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
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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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