’àguila, era germà de sant Jaume (Santiago) el major, era
tengut com a predilecte per Jesús. Morí de mort natural, sense martiritzar, en edat
molt avançada, després d’haver escrit o inspirat el seu evangeli. Un evangeli posterior
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als altres tres – anomenats sinòptics – tendint a complementar-los i omet un gran
número de fets que ja tenen recollits els altres. (Fotografia 17)
Lleó
Considerat tradicionalment el rei dels animals, el lleó s’ha reconegut com un símbol
d’energia i de rotunditat; força, poder, sobirania, sol, llum, or, verb. Aquests significats, que arriben dels més remots temps, expliquen que el cristianisme s’apropiàs
del lleó com a símbol de Crist i de la resurrecció que aporta: tal és la raó de la seva
presència a sarcòfags cristians. El lleó devorant un bou simbolitza el dia que venç a
la nit, l’estiu a l’hivern, etc. Així mateix és un símbol quasi universal de la reialesa. El
lleó situat a l’entrada dels temples romànics, a vegades en acció d’esquarterar o devorar una víctima, fa al·lusió a la mort de l’home vell (el pecador) per la necessària
renovació del creient que ha de traspassar el llindar purificat de tota lacra.
Sant Marc, simbolitzat pel lleó, era jueu, la seva conversió al cristianisme es posterior
a la resurrecció de Jesús. Es creu que era parent de sant Pere. Va escriure el seu
evangeli basant-se en els relats de sant Pere. Va ser enviat a predicar a Egipte, sent
nomenat bisbe d’Alexandria, on el consideraren un bruixot i el volien linxar, al final
va ser escarrassat pels carrers de la ciutat, mentre li tiraven pedres; al dia següent li
succeí el mateix fins a morir, era l’any 62. (Fotografia 18)
Toro o bou
Animal que ha simbolitzat generalment la força física en el seu màxim grau i en el
seu doble aspecte més evident: capacitat tant agressiva com sexual. Per això, al concebre al déu com el ser més poderós, era inevitable que s’associàs amb el més poderós dels animals i se’l representàs en forma de bou: el donador de vida per
excel·lència (potència genèssica), però també l’anihilador (potència guerrera o justiciera, segons el cas). Les banyes són sovint representació abreujada del déu-toro.
Per extensió, les banyes, en quant atribut reial, indiquen el caràcter diví de la reialesa
en les monarquies del pròxim orient antic.
Sant Lluc, simbolitzat pel toro, va néixer a Antioquia, Síria, convertit al cristianisme
per sant Pau. Era metge. Es creu que sant Lluc morí a Patràs d’Acaia segons comte
sant Jeroni, als 84 anys. Va ser pintor de la Verge Maria, a qui conegué personalment,
arribant a pintar set retrats. (Fotografia 19)
Àngel
Sant Mateu, en quant a evangelista, està representat per un àngel o un mosso jove.
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Està representada així, la figura humana, simbolitzant el naixement de Jesús, perquè
així comença el seu evangeli
També anomenat Leví, era publicà, això és recaptador de tributs, abans de la seva
conversió. Si bé era jueu, era funcionari públic al servei d’Herodes Antípas, el representant dels romans a Israel, per això era odiat per tothom. Després de la mort de
Jesús, la seva activitat pastoral es centrà a Judea, escrivint el seu evangeli en arameu,
entre els anys 60 i 70, destinat als jueus conversos amb la finalitat d’oferir un text
que substituís a l’antiga llei, perquè el tema central del seu evangeli és Jesús, al que
presenta com culminació de les profecies formulades a l’Antic Testament. Quan els
apòstols es repartiren el món conegut en quatre parts per evangelitzar-lo, a Mateu
li correspongué Etiòpia, terra a la que convertí després d’evangelitzar durant molts
anys, on va ser martiritzat. (Fotografia 20)

Annex

Creu de Sa Parada o d’Es Pou Vell
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(Figura 1) Descripció detallada del capitell.

(Fotograﬁa 1) Detall capitell.

(Fotograﬁa 2) Sant Benet

(Fotograﬁa 3) Sant Mateu

(Fotograﬁa 4) Emblema marià

(Fotograﬁa 5) Sant Domingo de Silos

(Fotograﬁa 6) Sant Bernat de Claravall
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(Fotograﬁa 7) Sant Pere

(Fotograﬁa 8) Emblema de l’Ordre del Cister

(Fotograﬁa 9) Sant Jaume Major (Santiago)
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(Figura 2) Descripció detallada de l’anvers de la creu

(Fotograﬁa 10) Detall de la cara anterior

(F. 11) Detall de la Mare de Déu dolorosa

(Fotograﬁa 12) Detall pelicà

(Fotograﬁa 13) Detall Sant Joan Evangelista

(F- 14) Detall Maria Magdalena i resurrecció

(Fotograﬁa 15) Creu
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(Figura 3) Descripció detallada del revers de la creu

(F. 16) Detall de la cara posterior

(Fotograﬁa 17) Detall de l’àguila

(Fotograﬁa 18) Detall del lleó

(Fotograﬁa 19) Detall del bou o toro

(Foatograﬁa 20) Detall de l’àngel i l’home
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Finestres singulars del poble de Campos
Guillem Mas Forteza

Campos, per les seves circumstàncies socio-econòmiques de poble tradicional i
agrícola que sempre ha viscut d’esquena al mar, i no ha desenvolupat quasi bé cap
tipus d’indústria, ha estat poc donat a modificar de manera sensible l’espai ambiental
i arquitectònic en què es movien els nostres avantpassats.
És aquest un dels motius que encara avui persisteixen a moltes cases dels segles
XVII i XVIII, més ò manco modificades als darrers 100 anys a on s’hi ha anat fent finestres balconeres, cotxeres a les plantes baixes, substituint el tradicional portal
redó per un quadrat, però malgrat tot es conserven intactes la majoria de les finestres de la planta superior.
Ara bé hi ha a Campos una sèrie de finestres que podríem qualificar de singulars,
més per les seves característiques escultòric-ornamental, que per la seva antiguitat,
envers d’altres per ventura de la mateixa època ò mes antigues, però mes senzilles,
són les finestres d’estil gòtic i renaixentista, que es relacionen a continuació.
Carrer Estret o del Bisbe Talladas
Ca S’apotecari Fernández casa núm. 20, abans Can Barceló.
Dues finestres gòtiques molturades perímetralment amb nirvis o baguetons, una
d’elles amb escut heràldic a la llinda. (Finestres 3 i 4)
Can Joan de Sa Vinyoleta casa núm. 18, abans Can Barceló.
Dues finestres gòtiques amb un motiu conopial, una d’elles té ornamentació
renaixentista a l’ampit. (Finestres 5 i 6)
Ca Ses Practicantes antigament Ca na Bereol, casa núm. 7.
Finestra renaixentista, es va desmuntar per fer la reforma de la casa, actualment
està desmuntada i dipositada a una cotxeria del mateix carrer. (Finestra 46)
Sa Rectoria
Dues finestres gòtiques, una d’elles possiblement sigui de les més antigues del
poble, té esculpit un arc conopial. (Finestres 1 i 2)
Carrer de la Parròquia
Sa Torre de Can Bragues
Una finestra gòtica motllurada amb baguetons. (Finestra 7)
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Can Nofret, casa núm. 12
Una finestra gòtica amb motiu conopial a la llinda. (Finestra 8)
Can Palles (abans Can Burguera) casa núm.14
Una finestra gòtica amb motiu conopial a la llinda. (Finestra 9)
Carrer de s’aigua
Can Clau Fort, casa núm. 14
Una finestra gòtica motllurada perímetralment amb baguetons. (Finestra 10)
Carrer de Sant Julià
Ca n’Amera, casa núm. 8
Una finestra renaixentista. (Finestra 12)
Dues finestres gòtiques amb motiu conopial a la llinda. (Finestres 11 i 13)
Can Don Guillem Dometo ò Can Sordo, casa situada al cap de cantó.
Una finestra renaixentista amb un baix relleu a la clau de la llinda. (Finestra 14)
Carrer Nou
Ca na Torres, casa núm. 15
Una finestra gòtica motllurada perímetralment amb baguetons. Dissortadament, la
part inferior dels brancals han estat rebaixats. (Finestra 15)
Carrer de sa creu
Can Rosa, casa núm. 7
Una finestra renaixentista, amb escut religiós situat al entaulament. (Finestra 17)
Carrer d’Antelm Obrador
Can Barceló, casa núm. 4
Una finestra gòtica moldurada amb nirvis o baguetons. (Finestra 16)
Carrer de Cosme Maria Oliver
Can Cosmet, casa núm. 8
Dues finestres gòtiques motllurada perímetralment amb baguetons. (Finestres 18 i
21)
Una finestra gòtica a la torre que té esculpit un arc conopial. (Finestra 22)
Dues finestres renaixentistes formades per columnes decorades amb garlandes, una
d’elles rematada amb caps de figures humanes. (Finestres 19, 20)
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Can Garcietes, casa núm. 6
Conjunt de portal i finestra adornat amb dos alts relleus, un heràldic i l’altre religiós.
(Finestra 23)
Carrer Major
Ca na Fàtima Cosmet, casa núm. 8
Dues finestres renaixentistes. Situades al corral. Una té dues columnes de secció
quadrada d’ordre jònic amb metopa rematada amb dentells. L’altre té un escut eràldic a la llinda. (Finestres 24 i 25)
Carrer de la Unió
Can Carut, casa núm. 20
Una finestra gòtica motllurada perímetralment amb baguetons, amb la part inferior
dels brancals rebaixada. (Finestra 26)
Autoescola Vidal, casa núm. 25, abans propietat de les senyores Ginard.
Una finestra gòtica decorada amb motiu conopial a la llinda. (Finestra 27)
Carrer de les Posades
Can Mesquida, casa núm. 27
Una finestra gòtica decorada amb motiu conopial a la llinda. (Finestra 28)
La Posada de Can Bragues, casa núm. 2
Una finestra gòtica decorada amb motiu conopial a la llinda i amb escut religiós.(Finestra 29)
Carrer d’Antoni Maura
Can Closca, casa núm.1
Una finestra gòtica decorada amb motiu conopial a la llinda, actualment emblanquinada, i tallada a la paret amitgera. (Finestra 32)
Can Damià Verger, casa s/n
Una finestra gòtica motllurada perímetralment amb baguetons. (Finestra 31)
Can Alzines, casa núm. 11.
Una finestra gòtica decorada amb motiu conopial a la llinda. (Finestra 30)
Carrer de n’Amer
Ca n’Aina Dometo, antigament Can Amer.
Una finestra gòtica tallada per la part inferior, mutilats els basaments. Té un escut
heràldic de la família Amer. (Finestra 37)
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Ca n’Aina Dometo, casa núm. 4, antigament Ca na Reus.
Una finestra gòtica motllurada perímetralment amb baguetons. Actualment emblanquinada. (Finestra 36)
Can Bril, casa núm. 12
Una finestra renaixentista esculturada amb caps de figures humanes, situades a l’altura de l’entaulament. (Finestra 35)
Can Pere Ignasi.
Dues finestres renaixentistes, una situada al mateix carrer i l’altre a la Plaça de Can
Pere Ignasi, abans era el corral de la casa. (Finestres 33 i 34)
Carrer de Santanyí
Can Dometo
Dues finestres gòtiques decorades perímetralment amb baguetons. Una situada a
la torre i l’altre a la casa. (Finestres 39 i 40)
Plaça Major
Ajuntament
Dues finestres gòtiques situades a la façana lateral, una decorada amb motiu conopial a la llinda, i l’altre perímetralment amb baguetons. (Finestres 41 i 42)
La Torre de Can Cos
Una finestra gòtica motllurada perímetralment amb baguetons. Situada al carrer de
Plaça. (Finestra 43)
Ca na Verdera, casa núm. 13, abans Can Bril
Una finestra reinaxentista amb dues columnes de secció quadrada d’estil jònic. (Finestra 44)
Una finestra gòtica decorada amb motiu conopial a la llinda. (Finestra 45)
Carrer de Sa Corredor
Dues finestres representatives de l’arquitectura popular de Campos, que destaquen
per la seva senzillesa i bellesa de línies. (Finestres 47 i 48)
De tota la relació exposada, es pot concretar que de les quaranta vuit finestres seleccionades en tenim trenta-tres de Gòtiques, dotze de Renaixentistes, dues de Arquitectura Popular, i un conjunt de portal i finestra. De les gòtiques amb motiu
conopial n’hi ha dues amb l’arc complet, setze tenen el motiu tan sols a la llinda,
mentres n’hi ha quinze amb baguetons. Pel que fa a les Renaixentistes nou son geomètriques, i tres figuratives.
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Finestra 7
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Finestra 9
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Aproximació a l’arquitectura modernista
de Campos: el casal de cas Sant
Guillem Roser Vidal

Malgrat les transformacions estilístiques, constructives i formals que en el panorama
arquitectònic local suposaren edificis com el casal de cas Sant, juntament amb altres
com can Pedreres, can Salom, can Pieres o can Simó de son Durí; els estudis i les reflexions teòriques sobre l’arquitectura modernista de Campos que fins a la data es
poden enumerar són inexistents. Sí que és cert que, per una part, comptam amb
dos treballs que aborden breument la qüestió modernista local, probablement pel
format de la publicació i la intenció divulgativa del fenomen per part dels seus autors;
i en tot cas centrada en la discussió de la filiació estilística del casal de cas Sant. Ens
referim als articles «L’art a Campos»1 i «Cas Sant. Un projecte de Bartomeu Ferrà».2
Per una altra part, el treball d’investigació documental i de recollida de fonts orals
titulat «Julià Manacor i el seu temps. Una aproximació al modernisme a Campos»,
realitzat per Guillem Mas Forteza en 1997; resulta, en la nostra opinió, molt més
profund en quan a intencions, objectius i tractament de la qüestió modernista, entesa com una manifestació artística i artesanal que en l’àmbit local s’expressa no solament a través de l’arquitectura, sinó mitjançant la feina de fusters i ferrers.
És precisament aquesta llacuna historiogràfica a la qual ens hem referit, així com
l’interès que ens suscita aquest breu però intens període de la història de l’arquitectura a Campos, allò que ens ha motivat a l’hora de realitzar aquesta primera aproximació a l’estudi de l’arquitectura modernista de Campos. La comunicació que
presentam en aquestes I Jornades Estudis Locals de Campos, constitueix un primer
esglaó d’un treball d’investigació que parteix amb la intenció d’analitzar la producció
constructiva modernista, en la mesura del que sigui possible, de forma més àmplia
i exhaustiva.
1. El nou llenguatge arquitectònic: aspectes generals
La primera obra d’estil modernista a Campos data de 1906, la seva entrada en el
ROIG MONSERRAT, S.: LLADONET MOLL, M.: Campos, ahir i avui, Ajuntament de Campos, Campos,
1974, p. 42.
2
OLIVER MUT, F.: “Ca’s Sant”, Programa de Festes de la Mare de Déu d’agost, Ajuntament de Campos,
1995, p. 14-15.
1
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panorama arquitectònic local es degué a dues causes fonamentals: la promoció privada i la figura del mestre d’obres Julià Mascaró Ballester.
En altres zones de l’illa de Mallorca, com per exemple Sóller, Palma o Lluc el modernisme arquitectònic s’explica tant des del vessant de la iniciativa pública com privada
i es concreta en obres tant de caràcter civil com religiós.
Pel que fa a Sóller el fenomen migratori de la segona meitat del segle XIX i la prosperitat que va experimentar aquesta localitat a finals del segle XIX i principis del XX,
va suposar un impuls decisiu per a l’entrada del modernisme arquitectònic.3 Per una
part, trobam una arquitectura de caràcter residencial, entre la que destaca Can Prunera (1909-1911). Per una altra part, es constata la intervenció de l’arquitecte Joan
Rubió Bellver (1871-1952) en la construcció de la façana de l’església parroquial
(1904-1947) i en l’edifici per a l’entitat «Banc de Sóller» (1909-1912).4
L’entrada de l’arquitectura modernista a la ciutat de Palma s’explica a partir de tres
vies. En primer lloc, la promoció de la indústria turística que s’havia iniciat a finals
del segle XIX. En 1901 l’empresari Joan Palmer encarregà a Lluís Domènech i Montaner (1850-1923) el projecte de construcció del Gran Hotel. Dos anys més tard
(1903) s’inaugurava aquell establiment i esdevenia el precursor de los hoteles actuales y el primer edificio modernista de importancia realizado en las islas.5 En segon
lloc, la intervenció d’Antoni Gaudí (1852-1926) a la Seu de Mallorca (1904-1914), encarregada pel bisbe Campins va consistir, a gran trets, en el trasllat al presbiteri del
cadirat de cor gòtic del centre de la nau i en la supressió del retaule major situat davant la capella de la Trinitat.6 Finalment, la tercera via d’entrada d’obres modernistes
a Palma prové de la promoció privada d’habitatges en el casc històric de Ciutat: Magatzems El Águila (1907), projectats pels arquitectes Gaspar Bennàssar (1869-1933)
i Jaume Alenyà (1870-1945);7 Can Casasayas (1908-1910), projectat per l’arquitecte
Francesc Roca Simó (1874-1939).8 Un altre indret on es localitzen aquestes obres
són en ravals com el de Santa Catalina i en vil·les de zones residencials com El Terreno, cas de Villa Schembri, sense datar, atribuïda a Gaspar Bennàssar.9
El modernisme a Lluc es materialitzà en l’oratori del santuari. Es tracta d’una sèrie
SEGUÍ AZNAR, M.: Arquitectura contemporánea en Mallorca (1900-1947), UIB/COAB, Palma, 1990, p. 25.
SEGUÍ AZNAR, M.: Arquitectura contemporánea..., p. 41.
5
MURRAY, D. G.; SEGUÍ AZNAR, M.: El Modernismo y su tiempo¸ Olañeta, Palma de Mallorca, 1989, p. 25.
6
MURRAY, D. G.; SEGUÍ AZNAR, M.: El Modernismo..., p. 50.
7
MURRAY, D. G.; SEGUÍ AZNAR, M.: El Modernismo..., p. 53.
8
MURRAY, D. G.; SEGUÍ AZNAR, M.: El Modernismo..., p. 70.
9
MURRAY, D. G.; SEGUÍ AZNAR, M.: El Modernismo..., p. 118.
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d’intervencions de caràcter decoratiu impulsades pel bisbe Joan Campins10 i realitzades entre 1908 i 1914 per Antoni Gaudí en col·laboració amb els arquitectes Joan
Rubió i Guillem Reynés Font (1877-1918) i l’enginyer Guillem Carbonell11 per a commemorar el vint-i-cinquè aniversari de la coronació pontifícia de la Verge.
En el cas de Campos l’arribada d’aquest estil s’emmarca majoritàriament en l’àmbit
privat i es redueix a obres de tipus civil seguint la tipologia d’habitatges unifamiliars
i plurifamiliars amb o sense local comercial en la planta baixa. En aquest sentit, l’exemple més il·lustratiu d’aquesta tendència el representa el casal de cas Sant.
El seu promotor procedia d’una classe burgesa puixant, interessada en mostrar el
seu nou estatus social a Campos mitjançant un edifici construït en l’estil en voga a
Mallorca a començaments del segle XX: el modernisme.
Julià Mascaró Ballester, Manacor, esdevé un personatge clau en la materialització
del modernisme arquitectònic a Campos. Gairebé la majoria d’edificis modernistes
que es realitzen entre 1906 i els primers anys de 1950 tenen el seu segell, bé perquè
hi va intervenir com a mestre d’obres o bé com a escultor de façanes i elements arquitectònics interiors.
El marc cronològic per a l’arquitectura modernista a Mallorca, pel que fa al nombre
i qualitat de les obres construïdes, es situa entre 1901 i 1914.12 En el cas de Campos,
les realitzacions més interessants i més properes a les característiques estilístiques
del modernisme illenc descrites per Seguí13 s’emmarquen entre 1906 i 1914. L’estudi
dels diferents edificis modernistes construïts a Campos en aquest període no constitueix l’objectiu del present treball, el qual com s’ha dit es centra en el casal de cas
Sant. No obstant això, l’anàlisi d’aquest edifici ens permet fer una primera aproximació a les aportacions de l’arquitectura modernista i a les diferències que es poden
establir en relació a les construccions de caràcter civil precedents, a grans trets serien
les següents:
1. Substitució i incorporació de materials constructius. El nou estil es caracteritzarà
per la substitució de la pedra comuna i el morter de terra pels carreus de marès o el
referit de les façanes. La incorporació del ferro —com a element estructural, funcional o decoratiu— i el conglomerat hidràulic o la pedra de Binissalem —com a elements funcionals i ornamentals— en la construcció d’aquests edificis, tant en
SEGUÍ AZNAR, M.: Arquitectura contemporánea..., p. 26.
SEGUÍ AZNAR, M.: Arquitectura contemporánea..., p. 115.
12
SEGUÍ AZNAR, M.: Arquitectura contemporánea..., p. 28.
13
MURRAY, D. G.; SEGUÍ AZNAR, M.: El Modernismo..., p. 26-27. SEGUÍ AZNAR, M.: Arquitectura contemporánea..., p. 28-29.
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exteriors com en interiors, seran també importants innovacions de l’arquitectura
modernista. Aquests aspectes dels materials constructius trencaran amb la tradició
edificatòria secular.
2. Aplicació i integració de tècniques artístiques i artesanals. A diferència de les construccions de caràcter popular, l’arquitectura modernista es distingirà per la combinació de diferents tècniques artístiques i artesanals. La façana serà el suport preferit
per plasmar el treball escultòric de la pedra (talla i relleu), peces de terracota, ferro
forjat i ceràmica. No obstant això, punts concrets dels interiors dels edificis, com els
arcs de separació d’aiguavessos en planta baixa i les escales, també seran receptors
de les formes i motius artístics propis del llenguatge modernista; bàsicament es concreten en línies ondulants i ornament vegetal, floral i geomètric.
3. Creació d’una nova estètica arquitectònica. Potser aquest punt és el més distintiu
i singular de l’arquitectura modernista, ja que quan es compara el seu tractament
plàstic amb el dels edificis preexistents trobam un resultat totalment diferent, nou i
trencador amb les textures i gammes cromàtiques de l’entorn urbà en el qual s’insereixen.
Tanmateix, però, el gruix del discurs artístic modernista es centra en les façanes. Les
parets exteriors dels edificis seran les principals receptores del nou llenguatge modernista a Campos, qüestió que entronca amb les característiques generals apuntades per Seguí en referir-se a dues de les influències estilístiques predominants en la
configuració del modernisme a Mallorca: l’Art Nouveau i la Sezession.14 Aquesta
qüestió ens situa davant una interpretació esbiaixada del discurs modernista d’arrel
catalana i internacional, en tant que el tractament que es dóna als interiors dels edificis es segueix recolzant en els sistemes constructius tradicionals, trencant així la
relació amb l’exterior perquè no apareix ninguna intención de unidad artística entre
interior i exterior.15 En cas que existeixi algun tipus d’unitat artística entre l’aparell
exterior i interior es localitza en elements arquitectònics concrets, bàsicament arcs,
escales i columnes.
2. Cas Sant
El casal de cas Sant es troba situat en el cap de cantó de la plaça Pere Ignasi i el carrer
MURRAY, D. G.; SEGUÍ AZNAR, M.: El Modernismo..., p. 26. SEGUÍ AZNAR, M.: Arquitectura contemporánea..., p. 29.
15
MURRAY, D. G.; SEGUÍ AZNAR, M.: El Modernismo..., p. 26. SEGUÍ AZNAR, M.: Arquitectura contemporánea..., p. 29.
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Unió i fou edificat entre finals de 1906 i 1907. Consta de planta regular de tres pisos
d’alçada, distribuïts en dos habitatges —primer i segon pis— i local comercial en la
planta baixa (actualment ocupat per una entitat bancària), la coberta és de teulada.16
La façana està construïda amb carreus de marès i fou esculturada per Julià Mascaró
Ballester, Manacor, sobre projecte del mestre d’arquitectura Bartomeu Ferrà Perelló,
el qual havia rebut l’encàrrec del que aleshores era el propietari de la confiteria de
can Frasquet: Josep Casasayas Casajoana.
El disseny de la façana presenta una composició horitzontal i vertical tripartida, regular i simètrica. El ritme del conjunt està marcat per l’eix central, el qual, a la vegada
que es diferencia de la repetició modular dels cossos laterals; destaca per la seva
forma curvilínia i per aglutinar una munió d’elements constructius i un variat repertori ornamental que accentuen el dinamisme, la prestància i la monumentalitat de
l’edifici. En la part inferior d’aquest cos s’obre un portal emmarcat per columnetes
estriades en els terços superior i inferior amb capitell i base convexes. Aquest portal,
tant per la seva forma i policromia dels materials constructius, es distingeix de la
resta d’obertures de la planta baixa, potser la seva diferenciació de la resta del conjunt l’hem de cercar en l’interès per destacar l’accés al local comercial. L’entrellaçat
petri situat sobre el vèrtex d’aquest portal anticipa la solució de continuïtat entre el
primer i el segon cos. Sis branques finalitzades cadascuna amb una flor de taperera
oberta —flor emblemàtica de la ruralia campanera— semblen suportar la peanya
tancada amb una barana construïda per elements de traceria d’estil gòtic. Un finestral trigeminat despulla aquesta secció de la façana de material constructiu, produint
alhora una sensació de lleugeresa. El pas del segon al tercer cos es resol, novament,
a partir de la continuïtat entre la balconada inferior i la que es situa a sobre. En
aquest cas, però, l’element primordial i protagonista és el ferro: les mènsules amb
les respectives travesses, el tancament de la peanya i la barana. Un punt i a part mereix el treball d’aquest darrer element, fet de ferro forjat, en el que s’intercalen varetes entorcillades, flors i espigues, al qual cal qualificar de vertadera filigrana. En
aquest fragment de la façana el parament s’obre mitjançant un finestral. Malgrat la
utilització de diferents tècniques i materials el resultat final de tot plegat sobresurt
La morfologia de l’edifici de cas Sant va patir una important modificació. Cap a la dècada dels anys
20 del segle passat es va afegir una coberta de teulada, convertint la terrassa original de l’edifici en un
porxo. Aquesta intervenció va canviar per complet l’aspecte extern de l’edifici, fent que la façana perdés
part de l’encant, la gràcia i l’harmonia compositiva modernista. A la vegada suposava la retirada dels
dos lleons situats en els extrems de la barana de la terrassa. Posteriorment, vers els anys vuitanta es
retiraria la figura del Sagrat Cor de Jesús que s’aixecava en el punt més alt de l’edifici.
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per la seva gràcia i harmonia. Finalment, un parament a mode de frontó, decorat
amb les inicials “JCC” inserides en l’interior d’un escut decorat amb motius florals i
els numerals romans MCMVII flanquejats per pinacles helicoïdals en el que seria el
timpà; i una barana constituïda per una alternança de pilastres amb decoració geomètrica i quadrilòbuls acabada en els extrems per una mena d’arbusts, tanquen el
discurs arquitectònic central.
La part de la façanes corresponents al carrer Unió i plaça Pere Ignasi reprodueixen
un mateix esquema, definit en cada un dels cossos que el composen per tres obertures. La comparació d’aquests dos mòduls laterals amb el central ens situa davant
una concepció arquitectònica més conservadora i continuista respecte dels models
noucentistes locals. No ocorre el mateix, quan analitzam aquestes seccions de façana
des del punt de vista del llenguatge arquitectònic i dels materials constructius.
En primer lloc, les solucions constructives aplicades als arcs de les obertures suposen
un allunyament dels models tradicionals d’arc, en tant que els de la part inferior ens
remeten a arcs de llinda amb permòdols oberts en el vèrtex a mode d’arc escarser.
El tractament donat a les obertures del segon cos constitueix una alteració del model
d’arc escarser, ja que en comptes de donar continuïtat a les dovelles s’abaixa la central i s’hi aplica una decoració en relleu que reprodueix la forma de T. A part d’això,
dos bordons recorren el costat exterior dels brancals i la part inferior dels ampits
està adornada amb dentellons. L’element principal de cadascuna de les dues balconades és la barana, formada per una repetició de traceria neogòtica. Una interessant
solució és la d’intercalar els trencaaigües de les finestres en la línia d’imposta que
divideix el segon del tercer cos. Més senzilles, en quant a ornamentació, són el conjunt de finestres del tercer cos. L’estructura d’arc escarser s’acosta més a la seva pròpia definició i la decoració dels brancals es redueix a una motllura de mig bossell. En
canvi, l’ampit presenta un doble fris ornamental, vegetal el superior i denticulat l’inferior. Si de cas, un dels elements més vistosos i originals d’aquesta part de l’edifici
és la cornisa suportada per permòdols i interrompuda pels trencaaigües —solució
que ja hem vist aplicada en el cos inferior a aquest— de les finestres. L’altra element
a què ens volíem referir són les baranes del porxo, reproducció a major extensió del
model utilitzat en la barana central.
Pel que fa a l’interior del casal de cas Sant presenta, com ja hem apuntat en l’apartat
d’aspectes generals de l’estil modernista, una dissociació respecte de l’exterior. En
aquest cas, ens hem de referir a elements puntuals inserits dintre d’una estructura
constructiva tradicional.
A la planta baixa, l’element arquitectònic més destacable és la columna central de
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fust estriat helicoïdal en el primer i tercer terços amb anell de formes romboïdals,
mentre el terç central és llis. El capitell és decorat amb motius vegetals florals i motllura rodona sobre base octogonal.
Un altre dels elements a destacar és l’escala d’accés als pisos superiors. Té forma
corbada, graons de conglomerat hidràulic i barana de ferro forjat.
2.1. La qüestió de l’adscripció estilística
El tercer corrent de l’arquitectura modernista arribat a Mallorca via Catalunya és el
denominat historicista, en moltes ocasions aquesta tendència es va associar amb
algun revival utilitzat en temps del romanticisme. Un dels neos que major influència
van tenir en l’arquitectura modernista mallorquina fou el neogòtic.17
La introducció a l’illa d’aquesta tendència es deu a Lluís Domènech i Montaner. Fou
el primer dels arquitectes catalans que treballà a Mallorca i l’autor dels plànols del
Gran Hotel (1901-1903). Tot i que aquest edifici es podria classificar estilísticament
eclèctic serà el “floralisme decoratiu” allò que entroncarà a Domènech amb el moviment modernista europeu.18 A part d’això, en aquest edifici s’aprecia en la façana
la integració de les distintes arts (escultura, ceràmica, ferro). Aquesta obra serà una
de les fonts d’inspiració pel mestre d’obres Julià Manacor a l’hora d’esculpir la façana
de cas Sant.
Un primer anàlisi estilístic de la façana de cas Sant, ens podria portar a classificar
aquest edifici dintre de l’arquitectura eclèctica perquè mostra una combinació d’elements artístics procedents de distints llenguatges històrics. Entre els elements de
què parlàvem distingim, per un costat, els de tradició gòtica visibles en la traceria
de les baranes dels balcons del segon i tercer cos19 i en les motllures de les obertures
i dels trencaaigües. Per un altre costat, els dentellons de la cornisa ens remeten a
elements d’arrel clàssica.
Els diferents historicismes artístics, recuperats al voltant de 1820, van lligats al concepto de eclecticismo, concepto entendido generalmente en sentido peyorativo, y olvidando que se trata de un fenómeno histórico estético.20
En aquest sentit, tampoc no es podria obviar la mentalitat de Bartomeu Ferrà Perelló
(1843-1924), el mestre d’arquitectura que va projectar l’edifici, estretament lligada
SEGUÍ AZNAR, M.: Arquitectura contemporánea..., p. 31.
SEGUÍ AZNAR, M.: Arquitectura contemporánea..., p. 38.
19
Aquesta traceria ens remet a la de les baranes de les cases gòtiques, com les del casal de can Oleo.
20
CANTARELLAS, C.: “Bartolomé Ferrá y el neogótico en Mallorca”, Mayurqa, tom 09, Palma, 1972, p.
125.
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al significat medievalista de la construcció, per la qual cosa la major part de la seva
producció, tant en forma de projectes com en obres materialitzades, es circumscriu
al moviment artístic neogòtic21 i eclèctic,22 sense deixar de banda, com veurem més
endavant, projectes de caràcter modernista.
Això no obstant, tot i reconeixement els vincles amb els neohistoricismes, el casal
de cas Sant reuneix una sèrie de condicionants que expliquen i justifiquen la seva
adscripció a l’arquitectura modernista:
1. El promotor de l’obra. Josep Casasayas i Casajuana (1873-?), en la seva joventut
havia treballat a un forn del carrer Portaferrissa. A Barcelona estant degué entrar en
contacte amb un món culte i amb les edificacions modernistes que des de finals del
segle XIX s’havien començat a construir. Allà mateix, va conèixer a Jaume Frasquet
—del forn de can Frasquet de Palma—, que el va convèncer per anar a treballar en
el seu establiment, fet que es produïa en 1890.23 En 1900, a l’edat de 29 anys, Josep
Casasayas comprava can Frasquet, convertint-se en propietari d’un dels forns en funcionament més antics de la capital de Mallorca. Recordem que en 1901, s’iniciava la
construcció del Gran Hotel, situat a escassos metres del forn de can Frasquet. Per
tant, Casasayas, amb la construcció d’aquest edifici; fou testimoni de la introducció
de l’arquitectura modernista a Palma i a més devia ser coneixedor del significat que
per a la burgesia puixant tenien aquests tipus d’edificis. Per tant, en el moment que
decideix construir una casa nova a Campos li interessava veure representada la seva
prosperitat econòmica i projectar a la societat el seu nou status social mitjançant
l’estil de moda en l’època, que per altra part era un signe burgés.
En aquest sentit, cas Sant seria una primera demostració del poder aconseguit per
l’industrial Casasayas. A aquesta obra acabada en 1907 seguiria, solament un any
més tard, la construcció de les anomenades Cases Casasayas (1908-1911), encarregades a l’arquitecte Francesc Roca Simó (1874-1940).
2. L’autor del projecte. Bartomeu Ferrà Perelló (1843-1924), mestre d’arquitectura,
presentava el projecte de construcció de l’edifici de cas Sant encarregat pel senyor
Casasayas el 24 de setembre de 1906.24 En l’època que va realitzar aquest treball
comptava amb una llarga trajectòria professional dins l’àmbit de l’arquitectura i de
FERRÀ PERELLÓ, B.: Ciutat ha seixanta anys (1850-1900), Miquel Font, Palma, 1996.
CANTARELLAS, C.: “Bartolomé Ferrá..., p. 133.
23
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24
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l’urbanisme. El conjunt de la seva contribució a l’arquitectura mallorquina ha estat
classificada en tres etapes: a) historicisme gòtic, b) eclecticisme i c) modernisme.25
Hem de recordar la plena vigència del modernisme a Mallorca en el moment en què
li encomanen el projecte per a la construcció de cas Sant (1906). Amb anterioritat a
aquesta obra havia realitzat els plànols de la casa Barceló (1904), situada en la plaça
Quadrado, 25; de Palma. Tot i que el classicisme marqui el pes estilístic d’aquest edifici, s’aprecia en la façana la presència d’un seguit de motius ornamentals vegetals i
zoomòrfics, juntament amb la utilització del ferro forjat en les baranes del balcons i
les finestres del cos inferior i les aplicacions ceràmiques, de les que sobresurten per
la seva qualitat artística i efecte estètic els plafons figuratius del cos superior. En la
nostra opinió, i sense obviar el vincle eclèctic que per a aquest edifici estableix Cantarelles,26 la decoració zoomorfa policromada, la combinació de diferents materials
i tècniques artístiques i la unió entre allò funcional i ornamental l’aproximen a algunes de les característiques comuns del moviment modernista.
Per tant, quan Bartomeu Ferrà va rebre l’encàrrec de Josep Casasayas ja havia projectat una casa que tot i no poder ser considerada plenament modernista, si que
presentava elements que la podien relacionar amb aquesta tendència. Certament,
Ferrà manifestà obertament el seu rebuig envers el modernisme27, però, a la vegada
qualificava de genial i innovador el treball de Gaudí en la cripta de la Sagrada Família.28 Amb aquests precedents, Cas Sant, seria una mostra tènue del quefer modernista de Ferrà i, tant per esperit com per ideologia, la continuació del seu discurs
arquitectònic preferit: el neogòtic, relacionat, al mateix temps, amb la tendència historicista del modernisme mallorquí.
3. L’escultor de la façana. L’execució del projecte s’encomanà al mestre d’obres Miquel Fullana, de Llucmajor.29 Inicialment s’encarregà la direcció de les obres a mestre
Julià Mascaró Prohens, Manacor de na Carretera. Una sèrie de desavinences entre
ambdós mestres propiciaren que un jove Julià Mascaró Ballester, Manacor (18871954) continuàs amb el desenvolupament de la construcció i assumís la realització
del treball escultòric de la façana. Malgrat la seva joventut, tenia un alt grau de perícia tècnica reforçada pels coneixements acadèmics que havia assolit durant la seva
CANTARELLAS, C.: “Bartolomé Ferrá...
CANTARELLAS, C.: “Bartolomé Ferrá..., p. 133.
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etapa de formació en Belles Arts a l’escola d’Arts i Oficis de Ciutat.30
El resultat final del treball realitzat per Mascaró Ballester en la façana de cas Sant es
pot considerar com una extraordinària i monumental obra escultòrica i com l’exponent més elevat del seu virtuosisme i saber artístic. Possiblement, per a la seva execució es degué inspirar en obres modernistes com el Gran Hotel de Palma i també
en llibres i revistes d’art de l’època. Arribam a aquesta conjectura perquè el plànol
de l’edifici aixecat per Ferrà és molt esquemàtic —a l’igual que ho era el de can Barceló— i no permet veure cap detall referent a la decoració que posteriorment s’aplicà, ni pel que fa a l’escultura en relleu ni a l’exempta.
4. El tractament de la façana. L’aplicació global de formes goticistes i els detalls classicistes en combinació amb els motius vegetals reproduïts en la façana ens remeten
al llenguatge modernista català i internacional. Els primers perquè s’inclouen dintre
del corrent historicista. Els segons constitueixen l’expressió d’inspiració naturalista.
Malgrat la contenció de l’aparell ornamental, no podem deixar de parar atenció a
les flors de taperera i al nus petri format per les branques rampants d’aquesta planta,
a les formes espigades i florals que recorren el balcó del segon cos, als aglans que
rematen els pinacles situats en el parament central del porxo, a les flors desplegades
sobre les inicials del promotor de l’obra (JCC) i als arbusts que coronen l’edifici.
Conclusions
Per tancar aquesta aproximació a l’arquitectura modernista de Campos mitjançant
el casal de cas Sant únicament ens resta dir, a mode de conclusions, que:
1. Es va tractar d’un fenomen producte d’una determinada conjuntura socioeconòmica de caràcter privat.
2. Va esdevenir una arquitectura de representació d’estatus social del seu promotor.
3. En la seva arribada i posterior continuïtat va tenir un paper fonamental el mestre
d’obres Julià Mascaró Ballester, Manacor.
4. Exteriorment va significar una renovació en l’apartat dels materials constructius i
una transformació parcial de l’estètica urbana.
5. Va introduir el poble de Campos en l’àmbit dels corrents artístics de finals del segle
XIX i principis del XX.
MAS FORTEZA, G.: “Julià Manacor i el seu temps. Una aproximació al modernisme de Campos, a Programa de Festes de la Mare de Déu d’agost, Ajuntament de Campos, 1997.
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Detall de la planta de cas Sant. Bartomeu Ferrà i
Perelló. Font:AMC.

Façana de cas Sant. Foto: Guillem Roser.

Detall de la balconada de la segona planta de cas Detall de la balconada de la tercera planta de cas
Sant. Foto: Guillem Roser.
Sant. Foto: Guillem Roser.

Detall del frontó de cas Sant, amb els numerals romans MCMVII i les inicials JCC emmarcats per piDetall del trencaaigües, la cornisa i la barana del nacles, barana en el coronament i elements
vegetals en els extrems. Foto: Guillem Roser.
terrat de cas Sant. Foto: Guillem Roser.
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El conreu de la sal al sud de Mallorca:
les salines dels Estanys1 i les salines
del Salobrar de Campos2.
Elisabet Oliver Frauca.

El text que aquí és presenta és una aproximació al conreu de la sal al sud de Mallorca,
amb l’objectiu de destacar la importància d’una activitat econòmica i social que es
remunta a més de 2.500 anys d’història.3 En el context de les Illes Balears, “només
les salines d’Eivissa s’han estudiat amb més o manco profunditat. La resta de les salines són pràcticament desconegudes, especialment les de Menorca. Les salines de
Mallorca, sobretot els Estanys de la Colònia de Sant Jordi, que tenen una antiguitat
notable, tampoc s’han estudiat de forma específica.” 4
Aquest estudi intenta omplir un buit historiogràfic mitjançant una anàlisi basat en
la història econòmica. Ens interessa recompondre la història de les salines, des d’una
perspectiva actual, que ens permeti comprendre l’evolució que ha experimentat el
cultiu de la sal a casa nostra.
En quant a l’estructura, el text es divideix en dues parts: una primera part on s’explica
l’evolució històrica de les dues salineres i, una segona part, on es centra l’atenció en
l’evolució que ha experimentat el treball de la recollida de la sal.
Pel què fa a les font bibliogràfiques, val a dir que ens ha estat de gran ajuda l’obra
publicada per La Fundació “Sa Nostra” en motiu de l’exposició: Les salines de les Balears (2005). D’aquesta obra, s’ha obtingut bona part de la informació sobre el sistema de conreu de la sal, entre d’altres aspectes. La resta d’informació s’ha obtingut
de la col·laboració de testimonis orals, homes i dones que d’una manera o altra,
han estat vinculats a la indústria de la sal.
Som conscients que queda molta feina per fer (converses, recull de material fotogràfic, recuperació del lèxic i hores d’estudi), no obstant hem cregut convenient preTambé anomenades: Salines de sa Vall, Salines d’en Catlar, Salines del Palmer, Salines de Santanyí o
Salines de la Colònia de Sant Jordi.
2
També anomenades les Salines del Salobrar de Campos o Salines de Llevant.
3
MFRONTERA, M. et alii: Les salines de les Balears. Fundació “Sa Nostra”, Palma de Mallorca, 2005,
p. 49.
4
Paraules de la presentació de l’exposició publicada a FRONTERA, M. et alii: Les salines ..., Fundació
“Sa Nostra”, Palma de Mallorca, 2005, p.9.
1
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sentar un primer text per tal de donar a conèixer una activitat mil·lenària, el conreu
de la sal, i mostrar el nostre interès per recuperar la memòria històrica.
Les salines dels Estanys
Des d’un punt de vista ambiental, les salines dels Estanys es troben sobre una antiga
albufera separada de la mar per una platja, la platja dels Estanys, i un cordó dunar
d’arenes no consolidades que actuen com a barrera permeable que permet la comunicació i la infiltració de l’aigua marina cap als estanys5. Aquesta albufera es degué
formar a partir d’un braç de mar que ocupava la zona baixa i aïllava el turó de la Colònia de Sant Jordi. Des d’aleshores ençà, aquest medi fet d’aigua, de fang i de sal,
s’ha caracteritzat per una vegetació fràgil, feta de saladina i tamarell, i ha esdevingut
un entorn ideal per a la vida d’espècies úniques com els crustacis (l’Artemia salina)
i, sobretot d’aus com: l’agró, el flamenc i el xerraire. Un salobrar de gran valor ecològic i interès científic.
Des d’un punt de vista històric, les salines dels Estanys són unes de les més antigues
del món, datades el segle IV aC. Les varen començar a explotar els mercaders púnics,
devers 2.500 anys, que ja coneixien la importància de la sal com a substància imprescindible per a la conservació dels aliments. Els romans i els àrabs continuaren freqüentant la contrada i seguiren mantenint un comerç important en tota la Mediterrània. 6
Després de la Conquesta Catalana, el lloc correspongué primer a Arnau Togores i llavors a Arnau Torrella. El 1383 passà a mans de la família Descatlar, que posseí els estanys fins a 1716, en què l’explotació passà a dependre de la Reial Hisenda. Quan al
final del segle XVIII, el noble Jeroni de Bestard va visitar el lloc afirmà que sols hi
havia una casa o magatzem per a l’administrador i un per als guàrdies de l’únic estany
de sal que s’explotava llavors i que el marquès del Palmer el tenia arrendat a l’Estat,
que li pagava 18.070 maravedís anuals. Aquest sistema persistí fins a la liberalització
de 1869, en què passà novament a la família Descatlar, marquesos del Palmer.
S’inicià aleshores un procés de colonització l’èxit de la qual respongué a una política
de privilegis, derivats d’unes lleis quasi caduques de 1855 i 1868.7 Així doncs, a tomARXIDUC LLUÍS SALVADOR: Las Baleares, II ; citat a FRONTERA, M.: Les salines..p. 47-48.
BAUZÀ ROIG, H.; BURGUERA VIDAL, J.: Guia dels pobles de Mallorca: Ses Salines, num.3, Hora Nova
S.A., Inca, 1999, p. 25-34.
7
BAUZÀ ROIG, H.; BURGUERA VIDAL,J.: Guia.....p.33. Segons aquests autors, l’èxit de la colonització
s’explica perquè s’acollí als privilegis que atorgaven unes lleis de 1855 i 1868, que eximien els nous colons de fer el servei militar per als seus fills i beneficiaven els terratinents, que aconseguien exempcions
tributàries importants arrendant unes terres sense rompre que, al cap d’uns anys, les tenien roturades
i convertides en ametlars o figuerals.
5
6
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bants de segle XIX i principis del XX, es degueren construir bona part de les actuals
salines.
Des del punt de vista estructural, un dels trets més característics de les Salines dels
Estanys és la seva forma circular (veure planell). Tal i com s’observa, “sorprèn la forma
gairebé circular amb els estanys disposats radialment entorn del centre, on hi ha les
garberes de sal. Aquesta disposició en facilita la gestió: els estanys són accessibles
des del centre, amb un desplaçament mínim. És un disseny singular en el conjunt de
les salines illenques, remarcable tant per l’eficàcia com per l’estètica.” 8
La circulació de l’aigua: en el cultiu de la sal és fonamental regular la circulació de
l’aigua i controlar el procés de salinització. En el cas de les salines dels Estanys, des
del salobrar l’aigua passa als escalfadors, per acció de la gravetat, i d’aquests passa
als alimentadors i als cristal·litzadors amb l’ajuda d’una motobomba9. El canal d’alimentació és la síquia (veure foto 1. Font: Burguera Vidal, J.), que s’obre al mar en
un punt de la costa prop a la bassa dels Cabots, i també serveix com a canal de desguàs per treure les aigües mares (el canal d’alimentació més antic partia de devora
s’illot dels Frares i, a principis del segle XX, n’hi havia un altre que començava prop
del carregador i que impulsava l’aigua cap al salobrar gràcies a una màquina de
vapor).
Tan bon punt la sal ha precipitat, se’n treuen les aigües mares amb l’ajuda d’un altre
motor que eleva l’aigua perquè pugui sortir per gravetat al mar. A principis del segle
XIX s’utilitzava una Sínia (veure foto 2. Font: Burguera Bauzà, J.) que servia per a fer
pujar l’aigua als estanys cristal·litzadors, ja que el terreny era molt pla i a mesura que
anava quallant la sal l’aigua hi entrava amb dificultat. Cent anys després, aquesta
funció es realitzava amb una roda de caixons10 moguda per un molí de vent muntat
damunt un cavallet de fusta (veure foto 3. Font: Burguera Vidal, J).
Un altre fet característic de les salines dels Estanys és la reutilització de les aigües
mares per produir carbonat de magnesi, a partir de la dècada dels any 20. En unes
instal·lacions industrials prop dels estanys, es situa una fàbrica de magnesi, probablement construïda el 1920 per Josep Sintes11. Aquesta fàbrica es va mantenir en
funcionament fins a principis dels anys cinquanta. Després fou traslladada al Coll
FRONTERA, M. et alii: Les salines..p. 47.
FRONTERA, M. et alii: Les salines.. p. 48. S’ha calculat l’existència de 17 encalentidors
(67.143m2), 2 alimentadors i 7 cristal·litzadors ( ambdós sumarien 48.997m2).
10
CAÑELLAS SERRANO, N. : L’aigua, el vent, la sang. L’ús de les forces tradicionals a Mallorca. Ed.
Documenta Balear, Palma, 1993.
11
BAUZÀ ROIG, H.; BURGUERA VIDAL, J.: Guia..... . p. 34.
8
9
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d’en Rabassa. No obstant, encara es pot observar l’edifici que la va aixoplugar, amb
unes característiques arquitectòniques molt peculiars.12 (veure foto 4 annex. Font:
Burguera Vidal, J.)
Del 1930 fins al 1952, les salines dels Estanys es lloguen a Salinera Espanyola SA
(empresa que explota les salines d’Eivissa i Formentera) i va mantenir una producció
d’unes 2.000 a 2.500 tones anuals, comptant amb una plantilla de 25-30 treballadors
en el moment de la recollida. La producció obtinguda era transportada dels estanys
fins el molí i al carregador gràcies a una línia fèrria d’una llargada aproximada d’un
quilòmetre. L’any 1952 es va construir un carregador a la Puntassa de la Colònia de
Sant Jordi, que també va ser utilitzat per les salines del Salobrar de Campos. (veure
foto 5, 5a,5b. Font: Burguera Vidal, J.).
En quant a la producció, a principis dels anys cinquanta s’inicia una davallada important. La manca de manteniment i de renovació de les instal·lacions fa que les salines arribin a una situació crítica, pràcticament d’abandó: desapareixen alguns
elements com el moll, la línia fèrria i el molí de sal. S’abandona també l’antic canal
d’alimentació i els concentradors del salobrar. Els murets de separació dels estanys
es fan malbé i actualment resten gairebé inservibles.
L’any 1955 es presenta un pla de rehabilitació de les instal·lacions però la reforma
s’ajorna fins el 1964. S’abandona el magatzem situat en el carregador i es traslladà
a l’antiga fàbrica de magnesi. Els motors de gasoil són substituïts per motors elèctrics
utilitzats tan per a la presa de l’aigua de la mar com per a les cintes transportadores
i el sistema de moldre la sal. El mollet del carregador es restaura per a altres usos,
turístics, i se’n construeix un de nou prop de les cases dels Estanys. (veure foto 5,
5a,5b. Font: Burguera Vidal, J.).
Actualment les instal·lacions de les salines dels Estanys pateixen un procés de deteriorament notable. La producció ha minvat i, exceptuant els mesos de recollida de
la sal, la resta de l’any les salines semblen adormides, abandonades. No s’hi observa
cap tipus d’activitat, només les més imprescindibles, de vigilància i manteniment.
I per acabar, “ a pesar de tots els inconvenients (salines petites, superfície de concentració reduïda per l’expansió urbana, jornals cars, producte barat, manteniment
costós, entorn turístic i residencial que interfereix negativament en l’activitat salinera,
etc.), aquestes salines es mantenen i aporten a la Colònia de Sant Jordi una zona huBAUZÀ ROIG, H.; BURGUERA VIDAL, J.: Guia..... . p. 34. A dia d’avui, queda per fer un estudi de la infraestructura i de l’arquitectura de les salines dels Estanys, així com també de les del Salobrar de Campos.

12
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mida de gran valor ecològic, una activitat tradicional que té gairebé 2500 anys d’història i un patrimoni arquitectònic digne de ser conservat.”13
Les salines del Salobrar de Campos14.
Si bé les salines dels Estanys destaquen per la seva estructura circular, les salines del Salobrar de Campos ho fan per la seva ubicació i gran extensió. La zona humida del salobrar
és d’una bellesa extraordinària. Ocupa una superfície de 354 hectàrees, de les quals unes
172 hectàrees es dediquen al conreu de la sal. Es pot afirmar que des del 1951 s’ha convertit en una de les la salines més extenses de les Balears – després de la d’Eivissa -.
Històricament, la major part del Salobrar de Campos ha format part de la possessió
de la Barrala, que des del 1414 fins al segle XIX pertanyia juntament amb la Vall de
Santanyí (que comprenia també les salines dels Estanys) a la família Descatlar.15
Desconeixem la data exacta del canvi de propietat, però se suposa que a finals dels
anys quaranta, els antics terrenys de la Barrala varen ésser comprats per Jesús Espadas Borrondo – i un suposat Jorge Pinos (?) - . A principis dels anys cinquanta,
aquests propietaris vengueren les salines a un grup d’accionistes format per personalitats diverses, tals com : Ivon Ortega (empresari basc, pare de Fernando Ortega
Sanz), Pelegrini Ribes Prats (empresari català), Santiago Rivero ( asturià, pare d’Enric
Rivero), el Sr. Torrecilla (madrileny) i alguns mallorquins - 16 .
A partir de 1951 s’instal·len les salines que ocupaven els antics estanys i part d’una
zona d’inundació temporal. L’ocupació del Salobrar es fa de forma progressiva. Per
a construir els estanys es varen aixecar andanes de terra de mig metre d’alçada i
d’un o dos metres d’amplada. El moviment de terres es va fer sense més maquinària
que trams de via del sistema Decauville i vagonetes estirades per mules.
Biel Burguera ens explica que “quan es feren els actuals estanys, es va haver de posar
una gruixa d’arena i amb la sal es va anar fent com un trespol. Aquesta arena li varen
posar amb unes vagonetes, que corrien damunt rails i la gent ho empenyia “ a la
mala”. Era molt costós. Quan vaig arribar jo a la feina, només em va tocar arena a
una bassa, les altres estaven arenades.”.17
FRONTERA, M. et alii: Les salines....p. 49.
FRONTERA, M. et alii: Les salines....p. 49. En el Salobrar de Campos també s’hi troben les Salines
del Trenc, conegudes com la Barraca de la Cendra, d’origen antic, base comercial relacionada amb la
de na Guardis. Estigueren en funcionament des de final dels any vint, fins gairebé els anys seixanta.
15
FRONTERA, M. et alii: Les salines.... p. 55.
16
Cal estudiar més a fons la història de l’empresa i reconstruir la línia directiva.
17
Gabriel Burguera. Converses.
13
14
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El creixement més gran de les salines es va donar a principis dels anys 60. Els estanys
cristal·litzadors passaren de 6 a 18, i la resta de basses, un centenar, es destinaren a
estanys evaporadors i alimentadors. Una superfície total de cristal·lització d’unes 18
hectàrees. Inicialment els estanys tenien les parets laterals fetes de marès, mentre
que les posteriors s’ha anat construint amb formigó. L’aigua hi circulava de forma laberíntica, impulsada per tres estacions de bombeig, una a la mar, l’altra a la zona
nord i una tercera per als transvasaments a la zona de cristal·lització. El 1955 a la
mateixa zona dels estanys, on s’hi localitzen les oficines, es va construir un magatzem
amb instal·lacions de rentat i molta. (veure foto 6. Font: Àlbum personal Rafael Garcias ). El 1960, gràcies a la construcció de la nova central de GESA al Port d’Alcúdia,
es fa possible electrificar les instal·lacions i substituir els motors de gasoil per altres
elèctrics.
A la dècada dels anys setanta, s’introduïren les cintes transportadores que agilitzaren
i feren més còmoda la recollida i el transport de la sal. (veure foto 7. Font: Burguera
Vidal, J.) i finalment, a la dècada dels anys vuitanta, es milloraren i s’ampliaren les
instal·lacions de tamisatge i empaquetament de sal.
En quant a la gestió de l’empresa, des dels anys cinquanta fins a principis dels setanta
va estar sota les mans del Sr. Ribes. I així ens ho recorda en Rafael Garcias:
El treball a les salines es feia amb molt de “cuidado”. El Sr. Pelegrini no deixava
que ningú caminés pels estanys, ni abans ni després de la recollida de la sal,
perquè el pis es feia malbé. Era molt exigent, però sabia fer les coses com cal.
I també destaca (...) a més a més, era dels pocs que assegurava sempre els
seus treballadors des del primer dia. Gràcies a ell, molts hem pogut disfrutar
d’una jubilació. Si ara alcés el cap i veiés com es treballa...., amb tractors que
arraconen la sal, el fang i tot el què troben.
I en quan a la gestió econòmica, afegeix:
Era un home que mirava més per l’empresa que per ell. Per exemple, per anar
en taxi des de les salines fins a Campos, no ho carregava mai a compte de
l’empresa...era tant beneit que ho posava de la seva pròpia butxaca! Portava
les comptes al dia i sempre procurava que en sobrés i no en faltés. Era un bon
amo, coneixia bé les salines i mai hagués fet els desastres que es fan ara!.
A la mort del Sr. Ribes el 1971, les salines estigueren gestionades per l’alacantí Celedonio López Galindo, que s’encarregà de l’explotació fins el 1977, moment en que
fou substituït per Melcior Lladó18, home de confiança del Sr. Jaume Pujols19, i encar18

Melcior Lladó. Converses.
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regat actual.
L’època de bonança econòmica i creixement de la producció, iniciada els anys setanta, s’aturà de sobte a causa de la riuada del 1989. La inundació d’aquell any va
destruir bona part de les salines i la producció quedà aturada gairebé dos o tres
anys.
En Melcior Lladó, aleshores encarregat de l’explotació, així ho recorda
Es va fer malbé tot i s’havia de comprar sal de les salines d’Eivissa, que arribava amb barquetes de 300 tones cadascuna.. .va ser terrible. Varem estar a
punt de tancar! A més a més, durant els anys noranta la demanda de sal per
a consum alimentari havia davallat molt perquè no podíem competir amb les
grans superfícies. També havia desaparegut una demanda important, la
d’Inca, per al tractament de la pell pel calçat.
A principis de 1990 la situació era crítica, però s’anà recuperant. I continua en Sión
Lladó “Varen haver de treballar força per a reconstruir totes les salines. Però ja no
tornarà a passar. Ara, si tornés a venir una inundació com aquella, ja no ens afectaria
perquè les salines s’han reconstruït, elevat, de manera que l’aigua aniria abans a la
mar que als estanys.”
Per a en Biel Burguera, el sentiment d’impotència va ser molt gran ja que ell havia
construït els estanys amb les seves pròpies mans. La seva llarga experiència li deia
que la reconstrucció s’havia de fer d’una altra manera
En remoure el fons de les basses, l’únic que es va aconseguir va ésser fer malbé
el trespol de la salinera. Per tornar-ho a recuperar va ésser molt salat. Si haguessin deixat passar l’estiu i se n’haguessin afluixat de la collita, que tanmateix ja estava perduda, allà on hi havia aqueixa gruixa de sal que havia quedat
fixa a baix, hagués estat etern per l’avenir, i després amb la màquina mateixa
de treure sal, hagués tret aquest fang quan fos sec. Van voler fer massa via i
ho varen desgraciar tot. La pèrdua de la collita va significar la fallida de moltes
empreses. Ara ho tornen a tenir bé perquè veig que tornen a treure sal.
La recuperació va ser molt costosa, tan a nivell econòmic com humà. Des d’aleshores
la producció ha anat disminuint, tal com explica l’actual gerent de l’empresa, l’Enric
Rivero20, “degut a causes climatològiques. Sí, dos dies de pluja, ens fonen 500 o 1000
tones de sal!”. Actualment ens hem vist obligats a importar sal de fora: Tunes (MarJaume Pujols, català, un dels accionistes majoritaris de l’empresa, juntament amb el Basc Fernando
Ortega i el català Enric Rivero ( pare de l’actual director de nom també Enric Rivero).
20
Enric Rivero. Converses.
19
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roc) i Sardenya (Itàlia)”. El transport queda compensat pel valor afegit que obtenen
quan la sal és redestinada a un ús industrial: el tractament d’aigües.
L’ús industrial de la sal (depuradores, rentavaixelles, piscines, etc) ha estat una innovació cabdal per a aquesta explotació salinera. Va arribar de la mà d’en Rafael
Sitjar21. Varem tenir sort, diu l’actual encarregat en Sión Lladó, la idea d’en Rafel
Sitjar ens va salvar!. Afectivament, Rafael Sitjar va obrir les portes per al començament d’una nova via de creixement, la industrial, sense deixar mai de banda la comercialització de la sal com a condiment alimentari.
Els canvis que experimentà la indústria salinera es poden valorar millor si es fa un
repàs de com es transformà el procés productiu i, sobretot, el treball humà.
El treball: de la coïssor i suor a la mecanització
Les salines són un producte històric resultat del conreu de la sal. Sense aquesta intervenció humana les salines difícilment existirien. Com en qualsevol altra activitat
agrícola, en el conreu de la sal hi participen diversos factors: ambientals, estructurals i humans. En el decurs dels darrers trenta anys, els factors que més s’han modificat han estat els ambientals (augment important de pluges) i sobretot el treball
(la mecanització). En quan al canvi climatològic ben poca cosa hi tenim a dir, però
en quant al treball, la mecanització del procés productiu ha suposat una transformació que ha millorat l’eficiència i les condicions de treball 22.
Durant molt d’anys la recollida de la sal havia estat una activitat de gran duresa
física, no només per desenvolupar-se en un medi inhòspit (temperatures elevades,
humitat, salobritat, etc..) sinó també per tractar-se d’un treball manual i intensiu. Es
treballava a esquerada i era una activitat desenvolupada exclusivament pel gènere
masculí 23. La retribució del treball a les salines ha estat sempre un gran incentiu –
potser l’únic - per a molts picapedrers o jornalers que a l’estiu anaven a fer la temporada a la sal. I també per a forasters.
Històricament, a les salines de les Balears, s’han practicat diversos tipus de recollida
21
Rafel Sitjar, nascut a Porreres i format a l’Escola Politècnica de Terrassa (Barcelona), va proposar a
Sión Lladó introduir maquinària per una nova aplicació industrial de la sal: el tractament d’aigües. Com
a curiositat, ambdós s’havien conegut a una empresa d’embotits de Campos on Sión Lladó s’encarregava
de fer sobrassades i en Rafael del manteniment de la maquinària. La sal dels embotits i la sal de les
màquines els va unir.
22
Sión Lladó ens recorda que la feina de recollida, que abans els ocupava dos o tres mesos, ara es fa
en quatre setmanes.
23
S’ha constatat la presència d’infants a les salines ( els nins que repartien l’aigua entre els treballadors)
però la dona mai hi ha estat present, en cap de les activitats del conreu de la sal.
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de la sal. Depenent de la freqüència amb la qual es recollia la sal, podem distingir
entre recollida diària, múltiple ( 2 o 3 a l’any) i única (una per temporada). En el nostre cas, el sistema més habitual és la recollida única –la cristal·lització es produeix
des de principis de maig fins a final de juliol, quan comença la recollida -. Excepcionalment, a les salines del Trenc i del Salobrar de Campos es practica la recollida diària
de la sal d’escuma, comercialitzada amb el nom de flor de sal. 24
Segons la quantitat d’aigua que hi ha als estanys en el moment de la recollida, podem
parlar de recollida en sec o amb aigua. I segons la complicació tècnica, podem parlar
de recollida manual o mecanitzada. A Mallorca la tècnica emprada ha estat la recollida en sec i, fins a mitjans dels anys seixanta no es començà a mecanitzar bona part
del procés de recollida de la sal.
En línies generals, el procés de recollida de la sal es pot dividir en unes quantes etapes:25 dessecació dels estanys, rompuda de la crosta de sal, formació de munts per
escórrer el brou, treta dels estanys, apilament a les places i transport a la plaça principal o al magatzem. A grans trets, els mateixos operaris poden realitzar les diferents
etapes, com és el cas de les salines petites (la dels Estanys, per exemple); o pot haverhi una divisió del treball marcada per les feines (com el cas de les salines del Salobrar
de Campos).
En general, la recollida necessita de treballadors eventuals ja que es tracta d’una
feina de temporada que dura des del mes de juliol fins el mes d’octubre com a
màxim. Tanmateix es tracta de feines que necessitaven habilitat i, sobretot, un gran
resistència física, per la qual cosa es requeria una certa especialització. En el cas de
les salines del Salobrar de Campos, en Rafael Garcias ens explica que: “els “rastreros”
i els carregadors de les vagonetes no eren els mateixos; cadascú sabia fer la seva
feina. Els que eren bons eren els que venien d’Alacant, de Santa Pola, i els eivissencs.
Alguns d’aquests treballadors, anaven primer a les salines del Marquès i després venien aquí. “
Abans de la recollida s’ha de treure l’aigua dels estanys. Actualment, es fa sense
gaire esforç gràcies a una bona anivellació del terreny i a l’existència de motobombes
elèctriques. En canvi antigament havia suposat un dels problemes més difícils de resoldre, com és el cas de les Salines dels Estanys. En el cas dels estanys situats per
damunt del nivell del mar, com és el cas de les salines del Salobrar de Campos, la
24
Es tracta d’una sal que es recull quan encara sura en superfície i, per tant, té una gran qualitat perquè
no té impureses del sòl; això la fa molt adequada per a la cuina.
25
FRONTERA, M. et alii: Les salines....p. 127-131.
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sortida de l’aigua es fa per gravetat, i no representa cap problema.
Actualment, la rompuda de la crosta de sal es fa amb un tractor que du incorporat
una fresadora. El tractor recorre ordenadament, circularment, tot l’estany esmicolant
els deu centímetres de crosta, amb la prevenció de no tocar el fang. Hi intervenen
també la fresa, una eina tallant les arestes de la qual són disposades en una superfícies de revolució moguda pel motor mateix del tractor, una altra màquina, l’omplidora , la collidora o la màquina extractora, proveïda d’una roda de paletes, que recull
la sal sobre una cinta sense fi que aboca dins la càrrega d’un camió. Aquesta la transporta fins al munt principal.
Antigament, es feia cavant o palejant, depenent del gruix de la crosta de sal, amb
eines semblants a les de treballar la terra, un poc adaptades, com és el cas del “rastre” – eina semblant a una aixada o pala26 -. L’art del palejador consistia a passar la
pala entre el fang i la sal sense agafar gens de fang. Segons recorda en Biel Burguera
“aquest sistema manual donava una sal més neta, ja que es recollia perfectament
per tot el pis i, a més a més, el respectava. Ara amb l’ús dels tractors es destrueix
molt.”
A la Colònia de Sant Jordi, els rastrejadors usaven un rastre o tiràs especial amb un
tall de dos pans d’amplària i el mànec llarg i que servia per a cavar i rastrejar a la vegada. Es feien caramulls o serres, que es deixaven escórrer. Durant un dos o tres
mesos, un grup de 25 a 30 homes treballen de sol a sol per a recollir la major quantitat de sal possible. La feina s’organitzava entre els mateixos treballadors i, tal i com
recorda en Nadal Mas Bauzà27 “es treballava ràpid, “a esquerada”, i es cobrava per
estany recollit. Tots tenien un mateix interès: treballar ràpid i cobrar molt. (...) només
hi vaig fer feina una temporada, però estava molt ben pagat; es cobrava el doble
que si s’anava a fer feina al camp. Ningú – es refereix a propietaris d’altres cultius
com l’ametlla, la garrova o la figuera - podia pagar el que es pagava a les salines dels
Marquesos”.
La feina dels traients ha estat una de les més pesades de les salines. Antigament, la
sal es traginava des de les places dels estanys fins als magatzems o als carregadors
amb mules i sàrries. Tal i com explica en Biel Burguera28
Segons em contaven...els homes, a les basses feien uns quadres i anaven agruA Mallorca també s’anomena “legons” (tenim pendent una conversa amb l’antic ferrer de les salines
del Salobrar de Campos per a completar el lèxic específic de les salines de Mallorca).
27
Converses.
28
Converses.
26
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pant la sal en caramulls. I la tiraven dins la vagoneta en senalles, però....” a la
mala”. Amb unes xapes amples ( com una mena de càvec), carregaven la sal
a la senalla, i d’allà a la vagoneta. Quan era a la vorera tenien un ase, li lligaven la vagoneta, i l’animal se l’enduia, per abocar tota la sal a la garbera. (...)
Quan jo hi era, en el 1974, la cosa va canviar bastant.” Efectivament, a partir
dels anys seixanta, (....) es varen posar unes cintes que anaven dins del quadre
de la bassa, feien unes tires de sal que s’acaramullaven amb unes “vespes”,
que duien la sal en el caramull. Es feien cavallons ( munts llargs de sal que
anaven a banda i banda de l’estany), i unes altres “vespes” tiraven la sal per
a una rampa a les cintes que venien d’uns 100m enfora per acabar a una caminal que hi havia. D’allà la sal es pujava a un remolc que portava un tractor.
Aquest no podia anar per dedins la bassa perquè el sòl – o dit també “pis”era massa blan. Després descarregava un caramull, i així anava fent viatges.
Si sortia un “viatge negre” – sal bruta – ja es podia llençar. Aquesta sal després
es tirava a una tremuja (trituradora) i ho donava a una rentadora. L’aigua de
grau – o dites també “aigües mares”- tornava a una gran bassa gran, que la
tornava a carregar de grau. De fet, hi havia una persona encarregada que l’aigua per rentar tengués el grau que tocava. Era la persona que feia la sal, Salvador, el que se’n cuidava. Cada setmana anava amb una canya, i un
graduador, i mesurava el grau, i ho apuntava a la llibreta, bassa per bassa.
No tenia estudis per fer-ho però ho havia viscut.
L’art de controlar la velocitat d’evaporació dels estanys és un treball complicat que
requereix molta dedicació i és difícil d’aprendre. Actualment, a les salines dels Estanys, només hi ha una sola persona que domini aquest art o procés, en Sebastià Vidal.
En quan al trasllat de la sal, antigament a la Colònia de Sant Jordi es carregava la
sal de les serres (veure foto 8. Font: Burguera Vidal, J.) a unes senalles de palma o
d’espart i s’acaramullava a la garbera, situada en un punt cèntric entre els estanys.
Els treballadors es protegien els peus amb calcetins de llana i el cap amb un capell,
fet de fibres amb un trenat molt espès i folrat amb pell de cabrit per a impermeabilitzar-lo. (veure foto 9. Font: Àlbum privat Rafael Garcias ). La sal s’abocava a la plaça
fent créixer el saler tan com es podia. L’operació era dirigida per un munter- encarregat d’organitzar la garbera -, que amb el càvec feia un camí circular per on els traients – treballadors que treuen la sal de l’estany- pujaven dalt el saler. Tal i com
recorda en Joan Picó29 “ no era gen fàcil amuntegar correctament la sal damunt de
29

Joan Picó. Converses.
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la garbera; era molt difícil de compondre. Calia tenir habilitat per anar fent una garbera bonica, tal i com agradava als marquesos del Palmer”..
Han canviat molt les coses d’aleshores fins ara. La mecanització que es va iniciar a
partir dels anys seixanta amb la introducció de vies i vagonetes dins els estanys (veure
foto 10a i 10b annex. Font: Burguera Vidal, J.), va continuar amb la introducció de
les “vespes” , “dumpers” i cintes transportadores. Finalment hi entraren els tractors
i els camions. Tots aquest canvis en la tècnica i sistema de treball han implicat una
millora notable en les condicions de treball, així com també en l’eficiència de l’explotació.
Per en Biel Burguera, “Abans, s’hi posaven a finals de juliol, treballaven tot l’agost i
part del setembre. Després havien d’aturar perquè ja venien les pluges. Quan a mi
em varen fer l’encarregat d’una màquina recol·lectora, hi havia 15 basses i ventura
amb vint dies es feia la treta i abans havies de menester un mes i mig o dos”.
Segons en Rafael Garcias,
La qualitat de la sal ha empitjorat molt. No només ja no es controla el sistema
complicat de motes (comportes), sinó que s’han unit estanys de dimensions i
profunditats distintes. Aquest fet ha donat lloc a profunditats molt variades
dins d’un mateix estany i, com a resultat, la sal obtinguda ja no és tan neta
com abans. Els tractors recullen sal, fang i tota la brutor del sòl. A més a més,
des de les inundacions de l’any 1989 , la sal del Salobrar de Campos ja no ha
estat la mateixa. La renten i la renten, però aquella blancor d’abans ja no s’ha
tornat a veure pus mai.
Conclusió
Com s’ha pogut veure fins aquí, el conreu de la sal és una activitat que s’ha desenvolupat a Mallorca (Salines dels Estanys) durant més de 2.500 anys. Durant molt d’anys el treball a les salines es desenvolupa de forma manual i amb gran duresa física.
A partir dels anys seixanta s’inicia un procés de mecanització que ha suposat una
millora de les condicions de treball i la seva eficiència; no obstant, la mecanització
no ha pogut frenar la davallada progressiva de la producció, a partir dels anys noranta, atribuïda a un canvi climàtic per augment de la quantitat de pluges.
Actualment, un fet a destacar és la diferent activitat econòmica que s’observa entre
les dues salineres. La raó s’ha d’anar a cercar en una forma molt distinta de gestionar
les salineres. A les salines dels Estanys els marquesos del Palmer hi ha tingut sempre
una “propietat” o “possessió”. Mentre que a les salines del Salobrar de Campos, hi
ha una “explotació” o “empresa”. Són dos conceptes ben distints, que responen a
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dues mentalitats també ben diferents, i que porta a resoldre la situació present de
forma molt particular. Davant la immobilitat que regna a les salines dels Estanys,
sorprèn l’activitat econòmica (productiva i comercial) que té lloc a les salines del
Salobrar, durant tot l’any.30
Tot i això el més important a destacar, com a conclusió final, no són tant aquells aspectes que les diferencien, sinó aquells elements que comparteixen:
Primer, les salines com a ecosistema: que ha perdurat al llarg del temps gràcies al
manteniment humà. D’aquí la idea de les salines com a paisatge inventat.
I, en segon lloc, les salines com a patrimoni cultural: fruit d’un treball que durant
molt anys s’ha realitzar de forma tradicional, manualment, “ a la mala” . Un treball,
l’art de cultivar la sal, que ha generat tota una cultura i una riquesa lingüística que
ja ben pocs recorden i que cal fer un esforç col·lectiu per a preservar.

L’actual gerent, l’Enric Rivero, empresari català, té clar que cal replantejar la viabilitat de l’explotació i cercar noves vies d’actuació que no només es centrin el la producció (difusió cultural, interès turístic, desenvolupament comercial de “la flor de sal”, etc).

30
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Aproximació a la Causa 119/1937 contra vuit
campaners per “adhesión a la rebelión”
Pere Ollers Vives

Dedicat a n’Antònia Tomàs Mas (E.P.D.),
i a totes les dones que han patit per un pare, un fill, un espòs,
un germà o un amic, sotmesos a injustícies.
Elles han sostingut molts cops la “memòria” i l’han transmesa.
1. Introducció: objecte d’aquest estudi.
S’han produït molts d’estudis històrics sobre la Guerra Civil a Espanya i a les Illes Balears1. En canvi, pensam que manquen estudis més de detall sobre els esdeveniments
de la Guerra Civil a Campos. Volem contribuir amb aquest modest estudi d’una causa
als treballs que encara estan per publicar i completar la nostra història.
En segon lloc, volem aportar un cas d’una de les causes judicials de l’auditoria de
guerra que es donaren a Mallorca contra un grup de vuit campaners, com un petit
tribut emocionat al dret de saber, el dret de saber dels familiars i de tot el poble de
Campos.
En tercer lloc, participam en un procés de normalització de les informacions i dades
sobre la Guerra Civil, en el marc de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual
es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura. Aquesta llei, apart de les polèmiques en un sentit i altre que ha sofert, ha proporcionat un nou estadi de les
actuacions de les Associacions de Memòria Històrica. No és casualitat que han reduplicat esforços per contribuir al dret de saber. Vull presentar ja el marc històric en
el que ens adintrarem:
La represión franquista en Mallorca presenta tres fases bien diferenciadas.
Así, en una primera etapa -que abarcó hasta mediados de agosto- fue relativamente suave. A lo largo de estas semanas serían encarcelados miles de
sospechosos, mientras que las ejecuciones sólo se produjeron en casos puntuales.
No és l’objecte del nostre treball, però per una referència “campanera” als estudis de la Guerra Civil
cal acudir als que aborden la qüestió des de l’àmbit de Mallorca.

1
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El anuncio de un inminente desembarco republicano enturbió el clima político y dio paso a la etapa más dura de la represión. Ésta empezó en la noche
del 16 de agosto con los primeros fusilamientos de Son Coletes (Manacor),
pero continuó y se intensificó tras la retirada de las tropas gubernamentales,
estimulada -entre otras circunstancias- por los discursos encendidos del fascista italiano Arconovaldo Bonacorsi – que se hacía llamar “Conde Rossi”-.
De este modo, hasta marzo de 1937 fueran asesinadas centenares de personas en los cementerios y en las cunetas de las carreteras, sin ningún juicio
previo, a manos de grupos armados integrados principalmente por miembros
de Falange instigados por personajes como el gobernador civil Mateu Torres
Bestard, o el jefe de la policía de Falange Francesc Barrado.
Una carta enviada por Mateu Torres al general Franco el 10 de septiembre
de 1936 -un mes antes de ser nombrado gobernador civil- para denunciar la
excesiva benevolencia del mando militar mallorquín durante los primeros
tiempos de guerra y exigir una mayor energía frente a los “elementos rojos”
es una buena muestra de la convivencia existente entre un sector de las autoridades rebeldes y los falangistas que practicaban las ejecuciones extrajudiciales:
“EXCESO DE PRUDENCIA Y BENEVOLENCIA. PAQUEOS. Entre la enormidad
de detenidos figura gente significadísima que hasta después de detenidos
han hecho manifestaciones contrarias al movimiento y… nada, aquí costando
un dineral su manutención; menos mal que Falange hace alguna limpia que
no pueden aplicar a los figurones por estar éstos detenidos. Al Comandante
Médico Don Virgilio García Peñaranda tuvo que detenérsele por manifestaciones de desafecto al movimiento y… sigue detenido y nada más.”
Finalmente, desde la primavera del 1937 se entró en una fase de relativa
normalización de la situación, coincidiendo con la sustitución de Barrado por
el teniente coronel de Artillería Víctor Ensenyat Martínez (marzo) y la designación del carlista Josep Quint Zaforteza al frente del Gobierno Civil de las
Baleares (mayo). Así, se produjo la práctica desaparición de las ejecuciones
ilegales2
Del document inèdit “Denuncia destinada al Juzgado Central de Instrucción de Guardia”, datat de 14
de desembre de 2006 i elaborat pels serveis jurídics de l’Associació de la Memòria Històrica de Mallorca.
Aquesta denúncia, entre d’altres, donaria lloc a un procés judicial polèmic que va concloure de forma
abrupta. Agraesc a la Prof. doctora Margalida Capellà Roig haver-me deixat consultar el dit document.

2
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Alguns investigadors actuals, tant des de la vessant històrica, sociològica com jurídica,
parlen de justícia transicional per explicar molts de casos de països on hi ha hagut
una dictadura o una violació sistemàtica de drets humans. Potser la justícia transicional no és el sistema més adequat per enfilar l’anàlisi necessària de la nostra Guerra Civil i de la transició democràtica, però proporciona un impuls evident a una
nova aproximació als fets. I, sobre tot, posa les bases necessàries per abordar les
qüestions de tota guerra fratricida3. L’informe de Diane Orentlicher presentat el 8
de febrer de 2005 en la Comissió de Drets Humans de l’ONU, assenyala com un principi bàsic contra la impunitat, amb encert:
PRINCIPIO 2. EL DERECHO INALIENABLE A LA VERDAD
Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los
acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de
crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una
salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones.
Després d’una petició per escrit, adreçada al Jutjat Togat Militar4, vàrem consultar
els següents processos penals militars, en terminologia actual:
A) Les Diligències Prèvies 58/1937, arran de la mort a la presó militar d’Illetes del
caporal Guillem Alcover Mascaró, el 28 de gener de 1937, que acaben concloent en
el suïcidi del dit militar. Nat a Campos el 12 de març de 1911, comptava amb 25 anys.
Actua de Jutge instructor el Sr. Antonio Canals Canals i de secretari el Sr. Sebastià Ripoll Ferrà, de metges forenses pel peritatge els doctors Pedro Font Trias i Antoni
Tous Lladó. De testimonis presos tenim: Manuel Rodríguez García i Antoni García
Bonet, ambdós carrabiners. La família, en la persona de Gabriel Ballester Mercadal,
company sentimental de la germana de Guillem Alcover, va recollir les seves pertinences: una ploma estilogràfica i cartes, segons consignen les diligències. Així com
consta que s’inscriví la mort al Registre de Calvià i s’enterrà el cos a la cripta militar
Per una bona introducció al concepte de justícia transicional es pot acudir al text de Hernando VALENCIA VILLA, Conferencia magistral impartida en la Cátedra Latinoamericana “Julio Cortázar” de la
Universidad de Guadalajara, México, el 26 de octubre de 2007.
4
Es tracta del Jutjat Togat Territorial número 33, actualment depenent del Tribunal Militar Territorial
Tercer (Barcelona). Des d’aquí volem significar la col·laboració prestada pel personal militar i civil del
Jutjat Togat actual, encapçalat pel Jutge, Ilm. Sr. Carlos Balmori Abellán, comandant auditor i la Secretària Relatora, Il·lma. Sra. Marina Herreros López, capitana auditora. Vull destacar també l’excel·lent
col·laboració del personal destinat al Jutjat, entre d’altres: el Brigada Otero i d’entre el personal civil,
l’auxiliar administratiu, Manuel Albertos Juan.
3
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de Palma, núm. 128, segons les anotacions oficials.
B) La Causa 603/1936, iniciada contra Joan Ballester Burguera, Onofre Mas Moll, Andreu Ginard Valls, Juan Pons Bujosa, Guillem Vanrell Mascaró, Tomás Ayarte Más,
Miguel Ballester Xamena, Josep Ballester Puigserver, Juan Monserrat Oliver, Jaume
Ollers Ballester, Guillem Mas Bonet, mateu Obrador Fullana, Guillem Lladó Mas, Esteve Amer Obrador, Bartomeu Ballester Ginard, Joan Veny Nicolau, Miquel Moll
Mas5.
C) La Causa 1002/1936, contra el soldat d’infanteria Joan Mas Abrinas, (a) Barato,
que va acabar en una Sentència d’1 d’abril de 1937 de condemna a mort per un delicte d’adhesió a la rebel·lió. Aquesta estava tramitada pel Jutge Instructor Barrado.
Les Diligències Prèvies 156/1936, després Causa 119/1937, contra Antoni Calafat
Abraham (a) Selleté Vives; Jaume Ollers Ballester (a) Paulo; onofre Tomás Beltrán
(a) Tro; Nicolau Ollers Lladó (a) de Sa Màniga; Miquel Mascaró Mas (a) Manacor; Miquel Valls Salom (a) Punta; Joan Taberner Gayà (a) Solé i Mateu Sagrera Oliver (a)
Cotoneta.
A través d’aquestes Causes hem pogut tenir notícia (encara no consultades) de les
següents:
La Causa 378/936 contra Mateu Obrador Fullana.
La Causa 424/1936 contra Guillem Lladó Mas.
La Causa 1335/1936 contra Miquel Moll Mas.
L’expedient disciplinari o diligències prèvies 91/1937 per abandó del servei, contra
el soldat Miquel Mascaró Mas que va acabar amb un decret, sense efectes, de 14
d’abril de 1937, transcrit en la Causa 119 que aquí estudiam.
2. Presentació formal de la Causa 119/1937: arxiu i conservació i persones encausades.
Actualment arxivada al Jutjat Togat Militar Territorial de Palma de Mallorca6 està
completament foliada i lligada. Conté 324 fulls més la portada. S’hi troba paper de
molts diferents tipus i tamanys, mecanografiats i manuscrits, alguns papers amb tot
o part calcats. No s’hi troben, és clar, ni fotocòpies ni fotografies ni gràfics. Hi ha doEls noms estan posats en català, en el mateix ordre que apareixen en la Causa.
Actualment està ubicat en el Govern Militar o la Jefatura Logística Regional, el que era conegut com
el Quarter d’Enginyers a Palma. Amb el transcurs del temps el Jutjat militar ha anat canviant de planta
i de seu. Les causes militars històriques s’arxivaren a la seu coneguda com Assessoria Jurídica de Capitanía General. Ara, no obstant això, s’arxiven a la seu dita encara que no a l’oficina judicial per manca
d’espai.

5
6
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cuments impresos i s’utilitzen segells de tinta violàcea en alguns casos. El paper oficial de l’Auditoria de Guerra compta encara amb una marca a l’aigua de l’escut anterior de l’Estat, com a norma general s’usa paper timbrat, amb numeració. El paper
més senzill o de més mala qualitat és el provinent d’alguns escrits d’un batalló a Melilla. La major part dels fulls estan utilitzats per dues cares, sobre tot en la tramitació
de la causa o en les declaracions testificals. Trobam també documents impresos
“remplenats” per algun funcionari, per exemple les comunicacions sobre estadística
judicial o les relatives ala commutació de les penes imposades.
La Causa té gairebé 75 anys. L’estat de conservació és bo i la lectura és possible en
gairebé tots els fulls. Només algun esqueix o alguna rua deguda a la llargària del
paper (tipus legal, més llarg que el tamany clàssicament conegut Din a4) han fet
malbé alguns fulls.
Les persones encausades en aquest procés i detingudes totes a Campos entre el 16
i el 20 d’agost de 19367, són:
Antoni Calafat Abraham (a) Selleté Vives;
Jaume Ollers Ballester (a) Paulo;
Nofre Tomás Beltrán (a) Tro;
Nicolau Ollers Lladó (a) de Sa Màniga;
Miquel Mascaró Mas (a) Manacor;
Miquel Valls Salom (a) Punta;
Joan Taberner Gayà (a) Solé i
Mateu Sagrera Oliver (a) Cotoneta.
Consta al full 22, segons escrit del comandant militar de Campos que els detinguts
foren “trasladados a Palma e ingresados en Prisión Estaciones”, el 20 d’octubre de
1936.
3. Documents que conformen la causa (I): antecedents i iniciació de la Causa.
La Causa 119/1937 prové de les Diligències Prèvies 156/1936, iniciades, ja detinguts
tots els encartats, per escrit, de l’Auditor de Guerra Sr. Gonzalo Zarranz. Es tracta
d’un inici molt singular, signat el 13 d’octubre de 1936 i que consta al full 2, malmès
per estar lligat a altres. Convé ressenyar-lo:
Aquesta dada coincideix amb la que ens donava la padrina Antònia Tomàs Mas, filla d’En Nofre Tomàs
Beltran. Dels que detingueren en aquells dies, que passaren a una dependència municipal (probablement l’Hospital o les Escoles Velles), alguns foren “liquidats” sense cap tipus de causa ni judici, a alguna
fossa o paret de cementiri.

7
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El Comandante Militar de Campos del Puerto en escrito de fecha 8 del actual
dice lo siguiente: En 22 de agosto último me ordenó V.S. que los individuos
que se expresan en la relación adjunta pasaran a disposición del Sr. Gobernador Civil de la Provincia, quien pocos días después me ordenó por teléfono que
por carencia de locales para prisión quedaran aquí detenidos.- Como hasta la
fecha no he recibido ninguna orden de dicha autoridad sobre los expresados
individuos y habiendo obtenido desde entonces algunos datos que creo modifican la culpabilidad que recae sobre ellos, nuevamente me dirijo a V.S. adjuntándole dichos datos para la resolución que estime oportuna, rogándole me
indique si es necesario lo ponga en conocimiento del Sr. Gobernador Civil.
[...] El Juez instructor dispondrá el traslado de dichos detenidos a la Prisión de
“Estaciones” de esta Ciudad.
Després delega l’Auditor en el Jutjat les funcions d’instrucció “proceda a instruir diligencias previas, en averiguación de las presuntas responsabilidades”.
Aquesta iniciació de la causa ja és aclaridora. No es tracta d’una denúncia a l’estil
habitual ni d’una investigació policial, modes habituals de començar una investigació
penal. Es tractava –es veu clarament quan el comandant militar ja adverteix que hi
havia una ordre prèvia del comandament militar central- de detinguts des del 16
d’agost i el 22 d’agost el comandament militar preveu una remissió de l’assumpte al
Governador Civil. Això suposava la detenció sota control militar. En canvi, d’agost a
octubre, l’autoritat militar de Campos aprofita haver obtingut “algunos datos” per
instar una nova providència de l’Auditor, cosa que s’aconsegueix iniciant unes diligències prèvies. En certa manera, ens sembla, a l’octubre de 1936 hi va haver alguna
ordre o instrucció centralitzada d’iniciar causes militars o diligències per “solucionar”
les detencions que s’havien fet indiscriminadament, moltes ja insolubles, per lamentables conseqüències.
Per exemple, la Causa 1002/1936 contra Joan Mas Abrines, també s’inicia en aquesta
etapa, el 19 d’octubre de 1936, l’Auditor designava el Jutge Barrado per a la seva
causa –sense passar per una fase de diligències- en un ofici del tot similar, però a
través del Comandant Militar de Balears. I també sorgeix la idea de que según datos
recogidos, resulta que el soldado del reemplazo de 1933 dijo al falangista Cosme
Prohens Ballester (a) Chorc, en cierta ocasión. No pareix verídic que estant en guerra
a una unitat militar com la de Campos es dediqués a recollir dades de civils i converses de soldats. Això ens condueix a estimar que hi havia una directriu militar a la
qual l’Auditoria donava formalitat, perquè passessin per judici militar tots aquells
detinguts de forma irregular.
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Finalment d’aquesta iniciació cal destacar que es cita una norma republicana: el Decret de 13 de setembre de 1935, per establir la forma de procedir. Es tracta de normes provisionals processals militars per a temps de pau i de guerra, dictades en
desplegament de la Llei de 17 de juliol de 1935, essent Ministre de la Guerra, el Sr.
Gil Robles.
4. Documents (II): proves i actuacions indagatòries.
Pràcticament tota la Causa és instruïda pel tinent coronel d’infanteria retirat Sr. Federico Muñoz Güi, primer amb el soldat d’artilleria Gabriel Morell Font, després amb
el soldat d’intendència, Sr. Joan Bofill Bofill, de secretari. De Fiscal Jurídic Militar
actua el Sr. Ricardo Mulet (ignoram el grau).
La Causa es tramita amb els formularis propis de l’Administració de Justícia, providències, diligències, fe pública del secretari i amb terminologia processal pròpia de
l’Administració de Justícia espanyola, fins i tot encara podríem trobar-la en ús. Per
exemple, totes les actuacions de rebre declaracions de testimonis de Campos es fan
a través dels tràmits anomenats “exhorts”, tramesa de les diligències a través d’un
altre jutge instructor. Ara en aquesta Causa es dóna compliment als exhorts per part
del comandant militar de Campos8. I aquest comandant designa un jutge instructor
qui al seu torn designa un secretari. Per exemple, el primer exhort que ordena el
Jutge instructor Sr. Muñoz, el diligencia com a Jutge a Campos l’alferes d’infanteria
Hermenegildo Torrado Rojo i actua com a secretari, el sergent d’infanteria, Nicolau
Salom Alemany9. La primera actuació processal, lògica en un procés penal, és que
es ratifiqui el denunciant i ampliï la denúncia. Així torna a prestar declaració el comandant militar Josep Barceló, cosa que fa el 26 d’octubre de 1936, sense extendre’s
gens, només al·ludint a l’ofici de 8 d’octubre que, com hem dit, havia originat la Causa
formalment.
El Jutge instructor disposa que s’escoltin dos testimonis per persona encausada i demana informes de la Falange local, de la Guàrdia Civil i de la Batlia.
El resultat d’aquestes diligències són les declaracions dels testimonis10, dos per cada
detingut, sobre la base d’un interrogatori preparat pel Jutge Instructor Muñoz. La
En aquests moments d’iniciar-se la Causa era el comandant José Barceló. En data 11 d’octubre de
1937, signa un ofici com a comandant militar de Campos (al full 213) el tinent coronell José Fuster.
9
Ambdós militars estaven destinats al Regiment d’Infanteria Palma núm. 36, III Batalló, companyia d’ametralladores. És coneguda la presència a Campos d’aquest III Batalló, cosa que confirmaria aquesta
Causa.
8
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idea del Jutge era, en tots els casos, confirmar o no (amb concreció de dades) les
actuacions anteriors i posteriors al Movimiento Nacional (18 de juliol de 1936) de
cada encausat. La major part de qüestions versen sobre les idees polítiques dels detinguts i el seu esdevenir després del “Alzamiento”. És curiós que les dades aportades
pel comandant militar Barceló eren tan inconcretes que el Jutge Muñoz demana
sempre per detalls que confirmin la versió inicial. A més, trobam dues situacions vertaderament sorprenents que expliquen la Causa: l’escrit inicial parlava (i mai es va
concretar) que el campaner Calafat havia propiciat corrupció de menors. I del campaner Miquel Valls molts de testimonis el tatxen de conegut contrabandista. Doncs
aquestes qüestions no varen interessar per res, després de les preguntes inicials,
que gairebé tothom obviava, en el transcurs del procés. En canvi els fets que tenen

molt d’interés pel Jutge Muñoz són:
La qüestió de què va fer de l’arma reglamentària el caporal de Policia Local, Jaume
Ballester.
Les actuacions que poguessin tenir els encartats per afavorir l’anomenat enemic: inquereix per la informació que poguessin tenir o donar (un episodi d’escoltar una
ràdio, suposadament, ràdio Barcelona motiva moltes preguntes); si hi havia grups
(unes suposades reunions a Sa Ràpita a casa de Nicolau Ollers); sobre les informacions dels avions que bombardejaven Palma.
Es preocupa l’instructor per l’arma de caça que pogués tenir l’encausat Miquel Valls,
així com si hi havia contraban d’armes o no. També una suposada arma de Miquel
Mascaró motivà indagacions especials, d’aquí que fins i tot reberen declaració del

soldat Joan Mas Abrines.
Un altre element que preocupà molt a la causa era si era cert que s’havia incitat als
joves soldats a tenir-se per llicenciats i abandonar el servei, segons disposició del
President Azaña (això s’imputava a l’encausat Antoni Calafat per una conversa entre
ell i en Guillem Bernat (a) Trinxeter.

La llista de testimonis passa dels 30 en aquesta Causa: MateuMas Moll, Antoni Miró Pomar, Rafel
Obrador Prohens, Gregori Mayol Obrador, Miquel Orell Pou, Bartomeu García Mesquida, Gabriel Huguet Barceló, Nicolau Pizá Prohens, Cosme Prohens Ballester, Guillem Mas Salas, Bartomeu Campos
Ballester, Lluís Garí Vidal, Joan Mas Abrines, Andreu Oliver Cáffaro, Gabriel Suñer Oliver, Joan Galmés
Llodrá, Guillem Vanrell Ballester, Juan Mas Ballester, Pablo Contreras Ortiz, Onofre Mas Ferrer, Francisco
Fuester Miró, Bartomeu Balleter Ballester, Julià Jaume García, Juan Grau Grau, Bartomeu Roig Artigues,
Isabel Puigserver Vidal, Guillem Bernat Gomila, Gabriel Vidal Ordinas, Llorenç Xamena, Llorenç Mas
Burguera. L’instructor va ser molt exigent amb les declaracions i n’hi va haver fins a 3 en alguns casos.
Cal advertir que figurar en aquesta llista no significa en cap cas haver colaborat amb el processament
dels encausats. En alguns casos, com veurem donaren bons arguments a la defensa.
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A les declaracions, llevat d’algunes a elements de tipus falangista, la major part de
citats a declarar despatxen el tràmit amb obvietats, algunes fetes venir a bé amb la
denúncia inicial del comandant militar, sobre actuacions abans del 18 de juliol: propaganda, reunions o tertúlies de cafè (surten La Unión Obrera, Can Beques, Cas
Sant), un míting a la Plaça des Pins que degué ser sonat, rumors de converses i similars11.
Tenim diverses tandes de declaracions testificals: 29 d’octubre, 20 de novembre, 3
de desembre de 1936 (aquesta duta a terme personalment pel Jutge Muñoz) i 6 i 15
de gener de 1937.
Després de la fase probatòria de les diligències conclou el Jutge amb:
a) Una resolució interlocutòria per elevar les diligències a Causa, d’11 de gener de
1937. S’ha de dir que durant aquestes diligències no han tingut defensa de cap tipus
els encausats i detinguts.
b) Les resolucions de processament12 dels següents encausats:
- Antoni Calafat Abraham, processat l’11 de gener de 1937, no es troba la inscripció
de naixement a Sa Pobla, selleter.
- Jaume Ollers Ballester, processat el 5 de febrer de 1937. Nat a Campos el 28 de
juliol de 1907, de 29 anys. Caporal de policia municipal.
- Onofre Tomás Beltran, processat també el 5 de febrer de 1937. Nat a Campos l’11
de gener de 1881, pagès, de 56 anys.
- Miguel Valls Salom, 17 de març de 1937. Nat a Campos, el 2 de juny de 1878, de 59
anys.
c) Exposició raonada de l’instructor Jutge Muñoz per continuar la Causa contra
només els quatre processats. Així restarien segons l’instructor els altres 4 absolts.
d) No accepta l’Auditor alliberar a Joan Taberner ni a Miquel Mascaró. Després de
les actuacions instades, l’instructor dicta el processament de:
- Joan Taberner Gayá, 22 de maig. Nat a Campos, el 9 d’abril de 1903, 34 anys. Picapedrer.
- Miquel Mascaró Mas, 24 de maig. Nat a Campos, el 22 de novembre de 1915, 21
anys, soldat.
És ja famosa entre els estudiosos la cita a algunes diligències judicials que posa en boca de Juan Mas
Abrines l’expressió “tenc fam de senyor”, aquí també la trobam amb variants: “tenc sed de sang de senyor” que posen en boca de Miquel Mascaró i l’al·lusió a “tallar el coll” als rics propietaris en boca de
Miquel Valls. Cal pensar que o era un rumor generalitzat i s’atribuïa a tothom d’esquerres o era una invenció que anava bé per sortir del pas en una declaració o les dues coses a l’hora.
12
“Auto” és el terme processal en castellà i en català podem usar el terme “interlocutòria”.
11
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Després del processament hi ha les notificacions als detinguts que passen a ser presos provisionals i les anomenades declaracions indagatòries. Les declaracions són
senzilles, neguen els fets.
Els dos encausats Nicolau Ollers (de sa màniga) i Mateu Sagrera (cotoneta) són absolts de la causa i romanen a disposició de l’autoritat militar. Els notifiquen el 13 d’agost de 1937.
En aquesta part del procés destaquen els informes requerits de l’instructor: de la
Guàrdia Civil13, de la Falange local14 i de la batlia. En canvi en aquesta causa no hi ha
cap informació de
5. Anàlisi del judici i de la Sentència.
Prèviament al judici tenim la fase de conclusions. La Causa s’eleva al plenari el 19 de
juliol de 1937. Es llegeixen els càrrecs i es comunica la possibilitat de nomenar defensor cosa que duen a terme els processats Calafat i Valls, demanant que els defensi
el Sr. Jaume Muntaner. En principi accepta però desprès renuncia.
En la lectura de càrrecs, de 12 d’agost de 1937, s’hi fan constar l’acceptació dels processats del procés, de la jurisdicció i la renúncia a dur testimonis al judici o consell
de guerra.
Finalment els defensors militars són: el capità Raimundo Bo Cabrera pels processats
Calafat Abraham i Valls Salom. L’alferes Monserrat Santandreu Lliteras, pels altres
quatre, Ollers Ballester, Tomás Beltran, Mascaró Mas i Taberner Gayà.
Arran del nomenament del capità defensor d’Antoni Calafat, s’aporten dos testimonis
de defensa: la declaració de l’advocat Sr. Pedro Alomar Bosch i la de l’industrial Sr.
Antoni Darder Ripoll.
Després es passa perquè emetin conclussions provissionals el Fiscal Jurídic Militar i
les defenses. Després dels escrits de conclussions definitives es convoca el Consell
de Guerra, o judici, pel 28 de setembre de 1937.
Convé descriure els escrits més importants de la Causa.
L’escrit de conclussions definitives del Fiscal és de 27 d’agost de 1937, de Ricardo
Mulet presenta els següents trets:
Els fets que s’imputen “conjuntamente” són que “con posterioridad a la iniciación
Signa gairebé tots els informes, escrits pulcrament, el brigada Luis González Messeguer, nat a Maó,
que es va haver de ratificar en l’informe davant l’instructor el 15 de febrer de 1937. L’informe de Miquel
Valls en canvi el subscriu un sergent. La Guàrdia Civil en aquests informes va ser l’organisme més equànime.
14
Subscrits tots pel cap local, Mir, són els més controvertits.
13
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del Movimiento Nacional, procuraron entorpecerlo y obstaculizarlo en la medida de
sus fuerzas, propalando noticias falsas, dando ha conocer las emitidas por las radios
rojas y mostrando su regocijo con motivo de las incursiones aéreas del enemigo, de
acuerdo con su ideología política extremista manifestada ya con anterioridad”.
Després destaca el Fiscal els trets que li interessa destacar de cada processat. Acaba
demanant la pena de reclusió perpètua pel delicte d’adhesió a la rebel·lió de l’art.
238 del Codi de Justícia Militar.
L’escrit de l’alfères Monserrat Santandreu Lliteras, defensor dels processats Ballester,
Tomás, Taberner i Mascaró, de 28 de setembre de 1937:
Planteja excuses de les actuacions d’abans i després del 18 de juliol de cada processat
sota la seva defensa: el caràcter d’autoritat del caporal Jaume Ollers i l’obediència
deguda; l’avançada edat de Nofre Tomàs i el caràcter anecdòtic de les manifestacions
d’aquest; la joventut de Miquel Mascaró i la contribució econòmica de la família al
Movimiento. De Joan Taberner diu que se’n tergiversen les seves declaracions i
al·lega que té un nin de 10 anys que estudia amb les monges. En resum el defensor
intenta moure la compassió i ho deixa tot en mans del tribunal. És simptomàtic com
acaba: “espero del digno Consejo dará una sentencia absolutoria ya que por lo Españoles, Cristianos y buenos que son mis patrocinados se lo merecen”. Ben pobra
sembla la defensa amb aquests termes, a ulls d’avui, una altra cosa és el que considerem en aquell context.
L’escrit del capità Raimundo Bo Cabrera, defensor dels processats Calafat i Valls, té
les següents característiques:
Demana l’absolució amb un caràcter molt més ferm i motivat.
En primer lloc ataca la manca de proves concloents i diu “no han cometido otro delito
que el verse acusador por testigos que en su mayoría no hacen sino manifestar lo
que de oídas han podido recoger del pueblo de Campos”.
Després al·lega en concret sobre les proves i circumstàncies de cada processat. I
al·lega en Dret: el dret de tenir ràdios a casa, la manca de concreció de les proves,
la justa utilització d’una propietat (escoltar una radio) i valora els fets aportats com
a “positius” a la causa.
De l’altre processat, Miquel Valls, al·lega també contra les proves parcials i al·lega
també que els fets són anteriors al 18 de juliol. Després intenta moure la compassió
presentant persones majors (Valls té prop de 60 anys) i que no tenen instrucció i ben
intencionats.
Sol·licita la “pertinencia de un fallo absolutorio” però pel cas que no ho estimi el Tribunal “reduzcais la pena al límite minimo”. Insisteix fins i tot al final en la nul·litat “o
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muy escaso valor jurídico de la prueba acusatoria”. En fi, termes que no hem llegit
abans.
El Consell de Guerra15, convocat per l’Autoritat militar, es celebra el 28 de setembre
de 1937, amb un acta tota plena de formulismes i sense cap anotació de menció.
La Sentència, elaborada pel ponent, tinent auditor Alfín Delgado, de dues pàgines,
es limita a:
Condemna a Antoni Calafat a pena de mort per adhesió a la rebel·lió considerant
les activitats d’informació lliure (ràdio) i de comunicar al fill d’un veïnat que Azaña
havia llicenciat els soldats, a més de coacciones a los obreros d’una pedrera.
Condemna a Nofre Tomás, Miquel Valls, Joan Taberner i Miquel Mascaró a reclusió
perpètua per adhesió a la rebel·lió amb fets provats similars de “expresaban su alegría a otros por la venida a la Isla de aviones enemigos para bombardearla y coaccionaban a personas de orden después de iniciado el Movimiento por ser defensoras
de él. Al procesado Valls se le ocupó una pistola de 6,35 mm en perfecto estado”.
Condemna a Jaume Ollers per tinença il·lícita d’armes i per desobediència greu a
l’Autoritat en relació amb el Ban de la autoridad militar de julio del año pasado, a
quatre anys i dos mesos de presó menor.
Un cop notificada, el capità defensor Bo Cabrera recorre contra la condemna de mort
amb un escrit molt més senzill, adreçat a l’Autoritat Militar. Després de l’informe de
l’Auditor de Guerra, de 4 d’octubre de 1937, l’Autoritat militar, és a dir, el comandant
militar de Balears, determina realment la “confirmació” de les sentències. I demana
a la “superioridad” la commutació de la condemna de pena de mort a A. Calafat per
la inferior. A partir d’aquí, 6 d’octubre de 1937, s’entenen fermes i executòries les
condemnes i així es fa constar en la liquidació de condemna.
Creim que convé tenir en compte algunes normes cabdals de la República Espanyola,
principalment, la Constitució de 1931 que estableix, entre d’altres:
Artículo 28.
Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración. Nadie será juzgado sino por juez competente y conforme a los
trámites legales.
Artículo 29.
Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. Todo detenido
Formaren el Consell de Guerra, d’ordre del comandant militar, el coronell Joaquín Coll Fuster, els capitans Bartomeu Vadell Adrover , Pedro Belli Auba, Salvador Maura Huguet, Víctor Enseñat Lázaro, Juan
Massanet Perelló i vocal ponent, el tinent auditor de 2a José María Alfín Delgado.

15
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será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial, dentro de las
veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.
[…]
Artículo 95.
La Administración de Justicia comprenderá todas las jurisdicciones existentes, que serán reguladas por las leyes.
La jurisdicción penal militar quedará limitada a los delitos militares, a los
servicios de armas y a la disciplina de todos los Institutos armados.
No podrá establecerse fuero alguno por razón de las personas ni de los lugares. Se exceptúa el caso del estado de guerra, con arreglo a la ley de Orden
público.
[…]
Artículo 100.
Cuando un Tribunal de Justicia haya de aplicar una ley que estime contraria
a la Constitución, suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al
Tribunal de Garantías Constitucionales.
Si posam en relació les actuacions processals amb el mandat constitucional veim
que de facto estava en suspens la Constitució i no s’aplicava. El procés només s’entén
en un context de guerra en la qual una facció s’erigeix amb caràcter de poder públic
legítim i l’altra facció es tinguda per “enemiga” de l’Estat.
6. Anàlisi de la documentació posterior a la Sentència. La fase d’execució penal.
És important destacar que el jutge instructor comprova la data de detenció, perquè
la presó provisional és abonada com a temps de compliment de la condemna. I a
partir d’aquí es determinen allò que tècnicament s’anomena les liquidacions de condemna.
En un escrit de 3 de novembre de 1937 l’auditor de guerra comunica les condemnes
a la Comisión Provincial de Incautación respecte de les anomenades “responsabilidades civiles”, cosa que afecta als condemnats Tomás Beltrán, Taberner Gayá, Valls
Salom, Mascaró Mas. No afecta a Jaume Ollers Ballester pel tipus de condemna i no
afecta, encara, a Antoni Calafat perquè no és ferma la sentència.
Passada una primera etapa de presó, cal destacar les commutacions, pràcticament
d’ofici, en virtut de normes franquistes i per determinació d’un organisme anomenat
la “Comisión Central de Examen de Penas “ en virtut del Decret de 25 de gener de
1940.
Això implica una nova liquidació de condemna que afecta a cada penat i que es pot
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veure a la Causa, fins a la llibertat condicional o presó atenuada.
Segons proposta de l’auditor el pres Jaume Ollers Ballester va passar a llibertat condicional el 29 d’octubre de 1939 presó atenuada el 20 d’agost de 1940, passant a residir a Palma. La última actuació processal és per cancel·lar antecedents de Jaume
Ollers, cosa que ell demana, i s’acorda el 19 de novembre de 197
Es pot col·legir dels oficis del director de la Presó Provincial que:
Onofre Tomás Beltrán, surt el 7 de maig de 1941, al carrer de Santa Bàrbara.
Miquel Valls Salom, surt el 7 de maig de 1941, al carrer de Silos.
Miquel Mascaró Mas, surt l’1 de juny de 1941.
Joan Taberner Gayà, surt el 20 de juny de 1941, al carrer de Rigo.
De la presó de Manresa, surt Antoni Calafat Abraham, segons ofici de 5 d’abril de
1943 i pasà a residir a Campos, al carrer Amer.
Passaren els altres a residir a Campos, llevat de Miquel Mascaró Mas, que va ser
destinat a un Batalló disciplinari de Melilla, Zeluán.
7. Conclusions provisionals.
El procés judicial que suposà la Causa 119/1937, tot i que formalment seguia les lleis
processals i en alguns casos va servir de garantia dels processats, va resultar un procés iniciat, tramitat i conclòs sense les garanties que reconeixia la Constitució Espanyola de 1931.
És un procés que es troba en un context de guerra civil i en el qual les autoritats judicials (a més de les militars pròpiament) parlen o actuen com si es tractés d’una
guerra amb un enemic exterior.
En aquest estat de coses creim que podem afirmar que l’estudi de qualsevol causa
de guerra de 1936 contribueix a la veritat, a entendre què va passar i com, per bé
que, és clar, haguem d’entendre en el seu context –en un context de guerra i de portotes les anotacions o manifestacions de voluntat de les persones.
Hem volgut contribuir a reafirmar la disposició de l’article 2 de la Llei 52/2007, que estableix:
Com a expressió del dret de tots els ciutadans a la reparació moral i a la recuperació de la seua memòria personal i familiar, es reconeix i declara el caràcter
radicalment injust de totes les condemnes, sancions i qualssevol formes de violència personal produïdes per raons polítiques, ideològiques o de creença religiosa, durant la Guerra Civil, així com les patides per les mateixes causes
durant la Dictadura.
Com diu el Professor VALENCIA VILLA, en paraules de Louis Joinet, “Para pasar
página, hay que haberla leído antes”.
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L’estudi d’aquestes causes, conjuntament, donarà més llum a les anàlisis que hem
pogut fer amb una d’aquestes i les conclusions seran doblement valuoses en poder
comparar i establir similituds i diferències entre els diferents processos i les diferents
parts intervinents.
Finalment, aquest estudi descriptiu vol ser un reconeixement, un petit homenatge
als campaners i sobre tot a les campaneres que patiren la repressió com bé es pot
entendre després del que hem dit.
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La primera cartografia de Campos
Antoni Ginard Bujosa

Introducció
Una qüestió fonamental per al coneixement i la definició de l’espai és l’evolució de
la seva representació gràfica a través de la cartografia. Des d’un punt de vista històric
i documental, el territori del terme municipal i del nucli urbà de Campos ha estat
tractat a partir dels mapes més primitius de l’illa de Mallorca.
Les imatges cartogràfiques més antigues referides a Campos apareixen a quatre
mapes i a un plànol (duplicat), des de finals del segle XVI fins a principis del segle XIX:
els treballs cartogràfics de Joan Binimelis (circa 1601, però dels voltants de 1590), el
mapa pintat a l’oli per Miquel Bestard (circa 1631-1633), el mapa de Mallorca de Vicenç Mut (1683) i el mapa de Mallorca patrocinat per Antoni Despuig i Dameto
(1784-1785), a més dels plànols del poble que s’han de relacionar amb l’obra de Jeroni de Berard (circa 1789 i dates posteriors).
El mapa de Campos de la Història de Joan Binimelis
El primer mapa específic de Campos té relació, sens dubte, amb els treballs de Joan
Baptista Binimelis Garcia (1538/1539-1616). L’exemplar de referència és el manuscrit
de la còpia en castellà de la Història de Mallorca, de la Biblioteca Nacional de España
(BNE, ms 10934). El conjunt de mapes abasta sobretot els sectors del litoral de Mallorca i l’illa de Cabrera. Les imatges representen el contorn de la costa i part de les
zones de l’interior. Els mapes estan dibuixats dins un marc amb una orla, de diferents
dimensions. A les àrees representades, en general entre els 15 i els 25 km de costa,
les escales –que no s’indiquen– són variables. Els mapes il·lustren i acompanyen els
textos dels capítols descriptius; en el cas de Campos, el “de la vila i parròquia de
Campos”.
A la vista dels mapes de l’obra de Binimelis, el dubte és saber fins a quin punt els dibuixos reprodueixen uns documents cartogràfics preexistents, actualment perduts
o desconeguts, dels quals es desconeix l’escala original. En tot cas, les certeses són
que Joan Binimelis estava en condicions de fer mapes de Mallorca. En conjunt, són
dibuixos en planta del litoral, centrats en el perímetre de la costa i una breu informació de l’interior. Encara que la base lingüística de la toponímia és indiscutiblement
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la catalana, essent còpies del text en castellà, hi ha errors de grafia o diversos genèrics i topònims adaptats al castellà. La informació cartogràfica incorpora signes convencionals, la representació del relleu, en forma de petites muntanyes en
perspectiva, i els cursos dels torrents.
Els continguts plantegen la hipòtesi sobre la seva datació. La redacció original en català de la Història de Mallorca per Joan Binimelis s’ha situat circa 1593-1595, però
els textos de les còpies contenen dades anteriors i posteriors. El mateix Binimelis
hauria afirmat que “Yo tengo hecha hará algunos años una descripción de toda la
Isla de Mallorca, […]”; per tant, possiblement abans de l’any 1593. Quant a la datació
dels mapes del litoral, hi ha dades que fan pensar que l’aixecament s’hauria efectuat,
com a mínim, entre 1580 i 1590. Si més no, una part de la informació podria haverse congriat en ocasió de la visita a les viles de Mallorca, que el virrei Lluís Vic duia a
terme del 21 de gener al 25 de febrer de 1585. La versió de la Història en castellà,
feta pel mateix Binimelis, s’ha datat l’any 1601.
Tot i la possible existència d’un mapa general de Mallorca (que avui no coneixem),
els mapes sectorials de les costes serien una còpia versemblant del treball de camp
de Binimelis, que se centrava sobretot en la defensa del litoral. Sens dubte, l’obra
de Joan Binimelis hauria estructurat una base de dades cartogràfiques, a una escala
i amb grau de precisió, que no seria superat pràcticament fins a finals del segle XVIII.
L’exemplar de la BNE podria datar-se a principis del segle XVII (1601). El mapa de Campos, sense títol, té parts deteriorades. En un full, manuscrit, en colors, de 214 mm x
125 mm (BNE, ms. 10394, f. 37r). Una creu simple, fora de l’orla, indica els punts cardinals: T, L, M, P (tramuntana, llevant, migjorn, ponent). El mapa té l’orientació desplaçada cap a gregal; el nord s’ha de situar cap a l’angle superior de l’esquerra.
El mapa se centra sobretot en el perímetre del litoral, des del cap Salines a la torre
de l’Estelella. Els accidents de la costa, entrants i sortints, hi són molt marcats, amb
toponímia, illots i signes de torres o talaies i altres aspectes. A l’interior, els topònims
de la vila i llocs significatius acompanyen els signes del nucli de població, cases disperses i aspectes del relleu.
Els topònims s’han contrastat amb els dels textos publicats de la descripció de Campos de la Història de Mallorca de Binimelis. S’ha d’advertir, però, que els textos de
la versió catalana (4. De la Vila de Campos y son terme) i la castellana (De la Villa y
Parroquia de Campos) no són estrictament coincidents; la redacció en català (ALCOVER, 1917: 345-346) tampoc no descriu la part marítima de Campos, que sí és a la
castellana (BINIMELIS, ed. 1927, IV: 43-45).
Terra endins, els mapa consigna la Font Santa (Font Santa, amb lletra diferent), el
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Palmer (Palmer) i el poble de Campos (Campos), més els signes de les torres de la
Colònia i l’Estelella. La dotzena de noms del litoral del mapa de Campos són els següents (més els dels textos en català i en castellà de les descripcions de Campos [C],
Santanyí [S] i Llucmajor [Ll]). (Taula 1)
Campos als mapes de Mallorca del segle XVII
Durant el segle XVII s’ha de fer referència a dos mapes de Mallorca. El primer és el
reproduït pel pintor Miquel Bestard (1592-1633), una imatge del què seria un dels
mapes generals de Mallorca més primerencs. Tot fa pensar que la figura de l’illa és
una rèplica d’una obra avui perduda. És indubtable que el pintor té una imatge davant dels ulls i, quan pinta, en respecta les proporcions. Una altra qüestió és que
l’artista s’encarregui dels elements simbòlics i ornamentals.
El mapa, que pertany a una col·lecció particular, és un oli sobre tela (171 x 235 cm),
datat circa 1631-1633, que dibuixa l’illa de Mallorca, juntament amb les illes de Cabrera i sa Dragonera (distorsionades, a escala diferent). El mapa no té escala, però
les mesures entre diversos punts extrems donen valors sobre 1:48.000 (la major part
de casos) i altres que oscil·len entre 1:41.ooo i 1:45.ooo aproximadament. [Hem d’agrair al senyor Andreu Ramis Puig-gròs les facilitats per a la consulta i la seva col·laboració en la transcripció de la toponímia].
El dibuix del perímetre de l’illa remarca els accidents del litoral. Són identificables,
entre d’altres, el cap de ses Salines i les cales properes; el port de Campos (Colònia
de Sant Jordi), i també el port de Cabrera i la punta de l’Estelella. La mà del pintor
intervé en la iconografia, pintant petites escenes de caràcter cavalleresc i batalles
navals (vegeu CARBONELL, 2007: 172-173).
A l’interior, situa el poble (Campos). A la costa, consigna set topònims: el cap de ses
Salines (Cap d les Salines), Cala en Tugores (Ca Togores), el port de Campos (Port d
câpos), la torre de la Colònia (Atalaya); l’illa Gavina (Gauina), sa Ràpita (Rabita) i la
punta de l’Estelella (pûta d la estalella).
El segon mapa de Mallorca és el de Vicenç Mut i Armengol (1614-1687), gravat l’any
1683, que és el millor mapa general de l’illa del segle XVII. [Per a les característiques
del gravat, seguim les dades de MARTORELL, 2000: 150-151]. El títol del mapa és
INSVLA MAIORICAE / LATITVDO G. 39.35. LôGITVDO 25.15, signat (Dô Vîcêtius Mut deli.)
i datat (anno 1683). És un full, gravat, de 504 x 684 mm [mapa 418 x 580 mm]. Les
tres escales gràfiques, amb unitats de mesura diferents, aporten valors d’escala molt
acceptables, en torn a 1:190.000.
Els textos del mapa estan en llatí i la toponímia en català. El registre de noms, tant
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a la costa com a l’interior, no és excessiu, en funció de l’escala. El volum de noms del
litoral és inferior tant al de la còpia de Joan Binimelis, com al del mapa pintat per
Miquel Bestard (circa 1631-1633). No obstant, essent un mapa “complet” de l’illa,
la informació de l’interior és més cartogràfica i “topogràfica” i menys visual que la
imatge pictòrica de Bestard. Els signes convencionals destaquen les torres de guaita
i de senyals, el relleu, els cursos dels torrents i altres elements. El relleu, en forma
de muntanyes en perspectiva, també fa atenció als puigs aïllats, com Randa (Llucmajor) o Montision (Porreres).
A la zona de Campos, hi ha el poble (Campos), amb signe de Villa parochialis, i tan
sols quatre noms a la costa: el cap de ses Salines (Cap de les Salinas); el port de
Campos (Port de Câpos), amb illots; el signe de la torre de senyals [Turres ignibus
naviû admonitores] de sa Colònia; sa Ràpita (Rapita) i el signe de la torre de guaita
[Turres speculatorû], ara sí, de Son Durí, i s’Estelella (Estalella), amb el signe de la
torre de guaita [Turres speculatorû].
El mapa de Mallorca patrocinat per Antoni Despuig (1784-1785)
Antoni Despuig i Dameto, quan era canonge, fou el promotor del millor mapa de
Mallorca del segle XVIII. Segons la dedicatòria, Antoni Despuig “lo levantó en el año
de 1784”, però no és obra d’una sola persona. A més, tenint en compte la seva trajectòria vital, l’execució definitiva del mapa, almenys en presència de Despuig, s’havia
d’efectuar en un termini de poc menys d’un any i mig (1783-1784). L’any 1785, el
gravador Josep Muntaner acabava les planxes.
El canonge Despuig té el gran mèrit d’haver sabut aglutinar la confluència d’un conjunt de circumstàncies i de personatges que foren del tot favorables per dur a terme
una obra geogràfica i cartogràfica. En aquest sentit, és possible plantejar la realització
del mapa com una obra col·lectiva amb la participació de diferents persones. La coordinació i la gestió de les tasques l’hauria fet Despuig o una persona interposada
(potser Julià Ballester ?).
El grau de participació de Julià Ballester planteja dubtes. Julià Ballester i Mas (17501800), eclesiàstic nascut a Campos, és el personatge més enigmàtic en la realització
del mapa de Mallorca. Segons Joaquim Maria Bover, Julià Ballester fou el “vertader
autor” del mapa: El trabajo que honra á Ballester, y por el cual debe estarle Mallorca
agradecida, es el mapa de esta isla, en escala mayor, cuyas planchas abrió en 1785
D. José Montaner á espensas de D. Antonio Despuig, quien lo dedicó á la Sma. Señora
Princesa de Astúrias. Se prueba que este mapa es obra de Ballester por los borradores
originales que conserva en el dia su sobrino D. Joaquin Ballester y Oliver.
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D’acord amb Bover, a Julià Ballester se li hauria d’atribuir la responsabilitat de la
major part del treball del mapa de Mallorca per la seva relació directa amb Antoni
Despuig. És, però, l’única persona que no hem pogut documentar de manera satisfactòria en relació al mapa. Ballester ha de ser considerat com l’home de confiança
de Despuig, a qui acompanya fins a Sevilla, d’on l’antic canonge fou arquebisbe. A
Julià Ballester se l’ha volgut considerar fins i tot el gravador del mapa de Mallorca.
Malauradament, les referències biogràfiques sobre el personatge són sempre poc
precises.
Entre els autors del mapa, és més que probable que fra Miquel de Petra (1741-1803)
sigui un col·laborador gairebé imprescindible, tant per la seva formació de matemàtic
i arquitecte, com pels indicis que ens han arribat de la seva relació amb Despuig. De
totes les persones documentades, fra Miquel de Petra ha de ser la persona que estava en disposició d’aportar un major volum de treball i que tenia uns coneixements
tècnics útils per contribuir a una obra de cartografia.
L’execució del mapa requeria una base cartogràfica i un bon coneixement del territori. Per exemple, situar els més de dos mil cinc-cents topònims, o altres informacions incorporades, com el relleu, la hidrografia, el litoral i els elements de geografia
física; la xarxa de camins i comunicacions, els usos del sòl, els aspectes històrics i etnogràfics o, fins i tot, d’altres, com referències a establiments, agrupacions de cases,
hostals, oratoris, etc. Les imatges dels pobles dibuixades a les vinyetes de l’orla també
són una visió basada en la realitat, a pesar de les seves particularitats iconogràfiques.
El mapa de Mallorca de 1784-1785, patrocinat per Despuig, tanca la sèrie de la cartografia més primitiva, en el ben entès que és tot un altre concepte de mapa, molt
més precís i exacte, si se’l compara amb els casos antecedents. L’escala general de
Mallorca és aproximadament 1:72.000; Cabrera, més imperfecta, a escala major. En
relació a altres mapes coetanis (per exemple, els de Tomás López), el mapa de Despuig augmenta l’escala, amb el lògic increment de la informació, i millora notablement el dibuix del perímetre litoral de Mallorca.
El primer aspecte comparable és el registre de la toponímia de la costa, que s’ha
contrastat amb els anteriors de Binimelis [A; circa 1590], Bestard [B; circa 1633],
Mut [C; 1683] i, finalment, amb les posteriors descripcions del litoral fetes per Berard
[D; circa 1789] i Talladas [E; 1815, f. 53-59]. El mapa de 1784-1785 té signes convencionals, de talaies (Atalaya, ó Torre), de llocs de guarda (Guarda) o indicacions de
profunditats (al “port” de Campos). (Taula 2)
A diferència dels altres documents, la segona gran característica del mapa patrocinat
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per Antoni Despuig és la definició del tot el terme municipal i de l’espai rural interior,
a través de la toponímia i dels signes convencionals, així com de l’estany de les salines
i la zona humida del Salobrar. Els signes es refereixen a oratoris (Oratorio publico) i
a possessions (Casa de Campo, ó Predio); quan n’hi ha més d’un, indica una agrupació de cases. També s’hi representen els camins i els torrents; referències a cultius,
sobretot de vinya, i al relleu, en forma de muntanyes en perspectiva.
Al nucli urbà hi consta el topònim major, CAMPOS (amb un signe de vila parroquial), i
un número [7], per indicar un convent dels Miníms (fundat l’any 1607). La vinyeta
de l’orla té una vista en perspectiva del poble, amb els edificis de l’església parroquial
i del convent, cases i molins de vent, a més d’arbres, les imatges d’una era i un caçador i l’escut del poble. El text de la vinyeta és: CAmPoS, fundacion del año 1300, tiene
593 vecinos, abûda de granos, y ganado, algunos crehen qe. la antigua Palma estava
en el Palmar dôde hay unos baños muy saludables; crian los prados de Campos cantidad de sosa, y en su término existen las Salinas qe. producen finissima Sal.
A més del mapa de Despuig, s’ha de tenir en compte l’obra coetània de Jeroni de
Berard i la seva intenció de revisar o actualitzar les dades dels termes municipals.
Berard, després de la descripció d’alguns municipis, incorpora un llistat, que titula
Explicación del mapa, on enumera els noms de les propietats, amb referències a les
dimensions i als cultius dominants. Els llistats de Berard i els topònims del mapa patrocinat per Despuig tenen un grau de coincidència tan elevat que confirma l’estreta
relació entre ambdós.
Fins i tot, entre una possible trentena de mapes de termes municipals [vegeu LLABRÉS,
1890: 307], Berard n’hauria fet un del districte de Campos, ara desconegut, però
que sí haurien arribat a conèixer l’antiquari Bartomeu Prohens, Joaquim Maria Bover
(1810-1865) i Gabriel Llabrés Quintana [vegeu BERARD, ed. 1983: X-XI i nota 8 del full
situat entre les pàgines XVI i 1].
El llistat de Berard de Campos (circa 1789), copiat de l’edició de 1983, estava directament extret del mapa de Despuig, amb la salvetat que els números 17 i 18 no hi
consten i que es repeteixen els registres corresponents als números 29 i 39. A la vegada, les dades de Berard i de Despuig s’han contrastat amb les de Talladas (1815, f.
49-52), que ofereix un altre llistat, uns vint-i-cinc anys més tard, que és més complet
i que mostra una certa evolució de la propietat, en particular a l’àrea del Palmer.
(Taula 3)
Un altre mapa de Campos adjunt a l’obra de Talladas
El manuscrit de l’arxiu de la família de Can Cosmet (signatura 225), de Campos, de
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la Història de Campos, de Francesc Talladas (1815), a més dels retalls de la vinyeta i
del terme de Campos del mapa d’Antoni Despuig, inclou un altre mapa del terme de
Campos, d’autoria desconeguda.
És un mapa manuscrit, a color, en un full de 358 x 485 mm (mapa: 315 x 317 mm),
que representa el terme municipal de Campos. Té una rosa de 16 vents, amb la flor
de lis al nord. Representa els límits del terme municipal, els camins, els torrents i l’àrea del Salobrar, amb les muntanyes per indicar el relleu. Tot té una disposició similar
a la del mapa de Despuig, del qual sembla copiat, amb poca toponímia.
Sense títol, els topònims són: Villa de Campos y su termino (amb signe); El Palmer antiguamte. Palma (amb signe); Oratº. de Sn. Blas (amb signe); La Fuente Santa (amb signe);
Las Salinas; Puerto de Campos (amb signe de torre); T. de la Rapita (amb signe de torre);
un signe de torre a l’Estelella i els noms dels termes confrontants (Termino de LluchMayor; Termino de Porreras; Termino de Felanitx; Termino de Santagñi; El Mar).
Els plànols de Campos i l’obra de Jeroni Berard
La relació entre Despuig i Berard mereix una atenció especial. En realitat, Jeroni de
Berard i Solà (1742-1795) pretenia continuar la feina encetada per Antoni Despuig.
Berard fou un dels fundadors de la Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País
(1778); era, com Despuig, acadèmic de San Fernando (des del 1775) i ambdós compartiren la protecció de l’escola de dibuix de la societat, de la qual Berard en fou un
dels impulsors i director.
Jeroni Berard deixà una obra inacabada, el Viaje a las Villas de Mallorca, datada el
1789, que és prou coneguda pels textos descriptius que anaven acompanyats pels
plànols d’una sèrie de nuclis urbans de pobles. Per aquest motiu ja és prou important. Berard dominava les matemàtiques i havia conegut els treballs cartogràfics i
les tècniques de l’expedició Tofiño. El mateix Berard confessa que tenia la idea de
continuar els treballs del mapa patrocinat per Despuig. Berard usava el teodolit i aixecava plànols en companyia de Sebastià Sans, prevere, que tenia coneixements de
cartografia i de planimetria. Cap al 1785-1790, Berard feia treball de camp i coneixia
el territori. A més dels plànols dels nuclis urbans, és probable que volgués revisar o
actualitzar el mapa dels termes municipals.
Als pobles, Berard feia el plànol “ignographico” amb els carrers en planta, una vista
en perspectiva i imatges de monuments (església parroquial, convents, santuaris);
a la part inferior, una llegenda emmarcava l’escut de la vila. Els gravats tenen aproximadament 360 x 480 mm (vegeu BERARD, ed. 1983: X) i foren iniciats per Josep Muntaner, una altra coincidència amb el mapa de Despuig.
279

Com hem dit, els treballs cartogràfics de Jeroni de Berard han aportat una sèrie de
gravats dels plànols dels nuclis de diferents pobles. En referència a Campos, el gravat
corresponent sembla que no s’arribà a fer. No obstant, Campos disposa de plànols
manuscrits relacionables amb l’obra de Berard, amb la particularitat que la planimetria urbana de Campos, a manca de gravat, ens ha arribat per partida doble (o, fins
i tot, triple).
[I]. Plànol de Campos, de la miscel·lània de Joaquim Maria Bover
El plànol, amb el títol Campos, és el del manuscrit de la miscel·lània de Bover, incorporat entre els fulls 1 i 3 de la transcripció de la Història de Campos de Francesc Talladas, de 1815, feta per Bover l’any 1839 (Tom IX, f. 213 i ss) [reproduït a BERARD, ed.
1983: 175].
És un full manuscrit, en paper, en tinta, de 136 x 205 mm (plànol, 123 x 174 mm).
Sense datar; fora de l’orla hi consta Berard. Podria ser una còpia o una minuta original
per a un posterior gravat (inexistent). Té dues escales gràfiques:
[a] Escala en Varas [castellanas] [100 varas = 14 mm; una vara, 0,8359 m].
[b] Escala en Destres [de Mallorca] [50 destres = 33 mm; un destre, 4,214 m].
A les escales, 20 destres de Mallorca assimilats a 100 varas. De la mesura de les regletes en resulta una escala aproximada 1:6.000 i 1:6.300, respectivament.
[II]. Plànol de Campos, de l’arxiu de Can Cosmet
És el plànol titulat Plan ignographico de la Villa de Campos ê la Isla de Mallorca, de
l’arxiu de la família de Can Cosmet (signatura 225), de Campos. [He d’agrair a Francisca Oliver Mut no només les facilitats per consultar l’original, sinó també tota la
valuosa informació addicional aportada].
És un full manuscrit, en paper, en color, de 385 x 500 mm (vista, 55 x 433 mm; plànol,
225 x 433 mm; zona de llegenda, 40 x 433 mm). Sense datar i d’autor desconegut,
és un plànol inacabat, dibuixat “a l’estil dels de Berard”, datable abans de 1810 (ROSSELLÓ VERGER, 1964: 210-211). El plànol es conserva adjunt a la còpia de l’obra de Talladas; de fet, el plànol acompanya el manuscrit de la Història de Campos (1815) de
l’arxiu de Can Cosmet. Sens dubte, l’objectiu era ajustar-se al format i a les característiques finals dels gravats dels plànols de Berard. En relació a les seves característiques estilístiques, s’ha de consignar l’existència d’un plànol manuscrit molt similar,
a la mateixa escala i més complet, del nucli de Llucmajor, datat a finals del segle XVIII,
conservat a la Biblioteca Nacional de Espanya (MR/43/090). Per la semblança, l’interrogant que es planteja és la possible coincidència en l’autoria dels dos plànols
manuscrits, el de l’arxiu de Can Cosmet i el de Llucmajor de la BNE.
El plànol de l’arxiu de Can Cosmet, com el de la miscel·lània de Bover, té dues escales
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gràfiques, però en base a la mesura de les regletes en resulta una escala aproximada
1:3.300 (que coincideix amb l’escala 1:3.000 dels gravats). Per tant, respecte del primer plànol, segueix un criteri d’ampliació d’escala (en una proporció 1 a 2):
[a] Escala en Varas Castellanas [100 varas = 26 mm].
[b] Escala d. cinquenta destres d. Mallorca [50 destres = 64 mm].
Els dos plànols tenen l’orientació desplaçada cap a llevant; dues fletxes indiquen el
nord (cap a l’angle superior de l’esquerra). El segon plànol incorpora dues mitges
flors de lis per indicar el nord. Ambdós plànols reprodueixen la planta dels carrers
del nucli urbà i les illetes de cases. Són identificables els signes convencionals referits
als molins de vent (mínim, deu) i a les creus de terme; igualment, les plantes de les
dues esglésies (parroquial i del convent) i altres aspectes.
Als dos plànols, les creus de terme, a les quatre sortides del poble, són la de la plaça
de la Creu (tramuntana, al camí de Porreres, després desplaçada a la sortida de la
vila), la de la plaça del Pou Nou (llevant), la d’en Noreta o d’en Paieta [1600] (migjorn;
carrer de Santanyí-carrer de sa Síquia) i la d’en Verdera (ponent, carrer de sa Ràpitacarrer de les Estrelles). Els signes referits als molins de vent fariners correspondrien
al molí d’en Bujosa, molí d’en Pere, molí d’en Vaca (desaparegut), molí Negre, molí
Blanc, molí d’en Majora, molí d’en Vent (desaparegut), molí d’en Roca i molí d’en Canals (desaparegut, al camí del Cementiri).
El segon plànol té una Vista Oriental en perspectiva (a la part superior), que és una
vista a l’estil de les vinyetes del mapa de Despuig, però des d’una altra perspectiva.
També té les imatges de la façana de la Parroquia de Campos (a l’angle inferior de
l’esquerra), del portal del Convto. de Mínimos = S. Franco. de Paula (a l’angle inferior
de la dreta) i el Sello o escudo de Armas (a baix, al centre).
La vista en perspectiva, per senzilla que sigui, mostra l’església parroquial i el convent, cases i els molins de vent de tramuntana i de migjorn. Juntament amb les imatges dels monuments vol ser una còpia més elaborada i a major escala que el primer
plànol; encara que sigui inacabada, evoca els altres gravats dels plànols de Berard,
amb arbres i, sobretot, amb alguns topònims afegits.
L’espai per a la llegenda del segon plànol conté únicament: Explicacion del Plan de
la Villa de Campos, i la referència a la situació de tres números: Num. 1.- La Iglesia
Parroquial. / Num. 2. Oratorio y Hospital. / Num. 3. Convento e Iglesia de Sn. Francisco. Casualment, la identificació numèrica està intercanviada; el nombre 2 és el
convent i el 3 l’hospital.
La part corresponent a la llegenda i explicació del plànol és la més incompleta. Hauria
d’incorporar un text informatiu, que no hi és. El plànol també conté altres nombres,
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però els elements que volen identificar no s’especifiquen: el 4 correspon a l’Ajuntament; el 5, a una illeta situada a la dreta de l’Ajuntament (la Botiga del Rei [?]); el
nombre 6 no hi és [?], i el 7 podria referir-se a una sínia i abeurador.
La toponímia dels dos plànols és aquesta: (Taula 4)
Un tercer plànol
Tota una incògnita és la referència a un tercer plànol, que seria raonablement una rèplica o còpia de l’original de l’arxiu de Can Cosmet.
Segons el seu propi testimoni, Gabriel Llabrés Quintana (1858-1928) havia comprat
un plànol de la vila de Campos: “De igual tamaño es, otro dibujo á la pluma original
del mismo Berard que contiene el PLAN IGNOGRAPHICO DE LA VILLA DE CAMPOS EN LA ISLA DE
MALLORCA, y que á más de la Vista oriental en perspectiva trae perfiladas la fachada de
la Parroquia de Campos, el portal del Convto. de Mínimos - S. Franco. de Paula, el sello
ó escudo de Armas de la villa, y lugar en blanco para la leyenda. Ignoro si llegó á grabarse. Lo adquirí de un maestro albañil oriundo de aquella villa.” (LLABRÉS, 1890: 307).
Entre els fulls solts de l’arxiu de Gabriel Llabrés, a l’Ajuntament de Palma (AMP 845),
hi ha constància que Llabrés tenia el plànol: 10 ms Campos (fitxa F) i com el tenia:
Mas tengo en un cuadro el Plano de la villa de Campos, del mismo Boix [de Berard]
(fitxa D). Per tant, el plànol emmarcat, que no sabem on ha anat a parar, també formava part del seu llegat.
Conclusions
La costa, el terme i el nucli de Campos estan ben representats en els mapes i plànols
més antics de Mallorca. El fet que sigui un terme que toca a la mar ha afavorit la
seva cartografia. El sector del litoral ha estat objecte d’atenció des dels treballs de
Joan Binimelis, per rudimentaris que semblin, que registren una dotzena de topònims. La collita de les acaballes del segle XVI pot semblar reduïda, però no serà superada fins a l’any 1784. Fins i tot, el mapa de Mallorca pintat per Miquel Bestard
(1631-1633) supera en toponímia el de Vicenç Mut de 1683.
El mapa de Mallorca patrocinat per Antoni Despuig (1784-1785) consolida la imatge
cartogràfica del terme i de la costa de Campos. Els llistats toponímics de Berard (circa
1789), tot i els errors, estaven directament extrets del mapa de Despuig. Per la seva
part, la Història de Campos (1815) de l’historiador local Francesc Talladas incorporava
dades de collita pròpia, alhora que feia ús dels textos de Joan Binimelis i del mapa
de Despuig. El manuscrit de l’arxiu de Can Cosmet inclou un retall de la vinyeta i del
terme de Campos del mapa d’Antoni Despuig, més un altre mapa manuscrit, a color,
del terme de Campos.
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El mapa d’Antoni Despuig (1784-1785) registra uns trenta-tres topònims a la zona litoral considerada (cap de les Salines – punta de l’Estelella), superant els consignats
a les relacions de Berard (uns vint-i-cinc) i de Talladas (uns vint-i-tres). A l’interior
del terme de Campos, el mapa de Despuig representa uns seixanta-cinc noms de
lloc, que són equivalents als del llistat coetani fet per Berard (uns seixanta-dos), mentre que el volum augmenta fins a uns vuitanta-tres topònims a la relació posterior
de l’obra de Talladas de 1815.
Finalment, els treballs de Jeroni de Berard (circa 1789) són a l’origen dels dos plànols
dels carrers del poble de Campos. Malgrat la inexistència de gravat, els dos plànols
ens han arribat a través del manuscrit de la miscel·lània de Bover i del manuscrit de
la Història de Campos, de Francesc Talladas, de l’arxiu de Can Cosmet. Aquest darrer
també seria la base d’una tercera còpia perduda, documentada per Gabriel Llabrés.
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Annex
Topònim
(mapa)
Cabo de las
Salinas
Caragol
Cala togores
Carregador del
carbo
Port de Campos

Identificació

Topònims als textos editats

Cap de ses Salines

[a] Lo cap de los Salinas [S, català].
[b] Cabo de las Salinas [S, castellà]

Platja des Caragol
Cala en Togores
Es Carbó
Port de Campos, o
Colònia de Sant
Jordi
Torre de sa Colònia

Atalaya [signe
de torre]
Carregador [?] de
la Sal
Gavina
Covetes
Rabida [?]

Es carregador de sa
sal
V·LOOD*DYLQD
Ses Covetes
Sa Ràpita

Guarda de la
Rabida [?]

Guarda de sa
Ràpita [torre de sa
Ràpita]
V·(VWDQ\RO

Estañol

[a] port de Campos [S, català].
[b] Puerto de Campos [C, castellà].
[a] torre de guarda, a mano izquierda [C, castellà].
[b] torre del port de Campos [Ll, català].
[c] torre de Campos [Ll, català].
Descargador de la Sal [C, castellà].
Gavina [C, castellà].
Cabo de las Covetas [C, castellà].
El text en castellà de Campos diferencia entre
la playa i el desembarcador, on hi proposa
una torre: estaria aqui muy bien una torre de
guardia.

[a] Estañol [C, castellà].
[b] Lo Stañol [Ll, català].
3XQWDGHV·(VWHOHOOD [a] Estalella [castellà]
[b] punta de la Stadella [Ll, català].
7RUUHGHV·(VWHOHOOD [a] Torre de la Estallella [C, castellà].
construïda el 1577. [b] torre [de la Stadella] [Ll, català].
[c] Torre de estadella [Ll, català].

Punta de la
Estalella
Atalaya de la
Estalella [Signe
de torre]
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Toponímia litoral (1784-1785)
Cabo de Salinas
La Pûta negre
El Caregol
Cala Entugoras
Estanqe. de las gâbas
I. Pelada
Las roquetas
I. Moltona
Illót del Carbó
Illót de los perdas
I. Guardia
Pto. de Campos
I. de los Frares
I. Corberana
[signe de talaia]
Cala Galiota
Estanque de Sal
I. Larga
Carregador de la Sal
Illót
I. Gavina
Trenc
Covetas
Murtes
Mareta

Tor. de la Rapita [signe de
talaia]
Barra dê Mir [signe de guarda]
Caló dê Pastera
Illót del Estañol
Berret del Capellá
Pûta Negre
Cala Embasi
Cala Empeias
Tor. de la Estellella [signe de
talaia]

Identificació
Cap de ses Salines
Punta Negra
Platja des Caragol
Cala en Tugores
Estany de ses Gambes
Na Pelada
Illot de ses Roquetes
Na Moltona
Illot del Carbó
Illot dels Pardals [Talladas]
Illa de na Guardis
Port de Campos (Colònia de Sant
Jordi)
Illot dels Frares
Na Corberana
Torre del port de Campos
Cala Galiota
Estany de Sal
Na Llarga
Carregador de la Sal
Illot Gros
Illot de na Gavina
Es Trenc
Ses Covetes
Murters
Sa Mareta
Sa Ràpita [Arenal de la Rápita,
Berard]
Torre de Son Durí, o torre de la
Ràpita
%DUUD>FD"@G·HQ0LU
&DOyG·HQ3DVWHUD
6·Estanyol
,OORWGHV·(VWDQ\RO
Es barret des capellà [illot]
Punta Negra
Cala en Bassí
Cala en Paiàs
3XQWDGHO·(VWHOHOOD
7RUUHGHV·(VWHOHOOD
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X
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X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X X
X

X

X

Berard
1.- Son Bardisa. Mediano,
trigo y ganado. De particular.
2.- Son Blanch. Pequeño,
trigo, del particular que vive
en él.
3.- Son Basons. Mediano,
trigo y ganado. De particular.

Despuig
Son Bardisa

4.- Son Salom. Pequeño,
trigo. De particular.
5.- Son Nicolau. Pequeño,
trigo. De particular.
6.- Son Rosiñol. Pequeña
cabaña, de ganado y selva y
trigo. De particular
7.- Son Parau. Mediano,
trigo, de Proens de Felanitx
8.- Son Oliver. Mediano,
trigo. De particular
9.- Son Oliveret. Pequeño,
trigo y bosque. De particular
10.- Can Hereu Mas.
Pequeño, trigo. De particular

Sô Salom

11.- Son Mas. Pequeño, trigo.
De particular
12.- Son Barbut. Pequeño,
trigo y selva. De particular
13.- Son Fadrí. Mediano,
trigo y selva. De particular

Sô Mas

14.- Son Rosalló. Grande,
trigo, huerto, ganado. De
particular
15.- Son Vicat. Pequeño,
trigo. De particular
16.- Son Magraner. Pequeño,
trigo y arroyo. De particular
19.- Son Ginart. Tres casas,
trigo. De particular

Sô Roselló

20.- Son Vanrell. Pequeño,
trigo, del Sr. Talladas de
Campos
21.- Figuerol. Mediano, trigo

Sô Vârell

Sô Blâc
Sor Bassons

Sô Nicolau
Sô Rosiñol
Sô Garau
Sô Oliver
Sô Oliveret
Ca· Hereu
Mas

Sô Barbut
Sô Fadrí [dos
signes]

Sô Viquet
Sô Magraner
Sô Ginard
[dos signes]

Figueral

Talladas
Son Bardisa, de Juan
Lladonet.
Son Blanch de Antonio
Vanrell.

Topònim
Son Bardissa

Sos-Basons, del Dor. en
Medicina Dn. Jayme
Mesquida.
Son Salom, de Guillermo
Salom.
Son Nicolau, de
Bartholome Mas.
Son Rosiñol, de Dn. Jaye.
Pizá

Sos Bessons

Son Garau, de Dn. Jayme
Antonio Prohens
Son Oliver, de Dn.
Gregorio Mesquida.
Son Oliveret, de Miguel
Oliver.
[1] Ca-sereu-Mas, de
Guillermo Mas hijo de
Guillermo.
[2] Ca-sereu Mas, de
Guillermo Mas hijo de
Damian.
Son Mas. Pequeño, trigo.
De particular.
Son Barbut, de Dn. Jaye.
Mas.
[1] Son Fadrí, de Juan
Ballester.
[2] Son Fadrinet, de
Magín Mas.
Son Rosselló, de Dn.
Miguel Oliver, ahora de
Dn. Migl. Lladó.
Son Viquet, de Jayme
Obrador.
Son Magrané. De Nicolas
Mercadal.
Son Ginard, de Dª
Miguela Oliver Cart, Vª
de Rafael Mas y Talladas
Son Vanrell, de Dn. Rafael
talladas.

Son Garau

El Figueral, de Dn.

Es Figueral
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Son Blanc

Son Salom
Son Nicolau
Son Rossinyol

Son Oliver
Son Oliveret
&DV·+HUHX
Mas

Son Mas
Son Barbut
Son Fadrí /
Son Fradrinet
Son Rosselló
Son Viquet
Son Magraner
Son Ginard
Son Vanrell

y selva, de casa de Comellas,
Palma
22.- Son Bennaser. Pequeño,
trigo y selva. De particular
23.- Galicant. Pequeño, trigo.
De casa Descallar, Palma
24.- San Blas. Oratorio dicho
25.- Son Toni Mamer.
Mediano, ganado. De
particular
26.- Son Amer. Mediano,
trigo, ganado, del señor Pedro
Obrador de Campos
27.- Son Baco. Pequeño,
selva. De particular
28.- Rerral. Cabaña de pastor
y selva. De particular
29.- Son Covas. Mediano,
trigo, ganado, selva. De
particular.
30.- La Casa Nova. Mediano,
trigo, selva. De particular
31.- Fuente Santa de San
Juan. Dicha. No tiene tierras
32.- La Barrala. Grande,
trigo, ganado. De don
Guillermo Callar.
33.- Hors den Vives. Es de
Son Callar que tiene su
dueño, un particular,
arrendado a otro. Es lugar
mal sano.
34.- Son Blay Mas. Pequeño,
trigo. Del Sr. Juan de la
Creu, particular.
35.- Son Lladó. Mediano, de
trigo. Son tres heredades de
particulares

Balthazar Muntaner.
Sô Bennasser

Son Bennaser, de Juana
Ana Pizá Vª
Galicant, del Sor. Marques
del Reguer.

Galicât
S. Blas [signe
G·RUDWRUL@
Sô Toni Amer
Sô Amer
Sô Baco
Serral
Sô Covas
La Canova
Fuête Sâta
[signe
G·RUDWRUL@
La Barrala

Sô Lladó [dos
signes]

36.- Alquería Fosca. Grande,
trigo y selva. De particular

Alqa. fosca

37.- Casas Novas. Mediano,
trigo, selva. De particular
38.- Son Fullana. Pequeño,
trigo. De particular
39.- Son Covas. Mediano,

Casasnovas
Sô Fullana

Es Gallicant
Sant Blai

Son Antoni Amer, de Dn.
Juan Roca.

Son Toni Amer

Son Amer. Del Dor. Dn.
Lorenzo Obrador y Vila
Pro.
Son Báco, de Dn. Juan
Ballester de la Creu
El Serral. De Dª. Franca.
Ana Bennaser.
Son Coves, de Dn. Miguel
Malonda.

Son Amer (Son
Amer Vell)

Se Ca-nove de la Font
Santa, de Dn. Jorge Abri
Descallar.
31.- Fuente Santa de San
Juan. Dicha. No tiene
tierras.
Son Barrala, de Dn. Jorge
Abri Descallar.

Sa Canova

Hort dê Vives

Sô Blay Mas

Son Bennàsser

Son Baco
Na Serral
Son Coves

La Font Santa

Sa Barrala
+RUWG·HQ
Vives [agregat
de Son Catlar]

Son Blay Mas, del mismo
[Dn. Juan Ballester de la
Creu]
[1] Son Llado gros (alias
Vicari) de Dn. Jayme
Talladas.
[2] Son Lladó Boyvas del
Honor Mateo Oliver.
Alcaria fosca, de Dn.

Casas-noves, de Dn. Juan
Lladó.
Son Fullana, de Dn.
Mariano Muntaner.

Son Blai Mas

Son Lledó

Sa Curia Fosca
(Alqueria
Fosca)
Ses Cases
Noves
Son Fullana
[?] [Repetit a
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trigo, ganado, selva. De
particular.
40.- El Camp Roitx.
Mediano, trigo. Del Sr.
Tallades.
41.- Son Parot.

42.- Son Mas de la Sorda.
43.- Son Lladonet. Mediano,
trigo, selva. De particular.
44.- Son Callar. Mediano,
trigo, ganado. De particular.
45.- Son Callar.

Camp Roig

Camp Roig, de Dn.
thomas Talladas y Salvá.

Sô Perot

[1] Son Perot. De Mateo
Pizá.
[2] Son Perot. De Juan
Mas Perot.
Son Mas de la Sorde. Vide
Sorda.
Son Lladonét de Dn.
Bartte. Bennaser.
Son Callar petit. De
Onofre Garcias.
Son Callar gros, del Sor.
Marques del Reguer.
[a] Marina. De Dn.
thomas Talladas y Salvá.
[b] Torre Marina. Vide
Marina.
[a] Can Estela. Vide son
Abram.
[b] Son Abrám (qe.
equivocadamte. se dice
Can Estela) de Dn.
Thomas Talladas.
[1] Viñola, de Bartholome
Mas.
[2] Viñola, de Gregorio
Mas.
Viñoleta, de Rafael Mas.
Son Seya. De Ramon Pizá.
Son Pera-Saya. De thomas
Burguera.
Son Pera de Mateo
Obrador.
La Sorda. Es poblacion de
diez Casas.
Las Sitjolas, de Dn.
Franco. Rosiñol
Zagranada.
Revellerét, del mismo [Dn.
Bartholome Masquida, del
Revellar].
Revellá, de Dn.
Bartholome Masquida.
[1] Alcaria Rotge, de Juan
Mesquida.
[2] Alcaria Rotge, de
Gabriel Moll.

Sô Mas d. l.
Sorda
Sô Lladonet
Sô Callar petit
Sô Callar

46.- Torre Marina. Grande,
trigo, ganado. Del Sr.
Tallades.

Torre marina

47.- Can Estala. grande,
trigo, ganado. De Tallades
dicho.

Can Estela

48.- Viñola.

Viñola

49.- Viñoleta.
50.- Son Seya.

Viñoleta
Sô Seya

51.- Son Pere.

Sô Pere

52.- Sa Corda. Siete casas. De
particulares.
53.- Sitgolas. Mediano, trigo.
De particular.

La Sorda [tres
signes]
Las Sitjolas

54.- Rebelleret. Viña, de un
clérigo vicario de allí.

Revellaret

55.- El Rebellá. Trigo. De
particular.
56.- Eucaria Rotja.
Herencias. De particular.

Revellar
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Alqa. Rotja
[dos signes]
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Berard, vegeu
núm. 29]
Es Camp Roig
Son Perot

Son Mas de sa
Sorda
Son Lledonet
Son Catlar
Son Catlar
Torre Marina

Can Estela

Sa Vinyola

Sa Vinyoleta
Son Cella
Son Pere Cella
[?]
Son Pere
Sa Sorda
Ses Sitjoles
Es Revellaret

Es Revellar
Sa Curia Roja
(Alqueria Roja)

57.- Canova. Trigo. De
particular.
58.- Son Salí. Pequeño, trigo.
De particular.
59.- Son Salas.

La Ca Nova

60.- Son Salas de Munt.

Sô Sala demût

61.- Son Saletas. Pequeño,
trigo. De particular.
62.- Esgometas. Tres
pequeñas herencias de
particular y una de Palma.

Sô Saleta

63.- Can Corem. Pequeño,
trigo. De particular.
64.- Son Nofret. Pequeño,
trigo. De particular.
65.- Sa Serra. Grande, trigo.
De Mercader de Palma.

Câ Corem

Sa Canova

Sô Salí
Sô Sala

Esgomelas

Sô Nofret

Sô Bernadi
Sô Garcia
Sô Cormet

Son Salí, de Guillermo
Ballester.
Son Sala gros onxa, de
Bartholome Sala.
Son Sala baña, o de
amunt, de Barthe. Sala
hijo de Juan.
Son Saleta. De Miguel
Sala.
[a] Esgomellas, del Sr.
Marques de Ferrandell
ahora Maroto.
[b] Gomellas. vide
Esgomelas.
Son Corem, de Bartholome
Garcies.
Son Nofret. De Pedro Josef
Garcias.
La Serra, de Dn. thomas
talladas.
Son Bernadí, de Dn. Juan
Ballester.
Son Garcias. Pocesion
arruinada qe. poseia la
familia de este apellido.
Son Cosmet de Dn. Migl.
Lladó qm. ahora de su hijo
Miguel.

Sô Pere [al
sector NE]

Son Salí
Son Sala
Son Sala Banya
Son Saleta
Es Gomeles

Can Corem
Son Nofret
Sa Serra
Son Bernadí
Son Garcies
Son Cosmet
Son Pere

La Barraca, de Rafael Mas
hijo de Rafael.
Son Busquerét, de
Guillermo Bennaser.
Casa-nove den Carut, de
Dn. Bartholome Oliver.
Ca-ne-Crits, de Cosme
Oliver.
Son Carut, de Juan
Mercadal.
Son Dureta. Posesion
arruinada.
Garbayó. Id. [possessió
arruïnada] qe. en 1363
poseia Domingo Ballester.
Son Jeu, del Honor Juan
Antonio Oliver, als. Geu.
Son Loco. De Bartholome

289

La Barraca
Son Busqueret
Casanova [?,
vegeu núm.
57]
Ca na Crits
Son Carut
Son Dureta
Garballó

Son Gueu
Son Loco

Artigues.
Es Loquet. De Miguel
Lladó.
Son Marge, del Honor
Bartolome Bennaser.
Son Marge. De Mateo
Puigserver.
Son Pera-Ginard de Dn.
Bartolome Bonet.
Son Rey de Barthe.
Obrador.
Cas-Rubins, de Josef Rubi.
Son Roveyat, de Antonio
Fullana.
Son Trompa, de Dn.
Antelmo Obrador.
Son Vela, de Dn. Franco.
Oliver Carut.
Son Vich, de Juana Ana
Garcias.
Son Xorch. De Dn. Juan
Prohens.

Es Lloquet
Son Marge
Son Marge
Son Pere
Ginard
Son Rei
Cas Rubins
Son Rovellat
Son Trompa
Son Vela /
Véla
Son Vic
Son Xorc
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al camí vell 


&DUUHU1RXFRQWLQXDFLyGHOFDPtGH3DOPD´QRXµHQ
relació als
 nous establits de ses Comunes/·HL[DPSOH
és del 1555 (ROSSELLÓ VAQUER, 1977: 97)
Camí de Porreres
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Cº
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Identificació

´+RUWµ HQ UHIHUqQFLD D O·KRUW G·HQ &DWODU 7DPEp
indicat al primer plànol, però sense el nom
&DUUHUG·HQ6LWMDU; Carrer de los Silos o de ses Sitges
0ROtDOILQDOGHOFDUUHUG·HQ6LWMDU
Camí de Santanyí
Camí de Mar, o que anava a la mar; probablement pel
Palmer
Camí de sa Ràpita
[Camí que] va al de Palma, o Camí de Palma, en
referència al camí de Ciutat vell
´FODYHJXHUHVµTXHSodria referir-se a un forat o punt
G·DEVRUFLyG·DLJXD GHGUHQDWJH RILQVLWRWDSDUHWV
DPEIRUDWVSHUGHL[DUSDVVDUO·DLJXD"
Era un acorador ?
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Replecs històrics d’algunes heretats de Campos
Catalina Verger Ferrer

1. Breu història de la nostra pagesia, noblesa i mercaders
Segons Jose Mª Quadrado els feudataris de Mallorca no tingueren l’estructura ni
l’estatus dels d’Aragó. Ja que després del Repartiment els senyors estableixen les terres a canvi de forts censals i tornen al seu lloc d’origen .
D’acord amb el llibre “Forans i Ciutadans”, vivien encara als pobles al segle XIV des
del temps de la Conquesta, homes d’honor empagesits juntament amb forans enriquits a força de feina. Prova l’existència d’aquesta noblesa forana els nombrosos casals de pedra que encara es conserven, gracies als actuals propietaris.
A Santanyi cal citar els Danus i Albert. Els Catlars de Ciutat procedien del camp i anaven engrandint les seves pertinències. A partir de 1450 els impostos a la part forana
s’incrementen i els senyors forans passen a residir a Ciutat i volen pujar d’estament,
encara que Pere IV a 1367 per tal d’evitar-ne una anada massiva els exigia, casa pròpia i tres mesos de residència a Ciutat. Les carregues sobre les terres foranes són el
motiu pel qual l’agricultura queda en segon terme de la producció illenca.
Ja no recorrien els termes els “Caps de Guaita” acompanyant a la administració per
cobrar impostos sinó que es feia a base de sequestres i ventes per la qual cosa els
creditors ciutadans anaven ampliant el seu patrimoni. Així, a Campos, Guillem Desmas adquirí ses Sitjoles i els Descallar les possessions de Sa Barrala, Torre Marina,
Colombas, Miralpeix i altres. Aquest fet a llarg termini, beneficia a la agricultura ja
que petits minifundis es convertiren en pròsperes possessions. La major part dels
compradors eren mercaders que invertien sovint els seus excedents per activar-ne
les produccions, encara que a mesura que passà el temps abandonaren el comerç i
volgueren viure dels censals i pujar d’estament. De fet, alguns d’ells passaren a formar part de la noblesa. Si bé, d’altres tingueren la necessitat de tornar al camp i
comprar petites finques.
Durant els segles XVII i XVIII i degut a les males anyades i ajovats per la paga de censals, els pagesos continuaren venen les terres quasi regalades, als senyors de Ciutat
i als mercaders.
Avui queden poques possessions senceres, només es conserven un centenar de
quarterades i les cases, moltes en runes.
El nom primitiu de moltes finques ha desaparegut i es substituït pels nous propietaris.
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Un grapat de possessions son transformades en hotels rurals, on solen viure els propietaris, per tal de treure-hi un rendiment a la finca que financi-hi el manteniment
de la mateixa.
2. Interpretació del cadastre de Campos
El llibre cadastre de Campos de l’any 1610 es feu a instàncies de l’Honorable Juan
Vanrell, Gabriel Mesquida i Mateu Ginard, jurats de la vila de Campos. L’escrivà era,
aleshores, Nicolau Fullana.
De l’esmentat llibre s’han extret les conclusions següents:
a) Com no està per ordre alfabètic es dificultós de consultar
b) No cita els noms de les possessions, només algunes, per això falten molts de
topònims.
c) Al mateix temps que registraven els bens i reformes de les cases també citaven
els censals i tributs que es feien al rei, al govern de l’església de Campos, particulars, etc.
d) Els cognoms més corrents eren Mas, Lladó, Ballester, Ginard, Oliver, Fullana,
Abram etc.
e) Els noms més usuals eren Julià, Antoni, Silvestre, Cosme, Boronat, etc.
f) Les possessions inscrites, entre d’altres, eren Son Lladó i Son LLadonet que ja
tenien aquest topònim, Son Cosmet, Alqueria Rotja, Alqueria Fosca, Son Onxa
(Sala), Son Barnadinet i el Figueral.
g) Molta gent tenia terres al Palmer, d’on sembla que descendeix la Família Ballester del Rovellar.
h) Ens adonem que al Palmer i a la seva comuna hi havia rotes a on molts hi tenien petites finques, pel que pensem que fou uns dels llocs de Campos que
primer s’establí.
i) No hem trobat cap topònim costaner com Ràpita, Covetes, Colonia, etc. Aleshores eren indrets pertanyents a finques grans com: Son Catlar, Sa Vinyola,
Torre Marina, etc.
A continuació es citen algunes notes d’interès extretes del cadastre:
• Gali Cant era propietat de Guillem Abri Descallar que pagava talles per la Cavalleria del Palmer, La Font Santa i lo Estany de la Sal, més per la possessió
dita la Barrala i altres.
• La Alqueria Rotja era propietat de Gabriel Ballester.
• La possessió Garballó i part de les comunes del Palmer eren de Mateu Ballester.
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•
•
•
•
•

La possessió de Son Cosmet era de Cosme Lladó.
La Serra era en part de Joan Oliver.
El Figueral era de Joan Antoni Fullana i tenia un valor cadastral de 2.800 Ll.
Son Bernadí era d’en Joan Ballester i tenia un valor de 1.500 Ll.
Al Figueral alguns propietaris hi tenien terres. Així, per exemple, Joan Garcia
hi tenia cases i Garriga.
• La possessió Son Blai Mas era d’en Blai Mas.
• El valor cadastral de Son Grau era de 2.200 Ll.
• Melsion Fullana tenia la possessió Son Fullana amb un valor de 3.000 Ll.
• Boronat Fullana rebia un cens de Sebastià Lladó.
• Guillem Mas tenia Sa Sorda i Sa Vinyola amb un valor de 3.000 Ll. Sembla que
després es partí.
• Onxa, era de Cosme Sales i estava valorada en 2700 Ll.
• Joan Lladó, boivas, tenia Son Lladó.
• Joan Lladonet tenia per son avi la possessió de Son Lladonet.
Pensam va esser entre els segles XVI i XVII, quan les possessions es formaren per la
unió de minifundis, que es perderen els topònims àrabs i agafaren els noms dels
seus nous propietaris.
A l’establir-se als segles posteriors o be prengueren els noms dels compradors o un
altre topònim.
Diverses vegades hem trobat el topònim S’Alcariassa que estava ubicada segon Despuig entre les carreteres de Santanyi i Felanitx, encara que per una dada de Mascaró
Passarius a L’Enciclopèdia de Mallorca ens adonem dels llocs que comprenia: Confrontava entre Tallant i S’avenc d’en Blanc. Tallant estava prop de Son Micolavet. Una
urbanització novella i el restaurant C’an Cos l’ocupen actualment en part.
3. La serra
Segons el cadastre de Campos de 1610 la possessió de la Serra era en part de Juan
Oliver.
Amb data de 26 d’octubre de 1628 ens consta la informació següent:
Jo Bàrbara Sant Joana i Vari Vd. He rebut del honor Joan Antoni Fullana de
Campos 20 lliures a compta de 40 per lo valor del bestiar bous, li he venut conforma tenia estimat Nicolau Mercadal (als) magrana com a conductor de la
possessió dita la Serra del terme de Campos.
Fet el 26 octubre 1628.
L’any 1673 mor a Ciutat D. Guillem Rossinyol prevere de la Santa Església Catedral de
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Mallorca. En el seu últim testament nombra marmessors els amics i familiars següents:
• Noble Srª Beatriu Rossinyol Vda. del noble Sr. D. Fernando Moix, ma germana.
• La Sra. Francina Rossinyol i de Pueyo,viuda, ma cunyada.
• Dª Magdalena Rossinyol i de Pueyo, ma neboda.
• L’agregi Sr. D. Ramon Burguez Zaforteza comte de Santa Maria de Formiguera.
• Il·lustre Sr. D. Pedro Dameto i Espanyol marques de Bellpuig.
• Il·lustre Pere Juan Belloto Prev. i canonge de la Seu.
• Mag. Sr. Agustí Gual de Talapia donzell.
Després de nombrar les obres pies i organitzar les seves exèquies, Don Guillem Rossinyol fa deixes al bisbe, criat i criades seus i també fa constar el següent sobre La
Serra:
Pel bon amor i voluntat i per bona amistat deixar al il·lustre Sr. D. Pere Juan Perpiña
i Llabrés Prev. i canonge coadjutor de la dita Iglesia Catedral la mia possessió dita la
Serra situada en lo terme de la vila de Campos ab lo bestiar i arreus de aquelles. Així
mateix quaranta lliures de cens que me son tinguts per los establidors de la Bastida
(Porreres).
També fa deixes dels censals a les ses germanes i hereva universal a la seva neboda
Magdalena i tota la seva descendència: mascles primer, mascles de mascles, i aprés
mascles de femelles. Es a dir, funda una espècie de fideïcomís.
Cal destacar que entre l’obra pia consta una deixa de 2000 lliures en ajuda de la beatificació, canonització i l’obra de la capella de la Venerable Mare Sor Catalina Tomàs.
4. Son Sala d’onxa
Son Sala d’Onxa és una possessió situada a pocs kilòmetres de la Vila de Campos
entre la carretera de Ciutat i el camí de l’Alqueria Rotja.
Unxam d’abem aianetz, sembla que al segle XIII existia el rafal Unxa del que formava
part l’Aqueria Rotja (Remembrança Mut i Rosselló).
Al cadastre de 1610, Onxa era de Cosme Sales i el valor cadastral de 2.700 lliures
L’any 1.736 hi hagué litigi entre Barthomeu Sala Donxa i Pere Gomila Sabater que en
fou conductor i son Pons Marranet sobre pagaments d’ànnues mercès (rendes).
5. Les Sitjoles(Saiola)
Del llibre “Ramón de Torrelles primer bisbe de Mallorca (Coll i Tomàs B; Pérez Martínez LL.) podem extreure les següents notes sobre Les Sitjoles:
• Juny de l’any 1241.
Ramon de Torrelles, bisbe de Mallorca, en consentiment del Capitol, dona en
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•

establiment a Berenguer de Tornamina i Guillem Condomina una alqueria anomenada Seioles (Sic) en el terme de Campos de la porció de Nuño Sans.
Tasca i décima. De entrada 40 sous melgoresos.
Mallorca 21 de març de 1243
Ramon bisbe de Mallorca amb consentiment del Capítol dona en establiment
a Guillem Lobet i esposa Maria i fill Barenguer l’alqueria Saioles amb dos rafals
(...) en el terme de Campos, que el bisbe tenia de la part que deixa per a dotació de L’església Nunyo Sans.
Tasca, docima, domini, fadiga. D’entrada 40 sous malgoresos.

6. Torre Marina
Segons Pau Cateura Bennaser, Nuño Sans dona amb patrimoni a Balduino de Semi
a 1238-39 l’alqueria Tormarina en el terme de Campos.
Segons l’obra Remembrança de Nuño Sans (Rosselló Bordoy), al terme de Campos
es cita Tor Marina o Penya Marina, sembla hibridació d’un mot àrab amb altre de
rel llatina.
De 1238 d’altre part copiem Alqueriam nostram que vocatur tor marina in termino
de Campos.
Per una part confrontava amb l’alqueria Abdaya o Adaya. Aquesta, a la vegada, ex
una parte in stagno, ex altera in litore maris ex altera parte in turri Marina rafalo
de Holamayan de Sadoa, cal pensar que Adaya era l’actual terme de ses Salines.
Mes endavant es parla d’una paret sarraïnesca com a confrontant de la cavalleria
del Palmer amb el camí que va al port de Campos.
Fou adquirida per els Descatlar al segle XV a baix preu degut a la pobresa dels pagesos.
L’any 1668, pertanyia a dª Elionor Olesa i Descatlar.
L’any 1721, Salvador Ballester i Olesa l’establí a l’honor Tomas Tallades. A les hores confrontava amb sa Barrala, ribera de la mar, s’alqueria d’Avall, Son Garcies i Son Abraham .
Segons l’Enciclopèdia de Mallorca era lloc de caça, molt popular de torts amb filats.
Els segles XVII i XVIII està documentada com a Torre Marina.
L’any 1758, és propietat del fill de Tomas Tallades Lladó.
Aquesta possessió confrontava amb la Cavalleria dels Oms i actualment dóna nom
als terrenys situats entre sa Ràpita i sa Barrala.
7. Son Carlar
L’any 1750 Son Catlar i Sa Torra Rodona del Palmer eren del mateix propietari, el mateix que s’Hort d’en Vives.
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8. El Palmer
a) L’Alqueria del Palmer
Un del nuclis més antics del terme de Campos és L’alqueria del Palmer.
Els seus habitants tenien dret a unes comunes que més endavant foren establides.
L’any 1260 el senyor Juan de Mari era el propietari.
El 1281 era de Felip Justi de Marí.
Sembla que el batle durant aquells anys era Juan de Toscaza que tenia cura de varis
pobles.
L’any 1310 el rei Jaume II fa justícia als habitants de l’Alqueria amb la condició de
prestar un cavall armat a les seves costes. Sembla que des d’aquesta data es converteix en cavallería. Aleshores era de Jaume Desllaneres i a 1344 de Bartola Desllaneres. Si bé, una altre versió ens diu que el 1310 era de Bartoli des Valers i després de
Jaume Desllaneres que ho ven a Bernat Gili de Fontanes.
L’any 1406 la compra Jaume Morell i passats dos anys Pere Descatlar. A partir d’aquesta data passa per herència als membres de la família Catlar o Abri Descatlar.
Pere havia fundat un fideïcomís. Aleshores la cavalleria tenia batle propi que defensava els drets del senyor i un saig al seu servei.
Sovint hi havia bregues amb el batle reial generalment perquè a l’encontrada es jugava molt.
b) La Cavalleria del Palmer
Quan Pere Descatlar i Descatlar va adquirir la Cavalleria del Palmer, limitava amb la
Barrala, Sa Font Santa, Son Amer,S’Avall i la mar.
En el segle XV, devers 1438, Pere Descatlar i Santa Coloma junt amb altres nobles
mallorquins passaven llargues temporades a la Cort de Napols per la qual cosa Alfons
V el Magnànim li volgué donar el senyoriu de Llucmajor amb tots els seus drets. Emperò s’hi oposaren els llucmajorers. El rei va fer donacions semblants a la família
Burgues, Zafortesa, Veri, Sureda. etc.
L’any 1707 la Cavalleria del Palmer es converteix en Marquesat. L’arxiduc Carles
d’Àustria concedeix a Guillem Abri-Descatlar i de Serralta el títol de Marques del Palmer i senyor de la Bossa d’Or.
El 1817 es concedeix de bell nou a Jordi Abri-Descatlar i Santandreu el títol de
Marqués del Palmer. Jordi era el besnét del primer titular i darrer senyor de la
Bossa d’or.
L’any 1994 la titular d’aquest títol era Maria del Pilar Dezcallar Machinbarrena.
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c) Les Salines de Campos (Estanys)
Les salines eren terrenys ubicats al Salobrar que antigament pertanyien al terme de
Campos.
La producció de sal l’any 1254 valgué 100 sous reials de València.
L’any 1268 Bernat Ripoll i Joan Ripoll venen per 37 lliures reials de València a Bernat
Font les salines amb els seus estanys, tinguts en alou del Rey a cens anuals de 5 morabatins i la tercera part que es produïa al dit lloc.
L’any 1274 es venen dues illetes, una de les quals l’anomenada Pelosa davant les salines de Campos.
L’any 1284 Guillem Espina establí a Pere Català els estanys de les salines a cens anual
de 27 sous i una tercera part pel Rey.
Al segle XIV les Salines pertanyien al senyor Abridescatlar. A instància seva el governador a 1355 mana al batle de Campos i Santanyi que fer crida que ningú goses prendre sal a les dites salines.
d) Els banys de Campos
L’any 1829 el Senyor Marques del Palmer denuncia que l’Intendent de Mallorca Don
Santiago Gomez de Negrete, sens llicencia alguna havia començat a construir uns
banys a la Font Santa de les Estanques del predio Casabona del dit senyor marques,
en la vila de Campos .
Es va discutir molt a la Real Audiència i es forma un extens expedient. La gent del
poble deia si li havien posat una multa de 1.000 ducats.
9. Alqueria Fosca
Induïda per la meva curiositat sobre un escut plantat al portal principal de les cases
de la mentada possessió i també perquè els antics propietaris estarien emparentats
amb els que posseïen el Figueral. Fullanes i Comelles, famílies conegudes per la lectura d’antics documents que actualment i per diverses circumstàncies obren en el
meu poder, juntament amb el meu espòs, un dia de la primavera del 2008, quan ja
començava a estiuejar i férem una breu visita.
Cal mentar l’agradable acollida que ens feren els propietaris actuals, els germans
Obrador, habituals residents a la finca que ens facilitaren l’accés a totes les dependències de les cases, de considerables dimensions.
A l’entrada o baixos hi ha dos arcs simètrics que condueixen a varies cambres: cuina,
dormitoris, etc. També hi ha l’accés al sostre o pis que havia estat la vivenda dels senyors. Encara que al llarg del temps ha sofert varies reformes ens adonarem de la
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categoria que tindrien al passat.
No és la meva intenció fer-ne un estudi extens, sinó nomes relatar el que m’han ensenyat i el que he procurat desxifrar dels meus documents i altres fons consultades.
A traves dels arqueòlegs i els historiadors campaners sabem que als voltants i a la
mateixa finca, s’han trobat molts d’habitatges i altres restes prehistòriques, el mateix
que a d’altres indrets del terme. Actualment són pocs els que han resistit el pas del
temps debut a la manca d’informació sobre la seva vàlua el que va fer que els homes
tinguessin molta facilitat per destruir-los o fer-ne clapers.
Ja desprès de la conquesta, entre els segles XIII i XIV, degut a les desavinences entre
ciutadans i forans, es produeix l’abandó de fora vila per part dels governants, que a
més augmentaven les talles o impostos als pagesos que també havien de pagar censals als senyors. El camp sofreix un gran retrocés i molts de mercaders i famílies benestants de ciutat adquireixen a baix preu possessions foranes, que els propietaris no
podien mantenir o se’ls havia segrestades. Campos no se n’alliberà d’aquest espoli.
L’alqueria Fosca sabem que primer havia estat propietat de la família Dellaneras i
després dels Vallès. Al segle XV tenim la informació següent: “entre posseïdor de
aquesta alqueria i el Figueral Gallicant i altres el mercader Pere Vallés”. Els seus descendents conservaren el cognom fins el segle XIX. Amb el temps emparentaren amb
els Villalonga, Dameto, Comelles, etc.
Al bateig de Juan Antoni Fullana fill de Barthomeu i Magdalena Mudoy celebrat a
l’església de Sant Miquel de Ciutat a 1590 foren compares (padrins) en Pere Valles,
mercader, i la Srª Antònia Oliver, muller de Nicolau Fullana. El neòfit, ja major, maridà
amb Joana Aina Vallés, que mor a 1616.
A 1605, Toni Vallés, marcader, rep del curador del Figueral, Obrador, certa quantitat
de diners per vestit de la Srª del Figueral, dita Magdalena. Aleshores en Toni Valles
era el propietari de l’Alqueria Fosca.
A 1626. Francisca Sales i Valles, viuda de Antoni Valles, marcader, i sa filla, Maria
Vallés firmen un contracte, sobre, cens, amb Juan Antoni Fullana, mercader. Pensem
que els Fullana compraren molts d’anys abans el Figueral als Valles. Joana Ana Valles,
marida amb Juan Antoni Fullana.
En relació a S’Alqueria Fosca també consten les dades següents de l’any 1711:
Al Balle de Campos a son lloctinent. Salut.
A suplicació o instancia de Anna de Villalonga i Comelles vos diem y manam
en pena de 200 lliures al fisch que vistes les presents intimen e intimar fassen
a Miquel Bennasser, conductor de l’Alquera Fosca, y, a Barthomeu Bennasser,
conductor del Figuaralet, tot de la heretat de Dª Unisa Dameto y Villalonga
298

Vª quen tinguen per emparat quiscun dells respectiva tot la que deuen y deuran per reho de les annues mercès fan dels dits llochs sots pena del ampara
rompuda, y, tornar pagar altre vegada de sos bens propis si paguen alquè
sens orde nostra ,y, asso no obstant (...) general per tractar-se dels aliments,
las quals manen despechar per esser creditora de la heretat amb los aliments
te tachat.
Ab paritat decret
Dat a Mallorca al 5 de Mars de 1711
F. de Esmandia Reg
Una nota diu que han estat notificades les cominacions
Campos 26 de Mars 1711
El 4 de novembre de 1774, D. Francesch de Villalonga i Valles, propietari de l’Alqueria
Fosca, estableix a l’amo Pere Mas (al. Mayol) el predio dit el Figaralet situat a la vila
de Campos (Not Damia Segui) per noranta cinc lliures de cens i 650 lliures d’entrada.
Ho tenia segons acte d’establiment com hereu universal del seu pare (testament 6
de Gener de 1726) que mori el 22 de Febrer del mateix any. El pare el tenia per fideïcomís disposat per Margalida Valles (testa 17 de Juny 1528 not. Nicolas Tomas).
La seva mare havia estat curadora i ho havia capbrevat 1732.
Els Boneo i l’escut de l’Alqueria Fosca
Jaume Juan de Comelles i Villalonga, va morir el 18 de Gener de 1786. Com els fills
eren menors d’edat nomena a Martí Boneo i Brondo, cavaller del habit de Santiago,
regidor perpetu, senyor de la Alqueria Fosca, cunyat seu, com a un dels executors
del seu testament.
Segons el Nobiliari Mallorquí de J. Mª Bover la família Boneo, avui extingida, prové
de França. (Avenilla).
Martí Boneo es distingí a les guerres a la mort de Carles II. El seu fill Antoni fou el
fundador de la casa del seu cognom a Mallorca al maridar el 1720 amb Dª Catalina
Brondo i Julià.
L’any 1767 aparegueren pasquins demanant la destitució d’alguns Regidors, entre
ells un Boneo. El grup era anomenat com el azote de la isla, per haver tassat el peix
l’any anterior segons el parer dels pescadors que, per la qual cosa, els abonaren 400
lliures.
Un descendent ja és deia Antoni Boneo Villalonga Brondo i Valles.
Martí Boneo i de Villalonga és qui apareix a l’escut de la façana de la casa de S’Alqueria Fosca l’any 1840, com Al il·lustre Sr. D. Martí Boneo i Villalonga 1784-1852,
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entre altres dignitats fou diputat a Corts per les Illes Balears l’any 1835; soci de número de la Societat Econòmica Mallorquina d’amics del País i vocal de la Junta directiva dels Banys de San Juan de Campos. A l’escut dels Boneo, del nobiliari de J Mª
Bover, apareixen tres magranes obertes.
Un dels Boneo havia auxiliat a Francesch de Comelles quan va estar exiliat a Orà.
Benet Pons i Fàbregues, arxiver municipal de l’ajuntament de Ciutat el 1835 certifica
que en el Padró de les cases nobles de Palma hi figura a la parròquia de Sant Jaume,
Don Fco Boneo i Villalonga i a altre part el del seu germà Martí que morí a 1852.
S’Alqueria Fosca al segle XX
No sabem el que passa amb la possessió, sembla que fou establida.
La casa i voltants eren propietat de tres germanes. D’aquestes passa a ser propietat
la família Dora que el 1948 ho venen als pares dels germans Obrador, propietaris actuals.
10. Cavalleria dels oms
El dia 19 de Maig de l’any 1724 sabem que Margalida Truyols i Doms Vda de D. Berenguer Doms i Sant Joan,
mitjançant jurament denuncia tenir i posseir, entre altres bens una cavalleria
anomenada dels Oms juntament amb sos lluïsmes, agres, fadiga, cens, delmes,
i altres drets de dita cavalleria. Expectants, provisions i obvencions de la mateixa, tant de la present ciutat, com també de la parròquia i vila de Campos i
altres viles de la part forana de la present illa de Mallorca i sobre possessions,
alqueries, rafals, vinyes, garrigues, peces de terra, camps i altres immobles i
propietats posseïdes per diversos particulars i emfiteutes; los quals predius
continguts en dita cavalleria confronten amb la vila de Campos.
Per part de Llucmajor ab la possessió del Llobets, amb la possessió de les Sitjoles del terme de Campos, amb terres dites la Sorda, amb terres de Son Sala
i en terres de Son Abram, amb la possessió anomenada Torre Marina fins al
mar i amb el mar fins los Llobets.
A la vila de Porreres Son Artigues i Son Romaguera i vinyets.
Al terme de Felanitx, Son Soler del Pou Nou, amb la possessió dita Son Maimó
de Felanitx, amb Son Vaquer i Son Nebot.
La Cavalleria i alous, te i posseeix dita Senyora denunciant per lo antes dit
com hereva.
També tenia cert alou sobre la possessió que fou de Pere Abram situada al terme de
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Campos; també sobre l’Antigor, sobre sa Vinyola i altres de Campos, Porreres, Montuïri, Sant Joan, Alaró, etc.
Aquest patrimoni ho tenia com a viuda de D. Berenguer Doms, son marit, que ho
heretà de seu avi D. Berenguer Doms, segons son últim testament fet pel notari Martí
Martorell als 11 Gener 1655. El marit mor el 9 de setembre de 1721.
11. La Barrala
Pere Descatlar adquireix, a mes d’altres, La Barrala de Miquel Garcies, Torre Marina,
Miralpeix i una casa a la Cavalleria del Palmer.
12. Els Fullanes
Sembla per les dades trobades que estaven emparentats amb els de Santanyi i també
amb els de Son Fullana del Pla de Sant Jordi, possessió que a l’any 1548 confrontava
amb la Casa Blanca.
a) Els Fullana del Figueral de Campos
L’any 1545, part del Figueral era propietat del campaner Nicolau Fullana, espòs de
Margalida Creus, que va fer donació de la possessió al seu fill Barthomeu, notari de
Campos, amb motiu del seu casament amb Catalina Mesquida. Del matrimoni nasqueren cinc fills:
- Barthomeu, al qui designa hereu universal, i que es casà amb Magdalena
Mudoy, filla de Barthomeu i Jerònia. Ambdós tingueren un fill, Juan Antoni,
que maridà amb Juana Aina Vallès, pensem que de l’Alqueria Fosca. A l’enviudar Juan Antoni es casà amb Catalina Real, filla d’Onofre Real, mercader i Lucrecia Trobat. Juan Antoni fou l’hereu universal dels seus pares i , per tant el
propietari d’Es Figueral.
- Margalida que es casà amb Jaume Obrador.
- Antònia que es casà amb Miquel Garau.
- Joan que es casà amb Catalina.
- Nicolau Fullana, que es casà amb Antonina Olivera, germana de Juan Oliver i
Fullana, el propietari de Son Fullana del pla de Sant Jordi, que va fer hereu a
Pere el fill de Nicolau i Antonina. Si bé, la possessió de Son Fullana passà a ser
propietat de Barthomeu, un altre fill de Nicolau ja que Pere es va fer frare,
com s’explica a continuació.
b) Vinculació de la família dels Oliver del Pla de Sant Jordi amb els Fullana del Figueral
de Campos
El 28 de gener de 1408, Hugo de Pax i Maimonesa havia establit terres al pla de Sant
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Jordi que formaren les possessions anomenades de Son Fullana i de Son Oliver. Posteriorment, Son Fullana quedà en mans d’en Joan Oliver i Son Oliver d’en Gabriel
Oliver. Es té constància que el 10 de novembre de 1408, Gabriel Oliver de Sant Jordi
va fer 10 Ll. De cens alodials per una possessió al Pla de Sant Jordi.
L’anàlisi dels testaments que es transcriuen a l’apartat següent ens permet concloure
que Joan Oliver i Fullana del Pla de Sant Jordi, propietari de Son Fullana, tingué un
fill, Pere Oliver, al qual va fer hereu universal. Posteriorment, Pere Oliver, va fer
hereu, el seu fill Joan Oliver i Fullana.
Quan Joan Oliver va morir, al no tenir descendència, va fer hereu a Pere Fullana, el
fill d’una germana seva, n’Antonina Olivera i de Nicolau Fullana de Campos, amb la
condició que prengués el cognom i llinatge d’Oliver. Emperò com Pere Fullana sembla
que es va fer frare, Son Fullana va passar al seu germà Barthomeu.
Per tant, la possessió de Son Fullana del pla de Sant Jordi quedà en mans de Barthomeu Fullana, emparentant amb els Fullana del Figueral, i dels seus descendents.
L’any 1727 morí Francisca Oliver i Fullana, que per herència, havia estat propietària
de Son Fullana i que havia maridat amb Juan Antoni Comelles.
c) Testaments dels Fullana
A continuació es transcriuen els testaments de Pere Oliver (fill de Joan Oliver i Fullana
del Pla de Sant Jordi, propietari de Son Fullana); de Joan Oliver i Fullana (fill de Pere Oliver); i de Nicolau Fullana, espòs de Antonina Olivera (germana de Juan Oliver i Fullana)
I- Testament de Pere Oliver (1598)
Pere Oliver fill de l’honor Juan Oliver del Pla de Sant Jordi. Elegeix marmessors
seus a Jeronia muller seva
Miquel Tejades ( Tellades) prevere dominic.
Juan Oliver fill seu
Desprès de les deixes acostumades a Iglesies, convents, hospitals, etc.
Dota a sa filla Antonina, en contemplació de matrimoni, amb Nicolau Fullana
de Campos.
A sa dona censals amb doblers i especies i vivenda a un estudi a on han de fer
una finestre per claror i empriu a tota la case i si no està conforme que visqui
amb el meu fill Joan com si jo fos viu, que mengi a la mateixa taula. També li
deixa roba i un llit.
A sa filla Catalina muller de Bartomeu Farragut i fill de Benet (blanquers), doblers
A Antonina filla meva, muller de M. Fullana, doblers.
Instituís hereu universal al meu fill Juan Oliver. En tot cas als altres fills i filles
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II- Testament de Joan Oliver i Fullana (1599)
Testament de Joan Oliver i Fullana dit de Sant Jordi fet el mentat any.
Jo Juan Oliver, dit d Sant Jordi fill de Pere.
Nombra marmessors:
L’honor Mº Andreu Palou i Solivelles , L’honor Nicolau Fullana, mon cunyat, la
Sª Antonina Fullana i Olivera ma germana.
Fa deixes a esglésies, monestirs ,convents, a criats i criades, cosí Antoni Oliver
Restitueix a la muller els bens del espolit entre ells la possessió de Son Banca
??, mobles i roba de la casa, dret d’habitatge a les cases del C de Sn. Antoni,
dues cambres i dret al dames.
A Antonina si vol viure a ciutat estatge a les cases del Born de Santa Clara i
també als nebots fills de Nicolau i Antonina.
A sa mare Antònia Oliver pensió i altres censals i mobles.
Fa hereu al seu primogènit o als que segueixen, desprès a les filles
Si no te descendència fa hereu de lo seu i lo del pare a Pere Fullana fill de Mº
Nicolau Fullana i de Antonina Olivera i Fullana i que prengui el cognom i llinatge de Oliver.
Si no tenen descendència o mor el substitueix-hi Bartomeu Fullana, fill de Nicolau i Antonina, si no a Jerònia sa germana o a les altres filles.
III- Testament de Nicolau Fuillana espòs de Antonina Olivera (1624)
Testament de Nicolau Fullana espòs de Antonina Oliver i fill de Bartomeu Fullana Not. habitador de la vila de Campos.
Elegeix marmessors
Sª Antonina Fullana Oliver sa muller. (El primer es el cognom del marit)
Rv. Pare Fra. Pere Fullana religiós del convent de Sant Francesch.
Barthomeu Fullana Not. (pare)
Rvdº Mº Antoni Mallol, prevere beneficiat de l’església de Campos
Si mor a ciutat vol esser enterrat al monestir de Sant Francesc, en el vas Ntra.
Sª de la Concepció.
Si mor a Campos a l’església parroquial, en la capella de Notra Sª del Roser,
amb lo hàbit de Sant Francesch.
Desprès de les deixes de costum.
Deix a la muller Antonina L’usufruit d’una pessa de terra junt a la vila de Campos anomenada l’era adquirida amb dues compres a Joan Vanrell tal que el
meu hereu tenga empriu per batre.
També un quarti de vi cada més del qui mon hereu beurà. Saïm un quintar.
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Una somera per anar a l’església que voldrà. El llit en que dorm a Campos ab
llençols i tapament. No compren unes estovalles llargues, ni cortines i altres
que vull que sien del hereu.
Mes li deix una caixa de noguer que aporti de Gènova i tod lo que es dins la
meva cambra.
A més les anells i una creu d’or, estatge a la casa de Campos, el meu cuarto a
on jo dorm i empriu a tota la casa, corral i forn.
Roba de llana i seda; que sia sentada a la mateixa taula amb los mateixos sustento durant la seva vida vida.
A Barthomeu Fullana mon fill Not. dues peces de terra que he comprat; una
de cinc cortons al lloc del Palmer. L’altre tres quarterades a Son Ginard a on
ha plantades vinyes de son propis diners en consentiment meu, per tant nomes
li deix el valor de la terra 65 Ll. Que en costaren
La vinya, dos cubs que ha fet i algunes botes son seves.
Al fill frare, Pere Fullana 30 Ll. Per fer obres pies
Al fill Nicolau Fullana doctor els doblers que estava obligada la heretat de mos.
Joan Oliver, de Sant Jordi son oncle, mon cunyat al que sucehi lo dit doctor Nicolau Fullana.
Llibres que li compra en Arles de Franca que me aporta Umberto Fluxa.
El manteniment de dos anys dels estudis a la Universitat de Lleida.
Per lo grau de doctor 604 Ll.
Tot suma 1514 Ll. 4 sous les quals lega a Nicolau Fullana, fill i hereu de Nicolau
i net meu pubil etc.
Sabent que el doctor Nicolau fill meu tenia obligació de pagar Barthomeu Fullana germà seu en contemplació de matrimoni i no les ha pagades man que
ni Barthomeu, ni els fills o hereus no pugui demanar les 200 Ll. Etc
A Sebastiana Serra criada meva al arribar a vellesa i no pot fer feina tres pans
cada dia dels que menjaran la companya del meu hereu. Cada tres anys unes
faldetes i dames tot per amor de Deu.
Pagades totes les dites coses instituesc hereu meu universal a Barthomeu Fullana not. mon fill legítim i als seus.
Mori lo dit testador a 2 de gener de 1625 a la vila de Campos. Dit difunt era el
meu avi.
El testament fou publicat a instància de Jaume Fullana not. fill i hereu de Bartomeu
a Campos. Per testimonis los honorables Bartomeu Vich i Joan Lladó (Boivas) de dita
vila.
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13. El Figueral de Campos
Possessió situada en part al lloc dit antiguament Binialazar, s’estenia cap al Gallicant,
Alqueria Fosca, fins prop del poble de Santanyi. Era tinguda sota alou de la Capellania de Cap del Moll a mercè de Lluïsme.
Les terres pertanyeren a la porció de Nuño Sans i dintre del seu terme, cal pensar,
que a l’establir-ho s’hi edificaren moltes possessions de l’entorn. El Camp de les Angoixes de Santanyi també hi pertanyia.
El 1545 part de la gran finca ja es coneixia com el Figueral i era en part propietat del
campaner Nicolau Fullana que el mentat any en feu donació a favor del seu fill Barthomeu en contemplació del seu matrimoni amb Catalina Mesquida, filla de Juan
(Not. Miquel Lladó).
L’any 1562 el propietari va fer un tracte amb els veïns sobre l’ús una balsa i camins.
Seguidament es reprodueix part de l’acta:
Avinença entre Barthomeu Fullana d’una part i de l’altre Llorenç Garcia, Sebastià
Vanrell i Joanot Vanrell, tots de la Parròquia de Campos del lloc del Figueral, manco
en Joanot que habita a la possessió de Son Vanrell.
Posseint tots nosaltres certes garrigues per indivís, dos terceres parts d’en Fullana i la tercera de nosaltres i perquè no hagi qüestions entre els nostres successors i per nosaltres mateixos; posam totes les nostres diferències entre dues
persones. Per els tres Antoni Vives Fuster i per mi Barthomeu Cosme Lladó not.
real de la vila de Campos.
Tots acordem acatar la sentència que dictaran els anomenats.
Testes: Sebastià Lladó d’en Francesch.
Antoni Lladó (als) romeguera.
Nosaltres Antoni Vives i Cosme Lladó, oïdes les parts anant personalment moltes vagades al lloc referit i ben mirat i passejat.
Els noms de Notr. Sr. Deu Jesucrist i de la humil Verge Maria mare seva per
nosaltres invocats sentenciem i arbitrem el següent:
Com Fullana havia pres el passatje fitat comú de tots i per anar i venir, Mº
Juan Trilia, successors o arrendadors, bèsties i bestiars, a les seves marines, a
la casa, a la balsa i en els camps, hem fitat altre passatge del comú per anar
i venir, dit Mº Trilia, hem midat vint passes d’amplària dins la tanca d’en Fullana. Hem posat varies fites cap a les cases i balsa, tot serà comù.
La garriga es estada partida segons conradissos vells.
Mes endavant hem posat una fita de tres destres lluny de la partió del terme
de Santanyi i altre prop del clos de Mº Trilia etc etc.
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Es mana facin clavegueres a les síquies de les tanques perquè l’aigua vagi a la
balsa.
Que en Llorenç Vanrell faci portell al seu corral prop del que du a la seva casa
i que el tengui tancat que no hi entri bestiar, etc.
Cosme Lladó not. Antoni Vives compromissari.
Fou publicada la sentència en presència de mestre Pere Claret i Simon Ballester
d’en Pere.
Avui 22 de Setembre. Any 1562.
Tots loaren dita sentència.
Ja a finals del segle XVI es comença a parcel·lar la finca, fins que prop al segle XVIII
es segrestada pels creditors formant-se nombroses parcel·lacions, que al dividir-se
mitjans testaments al segle XX es convertirien amb horts que foren durant dit segle
una de les principals fons de riquesa del poble amb les explotacions ramaderes.
El Figueral es fa gran
El 6 desembre de 1578 Sebastià Vanrell i altres venen a favor de Bartomeu Fullana
terres, prop del Figueral amb el mateix topònim, de 18 quarterades, en el terme de
Santanyi.
El 24 de Setembre de 1579 Sebastià i Joanot Vanrell venen a Bartomeu, altre volta,
una peça de terra en càrrec de 6 Ll de cens que havia de fer al comú de Campos. El
mentat censal fou causa de moltes qüestions entre els hereus pagadors i el comú
de la Parròquia.
L’any 1580, Tomeu capbreva les terres davant Mateu Oliver Tallades de Campos, segons consta al cadastre de dita vila 1580. El 4 Abril de 1588 Bartomeu torna capbrevar les terres.
L’any 1591, Juan Vanrell i el seu fill Joan venen al not. Barthomeu Fullana 19 quarterades al lloc Binialassar en cens del 6% que fou venut als Lladó. El 1683 era de Francesch Lladó del Palmer que el cedí a la Iglesia de Campos.
Els Vanrells posseïen les terres per herència del seu pare Joan Vanrell que ho poseía
del seu germà Jaume, que ho capbreva a l’escrivania Real. En Jaume ho hereta de
Júlia Blanc.
L’any 1592, Joan Vanrell major establí a Fullana 19 quarterades; 13 de camp i el
demés de garriga de pertinències de Binialazar amb l’obligació del mateix cens a la
Parròquia el dia de Sant Pere i Sant Feliu. Aixi mateix, va juntar a les terres part d’emprius de les garrigues de Binialassar, segons consta a la escrivania de Cartes Reals.
El 26 de Maig de 1600, Bartomeu Rullan apotecari rep de Mº Jaume Obrador curador
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de la heretat de Barthomeu Fullana, quòndam 6 Ll per les medicines preses per Mº
Juan Antoni, pubill, fill del difunt Barthomeu.
Al Juny de 1600 Onofre Moya rep del curador uns diners per tela setinada i tela ratjada per Juan Antoni també per un xamellot.
En Jaume Obrador pagava la pensió a la viuda de Barthomeu Fullana: Magdalena
Mudoy, a més de la roba. També pagava els adobs del Figueral, tals com, adobar la
ximeneia, repassar les teulades, adobar el corral dels bous perquè tot amenaçava
ruïna. Així mateix pagava tota la vestimenta a l’ús de Joan Antoni: calçons i mitges
calces, dos xamellots, sabates.
El 1600 Jaume Obrador pagà al mestre d’escola Matgi Ramis 18 reals per 18 meses
de J. Antoni. En Pere Totosans, estudiant li proporcionava el paper i llibres.
El 1602 el mestre d’escola era Joan Perez. En Joanot Fullana l’hi proporcionava ploma
tinta i paper. Al mateix any també es paguen per canyes duites de Esporles per un
carreter, per cobrir un estable del Figueral.
A 1603 es paga per unes moles noves pel moli comprades a ciutat, i al ferrer per fer
los ferros.
A 1604 Joan Antoni rep doblers del curador per coses que havia mester i coses de la
casa, pel parament.
I prou gastador era el pubill; tenim una relació del vestuari i despeses que feia, malgrat que també anava a rebre instrucció a la escola de varis mestres.
Posarem una relació dels despeses entre 1600 i 1601.
Maig 2 parells de sabates.
Varios xamellots
4 peces tela.
3 tela setinada.
2 parrell de caçons i mitges calces.
4 parells de sabates.
2 parrells de sabates de dues soles.
2 parells de sabates de dues soles.
Mes peces de roba de brinet.
Mes peces de roba de estamoya.
Calçons i mitges calces.
Mes sabates.
Brinet per camises.
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Juan Antoni Fullana renuncia a ser curador
L’any 1632 Juan Antoni Fullana renuncià a ser curador d’una herència d’un parent
seu, en concret, havia estat elegit curador juntament amb Julià Lladó de la heretat
de Barthomeu Fullana. Emperò posa un recurs per renunciar ja que estava molt malalt de pruaga, segons testifiquen els metges. presenta per testimoni persones que
convivien amb ell i altres: “Joan Ginard Batle Reial de la Vila de Campos. Lo honor
Antoni Lladó (a) pelut de Campos i Tomàs Lledó manescal”.
Diagnòstic: La malaltia contínuament lo està atormentant. L’havien de sangrar. Casi
no es pot aixecar del llit.
En Joan Antoni vistes les circumstàncies en fou alliberat i sembla que fou en Julià
Lladó el que s’encarrega dels treballs.
Els metges foren Guillem Pou de Llucmajor i Miquel Lladó dels que fem una breu reseña.
Dia 24 de Maig de 1632.
Lo magnífic Guillem Pou, doctor en medicina natural, de la vila de Llucmajor
certifica i jura que Juan Antoni Fullana de la vila de Campos està accidentat i
viu amb una malaltia que es diu pruaga que contínuament lo esta atormentant
i la major part de l’any ha de estar en casa per no poder caminar i estos dies
pròxims passats lo ha fet sangrar tres vegades i li a fet prendre certes medicines per haver-se carregat molt.
Miquel Lladó (a) maneta, cirurgià de la vila de Campos, de edat de 60 anys,
fas testimoni com J. A. F. Que la major part de l’any debut a la malaltia de
pruaga que pateix està al llit sense poder acudir als seus negocis.
Aquest certificats foren fets amb motiu de la seva elecció com a curador, juntament
amb Julià Lladó, d’una herència d’un parent seu.
També el batlle de Campos, l’honor en Juan Ginard, Balle Real n’és testimoni del dit
pels metges.
Antoni Lledó als. Pelut, natural de la vila de Campos, que treballava al Figueral.
L’honor Thomas Lladó de Campos de 49 anys.
Amb aquets testimonis es demana alliberar-lo de la dita curació.
El Figueral va tornant petit
Es comencen a vendre troços del Figueral. Juan Antoni, el propietari està malalt i
no deu poder exercir la seva tasca de mercader.
1623 ven a Antoni Blanc 5 quarterades per 149 Ll.
1625 ven a Thomas Ballester vinya i 5 quarterades i mitja per 228 Ll.
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1636 ven a Juan Mercadal 10 quarterades.
1641 ven a Abram Xorc 10 quarterades per 200 Ll.
1643 ven a Juan Mas 15 quarterades.
1644 ven a Juan Mas ( barbut) 16 quarterades per 300 Ll.
A 1645, Llorenç Garcies de Santanyi fa cada any 26 Ll. per dues peces de terra que li
establí de la possessió del Figueral la Sª Catalina Fullane i Real Vdª. de Antoni Fullana
les quals cediren al convent de les monges de Santa Clara. Consta a l’acta de cessió
a l’escrivania de Cartes reals. 25 maig 1645.
També hi ha un establit a favor de Garcies de dues peces de terra i garriga, una de
29 quarterades i l’altre de 18 i emprius a les garrigues de Binialazar.
El 1645 hi ha discussions sobre els emprius a les garrigues de Binialazar. Establidors
de la possessió del Figueral de la Srª Catalina Fullana de Campos ho havien capbrevat
a 1588.
El 1647, segons consta al Cadastre de Campos d’aquest any, Melsion Comelles posseeix el Figueral que fou segrestat de la heretat de Juan Antoni Fullana sogre seu.
El 1665 Melcior Comelles i esposa Magdalena Fullana venen a ........... 4 quarterades
per 80 Ll.
El 1783 es segresta el Figueral per no haver fet la Capbrevació i aixequen el mateix
a instàncies de Dª Catalina Rossinyol curadora dels bens de D Francesch de Comelles
al seu marit que promet capbrevar-ho.
El 1788 n’era conductor en Pere Mas i Mayol que fa algunes reformes a conte dels
curadors de la heretat que després li abonen les despeses:
Un marge.
Un corral junt a les cases.
Gastos de Capbrevació.
Per valor de sis figueres plantades al costat de les cases, 1 Ll. segons escriptura
feta el 21 de Desembre de 1748, firmada per D. Andreu de Comelles padrí de
D. Francesc.
El mateix l’any 1789 cobra per paper sallat i copia del testament de D. Melsion Comelles i capbrevar la finca. El 1790 es declara complida la capbrevació. Gabriel Gomila era conductor del Figueral. Cobra per un corral de paret fet al Figueral.
El 1791 Es fa la paisa nova per haver caigut les parets de la vella:
Bigues del pins de la casa.
Canyes.
1300 teules.
Calç
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Pedres,argila,aigua.
Els mestres picapedres i manobres per fer-la, cobren 23Ll.
No coneixem la data de la venta del Figueral encara que creiem que a la fi es segrestat pel fisc el segle XIX i venut en pública subhasta. Aquest fou el final com el de moltes altres possessions de Mallorca.
Els arrendaments
Son els contractes estipulats entre el senyor de la possessió i el pagès que la havia
de cultivar. Es una espècie de conveni entre ells dos. El senyor li entregava bísties,
gra, palla, dret a certes estàncies de la casa i altres arreus. A canvi l’arrendador havia
de cuidar les terres i tenir cura de tot el que rebia, més entregar-li part de les tretes.
Al final de l’arrendament ho havia de entregar tot, tal com ho havia rebut.
A través d’aquests documents ens adonem d’una seria d’usos i costums avui desapareguts. Tal es el cas que pasturaven el bestiar a les marines i del fet de unes possessions tenien empriu sobre altres per poder conduir-hi el bestiar. O d’altres com
el fet de fer enfilois de raïm, i que el formatge del març es el millor. I principalment,
la de què els senyors sempre sortien avantatjats.
A continuació es transcriuen diverses notes en relació a arrendaments:
a) Arrendament 1593:
Bartomeu Fullana, de Campos, Not. de Mallorca, feu un contracte d’arrendament
del Figueral a l’honor Bartomeu Nicolau de la vila de Campos amb les condicions següents: Primerament l’arrendament compren a mes la Mie possessió, los troços i
marines de la mateixa, més altra Rafal.
Crida la atenció que a diversos contractes a més de les pagues al senyor (ànnua
mercè ) que el conductor o llogater feia, se inclouen clàusules com la de que diu es
pagarà l’estipulat i no se’n podran alliberar en cas de fam, pesta, guerra, esterilitat
inundacions, etc.
b) Arrendament del Figueral: Juan Antoni Fullana, mercader de Mallorca.
A 1606 Juan Antoni Fullana arrenda a Llorenç Garcia juntament en lo Rafal
d’en Vanrell.
L’arrendament no compren la casa la vinya, els dos closets i altres.
El senyor a de tenir dret a la pallissa per posar la palla de la seva barquera.
Batre amb les bèsties del lloc que també els hi deixaran, quant la Sª vulgui
anar a Campos a Ciutat o a Sant Blai sempre que no hi hagi feina al camp.
L’aviram i altres les portaran a la seva casa a Ciutat etc.
Durà la possessiò a quatre sementers. Li deixa tres-centes una bèsties de llana
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amb vint i tres ovelles grosses, once mardans etc. A més porcs i aviram.
No parla de les marines per pasturar el bestiar. El seu para havia comprat terres de Binialazar, convertides en rotes per aquesta tasca.
c) L’any 1615 Juan Antoni Fullana, mercader de Mallorca, lloga el Figueral a Llorenç
Garcia de Campos, mes el Rafal d’en Vanrell i vinya que confronta en terres de Santanyi i de Joan Danus de Campos.
Farà la renda anual de 102 Ll 6 sous pagadores en tres vegades més 80 quarteres de
blat bo nou i net portat a Ciutat.
No hi entren les cases.
Es reserva 8 quarterades i un cortó i mig de terra que haurà de cultivar.
A més bèstia per anar a missa a Sant Blai.
Porcs, anyells i pollastres i fruites per consumir la casa.
Figura entre el pacte que no es pugui tallar ullastres, pins ni mosqueres ( feixos de
llenya per matar mosques )
A les hores hi havia un ramat de 301 entre mardans i altres.
d) El 1648 Catalina Real i Fullana Vda. i usufructuària de Juan Antoni Fullana lloga el
Figueral a Guillem Abram(xorc) de la vila de Campos. Sembla que ella i sa germana
vivien sempre a la possessió.
e) A 1673 Juan Antoni Comelles, ciutadá militar, arrenda la possessió el Figueral a
Nicolau Ballester (al) rovellar.
f) El 1712 El predi del Figueral de Campos fa de renda segons pacte de arrendament.
145 Ll
40 quarteres de blat.
5 quarteres d’ordi.
5 quarteres de civada.
2 anyelles per Pascua.
Un parell de capons i gallines.
g) El 4 de Maig de 1785 els curadors de la heretat i bens de D. Jaume Juan de Comelles i de D. Francesc de Comelles son fill, ausent del present Regna, lloguen a Gabriel
Llull Pastor, fill de Jaume, natural i vesí de la vila de Montuïri, la possessió dita el Figueral de Campos amb totes les seves pertinències, segons pactes i condicions a l’ús.
Fa fiança el seu gendre Gabriel Gallart, fill de Llorenç, natural i vesí de la vila de
Montuïri.
Les condicions en que es fa el contracte ens semblen molt fortes a favor dels propietaris.
h) A altre de 1781 el contracte d’arrendament Son Fullana del terme de ciutat, al Pla
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de Sant Jordi, a més del anterior deia:
Entregar un quintar i dues arroves assaonat fet en el més de març.
Sis carretades de terra.
Una barcella de cendra bona i rebedora.( per fer el lleixiu de la bugada).
Cada vegada que vengueu a casa, portar un paner de raïm de quatre lliures. Quatre
Coves de pensa’ls i calops per fer penjois al temps acostumat.
Sª Catalina Rossinyol de Zagranada muller de D. Francesch de Comelles i apoderada
sua.(Aquest sr. heretà el Figueral).
Agraïments

Des de aquí vull agrair al meu marit, Miquel Ginard Ballester, campaner de soca-rel l’encoratjament
transmès en donar a conèixer part de la història del seu poble col·laborant en aquesta tasca. També
als nostres fills Margalida i Llorenç que han heretat el sentir del seu pare.
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Son Catlar. Història i patrimoni
de la gran possessió campanera
Guillem Roser
Tomàs Vibot
José Villalonga

Son Catlar, emplaçada vora la carretera de sa Ràpita, és la gran possessió campanera.
Per això, estudiar Son Catlar és penetrar en un paradigmàtic reducte del passat, una
arquitectura orientada a la representativitat i a la defensa, a l’explotació total del
territori i a la salvaguarda física i espiritual dels seus habitants. És el millor exemple
del que tothom entén com a gran possessió mallorquina que es troba a Campos i
per això la seva arquitectura centenària i la llarga trajectòria històrica són avui dia
un incentiu dels valors patrimonials. A Campos, el millor record de la Mallorca rural
i feudal és, en definitiva, Son Catlar.
El recorregut històric de Son Catlar és dels més dilatats de la història illenca. A la
Gran Enciclopèdia de Mallorca ve recollit que durant els anys posteriors a la conquesta, concretament en 1244, fou coneguda com l’alqueria de n’Abraham,1 designació, però, que no hem pogut confirmar. La primera denominació de la possessió
que sí hem pogut contrastar i que no coincideix amb el topònim que tots ara coneixem, és el de la possessió d’en Sala al segle XV. Possiblement fa referència a una
branca dels Sala campaners, els quals posseïen terres, possessions i rafals al llarg de
tot el territori. La desvinculació d’aquests Sala amb la possessió que ara aquí tractam
vindrà el 13 d’agost de 1501, quan el seu propietari Llorenç Sala firmà el contracte
de venda a favor de Guillem Descatlar. Tot apunta que aquest propietari posà en
marxa la construcció un poc abans de 1532 d’un dels blocs arquitectònics que més
singularitza les cases: la torre de defensa. Això ho sabem gràcies al contracte d’arrendament firmat aquell any de la «medietatem possessionis demunt dicta den Sala»
als campaners Pere Feliu major i menor. En uns dels pactes de l’arrendament s’assenyala que «en lo present arrendament va compresa la torra de dita possessió y la
casa exceptuat la casa de fora y una cambra ahont esta la palla». A més a més, el
mateix contracte fa referència a l’existència d’un rafal més dins el domini de la possessió.
1

Gran Enciclopèdia de Mallorca, III, p. 230
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Guillem Descatlar féu donació de la possessió per causa mortis el 2 abril 1539 a la
seva filla Magdalena, qui estava casada amb un membre de la família Nicolau. La
seva filla es casà amb Lluís Sanglada, moment en què sa mare li féu donació de la
possessió el 3 de gener de 1581.2 Abans, en els Stims de 1576, apareix recollida la
possessió dita Son Catlarot, en mans de Magdalena Nicolau i Descatlar, valorada en
un total de 7.500 lliures.3 En aquest punt cal dir que, tot i haver passat la possessió
per via matrimonial a la família Nicolau, la possessió mantenia la denominació derivada de Descatlar o Catlar, el que evidentment indica l’excel·lència d’aquest llinatge
arreu de Mallorca. En aquesta època ja es documenta de forma completa torre, la
cambra superior de la qual quedava reservada per a la propietat i també la clastra.4
L’historiador felanitxer Ramon ROSSELLÓ VAQUER apunta una nota relativa al constant
perill a què estava sotmesa la possessió davant els atacs de pirates i saquejadors. El
13 de setembre de 1585, el rei concedí gràcia de reducció de tasca a delme pla a
favor de Magdalena, esposa de Lluís Sagranada, per la possessió Son Catlar «perillosa
de moros i on feia dos anys havien capturat Nadal Abraham». La procuració reial demanà testimoni de diverses persones per tal de corroborar aquest fet. El propietari
de Son Lledonet, Julià Lledó, afirmà que entre la mar i la possessió sols hi havia el
bosc enmig, i que a més pagava tasca i tretzena per les 340 o 350 quarterades de
terra que tenia.
A principis de la centúria següent encara apareix Magdalena Nicolau i Descatlar com
a propietària, concretament en el cadastre de 1610. Aquesta heretat compartia terres de garriga amb l’heretat de Son Abram. La valoració ascendia a la més que destacable suma de 8.000 lliures.5
Després de la mort de la senyora Catlar, els seus béns es varen segrestar i, finalment
foren venuts en pública subhasta. Son Catlar fou comprat per Joan Gual Sanglada el
13 d’octubre de 1627.6
Serà a partir d’aquesta època quan la possessió comença a expandir els seus dominis,
tot a partir de la compra d’importants peces de terra que s’aniran adjuntant a la
finca matriu. Abans, el 9 d’octubre de 1587, Lluís Sanglada havia comprat a Joan
Vives un extens hort de reguiu denominat l’hort d’en Vives.7 L’altra peça que es va
Arm Ecr 741 f. 188
Rosselló, Ramon: Història de Campos, Campos, 1977: p. 238
4
Rosselló, Ramon: Història..., p. 111
5
Amc Tributació 41 f. 150 v.
6
Arm Ecr 478 f. 121v
7
Arm Ecr 728 f. 413v
2
3
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afegir uns anys més tard fou el denominat el Cap-sol, d’unes 17 quarterades de pleta
i garriga que formaven part de Son Lledonet i que Joan Gual i Sanglada aleshores
propietari de Son Catlar, va comprar el 2 d’octubre de 1629. Finalment, el 19 d’abril
de 1646, Mateu Gual i Sanglada hi afegí mitjançant compra el rafal anomenat la Torre
Redona -que segons els indicis és la mateixa que es troba dins el nucli del Palmer-.
A més d’aquestes grans peces de terres, s’hi afegiren altres de menor cabuda. Per
tant, es pot afirmar que la consolidació territorial d’aquest gran latifundi campaner
s’efectua entre 1578 i 1646.
El dia 9 març 1617 s’inventarien els béns de Magdalena Sanglada i Descatlar, entre
els quals —a més de la casa ciutadana coneguda avui dia com el Casal Balaguer— hi
havia la possessió de Son Catlar «de tenor de sinc fins a sis centas quarterades poc
més o manco». Aleshores feia partió amb la possessió de Jaume Mas de la Sorda,
amb la possessió de Guillem Mas de la Vinyola fins arribar a la mar de la «Ràbita»,
amb la possessió d’Onofre Garcia —abans de Baltasar Abraham—, amb terres de
Pere Ginard —abans incloses dins Son Catlar—, amb la possessió de Guillem Abrí
Descatlar —abans de Nadal Abraham—, amb terra de Sebastià Abraham dita la Torre
Redona, amb la Barrala de Guillem Abrí Descatlar, amb el camí que des de la Barrala
anava a Son Catlar, amb les terres del mercader Tomàs Delabau —abans de Son Catlar—, amb l’hort d’en Vives, amb Son Cós de Bartomeu Amer, amb Son Lledonet dels
hereus de Jaume Lledonet i finalment amb la terra de Guillem Mas. Curiosament, el
document justifica el fet de tenir tantes partions: «la qual possessió per no esser
cuadrada ans tenir moltes confrontes…». En aquest document s’assenyala que des
del 23 d’agost de 1616 estava arrendada a mitges a Pere Benet i Mut, de Llucmajor.
En total eren 74 quarterades i un quartó, és a dir, 34 quarterades i un quartó sembrades per l’amitger del blat, i 40 quarterades fins arribar a les 74 d’ordi i civada. L’amitger per un costat havia llogat algunes d’aquestes parts: ho féu a Pere Burguera
de Campos i a Caterina Lledoneta. Per altra banda, l’heretat declarà que tenia llogades totes aquestes rotes (peces de terra de dues a quatre quarterades) a diferents
roters: Domingo Mas, Joan Mas, la viuda de Sebastià Abraham, Gabriel Blanc, Antoni
“Barqueta”, a la viuda dels Mas de l’Olivar, a Tomàs Mas, a Esteve, a Pere Valls, Bartomeu mas, a Bartomeu Llampaies, a Joan Ballester “Magaló”, al prevere Joan Mas,
a Julià Fiol, a Rafel Bonet, a Joan Roser, a Gabriel Blanc, a Joan Mercadal, a Caterina
Lledoneta, a Pere Gomila i Gabriel Blanc. Pel que fa a bestiar, la possessió aleshores
tenia 4 bous, 2 vaques, un vedell, una egua, una poltra, una egua, una pollineta, un
mul i un cavall; per altra, 230 ovelles.
Pel que fa a les cases, se citen en primer lloc la «plasa devant dita casa», «lo pou»,
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l’entrada (on hi havia estris de llaurar) i l’estable (on s’estotjaven, entre d’altres, centcinquanta cavallons de càrritx); dins la casa de l’amitger no hi havia cap llit, sinó una
taula, un banc una arca i altres elements; dins la casa del molí de sang restava aquest
enginy de mòlta, tot condret; al menjador es guardaven, entre d’altres, una taula de
pi vella, un banc amb respatller, cadires, un estilador, una caixa de pi ple de llençols,
tovalles i flassades, calces, davantals i altres robes, una altra caixa de pi plena de
flascos, botilles i coberts de la cuina, i un gran armari ple de plats, tasses, brocals,
«empolles»; posteriorment s’esmenta la capella, presidida per un retaule de Nostra
Senyora i dotada d’un mobiliari i ornaments litúrgics de gran qualitat i valor (vegeu
l’annex documental); a continuació se cita la cuina, on a més dels estris propis d’aquesta cambra, hi havia un cossi de terra amb un «sèrcol enmig», un buidador d’aram, dues calderes grans i una copa també d’aram; dins el pastador, a més dels
mobles corrents d’aquesta cambra, s’estotjaven tots els estris de l’era, com ara arers,
garbells, i també alfàbies, bótes, un bagul, filoses, etc.; dins la cambra dels graners
restaven urons de palla, una mitja bóta de mena, un llanterna de posar carn, entre
d’altres; dins la cambra de les dones, dos bancs de llit, cinc carretells, tres alfàbies i
cinc gerres; posteriorment se cita la cambra «dita la sala», en què s’estotjava un poc
de tot: «cuxots», quarters, barcelles de sal, cadenes, paners, sacs, una caseta de
fura, carabasses, etc.; dins la cambra on morí la senyora, restava un llit de pi «ab sos
pilarets llevadissos», coixins, «dos portadoras de portar roba per anar de camí», cadires de diversa mida, un parell de pantofles i una gran caixa de pi plena de randes,
pavellens, tovalles, camises, coixineres, calces, teles, llençols, mànegues, etc., i
també una servidoreta de palma amb cubertora dins la qual es guardaven un parell
de guants, «una beatilla de cambrai», un capellet, cinc vels, etc.; dins la cambra de
la torre restaven dos llits, una tauleta, flassades, un retaulet «del gloriós St. Hyeroni
guarnit de llenyam però foradat», etc.; i finalment «a lo halt de la torra de dita casa
una campana de circa dos quintars fins en tres de pes a ull de bell (vell) baró».8
El 21 de gener de 1638, es redactà novament inventari dels béns de Magdalena Sanglada Nicolau i Catlar, fet per Joan Mascaró, curador de l’heretat. Aleshores la possessió estava arrendada a Nicolau Covens (un destacat arrendatari, molt relacionat
amb el latifundi de la Vall i altres possessions de Campos i que va arribar a formar
un patrimoni interessant entre el qual es trobava la possessió Son Coves) per 700
lliures anuals. A més de les cambres abans esmentades, se n’hi afegeix la «sala baixa
dita la Capelleta»; per altra banda, també s’hi cita «el rafal dit hort d’en Vives», dins
8

Arm Prot. M 1423 f. 19-28v

318

el qual hi havia un molí de sang.9
Segons el cadastre de 1659 el noble Mateu Sanglada n’era el propietari, juntament
amb la Torre Rodona i l’hort anomenat d’en Vives. En conjunt tenia una estimació
de 8.940 lliures. A la vila hi tenia la casa situada davant la d’Andreu Amer, estimada
en 400 lliures, avui coneguda com sa Torre.10
En el nou cadastre redactat el 1677 Son Catlar era propietat del noble Joan Gual i
Sanglada i comprenia la Torre Rodona i l’hort d’en Vives. El conjunt rebia una estimació de 9.940 lliures. El mateix terratinent posseïa dues cases annexes en el carrer
Major, estimades en 550 lliures.11
En el cadastre de 1723 Son Catlar apareix a nom del senyor Mateu Gual Sanglada.
En el document consta, a més de comptar amb l’hort d’en Vives i la Torre Rodona,
que s’hi havien realitzat un important nombre de millores. La valoració econòmica
que rebia el conjunt ascendia a la considerable quantitat de 16.950 lliures. El mateix
propietari deia tenir una casa amb corral al carrer Major.12
Mateu Gual Sanglada fou seguidor de Felip V en la Guerra de Successió. Morí en
1730 sense fills mascles, per la qual cosa havia nomenat hereu el seu nét Nicolau de
Montaner i Sanglada. Aquest darrer també morí sense descendència en 1738, fet
pel qual s’originà un llarg plet entre les filles de Mateu Gual Sanglada, Maria (marquesa de Ciutadilla) i Beatriu (marquesa del Reguer). Per aquest motiu, una part de
l’heretat —la qual contenia les possessions i terres de Campos— passaren als Montaner, titulars del marquesat del Reguer des del 1739.
Cap a l’equador d’aquesta centúria era de Josep Amar de Montaner, segon marquès
del Reguer, casat amb Francesca Truyols Fortuny Gual i Gual, de la casa dels marquesos de la Torre. Fou cavaller de l’orde de Calatrava i gentilhome de cambra de Sa
Majestat el Rei. El 1770 va ser nomenat capità-comandant de la vila de Campos.
Quatre anys abans, la possessió havia estat estimada amb la mateixa quantitat que
en el cadastre de 1723. A més de Son Catlar amb els seus agregats, n’era propietari
de la possessió del Gallicant, de la qual en parlam en el capítol corresponent.13
Josep Amar de Montaner morí el 20 de juliol de 1775. Havia fet hereu el seu fill Francesc Amar de Montaner una setmana abans.14 Posteriorment, el dia 7 de setembre
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del mateix any es redactà inventari dels seus béns i en concret de Son Catlar. En primer lloc se cita la sala, on hi havia cinc cadires de repòs, vuit mapes i un armari en
què s’estotjaven ganivets i botelles; posteriorment esmenta el menjador, amb dos
bufets, dotze cadires de Barcelona i diverses estampes; a la primera quadra, més cadires de Barcelona, un bufet, quadres de temàtica històrica i un llibre en pergamí;
de la primera cambra destacava una arquimesa de pi negra «fet a la moda antigua»,
un joc de pistoles, una caixa de noguer (dins la qual hi havia robes i teles de diferents
qualitats), dos llits de bancs, quatre cadires i vuit tamborets; dins una altra cambra
restava «un llit de olivera de la moda Imperial ab dos matalasos de llista», diverses
cadires, un bufet, un quadre d’un Ecce Homo i finalment un armariet; dins la cuina,
una gran taula amb un banc, un escalfador de llit, un brases, una marmita, un calderó, torradores, graelles, ferros, llums, paelles, olles ingleses, una xocolatera, un
morter, plats, platets de Barcelona, un cullerer, ribells, un piló, un fenyedor, etc.; dins
els rebostets de la cuina (en total dos) restaven plats, platets, safates, capses de refredar «ab son brocal de vidre», ribells i una «alfàbia envernisada de posar xocolate»;
dins la «cambra de las armas», es guardaven tres cadires, una caixa, llençols, i també
set fusells, cinc carrabines, un joc de pistoles, dues espases de cavall, tres espases
llargues «a lo antiguo», un mosquit, un tambor i una llança; dins la cambra de la
torre restava un llit; a la cambra dels criats hi havia cinc llits; dins l’estudiet de la capella, un llit de banc, dues cadires i una tauleta de pi; dins la torre una olla de ferro,
una destral, un uixol, unes estenalles i un llembroix. L’inventari acaba esmentant el
bestiar.15
És curiosa la ressenya que fa l’il·lustrat mallorquí Jeroni de Berard al seu Viaje a las
villa de Mallorca en 1789, ja que n’esmenta dos Son Catlar. Concretament diu: «Son
Callar. Mediano, trigo, ganado. De particular». I posteriorment cita: «Son Callar»,
sense especificar-ne res més.16
Durant els primers decennis del segle XIX, la possessió continuà en mans de Francesc
Amar de Montaner i Truyols, marquès del Reguer, casat amb Elisabet Puigdorfila i
de Villalonga. L’Apeo de 1818 desglossa la possessió de la següent manera: unes
cases amb totes les seves dependències -750 lliures- i 470 quarterades de terres 25.159 lliures-, 270 de les quals, gairebé la meitat del territori es dedicava exclusivament al conreu de secà, distribuint-se en 36 quarterades de primera qualitat -6.075
lliures-, 149 de segona -13.410 lliures- i 85 de tercera -1.594 lliures-; les 200 quarte15
16
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rades restants -4.350 lliures- eren de pleta. Aquest mateix noble posseïa dues importants propietats rurals més del terme municipal de Campos: l’hort d’en Vives i el
Gallicant. Pel que respecta a la primera —recordem que es troba annexa a Son Catlar—comptava amb 156 quarterades de secà, 10 de terres de primera -1.125 lliuresi 146 de segona -13.140 lliures-.17
Francesc Amar de Montaner signà testament a favor del seu fill Jordi Montaner i Puidorfila el 21 de novembre de 1826. Ara bé, el 22 de desembre de 1827 morí, per la
qual cosa deixà l’herència a Francesc Amar de Montaner i Villalonga, successor de
la casa. Així, el 2 de setembre de 1829 es capbrevaren els seus béns, els quals antigament havien estat de l’herència de la magnífica senyora Magdalena Descatlar i
Sanglada, sota alou reial. Son Catlar feia partió amb el camí que des de les Salines
anava a Palma, amb les terres de Son Blai Mas, amb Son Lledó, amb el camí de la
Ràpita, amb la possessió de Can Mas de la Sorda, amb Son Saia, amb les terres de
Damiana Mesquida, amb terres d’Antoni Artigues, amb terres de Bartomeu Artigues,
amb la Vinyola, la vorera de la mar, amb Son Catlar Petit —sembla que es tracta
d’una part de Can Estela, antigament Son Abram o l’Alqueria d’Avall— que és dels
hereus de Catalina Bennàsser, amb el camí de la Ràpita, amb diverses peces de terra
i finalment a la Barrala. Així mateix denuncia que era propietari del rafal de la Torre
Rodona —contigu a Son Catlar— i una pleta de 17 quarterades dites el Cap-sol.18
El 16 agost de 1828 s’aixecà inventari dels béns senyor Francesc Amar Montaner,
marquès del Reguer, entre els quals es trobava la possessió de Son Catlar, entre moltes altres finques. S’inventarien els stims dels mobles i arreus, on s’esmenten els de
la cuina, els del rebost de la cuina, totes les cadires (en destaca una completa col·lecció de cadires de Barcelona), els de la capella i tota la roba de la capella.19
Cap a 1840, l’historiador Joaquim M. Bover escrigué les següents ressenyes referides
al calze de l’oratori i a la torre de la possessió: «En este predio propio del Marqués
del Reguer, a hora ½ de Campos hay un buen oratorio público con un retablo muy
antiguo. En su sacristia ecsiste un cáliz de plata del siglo XIV en el que hay caracteres
lemosinos que dicen: (en el puño) Ave verum cordus natum de M. (en la peaña) Calicem Salutaris accipiam et sacrificabo ostiam. A lo superior de la torre hay una campana con las armas de Zanglada y esta inscripción: Tota pulcra est amica mea et
macula no est in te 1689».20
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Elisabet Amar de Montaner fou hereva del seu germà, Francesc Amar de Montaner
i Villalonga (quart marquès del Reguer). Cal a dir que aquesta Isabel Amar de Montaner fou la darrera representant d’aquesta branca major dels Montaner. Ella es casà
amb Lluís de San Simón i Orlandis, comte de San Simón —i en conseqüència, marquès del Reguer— qui apareix com a propietari a l’Amillaramiento de 1865. Aleshores la possessió comptava amb 732 quarterades, valorades en 91.785 reials de billó,
la qual cosa la convertia en la possessió més rica de tot Campos. Els seus conreus es
distribuïen en: secà, 42 quarterades de primera classe, 120 de segona, 253 de tercera
i 115, aproximadament, de quarta. La garriga s’estenia al llarg de 37 quarterades de
primera, 65 de segona i 100 quarterades, 2 quartons i 58 destres de tercera; finalment, tan sols 2 quarterades eren de terra improductiva. Pel que al bestiar predominava l’oví, amb 152 i el seguia el porcí amb 10 caps; per altra banda, hi havia 7
muls, 5 egües, 4 vaques i 2 ases. Aquest terratinent tenia una casa situada en el carrer Major, valorada en 200 reials i una altra a foravila estimada en 284 reials.21
El 20 d’octubre de 1871, passà a Lluís de San Simón i Ortega, comte de San Simón i
marquès del Reguer. En 1885 tenia una cabuda de 531 hectàrees d’extensió. Entre
1890 i 1897 es dugueren a terme un seguit de petites parcel·lacions. Ara bé, entre
1897 i 1898, es produí un dels grans canvis històrics en la possessió. En el primer
any, foren venudes 329 hectàrees (incloses les cases) al misser Gregori Guasp i Vicenç
per un total de 125.000 pessetes, mentre que en el segon 120 hectàrees foren venudes a Joan Alou i Ballester, de Campos.
El 4 de desembre de 1944, la part de Gregori Guasp passà a Coloma Guasp Perelló,
esposa de Juli Trujillo i Costa. En 1965, després d’una nova mesurament de la possessió, el total apujà fins a 343 hectàrees. Posteriorment, la possessió fou novament
dividida entre els descendents de Coloma Guasp: 61 hectàrees a Francesca Trujillo,
102 hectàrees als germans Morell-Trujillo, 95 hectàrees als germans Morell-Trujillo
i finalment 68 a Josep Trujillo Guasp.
Fins aquí hem vist els punts més rellevants de la història d’aquest secular latifundi.
Un dels trets més interessants a l’hora d’abordar-ne l’estudi és l’explotació agrícola
i ramadera. De la gran quantitat de contractes d’arrendament que hem localitzat
se’n desprèn que Son Catlar sobresortí pel que fa al forment i també les figueres.
De manera general, la possessió era explotada mitjançant aparceria o arrendament
de tres parts: conrons, rotes i finalment pastures.
21
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Un dels primers arrendaments localitzats a finals del segle XVI és signat per Lluís
Sanglada i Magdalena Nicolava Catlar a favor de Nadal Llompart. El contracte fou
tancat per cinc anys a raó de 300 lliures, 2 quintars de formatge, 3 moltons, 3 anyells
i 200 quarteres de blat. Hi anaven compreses 100 cabres i la muntanya d’en Macip
—Escorca—.22
El primer contracte de l’Època Moderna que hem pogut localitzar fou redactat el 12
de desembre de 1624. Nicolau Brondo, com a curador de la senyora Magdalena Sanglada Nicolau i Catlar, arrendà per temps de quatre anys a l’amo Pere Nicolau “Còvens” (com hem vist, arrendatari per altra banda de la possessió de la Vall, de
Santanyí), sota els següents pactes: en primer lloc, la propietat li donà dos bous negres i una vaca (estimats en 55 lliures) i un entrecavador de ferro (10 lliures); l’arrendatari no en podia treure palla de la possessió, així com tampoc fems ni llenyes;
havia de dur la possessió a quatre sementers, a excepció de la tanca situada vora la
casa; i finalment la raó monetària de l’arrendament s’estipulà en 700 lliures anuals.23
El 8 de setembre de 1728, començà l’arrendament de Son Catlar signat pel propietari,
Mateu Sanglada Sureda i Gual a favor de Bartomeu Mas, juntament amb Mateu,
Damià, Bartomeu, Joan i Jaume Mas, els seus fills. Com a raó de l’arrendament, els
conductors havien de pagar 205 lliures anuals, juntament amb cent quarteres de
blat, 30 d’ordi i 30 de civada, tot dut a la casa de Ciutat. A més de portar els sementers correctament, havien de conrar les figueres de la Tanqueta i posar les caseres a
costes seves.
Del segle XIX n’hem pogut localitzar bastants arrendaments, entre els quals destaca
el signat el 17 de desembre de 1824 per Jordi Mortaner i Puigdorfila a favor de mestre Mateu Pieres, qui havia de pagar com a raó del contracte un total de 900 lliures
mallorquines, un porc de deu arroves el dia sis de gener, dos quintars de «formatge
axut, fet en los mesos de mars y abril y de bona calidad», dos porcs i sis anyells per
al dia de Dijous Sant, tot el brossat i el formatge fet a la possessió, un paren d’ous
amb quatre dotzenes, tres parells de capons i tres parells de gallines per al dia de
Sant Tomàs Apòstol, dues quarteres de guixes, mitja quartera de llenties, dues quarteres de blat, dues de xeixa, cinc d’ordi i cinc de civada. En una de les clàusules de
l’arrendament el senyor especifica que «vull que el sacerdot que hay dirà misa, y
que yo tench señalat, y nombraré en lo succesiu la diga la ora que me aparexerà; al
qual sacerdot deureu mantenir com aconstuman ab la decència que exigeix el seu
22
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alt ministeri».24
Ara bé, com a exemple de la complexitat d’aquest gran latifundi anem a desglossar
el que signaren Francesc Amar de Montaner i Priam de Villalonga —tutors i curadors
de Francesc i Isabel Montaner i Villalonga— a favor de Gregori Salvà, natural de Llucmajor, el 7 d’agost de 1830 durant un termini de 4 anys i sota els següents pactes:
l’arrendatari havia de dur la possessió segons costum de bon conrador «conservant
la orde de los sementers, abres y parets»; no podia permetre que cap extern sense
permís tallàs cap arbre de la possessió; no podia tenir-hi cabres, encara que sí cabrits;
podia vendre les pastures i quan la família de la propietat passàs a Son Catlar, l’arrendatari els havia de proporcionar les bísties ensellades; sempre que es fessin obres
de conservació a la possessió, l’arrendatari havia de mantenir els homes a pa i companatge; el conductor no podia deixar passar ningú dins la tanca del «Cas-sol» [sic]
ni en la de les figueres de rere les cases; els senyors es reservaven la facultat de
donar les rotes de la garriga de la Marina i del Cap-sol; la propietat també es reservava l’habitació superior de les cases; per altra banda, «el sacerdot que hey dirà
missa per elecció y nombrament de los otorgants deurà dir-li la hora que los aparexerà y el arrendatari tendrà obligació de mantenir-la com és custum ab la desència
que demana el seu ministeri y donar-li anualment duas quarteras de blat bo y rebedor en pago de los seus peatges y mantenir-li la bístia»; per ànnua mercè el conductor havia de lliurar a la propietat 100 quarteres de blat, 100 d’ordi, 10 de xeixa, 2
quintars de formatge i 600 lliures de Mallorca anuals. La propietat li deixà 2 mules
negres, 4 bous llauradors, 3 vaques, 4 ruques, 204 ovelles i 5 mardans; la tanca del
Cap-sol en guaret, l’hort d’en Vives amb 36 quarterades de guaret i el sementer de
les Veles amb 9 quarterades de guaret. Finalment es fa inventari dels arreus i estris
de les cases, en concret de l’estable, de l’estudi, del forn, del pou, de la botiga del
gra, de l’era, dels «trastos» de la casa, del molí i finalment també es relacionen els
arreus de la Marina (ARM PROT. O 398 f. 194v-200v).
Un darrer exemple d’arrendament on es palesa el grau de complexitat i perfecció
agrícola de la possessió, és el que se signà el dia 28 de febrer de 1849 entre Lluís de
San Simón —en concepte de procurador d’Isabel Amar de Montaner— i l’amo Guillem Mas, natural de Campos, per un termini de vuit anys, en què foren arrendats
Son Catlar i l’Hort d’en Vives. A més dels pactes habituals, l’arrendatari no podia subarrendar la possessió i l’havia de conrar «consevant lo orde de los sementers, lo
abres y las parets del lloch»; el conductor a més «no podrà dexar el present arren24
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dament el primer añy a los sigüents de los vuit añys que ha de durar, no obstante la
pràctica que hayà a algunas vilas de Mallorca sinó que haurà de seguir fins acabat
que situen los vuit añys»; la raó de l’arrendament es fixà 1.200 lliures anuals, i 184
quarteres de blat, 50 de xeixa, 13 de faves, un quintar de llana blanca i 4 anyelles de
primera cria; la propietat es reservava la facultat que l’arrendatari li portàs un cove
de figues de moro del figueral Gran o del de darrera la casa; el conductor havia de
gastar anualment 50 lliures en millores. Pel que fa a bestiar, la possessió tenia 5
mules, un cavall, 3 parells armats, 4 bous, 4 truges i 200 ovelles; es trobaven en guaret el sementer de l’hort d’en Vives, en concret el tram que anava al camí de la Font
Santa i al de la Barra, el sementer de les Veles de Son Catlar (el qual anava de Son
Lledonet al molí de Joan Vidal), la tanca del Cap-sol i la tanca de les cases; posteriorment se citen els arreus del porxo, els del forn i els de l’era; finalment s’esmenten
els «ornaments de la capella» i els «trastos de la casa», dins la botiga del gra, els estims del molí».25
Com hem ja esmentat més amunt, Son Catlar representa l’edifici més emblemàtic
pel que fa a arquitectura i faiçó senyorívola de tot el municipi de Campos, tot sense
defugir del subtil equilibri entre els quatre paràmetres que sens dubte la caracteritzen: genuïnitat, rusticitat, solidesa i magnificència.
Efectivament, les cases de Son Catlar s’alcen davant una ampla carrera sense empedrar (recordem que és citada en 1617 com «la plaça de davant»), amb una projecció
vertical accentuada per l’alta torre de defensa que protegeix tot el conjunt. Així mateix, aquesta projecció s’incrementa gràcies a la distribució de les cases, concentrades al voltant d’una clastra oberta, i articulades a partir d’una planta complexa,
deslligant-se així del tradicional eix longitudinal de la resta de possessions campaneres.
La clastra s’obre a xaloc, al fons de la qual s’ubica el cos principal. És de dues plantes
d’alçat, amb coberta a dos aiguavessos més un tercer adossat a la part posterior, més
modern. El portal forà és d’arc rodó dovellat, emmarcat en un carcanyol i flanquejat
per sengles pedrissos. A l’esquerra s’obre un finestra sense ampit, protegida per un
graellat, mentre que a la banda contrària, ocupant l’angle, se situa un coll de cisterna,
protegit per una capelleta també de pedra i rematada per una corniseta sobre la qual
descansa una estructura semicircular que actua de balconada i de connector amb la
terrassa de llevant. L’erosió del coll —i especialment del brocal— en testimonia l’antigor. Al pis superior s’obren dues finestres balconeres, d’estructura moderna; just da25
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munt el portal s’ubica un rellotge de sol, amb el quadrant avui dia esborrat.
El bloc de llebeig conté un segon tram de l’habitatge i la torre. Pel que fa al primer,
—que en una època sembla que allotjà la capella— s’accedeix a través d’un magnífic
portal de llinda, amb marca conopial i protegit per una corniseta que actua de trencaaigües, sobre els extrems del qual hi ha dos caps femenins de terracota en alt relleu, produïts i col·locats en aquest lloc possiblement a finals del segle XIX o principis
del XX. Concretament representen la mateixa cara d’una jove, delicadament pentinada i amb actitud de somriure. El portal es troba presidit per un magnífic escut, el
més complex, representatiu i alhora ric de tot el municipi. Malgrat això, presenta alguns petits desperfectes, especialment al filacteri, on es pot llegir amb dificultat -a
causa de la forta erosió- el lema del marquesat: Saepe expugnaverunt me, et non
possuerunt mihi—. Es tracta d’un escut del segle XVIII, quarterat, amb la creu de Calatrava i amb les armes del segon marquès del Reguer, és a dir, Josep Amar de Montaner Gual-Sanglada. Conté Amar (amb el vincle de Montaner), Sanglada, Dameto
(per son pare) i Puigdorfila (per sa mare). Al centre del camp se situa el vincle dels
Sureda-Gual amb un curiós escurçó (possiblement una al·lusió indirecta pel plet seguit entre el marquès del Reguer amb els Gual-Sanglada). Al damunt s’obre una finestra de llinda amb ampit motllurat, mentre que al costat dret trobam un altre
portal, de més reduïdes dimensions, també amb esmotxadura conopial; al damunt
s’obre un ull de bou.
La torre de defensa, com hem vist, fou bastida abans de 1532 i originalment es trobava unida a les cases per un petit pas. En època moderna -un cop esvaït el perill
per via litoral- s’adossà al cos lateral de l’edifici. És de planta rectangular i amb un
alçat de tres cossos i coberta llisa. El parament mostra el sòlid paredat de pedra vista,
del qual destaquen les tres filades inferiors. A les tres cares visibles s’hi obren alguns
finestrons moderns. Com a elements genuïns resten el primitiu portal d’accés exterior, actualment cec, i les mènsules del matacà corregut. La torre es troba coronada
per una espadanya, dins la qual hi ha una campana fosa el 1857, la qual substituí
pel cap baix dues: una de dos quintars documentada a principis del segle XVII i una
altra feta en 1698. Com a notes històriques referides a aquest bloc, recordem el lloguer de la possessió de 1578 on queda estipulat que quan el senyor anàs a la possessió es reservava «una cambra a la torre, so és la cambra de dalt». Per altre costat,
el mateix contracte deia que si volia adobar la cuina «so és que puga anar de la cuina
a la torre» sense passar per la clastra.26
26
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El bloc de la dreta compta amb una planta d’alçat coberta per una terrassa, decorada
amb diversos busts de terracota de regust classicista. Des de la clastra s’hi pot accedir
per un portal de llinda, tot i que també es pot fer des de l’extrem per un altre. Segons
informacions orals, és aquí on actualment es guarda la capella. A la dreta d’aquest
portal trobam una pallissa. Encara a la part exterior, és interessant fer notar la cara
de llebeig, on a més d’un dels paraments de la torre, resta una estructura que permetia pujar al primer pis l’aigua de la cisterna.
Tot i que per a aquest treball no l’hem poguda visitar, la capella de Son Catlar representa un dels llocs més importants de culte d’una ampla àrea de la pagesia campanera, amb una influència religiosa i espiritual que s’estenia als feligresos del triangle
comprès entre sa Sorda, Torre Marina i sa Barrala. Aquest fet ve corroborat per diversos aspectes. En primer lloc l’existència d’un oratori documentat ja a principis del
segle XVII. En segon lloc és molt notòria la dotació i riquesa del mobiliari, dels ornaments i dels objectes litúrgics que consten en els successius inventaris, sobretot en
l’aixecat en 1617 en el que es deixa constància d’un retaule dedicat a «Ntra. Señora
ab son fill abaxat de la creu y altres personatjes, ab ses portas y vases deurades».
Tal descripció denota l’existència d’un altar i ens remet a un retaule policrom i daurat
de tres carrers amb pintures a l’oli, la central reproduint una iconografia mariana
afiliable al tipus de Verge de la Pietat o una altre variant iconogràfica de mater dolorosa, ja que en aquestes figuracions la Verge es presenta amb Jesús mort a la falda
després del Davallament de la creu. Tot el moble estaria tancat per dues portes, possiblement decorades amb pintura en ambdues cares. El tercer aspecte a què ens
volem referir és que malgrat la capella tengués un ús eminentment privat, existeix
constància documental de la celebració de misses oficiades per religiosos itinerants
de l’orde dels Mínims, instal·lats a Campos des de 1608 a 1835. En una anotació efectuada pel frare llibreter del convent de Campos corresponent a l’1 d’octubre de 1700
consta la següent entrada: «Setze lliuras del peatge de anar a dir Missa a son Callar
los Diums. y festas».27 Aquesta nota documental, juntament amb altres del mateix
tenor referides a diferents contrades, confirma no solament la celebració del culte
diví a Son Catlar, sinó també la participació tant del clergat regular com del secular
en la impartició de la doctrina catòlica en l’àmbit rural de Campos. Per altra banda,
mossèn Gabriel REUS MAS a l’obra Campos. Pinzellades històriques apunta que en
aquest oratori s’hi feia catequesi als infants que habitaven per la contrada.28
27
28

Arm C 126 f. 39v
Reus Mas, Gabriel: L’obra de tot un poble. Impremta Roig, Campos, 1986, p. 216

327

En relació a aquest darrer punt i com a anècdota històrica, el mateix REUS MAS, en
una altra obra seva titulada L’obra de tot un poble reprodueix una interessant predicació esdevinguda en 1859 a la capella de Son Catlar pel prevere Tomàs Alou (conegut aleshores com el pare Tomàs) amb motiu de la construcció de la nova església
parroquial de Campos. Amb aquest sermó —reproduït íntegrament en aquest treball— queda palès que la intenció del prevere no era altra que animar i encoratjar
els campaners que vivien per les rodalies de la possessió a dur guix de sa Ràpita amb
els seus carros per a l’alçament del nou temple en construcció: «Així ho han entès
los nostros germans i compatrícios de Campos qui per fer la Iglésia nova, que feim,
amb los seus carros i parells mos duen totes ses pedres, llenya, calç, grava, cantons
i lo demés que necessitam. I voltros qui sou d’aqueta part mos duis es guix perquè
és molt més còmodo per voltros, suposat el teniu assuquí, a Sa Ràpita. Pues voltros
heveu de tenir diligència de dur-nos es que necessitam fins a Pasco, així com es carros de la Vila, de Sa Serra, de Son Sala, de Son Xorc i Son Toni Amer ara mos duen
cantons tenir-ne avançats per tot lo any».29
Com a dada comparativa, val la pena reproduir els inventaris de la capella de 1617,
1638 i 1828, ja que, d’aquesta manera, sabre com es trobava aquesta part importants
de l’edifici en tres moments diferents. En el primer inventari trobam:
«En la capella de dita posº / Primo un rataula que-y ha pintada Ntra. Señora ab son
fill abaxat de la creu y altres personatjes, ab ses portas y vases deurades. / Ítem una
figura de Xsto. crusificat de bulto dins una caxeta forrada de vellut vell lo qual stà
sobra lo altar de dita capella. / Ítem un dosser de domàs carmesí que lo sr. Lluís Çenglada diu és fet de la tia de la sua XX y ell lo donà perquè servesca en dita capella. /
Ítem una figureta de Nostra Señora ab son fill de pedra mabra que diu lo señor lluís
çenglada és sua, y està dins una capsa sobra lo altar. / Ítem un retaulet comú de
Ntra. Señora de Rosser. / Ítem un rataulet portacreu petit ab les vases deurades vell.
/Ítem una figura del bon Jhs. ab vesta de vellut vermells lo qual tenen emprestat los
frares de la Soledat de Campos. / Ítem dos canelobras, ço és, lo un sens peu y altre
trencat de different manera. / Ítem una Pau deurada de llenyam sens maneta ab la
affigies de Xpto. / Ítem altra pau petita de llautó que diu lo señor Luís çenglada és
de Galdent. / Ítem dos floreras una de terra y altra de vidra. / Ítem una salera de dir
missa vella. / Ítem una ara de pedra de St.anyí en lo altar. / Ítem una tovalles llargas
ab listas blaves que’stan sobra lo altar. / Ítem altres tovales scacades més curtas del
dit altar. / Ítem un palis de guadamasil ab la figura de Ntra. Señora del Rosser, Sta.
29
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Magdalena y Sr. Luís Rey de Fransa. / Ítem devant lo altar una peanye de pi / Ítem
una capsa de noguer per tenir los corporals dins la qual és lo següent: / Primo un
corporal ab se fiola guarnits y obrats de punt real. / Ítem un cobrigalser de filats
obrat de agulla. / Ítem una caxeta de pi sens pany ni clau dins la qual és lo següent:
/ Primo una casulla satí encarnat ab on frena de vellut blau a flo(r)s vermellas ab se
stoal y manipla usat tot. / Ítem un camis de brinet de Gènova bo. / Ítem dos amits
de brinet de Gènova usat si bé ni ha un qui no és acabat. / Ítem un finyel ab lo qual
se siny lo sacerdot. / Ítem altra casulla de fustama blanca ab una crey a les spalles
vermella ab estola y manipla de lo matex. / Ítem una capsa de tenir òstias de morer.
/ Ítem una campaneta fixada a la paret per picar missa. / Ítem un faristol a modo de
caxó per dir missa. / Ítem en dita capella una cadireta de volta baxa. / Ítem una peanye de llenyam de pi per tenir los peus».30
Poc anys després, en 1638 s’alçà aquest altre inventari, que pel que es podrà comprovar els elements litúrgics que servava l’oratori eren molt més minsos: «Ítem dins
la capella un retaule y tres retaulets demunt dos àngels, une figura de nostre senyora
de mabre ab un palis guadamasil dolent. Ítem un calser de plata deurat ab se patena.
/ Ítem una boassa y los corporals. / Ítem un camis, dos casulles une de satí violat y
le altre de costansa blanca ab ses astolas y maniples tot usat. / Ítem dos tovalles
sobre lo altar y un tavellola. / Ítem un missat y une sacra. / Ítem un faristol y une
campaneta
Ítem dins dita Iglesia uns rexadest ab sis o set posts» (ARM PROT. 101 f. 325v ).
Finalment, en 1828 queda consignat «Una llàntia petita; un Santo Cristo petit y dos
canalobras tot de lleutó; unas sacras vellas, un fasistol y missal vell; uns calis de plata
dorats antichs, petits ab patena, y tenen las armas de la casa; cinch casullas de seda
tots colors y una de estam; dos camis ab son àmit usats; dos cíngulos; tres corporal;
sis tovallas de altar; duas tovayolas usadas; setsa purificadoras y tovayoletas; una
campana; altres íd. dalt la torra feta en 1698; el retaulo de la capella és de fust ab
pilastres y la figura principal el Misteri de la Transfiguració» ARM PROT. O 408 f. 408).
El portal forà comunica amb un vestíbul amb coberta de volta d’aresta i amb un trespol fet de grans lloses de pedra. A ambdós costats se situen sengles dormitoris. El
de l’esquerra presenta la particularitat de contenir una volta de quatre punts amb
clau, avui alterada per un nou plantejament de distribució interiors.
El trànsit des del vestíbul al segon aiguavés es fa mitjançant un arc escarser de marès
que descansa sobre línies d’imposta motllurades. L’espai novament és de volta i amb
30
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el trespol ara emmacat. Conté un mobiliari sobri i auster, propi de la possessió mallorquina; des del punt de vista ornamental destaca un plafó enrajolat amb la figura
de la Mare de Déu amb el Nin. L’estança contigua de l’esquerra —modernament convertida en una petita sala d’estar— conté un dels elements arquitectònics més interessants i incerts del conjunt: una gran jàssera de pedra que descansa sobre dues
mènsules, una estructura procedent possiblement dels orígens de la possessió.
Al tercer aiguavés hi ha la cuina, dotada d’una gran campana amb pinte, sota la qual
resta el cossi plantat; l’espai també manté l’antiga taula dels missatges. Per la part
posterior resta el forn i també un rebost.
Els edificis que envolten les cases principals són un inequívoc testimoni de la potència agropecuària del latifundi. A la part de llevant s’ubiquen les pallisses, les quals
ocupen un gran edifici de dues plantes i coberta a dues aigües, amb reforçament de
rafes exteriors i acompanyades de les clàssiques creus de pedra als àpex de les teulades. Per altra banda, a gregal s’estén una llarguera porxada sostinguda per pilastres
octogonals de marès, de palesa antigor, on soplujaven carros, estris i eines del camp;
finalment, el darrer edifici situat en aquest indret correspon a l’antic celler, el qual
es transformà en vaqueria a partir de la segona meitat del segle XX. Es tracta d’un
edifici de grans dimensions, amb coberta a dos aiguavessos i amb el portal principal
presidit per una figura de sant Antoni Abat dins una fornícula. Aquest espai guarda
el trist record d’haver estat emprat com a camp de concentració dels vençuts durant
els primers anys de la Postguerra espanyola. Segons Montserrat ALCARAZ,31 tot seguint
l’historiador David Ginard, sembla que Campos va ser el primer municipi que va acollir colònies penitenciàries o camps de treballs forçat de tot l’Estat. Els reclosos feien
feina en les carreteres, concretament en la de Campos-ses Salines, i la de Llucmajor-s’Estanyol. A més de mallorquins, n’hi romangueren d’altres nacionalitats, fins i
tot soviètics.
Per la part posterior de les cases resten també un gran conjunt d’edificis destinats a
finalitats agropecuàries, encara que avui dia han deixat aquesta funció: hi trobam
els sestadors o aprés, les solls, els galliners, etc. Un darrer element que cal destacar
és la torre del molí de Son Catlar, situada a l’altra banda de la carretera de sa Ràpita.
Es tracta d’una construcció aïllada de planta circular, sense cintell i avui dia mancada
d’antenat.

31
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Quadre 1.Extracte de liquidació dels béns de Joan Gual i Sanglada com a conseqüència del plet
mantingut entre el marquès del Reguer i la família Gual-Sanglada (1746).
«Llista de lo que té entregat el marquès del Reguer del fideïcomís de D. Juan Gual
primer
1. Primo casas mayors de la Ciutat estimadas del temps present fol 540 ...
19.350 ll
2. Ítem vasas deuradas, vidres y frisos de ditas vasas estimats des de fol 512
fins 536 en ... 930 ll. 15 s. 2 d.
3. Ítem Són Callar, Torre redona y Hort d’en Vives ab las milloras estimat tot
en ... 25230 ll.
4. Ítem estims de ganados, arreus y alacas de Son Callar estimats desde fol 38
fins a fol 42 del segon tom ... 1.188 ll, 11 s. 10 d.
5. Ítem la campana del campanar, la del oratori, calis y patena de plata de dit
Son Callar que se han de estimar vide fol 42 del segon tom.
6. Ítem té rebut dit Marquès de Bartomeu Mas conductor de dit Son Sallar los
estims sigüents que no estan en el procés per cuant los rebé di marquès cuant
dit Mas sorti de dit prèdio.
7. Primo 40 ll que prengué dit Mas del arrendador antecedent ... 40 ll
8. Ítem 22 ll per vint-y-duas corteradas de gort de una reya, estimat a rahó de
1 ll ... 22.
9. Ítem 83 ll 12 s per corante-cuatre corteradas de binat estimat a rahó de 1 ll
18 s ... 83 ll. 12 s.
10. Ítem 53 ll 5 s per doscentas tretse carretadas fems estimadas a rahó de 5
l ... 53 ll. 15 s.
11. Ítem 15 ll per las figueras que dit Mas dexà de posar en la tanca del Capsol
... 15 ll.
12. Ítem estims de ganados arreus y alacas del Hort den Vives estimats en fol
47 del segon tom en ... 506 ll. 3 s.
13. Ítem los mobles del molí estimat en dit fol ... 33 ll, 12 s.
14. Ítem mitat dels grans inventariats y estimats desde fol 47 pàg 2 fins en fol
48 que ha rebut di marquès del conductor del hort d’en Vivas, que són, so és,
55 ll, 17 s. 6 d per mitat de cent-y-onse corteras cuatre barcellas tres almuts
de ordi estimats a rahó de 1 ll ... 55 ll 17 s. 6 d.
15. Ítem 25 ll 7 s per mitat de 7 cuarteras de civada estimada a rahó de 13 s.
.. 25 ll 7 s.
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16. Ítem 20 ll 10 s per mitat de 20 cuarteras y 3 barcellas blat estimat a rahó
de 2 ll. ... 20 ll, 10 s.
17. Ítem 16 ll 10 s per mitat de 11 cuarteras xexa estimadas a rahó de 3 ll ...
16 ll, 10 s.
________
49.471 ll, 13 s.32
Quadre 2.- Inventari dels stims de Son Catlar (1828)
«Ms se continuan los estims del Predio Son Callar descrits en la escriptura de arrendament firmada á Mateu Pieras en deset Desembre de mil vuyt cents vint y quatre
en poder de dn Juan Rosselló y Gonazalez Notari.
Ms se continuan los mobles y damés existents en la casa urbana de dit Predio Son
Callar en el modo siguient:
En la cuyne
Una taula gran - tres banchs dos de ells ab respaldas – un fañador – un piló y un cuyerer vell tot de pi tres asadors, dos cavalls, una pella y un colador d’aram – un tayant
– una olla gran ab cubartora y un tasó tot de aram – una pala de ferro, grellas, uns
llevadors, tres triangulos de ferro, uns redons de la ximenea, ermollas, y un mollo
de aram – un murter de pedra y un de coure ab mase – un tayant, una rayadora de
ferro, y un braser de aram usat.
Rebost de la cuyna
Una basina y una palangana de afeytar – Dotsa plats grans y cincuanta sis petits obra
de Valencia - Devuyt platillos ab quinsa xicaras – Dotsa escudellas y duas tapadoras
– duas soperas – un pitxer – un sotacopas – una barqueta de posar salse tot obra
fina de Valencia – Duas satrieras ab satis de crestay – una fusta ab salés y altre de
obra fina de Valencia – duas ribellas de lo mateix – dos llums de ferro – duas llumaneras de lleutó – uns torradors – vint y tres tasons de crestay y dotsa cubos de vidre
– nou tasas y cuatre garrafillas de tap tot de crestay – dos salers, tres botellas negras
y tres blancas ab tap, tot de vidre – dotsa platillos obra de valencia – una olla de
campaña de aram – una safa de café y una ribella gran de idem – tres alfabias, un ribell gran y altre de pastar.
Ms en el cuarto de la torre, una taula y un penjador de escopetas.
Ms en la sala, una taula, un bufet, dos banchs ab respaldas y un caudro vell de St
Francesch.
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Ms en el cuarto dels criats, dos llits de banchs y posts vells, una marfaga de daus,
una caxa y una taula tot vell – Duas servidoras y sis orinals.
Ms en el cuarto de la ximenea set estampas ab vase baix y alt, y una credencia de
sapi teñida de negre tot vell – duas taulas de sapi ab peus – una alfabia lavatori ab
grifó y una verga de ferro sobre finestre.
En altre cuarto, set cuadrets juntats sobre post ab figuras chinas y vase dorada, una
taula de pi teñida color de caoba vella – una calaxera emblanquinada y dins ella cuatre cuadros ab vidre y vase de cedro – una ara de pedra de Santañyi – set ginivets y
un trinxedor tots ab manech de planxilla.
En el primer cuarto a la Viñeta un bufet ab son calaix bo y rebador.
En el segon id id una caxa llarga de noguer usada y antigua, un cofre vell y un llit de
Matrimoni antich.
En el cuarto de la alcova gran, una taula de noguer cuadrada ab peus de cobra.
Cadiras de tota clase
Desset cadiras de Barcelona grogas coradas de bova – nou cordadas de pauma teñidas de negre antiguas, y cinch verdas de bova, totas ab respalda bonas y rebadoras
– set taburets de morer baxos tornetjats ab asiento de roba – una cadira alta y una
baxa cordadas de paula sens respalda.
En la capella
Una llantia petita; un Santo Cristo petit y dos canalobras tot de lleutó; unas sacras
vellas, un fasistol y missal vell; uns calis de plata dorats antichs, petits ab patena, y
tenen las armas de la casa; cinch casullas de seda tots colors y una de estam; dos
camis ab son amit usats; dos cingulos; tres corporal; sis tovallas de altar; duas tovayolas usadas; setsa purificadoras y tovayoletas; una campana; altres íd. dalt la
torra feta en 1698; el retaulo de la capella és de fust ab pilastres y la figura principal
el Misteri de la Transfiguració.
Roba fora de la capella
Dotsa llensols cuatre de ells gruxats y vells – vint y tres torcabocas, un cubertor de
indiana, una vaneva blanca, set coxineras de perfelá, sis formatgés, unas tovalles de
taula, tres tovayolas, tres tovallas y dos cañoms retxats de cuyna – set coxineras ab
voltant, nou llensols, deu torcabocas, duas tovalles de taula, cuatre tovayolas, tres
llensols comuns un de ells intuil, un cañom, duas vanevas encotonadas, tres frisetas
vermeyas, sis matalasos, sis coxins de plomas y altre de llana, duas margafas, cuatre
llits de tisora tres de tela y lo altre de corda».33
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Capbreu de Miquel Lladó
Francisca Oliver Mut

A l’arxiu familiar de Ca’n Cosmet [A.C.C.] es conserva, sota la signatura 98 dels manuscrits, un llibre en quart que conté el Capbreu de Miquel Lladó bauça del lloc de
Son Cosmet, escrit de puny i lletra del propi Miquel Lladó i que és d’un gran valor
per conèixer la formació del patrimoni d’aquesta família campanera.
Amb cubertes de pergami, consta de 92 fulls, d’un tipus de paper avui fora de mercat,
que amiden 21 x15 cms i van cosits amb fil d’emplomar sobre dos reforços de cuiro
al llom. Es fermava amb quatre tires de pell, situades a 4,5 cms dels angles, de les
quals una està en bon estat, dues deteriorades i la quarta ha desaparegut.
Dels 92 fulls, enumerats originàriament només de l’1 al 8, 28 han estat utilitzats per
les dues cares, 22 només per una i 42 no ho han estat per cap.
El Capbreu ocupa del full 1 al 49 i, encara que sembla que es va intentar seguir un
ordre, el cert és que resulta un tant confús. Al principi, les anotacions es feren als
fulls senars, és a dir, als de la dreta, a full per propietat o censal i deixant fulls en
blanc per a posteriors necessitats. Amb el temps es varen utilitzar, en algunes ocasions, les voltes o pàgina de l’esquerra per aclariments a posteriori, el que fa que
bastantes anotacions s’hagin de llegir començant per la pàgina de la dreta i seguint
per la de l’esquerra. En altres ocasions es va seguir l’ordre convencional. Algunes
anotacions es varen fer per duplicat o, fins i tot, per triplicat. Per a facilitar-ne la comprensió s’ha optat, a la transcripció, per indicar el full en el qual es troba cada anotació donat que hi ha fulls que en contenen fins a tres.
El llibre va ésser reutilitzat, cosa molt normal en aquella època, pel Reverend Miquel
Lladó, prevere i doctor teòleg, nét de l’anterior, com porta albarans de la heretat de
Son Cosmet, anotacions de les quals ara en farem abstracció.
L’estat de conservació, tot i que amb algunes taques d’humitat, és bastant bó.
Miquel Lladó bauça es el cinquè propietari de Son Cosmet conegut. Era nét de Joanot
Lladó, qui a 25 de juliol de l’any 1518 denunciava tenir i posseir una possessió tinguda per títol heretat del seu pare [Fca Oliver Mut “Son Cosmet i l’alqueria dels Lladons“ al Programa de festes de La Mare de Deu d’Agost . Campos 1996].
Per certificacions antigues que és conserven a l’arxiu familiar coneixem algunes de
les seves dades sacramentals, com és ara que “a 9 setembre 1574 baptetya lo Rector
a Miquel, fill de Joan LLado de Gregori, i de Joana, sa muller. Foren padrins Cosme
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LLedo i Eleonor, filla de Miquel Bauça” [ A.C.C. Mans. 107.1 (3)]. Seria d’aquest Miquel Bauça, segurament avi matern i de fora poble, de qui agafaria el renom bauça,
renom pel qual seria coneguda la nissaga de Son Cosmet fins als voltants de 1740
quan es va perdre.
“A 27 de octubre de l’any 1602 li fou administrat, ab llicencia, lo sacrament del matrimoni amb Joana, filla de Joan Oliver, cridats per testimonis Miquel Lladó garau i
Guillem Mas” [A.C.C.Mans. 107.1(4)]. A 4 de setembre de l’any 1614 firmà a la seva
esposa el reconeixement d’espòlit de 200 lliures amb 50 lliures d’escreix [A C.C. Pergs.
77].
Fou Jurat l’any 1607 i l’any 1611 [A.C.C. Mans. 107.2.(1)] i tutor i curador, anomenat
per la Cort de la Vila, de al manco dues heretats [A.C.C. Pergs. 78 i 85].
L’any 1614, juntament amb Agnès Albertina, vídua de Cosme Lladó, fundà, per manament testamentari d’aquest, el Benefici dit de Son Cosmet, a l’altar dels Sants
Cosme i Damià de l’Església Parroquial [A.C.C. Pergs 76 ].
Ordenà testament el dia 25 de maig de l’any 1649 davant Sebastià Oliver notari, elegint marmessors a Joan i Miquel, sos fill, i al Reverend Joan Mas, prevere beneficiat,
i sepultura al vas dels confrares de Ntra Sra del Roser. Després dels llegats pius i de
les deixes dineràries a les seves filles: Joana, vídua de l’honor Julià Lladonet, Coloma,
muller de l’honor Bernadí Ballester i Antonina, muller de l’honor Bartomeu Bauça
de Valldemossa i d’assenyalar fideicomissàriament els bens llegats als fills Miquel i
Cosme, instituí hereu universal al fill Joan. Morí el 2 de febrer de l’any 1657 [A.C.C.
Pergs. 151 i Mans.91-2]
A 7 de març de l’any 1629 començà a redactar el capbreu de tots els seus bens i càrrecs [f 1] fent la darrera anotació el 14 de juny de l’any 1648 [f 19], i que es pot estructurar en cinc grans blocs:
I. Bens adquirits per herència:
Del seu oncle:
Sort junt a Son Cosmet [f. 4]
Son Cosmet [f 2 i 2v]
Tros d’altre possessió unida a la sobredita [f 3]
Un ampriu d’una bassa a la rota dita Na Vives [f 6 i 5v]
La sort dita Na Verdera [f 5]
½ quarterada de vinya al Vinyet Vell [f 7]
Cases al Vallet [f 8]
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Cases que foren de Pasqual Lladó [f 12]
Altra part de casa unida a la sobredita [f 13]
Altres cases a cens a Miquel Lladó garau [f 14]
Del seu pare:
Cases al carrer Major [f 9]
Sort al camí de Felanitx [dita den Miró] [f 10]
½ quarterada de vinya al Vinyet Vell, dita den Valls [f 11]
II. Bens adquirits per compra-venda:
Dins la Vila:
Un tros de corral de la casa d’ Antonina, muller de Jaume Cirerol a 16-81608 [f 8v]
Un tros de corral de la casa d’ Antonina, muller de Antoni Abrines a 17-81608 [f 8v]
30 sous de terra de Jaume Sampol a 18-10-1616 [f 15]
Un trast junt a la posada del Vallet de Miquel Massot i Francina Real a 9-51643 [16v]
A foravila:
Al Vinyet Vell:
1 quartó de Damià Ginart pagès a 14-7-1613 [f 16]
1 quartó, junt al predit, de Jacint Jaume a 10-8-1630 [f 16]
Junt a Son Cosmet:
10 quarterades de camp i garriga de Miquel Moll a 6-5-1628 [f 15 v]
1 quarterada de Miquel Lladó maneta a 14-6.1647 [f 5]
A Son Lladó, al camí dels Mateus:
13 quarterades de Llorens Suau a 20-8-1642 [f 17 v]
12 quarterades i mitja, junt a les predites, d’Antonina Lladó a 29-8-1642 [f 17v]
A Son Vanrell:
4 quarterades i mitja de Miquel Fullana a 9-5-1643 [f 16v i 18]
2 quarterades i mitja de Miquel Fullana a 4-7-1643 [f 16v]
2 quarterades de Miquel Fullana a 28-10-1643 [f 17]
A Son Xavarí:
4 quarterades de Joan Oliver a 21-6-1643 [f 18]
8 quarterades de Joan Oliver a 19-9-1643 [f 18]
A les eres del Vallet:
Mitja quarterada de Guillem Obrador a 14-6-1648 [f 19]
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Un quartó i mig de Rafel i Miquel Massot a...1648 [f 19]
Sense situar:
3 quarterades i mig quartó de Bartomeu Fullana de Miquel
a13-9-1647 [f 17]
4 quarterades de Joana Feliu i de Mateu Ginart 4-5-1648 [f 15]
1 quarterada de la vídua de Pau Burguera [f 16]
1 quartó i mig de Rafel Massot i Michel son fill [f 19]
III. Censals a que estava obligada l’heretat de Son Cosmet i que foren quitats per
Miquel Lladó
A particulars:
4 lliures cens al venerable mossèn Gregori Ginart prevere que foren quitades
a 28-5-1621 [f 22]
14 lliures a la heretat de mossèn Miquel Nadal mercader que foren quitades
a 11-5-1628 [fs 23,22v,11v i 12]
8 lliures a mossèn Sebastià Ginart notari que foren quitades a 6-3-1629 [f
28]
8 lliures a Miquel Lladó garau que foren quitades a 27-6-1629 [f 27,14 i 13v]
A l’Hospital de la Vila:
10 lliures, 18 sous i 4 diners que foren quitades a 14-2-1628 [f 24]
Al Comú de l’Església Parroquial:
16 sous que foren quitats a 8-6-1628 [f 25 i f 1v.]
5 lliures per un ofici per l’ànima de Cosme Lladó que foren quitades a 18-31628. [f 30]
12 sous per un ofici per l’ànima de Joana Lladona i Bauçana que
foren quitats a 18-3-1628. [f 31]
8 sous per un ofici per l’ànima de Joan Lladó que foren quitats a
18-3-1628 [ f 32]
8 sous
per un ofici per l’ànima d’Antonina Garcia que foren
quitats a 18-3-1628 [f 33]
8 sous per un ofici per l’ànima de Joanot Lladó que foren quitats
a 18-3-1628 [f 34]
10 sous per un ofici per l’ànima de Gregori Lladó que foren quitats
a 18-3-1628 [f 35]
8 sous per un ofici per l’ànima de Tomasa Sberta que foren quitats
a 18-3-1628 [f 36]
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IV. Censals que s’encarregà el propi Miquel Lladó:
4 lliures cens als hereus de Francina Mas i Reus que foren quitades a 19-2-1629
[f 29]
38 lliures i 10 sous a l’honor Julia Lladó payeta que foren quitades a 24-1-1631
[f 36v,37 i 37v]
24 lliures al doctor Gregori Garcia que foren quitades a 14-7-1643 [f 17 i 37v]
V. Censals que tenia dret a percebre Miquel LLadó
Per establiment d’un quartó a mestre Joan Mora ferrer: 6 lliures i 15 sous [f 40]
Per un establiment li feia la muller de Pere Cabrer: 3 lliures [f 22]
Per compra feta a mossèn Antoni Mercadal prevere: 10 lliures [f 14v i 39]
Per compra feta a Miquel Garcia de la Sisterna: 3 lliures [f 40]
Per compra feta a Miquel Fullana: 4 lliures i 10 sous.
Per compra a Gregori Ginart bòtil: 4 lliures [f 42].
Per compra a Mateu Obrador de Michel: 5 lliures [f 39]
Per compra a Nicolau Fullana: 4 lliures i 10 sous [f 41]
Al Capbreu diu posseir unes cases al carrer Major [f 9], una sort al camí de Felanitx
[f 10] i mitja quarterada de vinya al Vinyet Vell [f 11] per títol heretat del seu pare
Joan de Gregori pel seu testament otorgat davant el discret Llorens Abrines notari a
27 de novembre de l’any 1573. Béns que havien estat de Joanot Lladó i foren capbrevats a 17 de setembre de l’any 1580. Són les mateixes propietats que Cosme Lladó
denuncià davant la reial Capbravació posseir en dita data com a curador de l’heretat
de Gregori pubil, fill de Gregori son germà [A.R.M. ERC-870, f 21v]. Miquel heretaria
dits bens paterns per mort sense fills mascles del seu germà major Gregori, primer
cridat.
Entre els nombrosos béns que declara posseir per herència de Cosme Lladó, son
oncle, hi figura una sort junt a la possessió de Son Cosmet amb acte de compra de
13 d’agost de l’any 1513 i que fou capbrevada a 15 de setembre de l’any 1580 [f 4].
Ha d’esser la sort dita “lo camp den garballó” que Joanot adquirí de Gabriel Tellades
prevere i Fransech Vanrell notari de mallorques a dia 13 d’agost de l’any 1529 i que
confrontava amb lo camí pel que s’anava a l’Alqueria d’Avall i amb possessió del comprador, entre altres afrontes [A.C.C. Mans. 94.1] i la mateixa que Cosme denunciava
tenir al camí de Son Abram, junt a la seva possessió, succeint a Joanot Lladó, son avi,
qui la tenia per compra feta a 13 d’agost de l’any 1529 [A.R.M. ERC-870 f 2v]. Miquel
Lladó va confondre l’any de 1529 amb el de 1513, possiblement per associació amb
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el 13 del dia del mes en el qual és va fer la compra.
No és altre que la sort de quasi onze quarterades, olim dita den Durbam, confrontant
amb la seva possessió, que Cosme Lladó va llegar a Miquel. De tots els altres bens,
excepció feta d’un trast per fer cases llegat a Antoni Sampol [f 15] i de distintes deixes
dineràries, n’instituí hereu universal a Joan, aleshores absent del Regne, i morint
sense fills mascles a Miquel el seu germà, segons consta al seu testament ordenat
davant Joan Baptista Mulet, notari el 18 de gener de l’any 1609 i publicat a dia 10
de febrer del mateix any [A.C.C. Mans 91.1].
A l’any 1610 no es devia haver resolt el fideicomís establert i així al Cadastre d’aquest
any que sota la signatura Trib-41 es conserva a l’Arxiu Municipal hi figura anotat:
Miquel Lladó bauça [A.M.C. Trib-41 f 160v]
Unes cases i corral comprès lo que ha comprat a Antoni Abrines amb un
valor de 205 lliures.
Un trocet de corral que ha comprat a la Vda de Jaume Cirerol amb un valor
de 5 lliures.
Terres al Rafal de les dones per valor de 336 liures.
Vinya al Vinyet Vell prop de la hera den Vadell per valor de 40 lliures.
Una sort de terra de 10 quarterades al camí de Son Cosmet, que fou de Cosme
Lladó per valor de 150 lliures
Hereus de Cosme Lladó [A.M.C. Trib-41 f 68v]
Cases i trast que foren de Pasqual Lladó, per valor de 600 lliures
Cases i quartó que fou de Catarina Vidala per valor de 60 lliures
La possessió dita Son Cosmet per valor de 2900 lliures.
Una sort de terra per valor de 52 lliures
Una vinya amb un valor de 40 lliures
Les cases ahont habitava la dona Joana LLadona sa madastra per valor de 225
lliures
Una vinya comprada a Miquel Ballester per valor de 20 lliures
Diversos censals
Miquel Lladó bauça és el paradigma d’una època en la qual tots els usos i costums,
familiars i socials, estaven ben preestablerts i en la qual mantenir unit el patrimoni
de la família, en la figura de l’hereu, era el més important. Miquel fou, com s’ha vist,
legitimat pel seu pare (heretaria la dot de la seva mare) i propietari, amb primera
instància, tan sols d’una sort d’onze quarterades que li llegà el seu oncle.
Per mort dels seus germans Gregori i Joan esdevingué l’hereu del pare i de l’oncle i
entrà posseïdor de la universal herència de l’avi i del besavi. Amb el temps dugué a
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terme una important política de compra de terres, que llegà als fills menors Miquel
i Cosme, preservant al màxim la integritat del patrimoni familiar per a l’hereu. La
mort sense fills mascles tant de Miquel com de Cosme va fer que tot retornàs a Joan,
l’hereu. (Figura 1)
J(esus) h(ome) s(alvador). m(aria). josehh
Capbreu manat per my michel lledo del lloc de çon cormet comensat vuy a 7 de
marts del any 1629 de tots los bens y carechs que concoren en tots los bens que jo
tinch y posseyesc en la forma y modo que trobare que estan ordenats.[f 1]
En nom de deu y de la sua divina grasia Amen.
P(rimer)a(ment) dich que tinc y poseyesch una possesioo dita çon cosmet la qual
tinc y poseyesch com hereu universal del hon(or) cosme lledo mon honcle com
conste p(er) son ultim testament en poder del discret Joan baptista mulet not(ari)
sots a 18 de janer 1609 y dit com hereu universal de gregori lledo son pare
q(u)o(ndam) com conste en poder de mo(ssen) anto(ni) mut not(ari) q(u)o(ndam)
sots a 18 de maig 1553 y dit gregori com hereu universal de joanot lledo son pare
q(u)o(ndam) sots a 11 de abril 1540 en poder de mo(ssen) m(iquel) lledo not(ari)
q(u)o(ndam) y dit joanot lledo aquella capbreva a 25 de juriol 1518 [f 2]
Y el dit cosme lledo aquella capbreva a 15 del mes de setembre 1580 y afronta de
una part ab un cami p(er) on se va a mar y de altre part ab una sort de tera mie y de
altre part ab sorts de tera de gregori alou major y part ab sort de michel ballester
gardutxo are de simon moll y part ab sort de tera de g(ui)ll(em) ballester y part ab
camp de mateu ballester simon y de altre part ab tanca de g(ui)ll(em) masquida y
part ab tera de anto(ni) hobredor y part ab los amprius y de altre part ab po(ssessi)o
de llorens amer dita lo camp roig [f 2v.]
dich que la dita possesio era obligade a setse sous de sens als aniversaris del comu
de le yglesia parrochial de S(an)t julia de le vile de campos las quals e quitades vuy
a 8 del mes de juny 1628 [f 1v.]
(ite)m dich que tinc (un) tros de altre posesio are unide ab la sobredita la qual poseyesch com demunt es dit y aquella a cabbrevade cosme lledo mon honclo
q(u)o(ndam) sots a 15 de setembre 1580 y afronte de une part ab lo cami de mar
p(er) on se va a son abram y de altre part ab posesio mie que tinc apuntade y de
altre part ab les demunt dites afrontes [f 3]
(ite)m dich que tinc y poseyesch una sort de terra junt a dita p(ossessi)o la qual tinc
y poseyesch com hereu universal de cosme lledo mon honclo q(u)o(ndam) com domunt es dit com consta en la escrivania del s(eny)or rey sots a 13 de Agost 1513 la
qual es estade capbreuade a 15 de setembre 1580 y afronte de una part ab cami
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p(er)on se va a son abram y de altre part ab sort de g(uille)m castell are de joan mas
barbut y joan holiver y de altre part ab sort de tera de joan vives de ant(oni) verdera
are mie y de altre part ab sort de tera de gregori alou are de joan more ferrer y de
altre part ab la mie po(ssessi)o [f 4]
(ite)m dich que tinc y poseyesc dos quarterades de terra ditas na verdera la qual a
acquiri de joane ugueta y altres com conste en la escrivania real sots a 17 de desembre 1567 la qual es estada capbrevade a15 de setembre 1580 de p(er)tinensias
de una sort de tera de la dona joana ugueta affronta de une part ab sort de tera de
anto(ni) vives fuster are de joan ginart y de altra part ab tera de dita joana ugueta
are de michel lledo maneta y de altre part ab sort de terra de gregori alou are de
joan mora ferrer y de altre part ab dos sorts de tera que jo ja poseyesc [f 5]
(ite)m e comprade una quarterade de tera a michel lledo maneta junt a les sobredites dos quarterades com costa ab acte a le escrivania real sots 14 juny 1647 [f 5]
(ite)m denunsii y dic tenir un ampriu en dita posesio de una base la qual tinc y poseyesch ab lo moda predit y en virtut de vende feta p(er) mo(ssen) baltazar dureta
siutada de mallorca q(u)o(ndam) com comsta en la escrivania real sots a 21 de maig
1574 la qual es estat capbrevat a 15 de sett(embre) 1580 [f 6 ]
Y dita base era a le rota dite ne vives junt al cami de la sorde [f 5v]
(ite)m dich que tinch y poseyesch una vinye de tenor de mitge quarterade de terra
que poseyesch ab lo modo predit sucseyint al dit joanot lledo q(u)o(ndam) la qual
aquella acquisi de la cort real de la vila de campos com consta en la escrivania real
sots a 3 de marts 1529 la qual es estada capbrevade a 15 setembre 1580 affronte
de una part ab cami sender p(er) on se va al vinyet y p(er) altre part ab vinya de
feliu ballester y part ab vinya de damia ginart pages y de altre part ab vinya de la
v(idua) de michel amer y de altre part ab vinya de barto(meu) mas y ab vinya de la
v(idua) de barto(meu) mas [f 7]
(ite)m dich que tinc y poseyesc unes cases y corral situades y tingudes en le vile de
campos las quals son al vallet las quals poseyesc ab lo modo predit sucseynt al dit
joanot lledo lo qual aquelles poseya p(er) venda a ell feta p(er) la dona s(ebas)t(ian)a
muller de tomas merser y altres com conste en dita escrivania sots a 26 de juny 1549
dich 1539 les quals son estades capbrevades sots a 15 de setembre 1580 [f 8]
(ite)m dich jo dit lledo tenir y poseyr unes cases al carrer mayor com hereu de mon
pare joan lledo q(u)o(ndam) com consta en poder del discret llorens abrines not(ari)
sots a 27 de novembre 1573 les quals son estades capbrevades a 17 del mes de setembre 1580 y aquellas poseya coma llegatari de gregori lledo q(u)o(ndam) son pare
q(u)o(ndam) com conste p(er) son testament en poder de mo(ssen) anto(ni) mut
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not(ari) sots a 18 de maig 1553 lo qual gregori lledo aquellas poseya com hereu universal de joanot lledo son pare q(u)o(ndam) com conste en poder de michel lledo
not(ari) sots a 11 de abril 1540 lo qual joan lledo aquelles acquisi de llorens vadell
com conste en la escrivanya real sots a 6 de marts 1518 y aquella es estade capbrevade a 15 de setembre 1580 [f 9]
(ite)m dich que en dites cases y a un tros de coral que compri a antonina muller de
anto(ni) abrines com conte en la escrivania real sots a 17 agost 1608 [f 8v]
(ite)m dich que en dites cases y a un tros de corral que compri de antonina vadelleta
muller de ja(um)e sirarol q(u)o(ndam) com conste en la escrivania real sots 16 de
agost 1608 [f 8v]
(ite)m dich que tinc y poseyesch une sort de tera al cami p(er) on se va de la vila de
campos a falanig dita antiguament den myro la qual poseyesch ab lo modo predit
sucseint al dit joanot lledo mon besavi q(u)o(ndam) lo qual aquella acquisi de la cort
real de dita vila com consta en dita escrivania del s(eny)or rey sots a 30 de octubre
1542 y aquella es estade capbrevade a 17 de setembre 1580 y affronte de une part
ab cami p(er) on se va a falanig y de altre part ab terras dels hereus de michel amer
y de altre part ab terres dels hereus de joan garsia y de altre part ab vinya de
mo(ssen) barto(meu) fullane not(ari) y de altre part ab terras de cosme sale y de
altre part ab cami p(er) on se va a le serra y a son garau [f 10]
(ite)m dich que tinc y poseyesch une vinye de mitge quarterade de terra la qual poseyesc en lo modo predit sucseynt al dit joanot lledo lo qual aquella acquisi de
cath(arin)a muller de bernat valls y altres com conste en la escrivania real sots a 31
de marts 1524 y aquella es estada capbrevade a 17 de setembre 1580 y afronte de
una part ab terres dels hereus de toni benet poses are dels hereus de silvestre vadell
y de altre part ab vinya de rafel rigolt are dels hereus del dit vadell y de altre part ab
terres y vinya de michel garsia y de altre part ab vinya de sebastia carbo [f 11]
(ite)m dic que tinc y poseyesc unes cases y corral que foren de pasqual lledo tingudes
en alou del s(enyo)r rey a vinte de lluïsme ab carec de xiiii l(liures) cens a mo(ssen)
michel nadal mercader les quals son agudes p(er) quitades com consta p(er) acta
firmat p(er) la mag(nifi)ca s(enyo)ra elisabet nadal vidua y lo molt r(everen)t s(enyo)r
guillem nadal canonge son fill sots a 11 de maig 1628 affronten de une part ab le
vie publica y de altre part ab cases y coral de llorens lledo are de joan ballester bernadi y de altre part ab tros de tera dels hereus de le vidua vidale y de altre part ab
coral y cases de barto(meu) lledo y ab tros de tera de michel lledo cases noves y ab
ort de onofre valls y ab un coral y cases dels hereus de llorens vadell y ab un tros de
tera y cases dels hereus de silvestre serda y de altre part ab tera y cases de joan farer
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las quals poseyesc en virtut de vende feta p(er) antonina v(idua) de pasqual lledo
com consta ab acta [f 12]
En la escrivania real sots a 20 de setembre 1584 [f 12v]
(ite)m dich que les dites 14 l(liures) sens feya al dit mo(ssen) mi(chel) nadal son estades quitades a le senyora elisabet nadal v(idua) y lo molt v(enerable) mo(ssen)
ni(cholau) nadal canonge com consta en la escrivania real sots a 11 de maig 1618 [f
11v]
(ite)m dic que tinc y poseyesc una part de case unide ab le sobredita y tingude con
demunt es dit affronte de une part ab la vie publica y de altra part ab pesatje de la
tera de la hera y de altre part ab cases y clos de tera de joan garsia la qual poseyesc
en virtut de vende feta p(er) barto(meu) lledo com conste en la escrivania real sots
a 12 de octubre 1584 y aquella es estade capbrevade a 13 de novembre 1586 [f 13]
(ite)m dic que tinc y poseyesc unes cases y tros de tera situades y tingudes com demunt es dit a sens de 8 l(liures) a mi(chel) lledo garau les quals son agudes p(er) quitades com consta en la escrivania real firmat p(er) julia lledo payeta a le escrivania
de cartes reals a 27 de juny 1629 affronten de une part ab cases de barto(meu) mas
y de altre part ab pati dels hereus de mestre p(er)e caret y de altre part ab ort de
mestre barto(meu) lledonet y de altre part ab via publica y de altre part ab cases y
coral dels hereus de julia blanc y ab tros de tera de michel lledo cases noves are meu
la qual es estade capbrevade sots a 13 de novembre 1586 [f 14]
dich que les ditas 8 l(liures) cens que feya a dit lledo garau les he quitades a julia
lledo payeta nebot y hereu de dit garau a 27 de juny 1629 [f 13v]
(ite)m dich que tinc y poseyesc deu lliures sens quem fa y es tengut a fer tots anys
mo(ssen) anto(ni) mercadal pr(ever)e y per ell anto(ni) vile de honofre del palmer
de la cavalleria del s(eny)or georgi abri descallar com consta ab acte en poder de
mo(ssen) anto(ni) morro not(ari) sots ...de marts 1631 [f 14v]
(ite)m dich que tinc y posseyesch un tros de tera de tenor de trenta sous de terra
que compri a ja(um)e sempol poc mes o manco que li avia dexade cosme lledo com
consta en la escrivania real sots a 18 de octubre 1616 [f 15]
(ite)m e comprades quatre quarterades de terra a joane faliu y mateu ginart son fill
com costa ab acte en la escrivania real a 4 de maig 1648 [f 15]
M(es) dic que poseyesc deu quarterades de tera camp y garriga que he comprades
a michel moll com costa ab acte en la escrivania real a 6 de maig 1638 [f 15v]
(ite)m dich que tinc y poseyesc un quarto de tera situat en le vile de campos junt ab
tres cortons que jo tenia al vinyet vell que e comprat de damia ginart pages com
consta ab acta en la escrivania real continuat sots a 14 de juriol 1630 [f 16]
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(ite)m dich que tinc y poseyesc altre corto de terra unit ab lo sobredit que compri
de jasinto jaume com consta en la escrivania de cartes reals sots a 10 de agost 1633
[f 16]
(ite)m tinc y poseyesc altre corterada de terra que compri de le vidua de mestre pau
burguera sabater filla de anto(ni) ballester rovellat con consta ab acte en la escrivania
real sots...[f 16]
fas memoria com e comprades quatre quarterades y mitge de terra a mi(che)l fullane
a son vanrell com costa ab acte a le escrivania real a 9 de maig 1643 [f 16v]
(ite)m fas memoria com e comprades dues quarterades y mitja de terra a m(iche)l
fullana juntament ab les que dit fullana mea establertes ab carrec de vint y quatre
lliures cens al d(octo)r garsia sots 4 juriol 1643 que son 7 quarterades y mitja [f 16v]
fas memoria com les dites 24 l(liures) de renda que feya al doctor gregori garsia son
estades quitades sots a 14 de juriol 1624 [f 17]
(ite)m he comprad un trast junt a le posade del vallet que era de m(iche)l masot a
fransina real y altres sots a 9 de maig 1643 [f 16v]
(ite)m e comprades dues quarterades de tera a dit fullane junt ab les predites com
conste a 28 de oct(ubr)e 1643 [f 17]
(ite)m e comprades tres quarterades y mig corto de terra a barto(meu) fullane fill
de michel com costa ab acte a le escrivania real a 13 de setembre any 1647 [f 17]
(ite)m dit jo michel lledo dic que tinc y poseyesc dotze quarterades y mitge de terra
(que he comprades) a la senyora antonina coll y altres a son lledo al cami dels mateus
franques com costa en la escrivania real sots 29 de agost 1642 [f 17v]
(ite)m e comprade altre pesa junt a la predita a llorens suau de la vila de falanig com
costaven la escrivania real sots a 20 de agost 1642 [f 17v]
(ite)m dic que tinc y poseyesc quatra quarterades y mitga de terra que e comprades
a mi(che)l fullane a son vanrell com costa a 9 de maig 1643 [f 18]
(ite)m dic que e comprades quatra quarteradas de terra a joan holiver que son a son
xavari que son estades de m(ichel) lledo de salvador com costa en la esrivania real a
21 de juny 1643 [f 18]
(ite)m dic que e comprades ab altra compre al dit joan holiver de rafel 8 quarterades
de tera que li restaven a dit son xavari com costa ab acte en la escrivania real sota a
19 de set(embr)e 1644 [f 18]
(ite)m e comprade mitge quarterade de terra a g(uille)m hobredor doctor en medisina com costa ab acte a le escrivania real a 14 de juny 1648 [f 19]
(ite)m e comprat un quarto y mig de terra a rafel massot y michel son fill com costa
ab acte a le escrivania...real 1648 [f 19]
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Asi aparexeran les quitasions que jo dit michel lledo he fetes de tots los sensals que
feye la posesio y heretat de cosme lledo mon honclo cade cose de p(er) si com se
sagueix [f 21]
Fas memoria com de 4 l(liures) cens que feya la heretat de cosme lledo m(on) onclo
q(u)o(ndam) que era olbligat a fer tots anys al venerable mo(ssen) gregori ginart
p(reve)re sots a sinc del mes de maig any 1584 les quals 4 l(liures) cens he quitades
jo dit michel lledo a anto(ni) ginart y a fr(ansec)h ginart parayre y germans a 28 del
mes de marts any 1621 el qual acte de quitasio ses fet en poder del discret mo(ssen)
barto(meu) fullane not(ari) dit dia y tres lliures de sens me feye la muller de p(er)e
cabrer p(er) establiment ab acte fet a 20 de octt(ubre) 1604 es agut p(er) quitat com
consta en la escrivania real a 8 de maig 1621 [f 22]
(ite)m fas memoria de com la heretat de cosme lledo q(u)o(ndam) mon honclo era
obligat a fer chatorze lliures de rende a le heretat de mo(ssen) michel nadal mercader
y jo dit michel lledo les e quitades com consta ab acte en la escrivania del s(eny)or
rey sots a 11 de maig any 1628 lo qual sensal vene o se encarega pasqual lledo sobre
unes cases suas sots a 18 del mes de abril any 1578 les quals cases despres a comprades cosme lledo mom honclo com consta ab acte en la escrivania real a 20 de setembre 1584 [f 23]
la qual quitasio es estada feta a la s(enyor)a elisabet nadal vidua y al s(eny)or
g(uille)m nadal canonge sots a 11 de maig 1628 ab acte en la escrivania real [f 22v]
(ite)m fas memoria com le heretat de cosme lledo mon honclo q(u)o(ndam) faye a
lo ospital de le vile de campos en no se quines partides 10 l(liures) 18 s(ous) 4 (diners)
y les dites he jo chitades sots a 14 de fabrer 1628 com conste ab acte en poder de
mo(ssen) barto(meu) fullane nott(ari) lo qual sens eren dos pertides ço es la una de
sis lliures deu sous y quatre dines dich 6 l(liures) 10 s(ous) 6 di(ners) ab acte de 8 de
dezembre y lo altre lo primer die de agost quatre lliures de que lo dit sens devalle
de un nou encaregament en poder del discret llorens abrines sots a trenta y u del
mes de agost 1589 [f 24]
(ite)m fas memoria de com setze sous de sens que tenia obligasio de fer dita heretat
de cosme lledo mon honclo q(u)o(ndam) al reverent cumu de la yglesia parochial de
le vile de campos son aguts p(er) chitats a dit comu com consta ab acte en la escrivania del s(eny)or rey sots a 8 de juny 1628 [ f 25]
(ite)m fas memoria de com les 8 l(liures) que renia obligasio de fer de sens cade any
a michel lledo garau son agudes per chitades la qual chitasio ses feta y a firmade
julia lledo payeta com hereu universal de dit lledo garau son honclo q(u)o(ndam) y
dit acte es en la escrivania real dit dia a 27 de juny 1629 [f 27]
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(ite)m fas memoria de com 8 l(luires) sens que feya la dita heretat de mon honclo
q(u)o(ndam) a mo(ssen) sebastia ginart nott(ari) q(u)o(ndam) son agudes p(er) chitades conforme acte en la escrivania real sots a 6 de mars 1629 la qual chitasio a firmade al s(eny)or p(er)e joan desclapes com demunt es dit y dit clapes conpra de
mo(ssen) michel bronde y dit brondo als hereus de dit ginart com consta ab acte en
la escrivania real a 6 de marts 1629 [f 28]
(ite)m fas memoria com de 4 l(liures) que jo dit michel lledo tenia hobligasio de fer
als hereus de f(rancin)a mas y reus v(idua) de bartomeu mas q(u)o(ndam) les he
chitades la hon(or) barto(meu) hobredor sucseynt a mo(ssen) ja(um)e hobredor
p(reve)re q(u)o(ndam) son germa a 19 de fabrer 1629 com consta ab acte en poder
de mo(ssen) barto(meu) fullane nott(ari) sots a...y dit mo(ssen) ja(um)e hobredor
p(reve)re aquelles avia comprades de mo(ssen) joan mas p(reve)re sucseint a f(rancin)a reus sa mare sots a 19 de fabrer 1629 [ f 29]
(ite)m fas memoria com sinc lliures que le heretat de son cormet tenie hobligasio
de fer lo die y festa de s(an)t cosme y s(an)t damia a le yglesia parochial de campos
p(er) un offisi cumplit solemne y sermo p(er) la anima de cosme lledo son agudes
p(er) chitades conforme acte en poder del discret mo(ssen) barto(meu) fullane
nott(ari) sots 18 de marts 1628 [f 30]
y lo dit sens es estat esmortisat a 17 de octubre 1626 [ f 29v]
(ite)m fas memoria com los dotse sous que jo dit michel lledo tenia obligasio de fer
al comu de le yglesia lo die de s(an)t joan del mes de juny p(er) un offisi cantat ab
diaca subdiaca y orga p(er) anima de joane lledone y bauçane son aguts p(er) quitats
com costa ab acte en poder del discret mo(ssen) barto(meu) fullane nott(ari) sots a
18 de marts 1628 [f 31]
y lo dit sens es estat esmortitsat a 14 del mes de setembre 1614 [f 30v]
(ite)m fas memoria com 8 s(ous) sens que jo tenia hobligasio de fer al comu de le
yglesia de campos lo die de s(an)t joan del mes de juny p(er) un offisi matinal y aniversari p(er) anima de joan lledo mon pare es quitat a dit comu com conste ab acte
en poder del discret mo(ssen) bartomeu fullane nott(ari) sots a 18 de marts 1628 [f
32]
y lo dit sens es estat esmortisat a 16 de fabrer 1628 [f 31v]
(ite)m fas memoria com 8(sous) que la heretat de son cormet tenie obligasio de fer
lo die y festa de s(an)t antoni de viana a dit comu p(er) un offisi matinal y aniversari
p(er) anima de antonina garsia muller de gregori lledo es agut p(er) quitat a dit comu
com consta ab acte en poder del discret mo(ssen) barto(meu) fullane nott(ari) sots
a 18 marts 1628 [f 33]
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los quals vuit sous de sens son estat esmortizats a 16 de marts 1628 [f 32v]
(ite)m fas memoria com 8 s(ous) sens que feye le heretat de son cormet a dit comu
lo die de la purificasio p(er) offisi matinal y aniversari p(er) a(n)i(m)a de joanot lledo
es agut p(er) quitat a dit comu com consta ab acta en poder de mo(ssen) barto(meu)
fullane nott(ari) sots a 18 de marts 1628 [f 34]
y lo dit sens es estat esmortizat a 16 de marts 1628 [f 33v]
Ite)m fas memora com 10 s(ous) sens que era obligada la heretat de son cormet la
festa de s(an)t gregori per offisi matinal y aniversari p(er) anima de gregori lledo es
agut p(er) quitat com consta en poder de mo(ssen) barto(meu) fullane nott(ari) sots
a 18 de marts 1628 [f 35]
y los dits 10 s(ous) sens son estat esmortisats a 16 de marts 1628 [f 34v]
Ite)m fas memoria com 8 s(ous) sens que tenie obligasio de fer a dit cumu lo die de
s(an)t blay p(er) un aniversari p(er) anima de tomase esberta muller de joanot lledo
la heretat de son cormet es agut per quitat com costa ab acte (e)n poder de mo(ssen)
barto(meu) fullane nott(ari) a 18 de marts 1628 [f 36]
y lo dit sens es estat esmortisat a 16 de marts 1628 [f 35v]
(ite)m fas memoria com tenc obligasio de fer trenta y vuit lliures y deu sous sens al
hon(or) julia lledo payeta que jo vaig encaregar de nou sobre la mie possesio dita
son cormet p(er) occasio de fundar sert binifisi de quem vene trenta y sis lliures y
setse sous de que vaig dotar dit benifisi y axi lo die p(rese)nt avem feta clarisia entre
nosaltres de que lo sensal que jo li feye de nou encaragament p(er) lo sens quem va
girar que son les partides següents com consta ab acte en poder de gabriel sera
nott(ari) a 9 de janer 1614 que son les partides següents p(rimer)a(ment) vint y quatre lliures de ramon m... dit dels pagos a 3 de juriol ite)m vuit lliures sens que li
faye joan muntaner de la vile de llumayor (ite)m vuit lliures setse sous de joan sosies
de le vile de llumayor tot en alou propi [f 36v]
lo qual sens es agut p(er) quitat com costa ab acte en la escrivania real sots a...de
janer 1631 y lo dit julia lledo recupera lo sens que me avia venut com es de veure
ab acta en poder de bartomeu fullana notari sots a 24 de janer 1631 Y axi lo sens
de dit binifisi fa la universitat de mallorca com consta al acte en poder de joan garau
nott(ari) escriva de la universitat a 6 de febrer 1631 lo qual sens an de sercar a cartes a 6 de febrer fa la universitat de mallorca 32 l(liures) 4 s(ous) al binifisi de son
cormet [f 37]
(ite)m dich que les trenta y vuit lliures sens que jo faye a julia lledo payeta les y e
quitades com consta ab acte en la escrivania real a 24 de janer 1631 [f 37v]
(ite)m fas memoria com vint y quatre lliures sens feye al do(cto)r gregori garsia p(er)
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la terra compri a m(iche)l fullane ab carec de dit sens com consta al acte a le escrivania real ço es a 4 juriol 1643 es quitat conforme acte a le real escrivania a 14 de
juriol 1643 [f 37v]
(ite)m dich que tinc y poseyesc deu lliures de renda que compri a mo(ssen) anto(ni)
mercadal p(reve)re cum potestate variandi que li feya anto(ni) vile del palmer a 28
de abril com conta ab acte en poder de mo(ssen) anto(ni) morro nott(ari) a 14 de
marts 1631 lo qual sens cau a 28 de abril [f 39]
(ite)m dich que tinc y poseyesch sinc lliures sens que ma venudes mateu hobredor
de michel que li faye lo dit anto(ni) vile p(er) general hobligasio y dit hobredor lo ma
venut cum potestate variandi sobre sos bens com consta ab acta en poder de
mo(ssen) barto(meu) fullane nott(ari) a...y dit sens cau a 25 de agost [f 39]
(ite)m dich que tinc y poseyesc tres lliures sens que ma venudes michel garsia de la
sisterna cum potestate variandi sobre los bens de dit garsia lo qual sens li feyen los
hereus de mestre barto(meu) more farrer lo die de s(an)t p(er)e y s(an)t feliu com
consta ab acte en la escrivania real a 18 de agost 1632 las quals me an quitades [f 40]
(ite)m dich que establert un corto o tros de terra p(er) fer cases a m(est)re joan mora
farrer ab carrech de sis lliures y chinze sous sens quiscun any lo die y festa de s(an)t
p(er)e y s(an)t feliu com costa ab acte en la escrivania real sots a 16 de agost 1641 y
dit sens fa are mestre nadal ginard farrer 3 l(liures) 15 s(ous) y la v(idua) de llorens
ballater nadal 3 l(liures) y cauen lo die y festa de s(an)t p(er)e y s(an)t feliu [f 40v]
(ite)m dic que e comprades quatre lliures y deu sous de sens a mi(che)l fullane que
li faye m... ginart de joan com consta ab acte en le escrivania real sots a 20 de janer
1642 [f 41]
(ite)m fas memoria com e comprades quatre lliures y deu sous a nic(holau) fullane
que fa m(est)re georgi vidal parayre com consta ab acte a le escrivania real sot... lo
sobre dit sens cau lo die de s(an)t michel del mes de setembre —- quitat [f 41]
(ite)m fas memoria com e compra(des) 4 l(liures) de renda a gregori ginart botil qui
cauen a 7 de abril com consta ab acte en la escrivania real sots a... [f 42]
Asi aparexaran quant cauen los sensals que jo tinc y poseyesc
p(rim)o anto(ni) vile fa a 28 de abril———-10 l(liures)...quitat [f 49]
(ite)m dit vile fa a 25 de agost———-5 l(liures) [f 49]
(ite)m fa m(estr)a ginart a 29 setembre———- 4 l(liures) 10 s(ous) quitat [f 49]
(ite)m fa m(estr)e gordi vidal a 29 de setembre———- 4 l(liures) 10 s(ous) quitat [f
49]
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(ite)m fa fr(anses)ch ginart lo die de s(an)t simo y s(an)t yudes———- 1 l(liure) 4
s(ous) quitat [f 49]
(ite)m fa m(est)re nadal ginart a de agost———- 3 l(liures) 15 s(ous) [f 49]
(ite)m fa la v(idua) de llorens nadal dit die———- 3 l(liures) [f 49]
(ite)m fa m(est)re joan more farrer———- 4l(liures) [f 49]
Capbreu de Miquel Lladó bauça
A l’arxiu familiar de Ca’n Cosmet es conserva, sota la signatura 98 dels manuscrits,
un llibre en quart que conté el Capbreu de Miquel Lladó bauça del lloc de Son Cosmet, escrit de puny i lletra del propi Miquel Lladó i que és d’un gran valor per conèixer la formació del patrimoni d’aquesta família campanera.
Miquel Lladó és el cinquè propietari de Son Cosmet conegut, i nét de Joanot Lladó,
qui a 25 de juliol de l’any 1518 denunciava tenir i posseir una possessió tinguda per
títol heretat del seu pare.
Fill de Joan i de Joana Bauçana, rebé el baptisme el dia 9 de setembre de l’any 1574
i li fou administrat el matrimoni amb Joana, filla de Joan Oliver, el dia 20 d’octobre
de l’any 1602.
Fou jurat l’any 1607 i l’any 1611. L’any 1614, juntament amb Agnès Albertina, vídua
de son oncle Cosme Lladó, fundà, per manament testamentari d’aquest, el Benefici
dit de Son Cosmet a l’altar dels Sants Cosme i Damià.
Morí el 2 de maig de l’any 1657 havent ordenat testament el dia 25 de maig de l’any
1649, davant Sebastià Oliver, notari.
A 7 de març de l’any 1629 comença a redactar el capbreu de tots els seus béns i càrrecs, fent la derrera anotació el 14 de juny de l’any 1648 i que es pot estructurar en
cinc grans blocs:
I Béns adquirits per herència:
Del seu oncle
Del seu pare
II Béns adquirits per compra-venda:
Dins la Vila
A foravila
I II Censals a que estava obligada l’heretat de Son Cosmet i que foren quitats
per Miquel Lladó:
A particulars
A l’Hospital de la Vila
Al Comú de l’Església Parroquial
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IV Censals que s’encarragà el propi Miquel Lladó
V Censals que tenia dret a percebre Miquel Lladó
Legitimat pel seu pare i propietari, en primera instància, tan sols d’una sort d’onze
quarterades, esdevingué, per mort dels seus germans, posseïdor de l’universal herència de l’avi i del besavi. Amb el temps dugué a terme una important política de
compra de terres, que llegà als fills menors Miquel i Cosme, preservant al màxim la
integritat del patrimoni familiar per a l’hereu Joan.
Annex

Figura 1
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Documentació sobre la polèmica fotografia
de Damià Huguet al camp de futbol
de ses forques (8-10-72)
Montserrat Alcaraz Vich

“... i la fosca provoca
una ràbia que dura, una claror amb aucells
trencada inútilment, inútilment molt meva.”
Damià Huguet.
Propòsit
L’objectiu d’aquest treball és donar a la llum uns documents recentment apareguts
de forma fortuïta i que han arribat a les meves mans relacionats amb la figura de
Damià Huguet. Concretament fan referència a la polèmica fotografia que l’octubre
de 1972 va capturar una escena de violència futbolística en el camp de futbol de Ses
Forques mentre es disputava un partit entre el Campos i el Murense. La fotografia
parla per ella mateixa però ens hem engrescat a reflexionar un poc al seu voltant.
Per molts de campaners el qualificatiu de mítica, a part de polèmica i espectacular,
escau sens dubte a aquesta fotografia perquè entorn seu, en un primer moment
sobretot, es varen generar gran quantitat de comentaris, acusatoris molts i de
lloança alguns. També actuacions en detriment del seu autor que en sortí bastant
malparat de tota la sèrie de dinàmiques que s’anaren generant a partir d’aquella instantània que reflectia impulsos tan primaris. En conjunt l’accident crèiem que depassa amb escreix la categoria de l’anècdota i aquesta fotografia, i les seves
conseqüències, permeten donar llum sobre la situació sociocultural de la vila i del
grau d’incomprensió que han de patir sovint les persones que sobresurten de la seva
normalitat -o mediocritat?-. Intentar contextualitzar la situació hauria de poder, ja
desapassionadament, fer un petit exercici de reparació moral d’un poble envers un
intel·lectual i artista com va ser-ho Huguet i, al mateix temps, fer una mirada retrospectiva a la realitat social de Campos en els darrers anys de la dictadura franquista.
A més a més, ens podem assabentar de com eren les condicions de la pràctica esportiva en aquells anys on a vegades els partits acabaven essent una excusa per alliberar ràbies i indignacions acumulades durant tota la setmana. El futbol com a
còmplice amb el poder, com a futbolina, un opi social que ens fa estar entretinguts
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mentre els poderosos fan i desfan?. És així encara avui en dia? És el futbol encara
l’esport on es produeixen o consenten aquestes conductes de hooligans i violència
als camps? Hem de recalcar que malgrat la fotografia mostra una escena de gran
violència ningú sortí ferit d’aquella encalçadissa. Tal vegada l’única víctima de tot
plegat va ser el mateix autor a qui varen acusar de ser un mal campaner. En definitiva
pot ser que, imaginant-nos la situació que patí Huguet, es pugui establir un cert
paral·lelisme amb els arquetipus literaris d’intel·lectuals incompresos com el cas
del personatge Stockmann de l’obra Un enemic del poble d’Ibsen o el Foraster d’Aigues encantades de Joan Puig i Ferreter. Damià Huguet pràcticament va abjurar de
tota aquesta història i sembla que hi llançà sobre una llosa de silenci . Però sobretot
gens de rancúnia baldament n’ hagués estat, com dèiem, la víctima. En un poble
on el victimisme per part de molts dels seus representants polítics ha estat una obsessió - per exemple quants de pics sentim i hem sentit : no ens han deixat desenvolupa turísticament , patim la lacra del mediambientalisme, etc...- persones com
Huguet que no en feren exhibició i demostraren sempre un esperit crític parell a una
immensa generositat tenen més vàlua encara.
Referències prèvies
L’any 1998 sortia publicat el llibre “Damià Huguet home de call vermell” que juntament amb Biel Huguet, fill de poeta, vaig tenir la satisfacció de coordinar. En aquest
llibre, on surt reproduïda la fotografia després de molts d’anys de romandre dins un
calaix de l’arxiu personal del poeta, jo mateix faig aquesta afirmació en l’apartat en
el qual intentava fer una valoració del paper de la pintura i la fotografia en l’univers
creatiu del poeta : “...Damià Huguet probablement sigui l’únic mallorquí que ha estat
portada en el New York Times entre d’altres publicacions...”1. S’ha dit algunes vegades que aquesta fotografia havia donat la volta al món i s’hauria de poder documentar i precisar tal afirmació. Personalment les ocasions en què hem tengut accés a
l’arxiu del poeta ens ha estranyat que, pulcre, meticulós i organitzat com era en el
tema dels papers, no existís cap dossier sobre aquest cas a part d’un sobre amb la
foto. També és curiós que en d’exposicions que s’han fet sobre Huguet no hagi aparegut més informació al respecte si tanta repercussió mediàtica internacional l’havia
seguida. Si bé és possible que Huguet renuncies en aquells moments a fer un seguiALCARAZ VICH, M.: “Pintura i fotografía en Damià Huguet. Recorreguts paral.lels i camins complementaris.”, a HUGUET,G i ALCARAZ, M. (coord.) : Damià Huguet. Home de call vermell. Palma, 1998, p
108-109.
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ment donades les preocupacions i problemes que li estava ocasionat la fotografia i
tenint en compte la negativa possibilitat de beneficiar-se de drets d’autor. La disponibilitat d’hemeroteques digitals permetrà ampliar el coneixement de les seqüeles
informatives als investigadors que ho desitgin. Nosaltres, per raons d’espai i temps,
deixam de banda per ara aquesta tasca. El que si és més probable és que la foto
tingués una certa repercussió a nivell estatal a partir de revistes com Interviu tal com
hem pogut recollir de la veu de persones vinculades amb la premsa. Per exemple el
llucmajorer Joan Clar2, durant molts d’anys corresponsal de distints diaris mallorquins al seu poble, ens ha assegurat que la fotografia aparegué al setmanari humorístic La Codorniz. Ho recorda perfectament, encara que no ha pogut localitzar
l’exemplar, ja que el fet suposà una discussió familiar degut a que un parent de la
seva cunyada sortia encalçant el futbolista del murense. També va ser el mateix Joan
Clar qui ens esmentà el setmanari Interviu. Però és estrany que el recentment finat
Sebastià Verd no ens donàs més dades precises sobre la realitat i la llegenda de la
foto en el seu treball Periodista de primera mà publicat el 20073. En aquest text fa
un repàs i valoració de la vessant periodística i fotoperiodística d’Huguet d’una forma
sentida però també acurada. Abans d’entrar en el tema de la fotografia parla de
conflictes que les cròniques al Diario de Mallorca provocaven al seu corresponsal a
Campos que no era d’altre que Huguet des de 1968 a 1986. Per exemple, quan relatant la festa dels quintos en una de les seves cròniques primerenques, i comentant
que aquests havien fet cintes amb la bandera espanyola, va haver d’anar a la caserna
de la Guàrdia Civil que volia aclarir si s’havia produït alguna humiliació a símbol tan
consagrat per l’espanyolisme. Mostres d’un ambient provincià que arribaria al seu
zenit amb la polèmica foto o el boicot que la seva empresa va patir per mor de que
Huguet s’havia mostrat proper a postures ecologistes en el tema de la urbanització
de Es Trenc. Guillem Mas4, soci durant un temps i amic personal de Damià Huguet,
en ser preguntat sobre el tema de la foto ens contava que va presenciar un sèrie de
vegades com individus es presentaven a la fàbrica demanant per Huguet amb cara
de pocs amics. Aquestes visites obligaven al poeta a una prudent actitud de silencis
i dissimulacions. Nosaltres recordam també, ja més tardanament, quan havent publicat a la revista Ressò i posteriorment a Les Fites Netes, la bella remembrança d’un
Entrevista amb Joan Clar dia 2 de març de 2011.
VERD, S.: “Periodista de primera mà”, a PLANAS, A. (coord..): Damià Huguet. Palma 2007, p. 237238.
4
Entrevista amb Guillem Mas Forteza dia 2 de març de 2011.
2
3
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pagès que vivia al seu carrer i cada dia entrava la seva vaca dins la casa per dur-la al
corral després de pasturar, va rebre la visita d’uns familiars que, tots irats, recriminaven a Damià que hagués presentat el seu avantpassat com un deixat de la mà de
Déu. Sens dubte Huguet patí molt interiorment aquestes mostres d’incomprensió i
en poemes com Febrer en punt inclòs dins el poemari Guarets a l’alba -segons molts
un dels millors poemes de Damià- el que estaria fent és sublimar aquests desenganys. 5
Tornant a la fotografia i a les informacions publicades per Sebastià Verd ens comenta
que en Damià com a bon aficionat al futbol i corresponsal feia la cobertura dels partits tant per escrit com amb fotografies. O sigui que no era un fet aïllat que en Damià
fos allà el dia que es produïren els aldarulls. Verd continua:
“La fotografia era magnifica: un dels perseguidors era a punt de copejar el
futbolista amb una cadira. El conjunt formava una coreografia que ni feta
aposta, de manera que a la redacció del diari, quan varen veure la fotografia,
no tenguren el més mínim dubte d’on s’havia de publicar: a portada. I tant
que ho era de portada! La fotografia va ser publicada a la primera plana de
tots els diaris espanyols, i a França, a Gran Bretanya... A Amèrica. Arreu del
món. Fins i tot el prestigiós setmanari París Match li va fer una oferta per publicar no només la foto sinó tota la seqüència, però la va rebutjar”6.
Una dada interessant que s’assenyala en aquest text -llàstima que no sigui més concreta- és que Damià Huguet hauria rebut, arran de la fotografia, el premi de l’Associació de Fotògrafs de Premsa en mostra de solidaritat i reconeixement. Certament,
si bé al seu autor la consideració com a periodista se li veié reconeguda positivament, aquesta anava a caure en un fort sotrac pel que feia a un nombre important
dels seus conciutadans. Un bon nombre de campaners el veieren com una mena
de cueta, d’acusador irresponsable i mal campaner per haver-los mostrat in fragantti perpetrant un acte indecent i covard. I consideram apropiat el qualificatiu
de covard perquè són al manco 11 les persones que encalcen el futbolista del murense . Com que la Guàrdia Civil no va intervenir al·legant en el seu informe que el
qui havia de posar ordre dins el camp era l’àrbitre, i com que la foto mostrava a les
El poeta llucmajorer Miquel Cardell, coneixedor de l’obra d’Huguet i amic personal seu, ha esmentat
diverses vegades l’actitud de certa hostilitat que Campos hauria pogut mostrar amb posicionaments
cívics del poeta. Sobretot el cas de la urbanització d’Es Trenc a la primeria dels vuitanta hauria suposat
un boicot d’empresaris de la construcció campaners envers el negoci familiar de Damià. S’ha de dir que
molts de clients de la fàbrica eren santanyiners.
6
VERD,S. “Periodista de primera...” p.237
5
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clares que encalçaven el jugador fora del camp, Huguet també hagué d’anar a declarar davant les forces d’ordre. Sebastià Verd continua explicant que “Damià es va
haver d’excusar dient que no havia volgut fer mal a ningú, la qual cosa era absolutament certa, però que tampoc no podia tancar els ulls. Damià guanyà molts de
punts com a periodista, però el preu que va haver de pagar fou car: molts de campaners deixaren de saludar-lo i fins i tot alguns vells clients de la fàbrica deixaren de
fer-li comandes durant un temps”.7 Així com en el llibre d’homenatge pòstum del
1997 Damià Huguet. Home de call vermell havia sortit la fotografia en aquest DH
Damià Huguet del 2007 es reprodueix acompanyant el text de Sebastià Verd la portada del Diario de Mallorca del 10 d’octubre de 1972 . Altre cop tornà a sortir a la
llum la fotografia amb un fons retocat de color com a il·lustració que marca el començament de l’article esmentat. Tanmateix el 2003 la famosa fotografia havia
il·lustrat el cartell del muntatge “Esquena de Ganivet” dirigit per l’actor teatral Pep
Tosar i el cineasta Miquel Àngel Raió. Aquest darrer, per cert, fa un temps ens va
manifestar la seva intenció de fer un documental sobre aquest succés que ens ocupa.
El penúltim poema del llibre Carn de Vas titulat Contrapoble8 fa referència directa
a la fotografia i en suposa un peculiar intent de catarsi. A hores d’ara és potser l’única referència que perdura del mateix poeta als esdeveniments que tractam. El
poema, en aquest cas concret i tal vegada en una de les dimensions de tota l’obra
huguetiana, ve a ser un exercici literari d’exteriorització, transformació i expressió
verbal de les situacions traumàtiques que generaven en la consciència i sensibilitat
del poeta la repressió i frustració que el seu context social propiciava tant . Les influències de César Vallejo i Blai Bonet són clares i contribueixen a que el poema no
esdevingui un relat clar dels esdeveniments. Els versos constitueixen més bé un
cúmul d’impressions i imatges que cerquen més l’impacte estètic que la comprensió
directe del succeït. Uns fets que el poeta empra com a pretext per experimentar
amb el llenguatge i la seva funció poètica. Abunden, en els quaranta tres versos del
poema, les referències a la tensió que es produeix entre la realitat i la mirada del
poeta que malgrat tot es sent arrossegat, en la seva contemplació , a tot el que l’envolta. Hi ha una mescla de rebuig i atracció pel que, per exemple, s’esmenta com
“acer espectacle de secs alens robusts, les suors velles que vessaven amb calls de
sang i una sabor molt agra”, o també quan diu : “La decisió eren cinc homes que enVERD, S. “Periodista de primera...” p. 238
Citam els versos d’aquest poema segons l’edició de les obres completes. HUGUET, D.: Poesia Completa.
I, Palma 2008. P 93-95
7
8
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tenien la llei des de les branques: els braons, la cara encesa...”
Ja en el segon vers de Contrapoble es refereix al pseudònim amb el qual signava les
seves fotografies; Klaus S.W. Russell:
“(...) Jo, Russell ànonim indecís, rovell de tanta mala bava,
parlava amb mi mateix. Pressentia, ferest d’ull, del gest la solitud;
xerec, però no massa. La passió eren els altres. El coratge
obrir els ulls damunt un camp esterrossat, el caminoi, la paret seca
que reverdia, verda i blava, part damunt el dos zero de la tarda”.
més avall, en el dotzè vers:
“Fora del camp la violència era i no era: es convertia en bella imatge.
Ho exigia el temps, la història del país, el sol i la guitarra.”
Mitjançant aquest poema ens assabentem de detalls com que el diafragma de la
càmera estava a 2,8 o que els esdeveniments de la fotografia es daten el vuit d’octubre de 1972
“Aquell vuit d’octubre del mil nou-cents setanta-dos era diumenge,
saliva d’ara. A contrapoble en mi, excusa pròpia, exacta,
jo era l’altre, aquell qui ho veu i ho calla.
Ho reconec, però des de la pell suada. El dolor creix:
El rancor, si és sincer, mai no s’acaba, exigeix com un home de batalla.”
Més que aventurar-nos a una interpretació completa del poema podem dir que després de la seva lectura hi percebem, sobretot als versos finals, un cert orgull del
poeta envers la valentia que va suposar haver de fer front als atacs que va rebre.
Tinguem en compte que el poemari en el qual s’ubica el poema està datat entre l’abril del 73 i l’octubre del 74, per tant en Damià ja tenia una cert cúmul d’experiències
i una certa perspectiva entorn els fets. En els versos 39 i 40 crèiem poder justificar
l’afirmació que hem fet:
“A contrapoble es veu el mar confús: la mà travada.
Mai no convé desdir-se, sinó obrir la veritat com s’obri un home
que ha comprès que la passió no és un obstacle: ho significa.”
Esmentant aquest poema pensam que hem recollit les referències publicades que
tenen a veure amb la fotografia. A partir del que segueix a continuació aportam informació inèdita que pretenem contribueixi a l’objectiu que ens hem fixat.
El dossier “secuelas información incidentes Campos-Murense”
La descripció d’aquests documents és la següent: dues fotografies de 17cmX13 cm.
Una fotografia de 23’5cmX18. Tres quartilles mecanografiades amb capçalera im358

presa de la Federación Balear de Futbol signades pel seu president; Rafael Puelles
González, amb el segell de l’entitat dues d’elles. Una carta manuscrita signada per
Juan Lladonet Escalas que ocupa tres quartilles dues d’elles a doble cara. Una carta
mecanografiada en un foli Din A-4 del mateix Juan Lladonet Escalas. I per acabar,
una carta mecanografiada per una cara signada per un grup de subscriptors campaners del Diario de Mallorca.
Ordenats aquests documents per ordre cronològic podem començar per fer esment
d’una carta escrita pel president de la Federació Balear de Futbol Rafael Puelles i
datada el 25 de setembre de 1972 dirigida al director del Diario de Mallorca.
Hem de dir que Rafael Puelles González (Barcelona 1907-Palma 1977) va ser un promotor esportiu, empresari i esportista, que presidí la Federació entre 1967 i 1977.
En la seva carrera esportiva jugà a Waterpolo amb el CN Barcelona, a futbol amb l’equip d’afeccionats del Barcelona, va ser nou vegades campió de balears de pilota
basca, a més de participar a les olimpíades de París de 1924. Com a empresari fundà
una empresa òptica. En aquesta carta el president es queixa al director del diari
d’un col·laborador que a la secció “El rincón de marcotegui” sol esser tendenciós,
poc precís i gens equànime en les seves informacions. Partint d’una crònica del 22
de setembre a la pàgina 19, referida a la política de la Federació amb els juvenils i
les funcions federatives envers aquests, el president mostra la seva indignació :
“Como es de costumbre en dicho informador, en lo tocante a esta Federación,
manifiesta su criterio sobre cualquier problema federativo sin tomarse, nunca,
la molestia de conocer nuestro punto de vista, es decir, que se limita a una visión unilateral, tendenciosa de cualquier problema que afecta a esta Regional,
lo cual, en varias ocasiones, han puesto en evidencia, no solamente a dicho
responsable del `rincón´, sino también a ese respetable diario de su digna Dirección”.
Puelles, no conforme amb els retret, encara suggereix que quan aquest cronista
s’hagi de referir a temes relacionats amb la Federació, consulti prèviament amb dita
entitat per ordre del director del Diari per una millor informació dels lectors. Ignoram si Damià Huguet tenia alguna relació amb aquesta secció. En tot cas podem
dubtar del tipus de llibertat d’expressió que pogués tenir un periodista, malgrat
fos de temes esportius, quan tot un president d’una federació esportiva suggereix
la supervisió pròpia dels escrits d’un mitjà de comunicació independent. És clar que
no sabem si aquestes cròniques eren tan tendencioses com denúncia Puelles o és
que realment no agradaven als qui es sentien al·ludits.
Passem al següent document i que si que sabem cert té relació amb Damià Huguet.
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El 10 d’octubre de 1972 Juan Lladonet Escalas es dirigeix al director del Diario de Mallorca aleshores situat a Via Roma, 37 demanant que li publiquin un comentari que, segons manifesta, té la intenció de reconsiderar objectivament uns fets sense voler
ofendre a ningú. Després de dita petició escrita comença un text encapçalat amb aquest
títol: “Comentario sobre una fotografia de los incidentes ocurridos en Campos”.
Mitjançant aquest document podem establir que la foto va ser publicada a primera
plana del Diario de Malorca el dimarts 10 d’octubre de 1972 baix el títol “Lamentable
espectáculo”. En la tercera frase comencen les critiques a l’autor de la foto.
“La persona que haya enviado esta foto al periódico, ha demostrado mucho gancho
periodístico y hasta puede ser que le den algún premio más adelante, pero con su
vanidad y ceguera ha causado un terrible daño a los habitantes de esta villa al haber
enjuiciado los incidentes desde el punto de vista subjetivo y sensacionalista.”
Segons el parer de Lladonet el que queda encobert és que el futbolista havia provocat el públic i això és intolerable encara que s’hagués llançat una botella al cap a un
jutge de línea per part d’aquest públic i el que pretenia el futbolista era recriminar
aquesta acció brutal.
“ Un jugador del equipo visitante cometió una falta gravísima al saltar del terreno de juego y enfrentar-se a todo un público nervioso, provocándole con su
acción justiciera de querer recoger una botella que había alcanzado a un juez
de línea y poder mostrar esta señal de evidencia al arbitro, cuando lo más evidente debía ser el ¿chichón? del juez de línea. (...) El jugador visitante siguiendo
con su impertinencia hacia el público, agarro la botella, sin soltarla ante las
demandas de un pequeño sector del público, que sintiéndose agraviado en su
hombría se lanzó sobre el jugador con la intención de que soltase la botella,
cosa que no hacia el jugador, y es el momento que nos muestra la foto.”
És surrealista que Lladonet pugi justificar un grup d’homes que a les clares volen
apallissar-ne un altre adduint que només li volen decantar una botella. La carta continua dient que els jugadors mai han de desafiar el públic ja que el públic ha pagat
per tal que el jugador pugi exhibir el seu joc comparant aquest amb una vedette. El
jugador hauria estat el provocador i el qui havia d’assumir les conseqüències de la
pèrdua del control del públic. Així mateix Lladonet no nega que violència sigui intolerable però deixa clar, una i altra vegada en la seva versió, que qui prengué foc a la
metxa va ser el jugador. I en referència a la foto:
“Hubo tristes incidentes y un espíritu deportivo roto. La imagen lo dice con elocuencia: la persona que hizo esta foto, sabrá que desgraciadamente hechos como éste o
similares ocurren con demasiada frecuencia, pero también sabrá que fotos como la
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publicada, abundan por su escasez. Allá esta persona con su conciencia, porque los
hechos más desenfrenados y desastrosos pueden tener su justificación.”
El text acaba amb una exculpació dels membres del públic i continuant la critica als
esportistes que “con sus acciones marrulleras” exalten els ànims del públic arribant
a situacions que “le pueden ocurrir a Vd., en su pueblo o en su ciudad”
Pot ser aquí sigui un bon moment per transcriure el text que en el marge esquerre
de la fotografia acompanyava aquesta en la portada del Diario de Mallorca d’aquell
dimarts 10 d’octubre de 1972. Això ens permetrà valorar si hi havia mala intenció
en la publicació -i per tant era comprensible que alguns sortissin a defensar el poble
de Campos- o si contràriament pretenia corregir aquestes conductes que mostrava
la imatge. El text és el següent:
“Lamentable Espectáculo -és el titular de la columna- Partido Campos-Murense. El jugador Timoner, del equipo visitante, abandono el terreno de juego
para recoger la botella que había alcanzado a un juez de línea. Era el objeto
arrojadizo que los hinchas locales alejaron de la cancha para eliminar su constancia. Timoner se hizo con la botella i detrás de él corrió un nutrido grupo de
enloquecidos seguidores del Campos. Timoner se arriesgaba a lo que se ve en
la fotografía. Se arriesgaba a la agresión, a las consecuencias de la perdida de
control, a la violencia intolerable en un campo de juego donde se supone que
solo debe haber contienda deportiva. No fue así. Hubo ausencia de razón y
casi demencia. Hubo tristes incidentes y un espíritu deportivo roto. La imagen
lo dice con elocuencia. Vemos (il·legible en el nostre exemplar) i sentimos pena.
¿Seguirán repitiéndose a menudo estos incidentes? Si la respuesta es afirmativa solo resta solicitar su condena y el posterior castigo. “
Datat a Campos l’11 d’octubre del 1972 tenim un full mecanografiat i amb dinou
signatures dirigit al director del Diario de Mallorca. Mitjançant aquest carta, un grup
de 12 subscriptors -sembla que a l’hora de signar s’afegiren set persones més- notifiquen al responsable del periòdic que els doni de baixa a efectes immediats de la
seva subscripció. Passen a exposar els motius d’aquesta decisió que no són altres
que la fotografia de la portada del dia anterior.
El primer punt que destaquen és el que consideren “conducta anti-camponense a
ultranza de su corresponsal en ésta D. Damián Huguet Roig” ja que només ha mostrat
una cara de la moneda deixant sense inculpar als visitants. Segons els autors de la
carta -alguns d’ells amb un cert nivell acadèmic però amb un nivell d’argumentació
infantil- l’entranador del Murense, Brondo, havia també practicat la violència “dando
una patada al jugador local Jaume en el sitio opuesto a salva sea la parte, y como
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consecuencia de la cual dicho jugador tuvo que ser sacado a brazos de sus compañeros” . Per tant Huguet, obviant les malifetes de l’entrenador del Murense, “ha presentado el pueblo de Campos como instigador, agresor y único culpable, siendo así
que es todo lo contrario”.
Un segon punt constitueix un retret d’aquests subscriptors al mateix “Diario de Mallorca” del qual consideren que ha tengut una conducta inadequada per acceptar la
publicació d’una fotografia feta per una persona que només ha donat una versió. És
aquí quan el to de la carta puja i es qüestiona que l’autor pugui ser considerat literalment “un fill del poble”. La carta fonamentalment insisteix amb la idea que el
diari ha sacrificat la veritat per aconseguir sensacionalisme. En conjunt el document
és un flagrant atac a la figura de Damià Huguet com palesa la frase final: “No comprendemos, finalmente, como este Periódico admite como corresponsal a una persona que en muchas ocasiones y, especialmente en la presente, ha demostrado como
mínimo poca madurez de juicio.” Pensam innecessari esmentar els noms dels signats
d’aquesta carta que bàsicament reflecteix el nivell d’ostracisme i miopia dictatorial
que campava per la vila molt més intensament que l’autocrítica i la maduresa cívica.
Si hem esmentat el nom de l’autor de la primera carta ha estat perquè consideram
que el seu to és més ponderat i en cap moment arriba a desacreditar tan nèciament
a Huguet com la segona de la qual segurament els seus autors es sentirien penedits.
Com a mínim per haver dit que Huguet no era o no mereixia ser fill de Campos.
Hem de donar compte a continuació del document datat a Palma el 15 d’octubre de
1972. Exceptuant dos paràgrafs introductoris i el darrer de tots, és la versió mecanografiada de la carta manuscrita ja esmentada de Juan Lladonet Escalas que signa
com a subscriptor i campaner domiciliat a Palma.
Aquest senyor es lamenta de que no hagin publicat la seva carta que envià dia onze
i que espera arribi a publicar-se donat igualtat d’oportunitat als lectors de donar la
seva opinió, com troba que té per costum fer el Diario de Mallorca.
El cas és que el signant de la carta, a més de ser testimoni directe dels esdeveniments, ha seguit amb perplexitat les reaccions de la premsa i les troba incompletes.
Segons Lladonet dia 10 d’octubre apareixia un escrit al Diario de Mallorca que donava tota la culpa als seguidors locals i dia 11 un altre escrit en el qual s’atribuïa la
violència a només un grup o fins i tot algú aliè al Campos. La confusió es podria esvair
si donessin veu, segons Lladonet, a altres opinions que sembla no són acceptades
pel mitjà de comunicació. Els lectors són els qui han d’interpretar el que va succeir
“dejando al margen demagogias, axiomas, utopías y tergiversaciones” .
El que continua és el mateix que l’anterior carta exceptuant un darrer paràgraf com
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dèiem al principi referint-nos a aquest document. En aquest paràgraf llegim: “Ya,
para no hacer más extensa esta carta, solamente explicar que la imagen que nos
muestra la foto -aunque no lo parezca-, no tuvo ninguna consecuencia, para las personas que en ella se ven. “
Resten encara dues quartilles trameses pel president de la Federació Balear al director del Diario de Mallorca, una datada el 18 d’octubre i l’altra el 20 del mateix
mes. En la de dia 18 Rafael Puelles crida l’atenció sobre unes inexactituds aparegudes
a la secció “El rincón de marcotegui” que ja havia estat objecte de queixes anteriorment però sense resultat com es queixa Puelles. S’indica que el dia següent als incidents del partit Campos- Murense la Federació de Futbol ja tenia la polèmica
fotografia i la va retenir en l’expedient incoat. S’evitava, segons el parer del president,
fer exhibicionisme i perjudicar el nom de Campos i Mallorca. La notícia no va sortir
de la Federació aclareix Puelles. Una dada que contrasta amb la del cronista. Així
tampoc seria cert que la mateixa Federació tingués unes altres fotos fetes per ella
mateixa i per tant distintes a les d’Huguet. No podem saber com arribaren les fotos
a la Federació. Hi arribaren contra la voluntat de Damià? Hi eren abans que al diari?
Hi van tenir res a veure les forces d’ordre públic? Preguntes que caldria intentar respondre.
La quartilla datada dia 20 d’octubre és un full de salutació imprès amb un espai mecanografiat on el president altre cop es dirigeix al director del Diario de Mallorca per
agrair-li la rectificació respecte als orígens de la publicitat dels incidents del Campos-Murense. Acaba amb aquest paràgraf:
“Era de especial interés para esta Regional Balear, el que se conociera que, aún
siendo posiblemente la primera conocedora y poseedora de dicha foto a afectos oficiales, estimó que en manera alguna debía divulgarse, ya que de ello no podía derivar
bien alguna para el buen nombre del Club, de la localidad, ni, en suma, de Mallorca,
cual así ha ocurrido publicándola.”
Entre aquests documents també hi figuren com hem dit al començament tres fotografies que sens dubte impressionaren el negatiu minuts o segons abans i després
de la publicada a la portada. Una d’aquestes fotografies mostra estès en terra un
home amb indumentària negra que ha de ser el jutge de línea que ha rebut l’impacte
de la botella. Entorn aquest home al manco dos jugadors del Campos i 4 persones
una d’elles aparentment hauria intentat assistir-lo ja que du en les mans una tovallola
i una botella de plàstic. Potser aquest home és el massatgista d’algun dels dos equips.
En la següent fotografia ja més apropada a Huguet, o havent fet servir l’objectiu
per apropar-se a l’escena, aquest mateix personatge està discutint amb diversos ju363

gadors mentre una altra persona que no va vestida amb roba esportiva els intenta
separar. En segon i tercer pla es veuen membres del públic dins el terreny de joc. La
tercera fotografia de mida més gran ens permet veure el jugador del Campos amb
el dorsal 10 que aguanta l’esfèric amb la mà i sembla parlar amb un altre persona
que no va ser enquadrada. Al seu costat esquerre un jugador del Murense amb les
dents i el puny de la mà dreta estrets. A l’altra banda l’àrbitre amb una mà alçada i
l’altra amb gest de voler tranquil·litzar el jugador.
A mode de conclussió i homenatge
En el llibre desè de La República Plató censura els poetes per mor que alimenten
les baixes passions de l’ànima. No pot ser que els herois d’Homer cridin, es lamentin
i es colpegin el pit acostant-se així a la vulgaritat de la condició humana que ha de
mirar d’autocontrolar-se. Plató conclou que expulsar la poesia de la ciutat ideal és
tan necessari com abandonar un amor primerenc que ja no és necessari sinó més
bé perjudicial. El poeta com a incitador a les baixes passions... curiosa i paradoxal
coincidència. En aquest cas i context que ens ocupa, el d’un poble de Mallorca el
1972, tanmateix hi hem de tenir en compte el provincianisme i incivisme a parts
iguales. És també un fet que encara mancaven pràcticament vint anys per l’arribada
de l’anomenada “teleporqueria” , de tota la violència i brutalitat que ens hem acostumat a empassar-nos per la Televisió -i ara per aquests nous formats digitals com
internet- on ja no saben el que han d’exposar per impactar a l’espectador. Vèiem,
en el present suposadament democràtic i obert de mires al món sencer, com els mitjans de comunicació sovint trien la irresponsable opció d’adequar els seus continguts
a la demanda matussera i populista del públic envers de fer el contrari: Transmetre
cultura per educar la ciutadania. Havent conegut Damià Huguet i ubicant-nos a l’any
1972 sens dubte la seva intenció, en el cas de la foto, era la de denunciar uns comportaments que distaven molt de ser modèlics. El poble -amb indubtables excepcions- es va sentir assenyalat i posat en evidència i, lluny de reconèixer aquella
errada, es va defensar atacant a l’autor d’una instantània que ens admira tant per la
sagacitat i valentia del seu autor com per l’ultramuntanisme i provincianisme dels
seus protagonistes. No podem dir fins a quin punt Huguet va perdre el control dels
fets i de les seqüeles que generaria la fotografia d’aquell diumenge d’octubre. Sabem
cert que l’afectaren força com ens ha manifestat la seva vídua, Magdalena Ballester,
algunes vegades. També ella ens ha recordat una de les frases que sovint havia sentit
en boca del seu espòs: Els intel·lectuals sempre han d’anar contra el poder.
Sens dubte Damià Huguet va ser un personatge peculiar i irrepetible dins el Campos
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de la segona meitat del segle XX que mereix amb escreix tots els homenatges que
se li puguin tributar. D’ell ens resta una obra artística multidimensional que sobreviurà i que hauria d’honorar qualsevol campaner. Va estimar molt Campos tal vegada molt més del que el poble el va estimar a ell. Enamorat incondicional com
pocs de la vila, de la cultura en majúscules i de la vida, segur que rebria amb satisfacció i entusiasme la notícia de la realització d’ aquestes primeres Jornades d’Estudis Locals. Sigui aquesta comunicació un modest reconeixement a la seva figura.
Addenda
Fins aquí el text que es llegí a les Jornades a les quals també es projectà una presentació amb diverses fotografies. Pensam convenient afegir a continuació algunes
aportacions que sorgiren del públic i alguns aclariments posteriors que se’ns feren
arribar. L’amic personal de Damià Huguet Guillem Mas i Forteza, qui havia estat entrevistat en el procés de recerca d’informació previ a la redacció del nostre treball,
va intervenir dient que no era cert que el poble deixàs de banda el Damià i que
aquest mai va ser repudiat com semblava transmetre el nostre punt de vista. La
seva opinió va ser compartida per la historiadora Francisca Oliver, també present a
les sessions. Sobre la seva postura, totalment respectuosa i sens dubte sincera ja
que tant Mas Forteza com Oliver entre d’altres, fundaren, una vegada mort el poeta,
una Associació d’Amics de Damià Huguet -l’activitat o presència de la qual desconeixem si és que no s’ha dissolta- , pensam sobre aquest punt de vista tanmateix, que
el que és cert és que no hi ha constància de cap gest -ni molt manco document- en
defensa de Damià Huguet . Un document, com ara una carta al diari, que dones suport des de Campos a Damià Huguet en aquell moments difícils hauria tengut rellevància i notorietat. Entenem que el que se’ns volia fer arribar amb la intervenció de
Guillem Mas era que no havíem de generalitzar. Ara bé el que nosaltres pretenem
és destacar la poca sensibilitat democràtica que des de molt de temps enrere ha manifestat el poble de Campos i podríem retrotreurer-nos als avalots antiliberals del
XIX i a un profund arrelament del caciquisme i l’esclerosi intel·lectual tendències
contra les quals Damià Huguet suposarà sempre un símbol per a molts. Ha de quedar constància que després de tants d’anys encara quan es va fer l’exposició Damià
Huguet, home de primera mà segons comentà l’encarregada de custodiar-la és varen
sentir més d’una vegada comentaris dient que aquella foto no havia d’estar penjada
dins Can Pere Ignasi. Certament alguns campaners emparen el nom de Campos per
girar-se contra Huguet i això no va ser prou criticat en els seu moment.
Vull agrair i assenyalar el fet que l’investigador Llucmajorer Pau Tomàs me va fer ar365

ribar una publicació en la qual es reproduïa la foto de Damià Huguet encara que no
donava cap indicació respecte a l’autoria ni procedència. En el llibre “El maravilloso
mundo del futbol” de 1976 editat per l’Editorial Cosmos veim la foto amb un text
just al seu costat:
“¡Alto! no es el camino a seguir. Los incidentes sólo encuentran un sendero
nefasto. Este jugador, al finalizar el choque, se halla solo ante el peligro. furibundos, desencajados, unos aficionados se disponen a frenar no muy ortodoxamente a uno de los protagonistas. Después de ese partido, por la actitud
llevada a cabo, se conoció la repulsa general. analizar estas circunstancias
pueden poner de manifiesto que un partido de futbol se ve rodeado de seguidores demasiado impulsivos. A los pocos dias, en mesa redonda el comité de
competicion estudia los hechos e impone justícia. “ Hay que acabar con estos
actos que sólo tienen el calificativo de desagradables” Es una conclusión, una
frase, son varios los que pueden quedar reflejados.”
Per acabar afegeixo l’extracte de dues entrevistes fetes una a la dona de Damià
Huguet, Magdalena Ballester el 18 de juliol de 2012 i l’altra a un empleat del Diario
de Mallorca; Joan Moger , dia 9 d’agost de 2012.
Magdalena Ballester comenta:
En Damià és cert que va rebre algunes telefonades anònimes amb insults.
En haver revelat les fotos les solia dur a Es Riskol per mostrar. Aquell cafè funcionava com a punt de trobada dels seguidors del futbol. En aquella ocasió, el
mateix vespre posterior al partit també les hi va portar i abans d’enviar-les al
diari tothom que era allà les va veure i les valoracions no eren dolentes. El problema va ser quan varen ser publicades.
En Damià es relacionava amb tothom, era molt accessible, i pens que si que hi
hagué algun cas de gent que li deixà de comprar material per mor de la seva
postura contrària a la urbanització de Es Trenc però no crec que fos representatiu. Tanmateix ell tenia molts de clients a Santanyí. Amb l’Ajuntament les relacions no impedirien que participes sempre amb algun text al programa de
festes. En certa ocasió i quan hi havia l’enrenou d’Es Trenc li posaren una multa
per aparcar un moment davant Can Lluís i ho varem atribuir a una geniada
del batle.
Quan havien de posar el seu nom a l’IES pens que realment va ser molt minoritària l’opinió dels regidors que van posicionar-se en contra i que altres alternatives com per exemple IES Sor Maria Rafela no tengueren massa opcions.
Informació aportada per Joan Moger:
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He treballat d’administratiu al DM des de 1957 fins a la jubilació. Confirm que la
foto va sortir a la portada de l’ABC, que com a mínim va tenir un ressò a nivell estatal. Comenta que els dilluns no sortia més que “La hoja del Lunes “ i que les repercusions començaren a partir de dimarts i dimecres.
Annex

Portada Diario de Mallorca
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Fotograﬁes del mateix rodet que la que fou famossa.
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Fotograﬁes del mateix rodet que la que fou famossa.
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La representació campanera
als tres primers campionats d´Espanya
de parcs infantils de trànsit (1965-1967).
Pau Tomàs Ramis

Els parcs infantils de trànsit i els campionats nacionals
El Ministerio de Educación Nacional publicà dia 29 d’abril de 1961 la normativa de
l’obligatorietat de l’ensenyança a totes les escoles primàries de les regles de seguretat en les vies públiques que estaven vigents en aquells moments a l’estat. L’ordre
dictada ho justiﬁcava d’aquesta manera:
La importancia de la circulación rodada, que constituye en nuestra época uno
de los aspectos más destacados de las relaciones humanas, así como el elevado número de vehículos y el de accidentes, dan carácter de urgencia a la
necesidad de implantar una enseñanza regular y metódica de las normas de
circulación no sólo para impedir que los escolares resulten víctimas de accidentes, sino para prepararlos a usar de las vías públicas en el día de mañana
con medios mecánicos de transporte, de suerte que, además de saber cómo
deben portarse, tomen conciencia de las responsabilidades que les afectan a
ese orden (…)
i és que al 1961 quasi la meitat de vianants ﬁnats en accidents a l’estat, concretament
el 43%, eren menors de quinze anys.
Així, aquesta ordre volia apropar als alumnes dels centres escolars a les normes de
1
circulació de trànsit i per això, entre d’altres mesures , el mateix 1961 s’instal·la a
Madrid el primer Parc Infantil de Trànsit, un centre que simulava els carrers d’una
2
ciutat que tengué tant d’èxit que la Jefatura Central de Tráﬁco es va haver de plantejar i posar en funcionament unitats mòbils que es desplegaven per vàries províncies espanyoles i se’n començaren a construir de ﬁxes per tot l’estat. L’èxit va esser
1
Algunes d´aquestes mesures, desenvolupades durant els anys posteriors, foren la celebració anual
del Dia sense accidents o concursos infantils de dibuix sobre temes relacionats amb el trànsit i les normes de circulació.
2
Referint-se a l´escola infantil de trànsit de Saragossa l´ABC en feia aquesta descripció: es como una
ciudad en miniatura en la que se han instalado la totalidad de las diferentes señales oﬁciales de circulación, los pasos de peatones e incluso un pequeño semáforo eléctrico. Por sus calles y avenidas, perfectamente delimitadas, los niños transitan en bicicletas, o a pie, o bien actúan de agentes. (3-VII.1963,
p. 13).
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també tan clar que al 1965 es convocà el I Campeonato Nacional de Parques Infantiles de Tráﬁco a Madrid; La Jefatura Central de Tráﬁco ha convocado el I Campeonato Nacional de Parques Infantiles de Tráﬁco que está orientado a estimular la
formación cultural de los niños en materia de circulación y en el manejo de determi3
nados vehículos.
Hi assistien representants de les diferents províncies de l’estat. De les Illes, durant
les primeres edicions, hi assistien infants dels Parcs Infantils de Trànsit de Palma, de
4
Sa Pobla i de Campos, les tres localitats que gestionaven els tres únics parcs d’a5
questes característiques de l’illa i que segons una crònica de l’època realizan una
gran labor dentro de la policía pedagógica emprendida por la Jefatura Central de
Tráﬁco en colaboración con los maestros nacionales y colegios privados. (…) han
servido para que cerca de 5000 niños hayan aprendido las enseñanzas básicas del
6
Código de la Circulación (…)
L’ordre de 1961 destinava una hora cada mes a l’ensenyament teòric de les normes,
dividida en quatre lliçons de quinze minuts, i les classes pràctiques establien que per
a menors de nou anys només es donarien nocions de vianants, de nou a onze anys
s’hi sumaran les de ciclista i conducció d’animals aïllats o en grup i a partir d’onze
anys coneixements útils per a conductor de vehicles agrícoles o amb motor.
I tot i que al 1965 ja s’havia celebrat el I Campionat Nacional de Parcs Infantils, no
serà ﬁns al 1967 quan, a través d’una Ordre Ministerial del Ministerio de la Gobernación, s’estableixen les bases per regir la creació i reglamentació dels Parcs Infantils
de Trànsit, ordre que havia d’esser aprovada per la Jefatura Central de Tráﬁco.
La intenció era la de crear un Parc Infantil de Trànsit a cada capital de província i a
MASCARELL, J.: “Campeonato nacional de parques infantiles de tráﬁco” La Vanguardia española. 11III-1965, p. 6.
4
Nota apareguda a La Vanguardia Española en motiu de la inauguració d´aquest Parc Infantil de Trànsit;
En la villa de La Puebla se ha inaugurado un parque infantil de tráﬁco, dotado de todos los detalles inherentes al tráﬁco y sus problemas, que en la isla resultan acuciantes. La idea nació de un poblense
que dio involuntariamente muerte a un niño con su coche. (VIDAL ISERN, A.: “Parque infantil de tráﬁco”.
La Vanguardia española. 27-II-1965, p. 6).
5
Tres parcs a l´illa que si ho comparam amb la resta de l´estat eren un promedi alt. Per exemple, segon
ens informa l´ABC (20-XII-1969), p. 55, la provincia de Biscaia no en tenia cap encara al 1969 i que la
localitat de Basauri es plantejava construir el primer.
Al 1967 en total n´hi havia 25, la construcció dels quals corria a càrrec de particulars o diferents entitats
als que posteriorment la Jefatura Central de Tráﬁco subvencionava amb un 10% del seu valor, descomptant el preu del sòl. Fins i tot hi havia empreses, com Industrias Yor, ubicada a Sevilla, que es dedicava
a la construcció i completa dotació d´aquests parcs infantils de trànsit. Ells mateixos es qualiﬁcaven
com; ¡¡Industrias Yor, el ángel tutelar del niño!! (ABC, 10-III-1967, p. 75).
6
RODRÍGUEZ, J.A.: “Estos días se celebrarán las pruebas para seleccionar los tres equipos que representarán a Baleares en Madrid”. Diario de Mallorca. 5-III-1966. Pàg. 13.
3
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ciutats de més de 50.000 habitants en una campanya que s’anomenà Difusión de los
parques infantiles de tráﬁco.
La preocupació per les normes viaries a les escoles de Campos
Aquesta preocupació per l’ensenyament i aprenentatge de les normes de trànsit, a
banda d’esser obligatòria, a les escoles de Campos era ben present i vigent. Un document sense datar, però que presumiblement sigui del principis dels anys seixanta,
conservat a l’arxiu de l’actual CEIP Joan Veny i Clar en deixa constància a través d’una
activitat que es celebrava a la vila consistent en un concurs de preguntes sobre normes de circulació que es detalla i transcriu a continuació:
De la Sección Segunda:
Miguel Ramis Roser
Ramón Ducrós Fitó
Bartolome Ferrer Mas
De la Sección Tercera:
Angel Ginard Mateu
Antonio Manresa Ferrer
Guillermo Vanrell Ballester
CIRCULACIÓN:
El incremento de la Circulación trae consigo grandes problemas.
La Escuela, que prepara para la vida, no regatea esfuerzo para divulgar las
normas del tráﬁco porque comprende que una instrucción adecuada para circular debe comenzar en los primeros años y la Escuela debe, y así lo hace,
adiestrar jugando, y formar esa conciencia responsable tan necesaria para
que la circulación en las calles y carreteras deje de constituir el gran problema
social que representa actualmente.
A continuación, va a dar comienzo el Concurso de preguntas para peatones
y conductores. Cada Sección ha escogido tres de sus mejores alumnos y entre
ellos ha de salir el campeón de la clase en Normas de Circulación. El Sr. Alcalde,
que es el Paladín de la Circulación en nuestra localidad, ha otorgado bonitos
premios para cada Campeón de Clase.
Deixant de banda altres activitats, que de totes formes indiquen l’interès dels centres
escolars campaners per l’educació vial, serà durant el curs escolar 1964-65 quan es
remet a les escoles de Campos el reglament aprovat per participar en aquell I Cam373

peonato de España de Parques Infantiles de Tráﬁco. La còpia que es conserva a l’arxiu
del CEIP Joan Veny i Clar du el número de registre d’entrada 116 i està datat el 28 de
gener de 1965.
Un reglament que consta de 22 articles que, ja que la documentació relacionada amb aquest procés a Campos de què disposam es escassa, transcriuré en la
seva totalitat. D’aquesta forma farem més entenedora la voluntat i interès dels organitzadors, les bases, del concurs, el desenvolupament de les proves, els premis
pels concursants…
Asunto: Primer Campeonato de España de Parques Infantiles de Tráﬁco
REGLAMENTO
Participación
Artículo 1º.- La Jefatura Central de Tráﬁco organiza para el curso escolar 1964965, el primer CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PARQUES INFANTILES DE
TRAFICO.
Artículo 2º.- En este torneo podrán participar todos los Parques Infantiles de
Tráﬁco existentes o aquéllos que se inauguren antes del 1º de marzo de 1965.
Artículo 3º.- Los encargados de las instalaciones actualmente en funcionamiento, que deseen participar en esta competición, deberán enviar solicitud de inscripción a la Sección de Divulgación de la Jefatura Central de
Tráﬁco, a través de las Jefaturas Provinciales correspondientes, antes del día
31 de enero próximo.
Artículo 4º.- Podrán tomar parte todos los niños nacidos entre el 13 de mayo
de 1950 y el 31 de diciembre de 1957, y para ello deberán contar con la expresa autorización de sus padres o tutores.
Artículo 5º.- El Campeonato de España de Parques Infantiles de Tráﬁco, comprenderá sucesivamente:
1º.- Torneo Eliminatorio Local.
2º.- Torneo Nacional.
Torneo Eliminatorio Local
Artículo 6º.- En el transcurso del período comprendido entre el 1º de febrero
y el 31 de marzo, cada Parque inscrito deberá hacer un particular esfuerzo con
el ﬁn de examinar el mayor número posible de niños. Estos exámenes consistirán en una prueba práctica de comportamiento en la pista y en la contestación correcta de unos tests.
Artículo 7º.- Al cumplirse el plazo indicado en el art. 6º, cada Parque designará
un equipo compueto por 4 alumnos, escogidos por su total competencia, como
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peatones, ciclistas y automovilistas. Estos niños pueden pertenecer a la misma
escuela o a otras diferentes, y representarán al Parque en el Torneo Nacional
y, en su caso, en el Internacional.
Artículo 8º.- Serán designados otros 4 alumnos en las mismas condiciones,
destinados a reemplazar a los titulares que pudiesen causar baja por razones
imprevistas y que serán llamados por orden de puntuación.
Artículo 9º.- El Jefe de equipo será el encargado del Parque, uno de los monitores o un maestro especializado.
Artículo 10º.- Los niños seleccionados recibirán una medalla conmemorativa
y serán obsequiados con el viaje y la estancia en Madrid para participar en las
pruebas correspondientes al Torneo Nacional.
Artículo 11º.- El jurado que se encargará en cada provincia de seleccionar el
equipo, deberá estar integrado por representantes de la Jefatura Provincial
de Tráﬁco, Ayuntamiento, Inspección de Primera Enseñanza y del Organismo
o Entidad patrocinadora del Parque y, en su caso, de aquellas personas que, a
juicio del Jefe Provincial, deberán ser invitadas a participar en el mismo.
Torneo Nacional
Artículo 12º.- Esta fase del Campeonato de España de Parques Infantiles de
Tráﬁco tendrá lugar en Madrid, en la primera quincena de mes de abril de
1965.
Artículo 13º.- Los equipos representativos de las distintas provincias deberán
presentarse en Madrid la víspera de la prueba. Los jefes de equipo serán los
responsables de los niños durante el viaje y estancia en Madrid.
Artículo 14º.- Los gastos de transporte y de estancia de los equipos correrán a
cargo de la Jefatura Central de Tráﬁco.
Pruebas
Artículo 15º.- Los equipos serán sometidos a las pruebas siguientes:
1º.- Prueba teórica relativa a señalización de vías públicas.
2º.- Prueba teórica referida a las reglas de circulación.
3º.- Prueba práctica de conducción en un circuito.
4º.- Prueba práctica de manejo de bicicletas.
Artículo 16º.- Prueba de señalización
Los participantes tendrán que designar en un cuadro en el que ﬁguren 20
señales de circulación, 5 que no estén incluídas en el vigente Código español
de la Circulación. Para realizar esta prueba se ﬁjará un tiempo límite de 3 minutos.
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Artículo 17º.- Pruebas sobre reglas de circulación
Esta prueba consiste en señalar, en un período de 5 minutos 5 infracciones existentes en un cuadro donde se presentan 10 casos de circulación.
Artículo 18º.- Prueba sobre un circuito
Durante 10 minutos, los componentes de cada equipo circularán, bien en bicicleta o conduciendo un Kart de motor, por una pista en la que hallarán distintas situaciones de circulación ante las cuales han de comportarse
correctamente.
Policias de tráﬁco se encargarán en la posta de comprobar y señalar las infracciones.
Artículo 19º.- Prueba práctica de manejo de bicicleta
Esta cuarta y última prueba se desarrollará en una pista especialmente dispuesta al efecto. Los candidatos tendrán la posibilidad de familiarizarse antes
con las bicicletas que utilizarán.
Artículo 20º.- Jurado
Será designado oportunamente por la Jefatura Central de Tráﬁco.
Artículo 21º.- Clasiﬁcación
A ﬁn de compensar las ventajas que puedan derivarse de la diferencia de edad
entre los participantes, se dará mayor importancia a las pruebas prácticas que
a las teóricas, de tal forma que, una vez establecidas las caliﬁcaciones, con la
misma base de puntuación para ambas pruebas se les aplicarán los siguientes
coeﬁcientes:
Pruebas teóricas:
( 1ª ……. 0,5
( 2ª ……. 0,5
Pruebas prácticas:
( 1ª ……. 1
( 2ª ……. 1,5
Ejemplo: si se establece la base de puntuación de 1 a 10, y un concursante obtuviese la máxima puntuación en todas las pruebas, su caliﬁcación deﬁnitiva
no sería de 40 puntos, sino de
Puntos
Coeﬁciente
Punt. Def.
Pruebas teóricas
(1ª… 10
0,50
5
(2ª… 10
0,50
5
Pruebas prácticas
(1ª… 10
1,—10
(2ª… 10
1,50
15
____
Caliﬁcación deﬁnitiva 35
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Artículo 22º.- Recompensas
Se entregará una copa al parque cuyo equipo se haya clasiﬁcado en primer
lugar y una reproducción en miniatura a cada uno de sus componentes.
También se entregará una copa al niño que haya obtenido el primer lugar en
la clasiﬁcación individual.
Además se establecen un primer premio de 100.000 pesetas y un segundo de
50.000 para los Parques cuyos equipos representativos hayan quedado
Campeón u Subcampeón, respectivamente, importes que destinarán a la
mejora de sus instalaciones.
Asimismo, al ser este campeonato base para la selección del equipo nacional
que ha de asistir a la Copa Escolar Internacional de 1965, que se celebrará en
Hamburgo (Alemania) los que resulten elegidos contarán, además, con el premio de este viaje y el orgullo de representar a España en una competición internacional.
Igualment es conserven als arxius del centre públic campaner els reglaments del II i
III campionat celebrats en els cursos escolars 1965-66 i 1966-67.
Les modiﬁcacions del reglament del curs 1965-66, remès pel Ministerio de la Gobernación, Jefatura Central de Tráﬁco a la Escuela Nacional Graduada de Niños, Campos
del Puerto, respecte al reglament de 1964-65 ja transcrit no són gaire nombroses
però n’hi ha algunes que mereixen, al manco, fer-hi referència.
Al primer article s’hi especiﬁca que; La Jefatura Central de Tráﬁco convoca para el
curso escolar 1965-1966, el II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PARQUES INFANTILES
DE TRAFICO, que será patrocinado por las Firmas “Schweppes” y “La Casera”.
És curiós comprovar gràcies a aquest primer article del reglament que els actes del
campionat havien trobat patrocinador en dues ﬁrmes de refrescs com eren Schweppes i La Casera. Entre els documents conservats a l’arxiu del CEIP Joan Veny i Clar hi
ha un exemplar dels carnets que s’entregaven als infants on s’anotaven els punts
aconseguits com a conductor de vehicles infantils i del que més endavant en tornarem a parlar. La caràtula d’aquest carnet, a banda d’especiﬁcar que es tracta del II
Campeonato de España de Parques Infantiles de Tráﬁco, hi diu Organizado por la Jefatura central de tráﬁco y patrocinado por Schweppes y La Casera, fent la publicitat
pertinent dels patrocinadors.
A l’article número 4 s’especiﬁcava quines eren les edats dels infants que hi podien
participar. Havien d’haver nascut entre dia primer de maig de 1951 i dia primer de
maig de 1957.
A l’article número 7 també hi ha una innovació important respecte al reglament an377

terior quan hi diu; Estos niños, que pueden ser de uno u otro sexo y pertenecer o no
a la misma escuela, (…), per tant es deixava clar que no només hi participaven els
nins, sinó que les nines hi tenien també els mateixos drets, fet que el campionat d’un
any abans no deixava clar.
Aquell any, els quatre participats millor classiﬁcats al campionat que es celebraria a
Madrid dia 29 de març
quedarán seleccionados como integrantes del equipo que representará a España en la IV Copa Escolar Internacional, que se celebrará en 1966 en Copenhague (Dinamarca). Los que hayan obtenido el 5º y 6º puestos serán elegidos
reservas. I l´article 22è titulat IV Copa Escolar Internacional especiﬁcava que
Los niños seleccionados para representar a España en esta prueba habrán de
ser sometidos a especial entrenamiento durante 4 ó 5 días antes de partir para
Dinamarca. Una vez conocida la fecha exacta de actuación en Copenhague,
se determinará si habrán de permanecer en Madrid desde que ﬁnalice el Torneo Nacional hasta el momento de iniciar el viaje al extranjero o si regresarán
nuevamente a sus hogares hasta que sean convocados de nuevo en Madrid
con tal objeto.
El reglament del III Campionat, celebrat durant el curs 1966-67 a Madrid, durant el
dia 22 d’abril, i del que també es guarda còpia a l’arxiu de l’escola pública de Campos,
té com a fet més destacat la desaparició del patrocini tant de Schweppes com de La
Casera. La resta és molt semblant als reglaments anteriors amb la salvetat que aquell
any la V Copa Escolar Internacional es celebrava el mes de maig a Roma (Itàlia) i hi
eren seleccionat els vuit millors infants.
Està clar, amb tot això, que es volia posar èmfasi en l’educació i els centres educatius
a l’hora de divulgar les normes de circulació als infants;
Los parques infantiles de tráﬁco son un encomiable ensayo que deben llegar a
todos los centros de enseñanza. Cada colegio, cada instituto debe ser en mayor
o menor medida, un parque de tráﬁco en el que el alumno aprenda, sin esfuerzo,
7
en el juego, las normas elementales del Código de la Circulación. Un altre article
hi incidia encara més; (…) interesa en tan gran manera que los niños crezcan
instruidos y educados en esta materia, mucho más importante para su futuro
que el conocimiento de diversas bagatelas que la pedagogía tradicional consi8
dera imprescindible. I encara un altre deia; El aprendizaje así organizado es un
7
8

FAFIAN, E.: “Factores de seguridad en la circulación”. La Vanguardia española. 27-V-1967, p. 47.
“Los niños y los coches”. La Vanguardia española. 19-III-1966, p. 15.
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delicioso juego al que muchos padres tienen tanto que agradecer: sin ningún
peligro, los chicos pasan un buen rato distraídos…, sin dar la lata en casa. 9

La documentació guardada a l’escola referent als alumnes que participaren en els
tres primers campionats de parcs infantils de trànsit
La carpeta Parque Infantil Municipal de Tráﬁco, és el lloc on durant més de quaranta
anys s’han guardat els documents que ﬁns ara he transcrit i també els que fan referència a les proves i resultats realitzats a Campos referents a aquest concurs de petits
vianants i conductors. El primer que vull transcriure és una taula de solucions, sense
datar, per tant pot pertànyer tant al I com al II, com al III campionat. Pareix que
aquesta taula és la clau de correcció per la prova que recollia l’article 17 del reglament, que recordem que deia:
Artículo 17º.- Pruebas sobre reglas de circulación
Esta prueba consiste en señalar, en un período de 5 minutos 5 infracciones existentes en un cuadro donde se presentan 10 casos de
circulación.
Així, per tal de facilitar la feina als mestres i correctors dels tests i de les proves, el
que remetia la Jefatura Central de Tráﬁco era el següent:
JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO
Solución de los tests gráﬁcos sobre circulación.- Claves para el profesor.
Instrucciones. El profesor advertirá previamente a los alumnos que se supone
que todos los vehiculos y peatones están en movimiento, menos el nº 3 de
la lámina 4.
Lámina núm. 1
Lámina núm. 2
Lámina núm. 3
Lámina núm. 4
1 M;
1 M;
1 M;
1 B;
2B;
2 M;
2 B;
2 M;
3 M;
3 B;
3 M;
3 M;
4 M;
4 M;
4 B;
4 B;
5 B;
5 B;
5 B;
5 M;
6 M;
6 M;
6 M;
6 B;
7 B;
7 B;
7 B;
7 B;
8 B;
8 B;
8 B;
8 M;
9 M;
9 B;
9 M;
9 B;
10 M;
10 M;
10 M;
10 M;
Nota.- B = Bien
M = Mal
9

“La circulación”. ABC. 14-IX-1969, p. 110.

379

Per desgràcia no s’han conservat, o no he pogut localitzar, els tests amb les preguntes
que es feien, per tant no podem comprovar la correspondència pregunta-resposta
ni datar amb exactitud aquesta plantilla.
Documentació conservada sobre el I Campionat 1965
El primer document que transcriuré és un full solt, sense poder-ne determinar el remetent, que especiﬁcava les proves que els infants classiﬁcats haurien de realitzar a
Madrid, i d’entre els tres punts de què consta, el tercer és sens dubte el més curiós:
1º.- Antes del 18 de Abril deberá remitirse a Madrid, por la Jefatura de Tráﬁco
de Baleares, el resultado de las pruebas realizadas por los niños de cada
equipo que vaya a Madrid, asi como la autorización ﬁrmada por los padres
de los niños, con arreglo al modelo que se acompaña. Tambien se comunicará
el nombre y profesión del Jefe de cada equipo.
El equipo de cada Parque Infantil y el Jefe del mismo deberán estar en Madrid
el día 3 de Mayo, por lo que saldrá ese dia a la hora que se les indicará en
avión para la capital de España y estarán de regreso en sus respectivos domicilios el dia 6 de Mayo.
2º.- La pruebas que han de realizar los niños en Madrid el dia 4 de Mayo serán
entre otras las siguientes:
De las 6 colecciones de 5 láminas de tests gráﬁcos sobre señalización, deberá
ser resuelta una de ellas por cada alumno en un tiempo limite de 3 minutos,
consiste en identiﬁcar, entre 20 señales de circulación 5 que no son utilizadas
en España, por no estar incluidas en el Código de la Circulación (se acompaña
un folleto informativo de la señalización vigente).
De las 6 colecciones de 4 láminas de tests gráﬁcos sobre circulación, que los
alumnos habrán de resolver en un tiempo limite de 5 minutos, la prueba esta
consiste en indicar las infracciones existentes en una de las láminas.
3º.- Prueba práctica, sobre un circuito, durará 10 minutos, los componentes
de cada equipo circularán bien en bicicleta o conduciendo un kart de motor
por una pista, en la que se hallarán distintas situaciones de circulación ante
las cuales han de comportarse correctamente.
También desarrollarán una prueba práctica de manejo de bicicleta en una pista
dispuesta al efecto que entre otras consistirá en demostrar el concursante su
pericia y habilidad, como montar y desmontar por ambos lados, girar indistintamente con igual destreza a un lado y otro, circular entre dos franjas paralelas próximas (40 cm. de separación durante 20 o 30 metros), marchar tan
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despacio como sea posible durante 30 segundos, etc. También deberán conocer las partes esenciales de la bicicleta y accesorios indispensables, según el
Código de Circulación.
Aquest any a Campos es va decidir que es participaria al campionat de parcs infantils
de trànsit i es dugueren a terme les proves pertinents seguint les indicacions de la
reglamentació que s’havia remès al centre escolar i les instruccions que tant el Ministerio de la Gobernación com la Jefatura Central de Tráﬁco havien considerat oportunes. Desconeixem quants d’infants participaren i les preguntes dels tests. Els que
sí sabem són els resultats ﬁnals i les puntuacions obtingudes pels quatre nins millor
classiﬁcats.
Parque Infantil de Tràﬁo de Campos del Puerto
Resultado de las Pruebas realizadas por los niños elegidos para constituir el equipo
representativo de este PARQUE INFANTIL
Nº
Nombre
1ª
2ª
3ª
4ª
TOTAL
1.Emilio Cayuela Guerrero
5
4´87 10
13´50 33´37
2.Antonio Obrador Font
4´25 4´87 10
12
31´12
3.Andrés Garcías Tauler
4´50 4´50 10
12
31
4.Luis Ledesma Arellano
4´30 4´50 10
12´20 31
Campos del Puerto, 12 de abril de 1965
Pedro Ponseti Olives [Signat]
Cal destacar la gran puntuació obtinguda a la tercera prova per part dels quatre millors infants, que si seguim el reglament i es seguí l’ordre establert era la Prueba práctica de conducción en un circuito. Un any després aquests infants reberen una
medalla per hom com a premi pels resultats obtinguts.
De les proves ﬁnals celebrades a Madrid podem citar el que escrigué J.A.
Rodríguez Hidalgo al Diario de Mallorca un any després; Esperemos que los mallorquines que el año pasado (referit a aquest 1965) lograron una excelente clasiﬁcación,
10
puedan en esta ocasión mejorarla (…) . Per tant els resultats que obtingueren a les
proves nacionals pareix que foren satisfactoris. El guanyador de les proves, en la categoria individual, fou Jorge Carrasco, de Tarragona.

RODRÍGUEZ HIDALGO, J.A.: “II Campeonato Nacional de Tráﬁco Infantil. Estos días se celebrarán las
pruebas para seleccionar los tres equipos que representarán a Baleares en Madrid”. Diario de Mallorca.
5-III-1966, p. 16.
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Documentació conservada sobrel el II Campionat 1966
El 1966 el patrocini de Schweppes i La Casera fou l’element més destacat d’aquesta
segona edició del campionat. Les dues marques comercials eren presents des dels
anuncis publicitaris que es publicaren a la premsa d’aquells dies, passant per les cròniques del concurs, ﬁns als carnets que es lliuraven als infants i dels que se’n conserva
un a l’arxiu del CEIP Joan Veny i Clar i del que en presento una imatge per comprovar-ne els detalls, tant en la seva caràtula com a la part posterior on es recollien les
dades dels infants i els resultats de les proves.
Aquest any el torneig eliminatori local, tal i com es va denominar, que es va celebrar
a Campos i d’on havia de sortir l’equip representatiu del Parc de Campos al II Campionat d’Espanya de Parcs Infantils de Trànsit, sabem que va comptar amb la participació de nins i nines de l’Agrupació Escolar Mixta i del Col·legi Parroquial i hi va
haver equips tant de nins com de nines, com ja especiﬁcaven les normes en aquell
article número 7 que ja he comentat anteriorment. De totes formes segons les informacions facilitades per Francisca Adrover Moll, al primer campionat celebrat l’any
abans, també ja havien participat nines, on quedà com a guanyadora la pròpia Francisca Adrover i obtingué com a premi una pepa. També sabem que al Parc de Palma
les nines no participaren per primer cop ﬁns un any després, al 1967.
Les proves a Campos es celebraren dijous dia 3 de març a les quatre del capvespre
11
a l´amplia plaza del Grupo Graduado , on estava ubicat el Parc Infantil de Trànsit
de Campos, es varen obtenir els següents resultats:
PRUEBAS
Media
Circulación Manejo Caliﬁcación
Teóricas Prácticas
Bicicleta Total
AGRUPACION ESCOLAR MIXTA
1.- Nicolas Verdera Huguet
9´75
10
15
34’75 CAMP. LOCAL
2.- Andrés García Tauler
9´62
10
15
34´62 S. C. L.
3.- Guillermo Taberner Burguera 9´75
10
14
33´75
4.- Damián Juliá Huguet
9´62
10
14
33´62
COLEGIO PARROQUIAL
1.-Pedro Juliá Campos
9´50
10
15
34’50
2.- Mateo Lladonet Moll
10
10
13´99
33´99
3.- Antonio Mas Roig
9´875
10
14
33´875
4.- Juan Mas Vidal
9´75
9´5
14
33´25
11

ROIG, M.: “Se celebró el concurso del Parque Infantil de Tráﬁco de Campos”. Baleares. 4-III-1966, p.8.
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EQUIPOS FEMENINOS
AGRUPACION ESCOLAR MIXTA
1.- María Moranta Ballester
2.- Catalina Cladera Sbert
COLEGIO PARROQUIAL
1.- María Lladonet Moll
2.- Juana García Riera

9´375
8´75

10
9

15
15

34’375 CAMP. LOCAL
32´125

9´125
9´625

9
9

15
14

33’125 S. C. L.
32´625

El resultat ﬁnal dels seleccionats per conformar l’equip campaner seleccionat pel
Campionat d’Espanya varen esser els alumnes; Nicolás Verdera Huguet i Andrés Garcías Tauler de l’Agrupació Escolar Mixta, i en Pedro Juliá Campos i en Mateo Lladonet
Moll del Col·legi Parroquial. Com a suplents varen ser seleccionats Antonio Mas Roig
del Col·legi Parroquial i en Guillermo Taberner Burguera de l’Agrupació Escolar Mixta.
I en el Campionat Local en Equips Femenins, també recollit en el document, va quedar com a campiona local na Maria Moranta Ballester de l’Agrupació Escolar Mixta i
12
na Juana Lladonet Moll, com a Subcampiona, del Col·legi Parroquial .
El document on es recullen totes aquestes dades i puntuacions acaba signat a Campos, amb data de 3 de març de 1966 i signat POR EL JURADO CALIFICADOR, P.D. Pedro
Ponseti Olives.
Uns dies més tard, el 10 de març, i a requeriment del cap Provincial de Trànsit, D.
Tomás Sastre Juan, es remet als organitzadors provincials del campionat la composició dels equips, tal i com quedaren conﬁgurats amb les proves realitzades dia 3 de
març:
Campos del Puerto, 10 de marzo de 1966
Sr. D. Tomás Sastre Juan
Jefe Provincial de Tráﬁco
Palma de Mallorca
Muy Sr. Mío: El Sr. Alcalde me manda su telegrama en el que pide con urgencia
relación de los componentes del equipo seleccionado para el CAMPEONATO
Les estadístiques de l´Institut Nacional d´Estadística treuen a la llum que aquell any, per exemple al
centre de l´Agrupació Escolar Mixta, d´alumnes d´entre 9 i 14 anys, infants que podien participar segons
les bases al concurs, hi havia 91 nins i només 28 nines. En total de matriculats al centre hi havia 153 nins
i 38 nines. Document de l´Instituto Nacional de Estadística. Estadística de la Enseñanza Primaria. Curso
1965-1966. Signat a Campos dia 7 de desembre de 1965 pel director Pedro Ponseti Olives.
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NACIONAL DE TRÁFICO. Debe manifestarle que se remitió el resultado de los
exámenes ﬁnales y relación de seleccionados y suplentes por correo certiﬁcado
nº 47, fecha de los 9 de los corrientes, lo cual supongo ya en su poder. Por si
acaso no hubiese llegado a su destino dicha relación, se la remito, nuevamente, incluyendo dos suplentes más, ya que había entendido que los suplentes debían ser solamente dos.
PARQUE INFANTIL DE TRAFICO DE CAMPOS DEL PUERTO
RELACIÓN de seleccionados y suplentes para tomar parte en el II CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PARQUES INFANTILES DE TRÁFICO.
1.- Nicolás Verdera Huguet
34´75 puntos
12 años
2.- Andrés García Tauler
34´62 “
13 “
3.- Pedro Juliá Campos
34´50 “
12 “
4.-Mateo Lladonet Moll
33´99 “
13 “
Suplentes
1.- Antonio Mas Roig
33´875 “
12 “
2.- Guillermo Taberner Burguera
33´75 “
13 “
3.- Damián Juliá Huguet
33´62 “
12 “
4.- Juan Mas Vidal
33´25 “
13 “
En mi anterior certiﬁcado nº 47, ya citado, incluía las autorizaciones de los
padres de los cuatro seleccionados. En el caso de que no lo hubiese ya recibido,
ruégole me lo comunique y los renovaremos.
En espera de que todo haya quedado solucionado, le saluda respetuosamente,
I la carta acaba sense signar, però amb tota seguretat era enviada per Pedro Ponseti
Olives, membre del jurat i director del centre de l’Agrupació Escolar Mixta.
De com fou el desenvolupament de l’esdeveniment, del concurs local a Campos, en
coneixem alguns detalls gràcies a la crònica que M. Roig va escriure al diari Baleares
dia 4 de març i que titulà Se celebró el Concurso del Parque Infantil de Tráﬁco de
Campos. Roig escrivia que Toda la población escolar de Campos se congregó en torno
al lugar de la prueba con gran alborozo e impaciencia por conocer el desarrollo del
concurso. También asistió muy numeroso público (…) i és que com podem comprovar
a la imatge adjuntada del fulletó publicitari es convidava a tot el poble a assistir-hi.
També el Diario de Mallorca, en un article escrit per J.A. Rodríguez, que titulà Estos
días se celebrarán las pruebas para seleccionar los tres equipos que representarán
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a Baleares en Madrid, se’n féu un ampli ressò, destacava entre d’altres coses el treball realitzat per D. Jaume Prohens, el mestre impulsor i encarregat de l’activitat.
Segons el diari Baleares presidia l’acte D. Antoni Nicolau, el batle de Campos, i les
demés autoritats de la vila. El Jurat de les proves era compost per D. Guillermo Bover,
sotscap de la Policia Municipal de Palma, D. José Menéndez, funcionari tècnic de la
Jefatura Provincial de Tráﬁco i D. Miquel Borrás, Policia Municipal encarregat de la
divulgació de les normes de circulació i trànsit. Igualment va assistir a part de l’acte
D. Tomás Sastre Juan, Cap Provincial de la Jefatura de Tráﬁco, que va haver d’anarse’n a Palma abans d’acabar les proves per sus muchas ocupaciones. Segons el Diario
de Mallorca D. Antoni Nicolau també formava part de jurat, on a més hi havia, a
banda dels ja citats, el director del Grup Escolar de Campos i el representat de la
casa Schweppes, D. Miguel Oliver Font.
13
Pareix, segons les cròniques de la premsa, que les primeres proves que hagueren
de realitzar tant nins com nines inscrits al concurs foren les de colcar amb bicicleta,
fer equilibris amb ella i la conducció de Karts amb motor. D’aquestes proves es varen
seleccionar a vuit infants que s’hagueren de sotmetre a noves proves pràctiques i
teòriques tant de senyalització com de normes de conducció. D’aquestes ja sortiren
els quatre guanyadors i els dos suplents que serien els que formarien part de l’equip
campaner al concurs nacional. Aquest foren Nicolás Verdera, Antonio Garcías, Pedro
Juliá i Mateo Lladonet. I com a suplents Antonio Mas i Guillermo Taberner. Noms
que ja coneixíem, tot i que hi ha un error a l’hora de consignar el nom d´Andreu Garcias, que es consigna com Antonio. Tot ells foren molt felicitats i encoratjats per fer
un bon paper a Madrid, al Concurs Nacional. Del concurs local femení, com ja sabem,
i ens en informa també Roig, quedà com a guanyadora na Maria Moranta i com a
subcampiona na Juana Lladonet, el cronista destaca que realizaron las mismas pruebas que los chicos con igual pericia técnica y conocimientos. L´article de J.A: Rodríguez a Diario de Mallorca també s´encarregava de recollir els noms dels infants
camapaners seleccionats.
Un cop les proves havien acabat de forma brillant i espectacular, segons les paraules
de Roig, el batle, D. Antoni Nicolau va cloure l´acte con el arriar de la bandera y la
interpretación de los himnos nacionales.
Les estadístiques de l´Institut Nacional d´Estadística treuen a la llum que aquell any, per exemple al
centre de l´Agrupació Escolar Mixta, d´alumnes d´entre 9 i 14 anys, infants que podien participar segons
les bases al concurs, hi havia 91 nins i només 28 nines. En total de matriculats al centre hi havia 153 nins
i 38 nines. Document de l´Instituto Nacional de Estadística. Estadística de la Enseñanza Primaria. Curso
1965-1966. Signat a Campos dia 7 de desembre de 1965 pel director Pedro Ponseti Olives.
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Com deiem abans el patrocini de Schweppes va propiciar també que s´obsequiés als
infants participants, autoritats i demés convidats amb refrescs i productes de la seva
marca comercial. M. Roig també ens informa que les càmares de TVE hi foren presents i que recolliren varis aspectes de la diada.
Els guanyadors d´aquest concurs gaudien durants uns dies d´un cert prestigi i múltiples reconeixements. La clara mostra es recull a l´article Noticiario de Campos que
Mestre Mateu escriu al Diario de Mallorca:
Debidamente invitados, asistimos al Parque de Tráﬁco, en donde podemos
decir que se había reunido toda la familia escolar de Campos del Puerto. Los
alumnos en formación esperaban a sus compañeros elegidos en la competición de tráﬁco que tomarán parte en Madrid en el Segundo Concurso Nacional
de Tráﬁco. Se encontraban allí don Antonio Nicolau, alcalde de esta villa, don
Cosme Prohens, además de los profesores y muchos familiares.
Al llegar los elegidos, dos del Grupo Escolar y del Colegio Fray Juan Ballester,
los cuatro uniformados fueron recibidos con “hurras” y una gran salva de
aplausos y juntamente con su acompañante y profesor don Jaime Prohens Mas
fueron despedidos por nuestro alcalde, quien les dijo que les despedía no como
alcalde sino como fundador del Parque Municipal y que estaba orgulloso de
ellos, les daba un empujón para alcanzar la victoria, y acabó diciéndoles que
aunque todos somos españoles llevaban ellos en su corazón el escudo de Campos, el cual debían defender con fe y amor.
Los aplausos se repitieron; poco después salían los muchachos en medio de
14
un gran entusiasmo.
La mostra d’aquest prestigi també es veu a la visita que un dia abans de partir a Madrid, els quatre infants guanyadors al Parc de Palma; Antonio Bisañez, Juan Bauzá,
Juan Socías i Miguel Becerril, fan al batle de Ciutat D. Màxim Alomar. I la recepció
que feren les autoritat palmesanes als infants un cop retornaren a l’illa després d’haver participat al concurs.
A més d’aquest equip palmesà, i del campaner, la composició de l´equip de Sa Pobla
era format per Antonio Vilches, Bartolomé Mir, Lorenzo Cañellas i Celió Ballester. A
més aquests equips eren tutoritzats en el viatge per un adult cada un que exercia
de cap de l´equip, com especiﬁcava l’article 9º del reglament. El de Palma pel policia
municipal D. Miguel Bauzá Buades, el de Sa Pobla pel mestre nacional D. Fernando
Contreras i el campaner el també mestre nacional D. Jaume Prohens Mas. Tota
14

MESTRE MATEU: “Noticiario de Campos”. Diario de Mallorca. 30-III-1966, p. 17.
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aquesta representació mallorquina propiciava que la represetnación de Baleares sea
15
la más numerosa de España.
Així, dia 27 de març, a les quatre de l’horabaixa, els tres equips representants de les
Illes Balears partien cap a Madrid. Un cop desplaçats a Madrid els representants
guanyadors dels parcs de trànsit de Palma, Sa Pobla i Campos es realitzaren les proves al Palacio de Deportes de la capital. Primer la prova de reconeixements de senyals
de trànsit, llavors les proves d’habilitat amb bicicleta i més tard la de karts. Els resultats ﬁnals varen fer que quedassin empatats dos nins de Jaén i un nin de Palma, en
Juan Bauzá, estudiant de primer curs de batxillerat, amb 30 punts. El desempat va
fer que l’Infant representant de Palma guanyés la prova i es proclamés campió d’aquest concurs. Segons ens informa la crònica del diari Baleares; Por equipos, el de
Palma de Mallorca se clasiﬁcó en cuarto lugar y los de La Puebla y Campos del Puerto
16
dentro de los diez primeros equipos . L’equip guanyador aquell any fou el de Jaén,
que seria el que representaria a Espanya al concurs internacional de Copenhague.
Documentació conservada sobre el III Campionat 1967
Tot i que no he aconseguit localitzar documentació sobre el III Campionat sabem per
les notes de premsa de l’època que aquest any, 1967, l’equip campaner tornà a participar a les proves que es celebraren a Madrid. Segons el Baleares; de los veintidós
equipos participantes, el palmesano habíase clasiﬁcado en noveno lugar y posterior17
mente los equipos de Campos y La Puebla . L’equip guanyador aquest any fou el de
18
Valladolid i el triomfador individual fou el també val·lisoletà Luis María del Caño y
del Caño.
Hi hagué un total de 88 infants participants, seleccionats d´entre més de 50.000, se19
gons informava l´ABC . Els parcs que hi enviaren participants, i per tant contra els
que hagueren de competir els infants campaners foren: Albacete, Alacant, Barcelona,
Egea de los Caballeros, Granada, Jaén, Sa Pobla, Las Palmas, Lleida, Palma, Salamanca, San Sebastián, Sevilla, Tarragona, Teruel, Tortosa, Valladolid, Castelló, Ponferrada i Gijón.

RODRÍGUEZ, J.A.: “Estos días de celebrarán las pruebas (…)”. Diario de Mallorca. 5-III-1966. Pàg. 13.
B.M.: “Juan Bauzá, de Palma, Campeón de Campeones”. Baleares. 30-III-1966, p.21.
17
“Campeonato de España de Parques Infantiles de Tráﬁco. Baleares”. 23-IV-1967, p.13.
18
El diari La Vanguardia Española, un any abans, havia qualiﬁcat el parc infantil d´aquesta ciutat com
uno de los mejores de España (31-V-1966, p.82).
19
“Campeonato de Parques Infantiles de Tráﬁco”. ABC. 23-IV-1967, p. 92.
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Annex

Carnet per participar al II Campionat de Parcs Infantils (AJVC)

Anvers del carnet amb les dades dels petits conductors (AJVC)

Fulletó de 1966 que publicitava l´acte a Campos i
convidava al poble a asistir-hi (AJVC)

Tríptic editat per la Jefatura de Tráﬁco en motiu
del II Campionat de Parcs Infantils (Col.lecció particular de l´autor)

Anvers del tríptic on s´hi donaven uns consell i recomanacions als infants a l´hora de circular tant
com a vianants com a conductors (Col.lecció particular de l´autor)
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