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Presentació

És una gran satisfacció com a batle, poder presentar-vos el llibre de les comuni-

cacions exposades durant les V Jornades d’Estudis Locals de sa Pobla, que varen 

tenir lloc els dies 23 i 24 de febrer de 2017, al centre de cultura sa Congregació.

Les Jornades d’Estudis Locals de sa Pobla representen una cita anual amb la 

divulgació de les investigacions fetes en l’àmbit del nostre municipi i referides 

a un gran ventall de temes com ara la història, la música, l’agricultura, els per-

sonatges…

Des dels seus inicis les Jornades d’Estudis Locals han comptat amb un elevat 

nombre de participants, tant de comunicants com de públic en general, tots ells 

interessats a conèixer i a fer conèixer tot el que fa referència al nostre poble. És 

aquesta gran participació el que ens anima a seguir endavant en l’organització 

de futures edicions.

“No es pot estimar allò que no es coneix”. És per això que és tan important com-

partir nous coneixements sobre el nostre poble. Divulgar el coneixement de les 

nostres arrels, de la nostra idiosincràsia, de la nostra gent… ens permetrà valo-

rar, respectar i estimar tot allò que tenim i que som.

Aquest llibre és el resultat final de la feina ben feta per tots els implicats en 

aquest projecte, organitzadors i comunicadors. A tots ells, moltes gràcies per la 

vostra implicació i, sobretot, per voler compartir les vostres investigacions i els 

coneixements, els quals quedaran com a testimoni de la història i patrimoni de 

sa Pobla per a properes generacions.

Poblers i pobleres, gaudiu del llibre que teniu en les mans, fruit de l’esforç i la 

dedicació d’unes persones que han investigat dins la memòria col·lectiva del 

poble.

Biel Ferragut Mir,  
batle de sa Pobla
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Presentació

La convocatòria de les I Jornades d’Estudis Locals de sa Pobla, organitzades 

l’any 2007 per la delegació poblera de l’Obra Cultural Balear, suposà un gran 

impuls a la investigació i a la transmissió de coneixements sobre el nostre poble. 

Ara, l’Ajuntament de sa Pobla ha agafat el relleu d’aquesta iniciativa, per mante-

nir viu l’esperit curiós d’adquirir i transmetre aquests coneixements relacionats 

amb el nostre municipi. És un compromís de caire cultural, científic, artístic i 

històric que tenim amb la nostra societat per tal de saber què hem estat, què 

som i, fins i tot, què podem i volem ser.

Les Jornades d’Estudis Locals volen donar respostes a diferents realitats des de 

camps i formacions personals molt heterogènies, un tret atractiu i característic 

d’aquesta iniciativa que remarca la tasca del capital humà que l’ha feta possible. 

Des de la regidoria de Cultura hi ha voluntat plena de seguir apostant per les 

Jornades d’Estudis Locals. Per mantenir l’essència i la qualitat de les publicaci-

ons, hem decidit de fer-ne una convocatòria bianual, amb la intenció de donar 

més temps a les persones que vulguin fer les seves comunicacions d’una mane-

ra més acurada i contrastada.

Ja per acabar, m’agradaria fer un agraïment públic a totes les persones que hi 

heu presentat les vostres investigacions, que ens heu obert nous camins i que 

heu establert noves línies de recerca. I també vull reiterar l’agraïment a la inicia-

tiva que tengué l’Obra Cultural Balear en definir les primeres Jornades. 

Una reflexió final: Ell coneixement ens fa més lliures.

Antoni Simó Tomàs i Canyelles,
primer tinent de batle i regidor de Cultura, 

Participació Ciutadana i Innovació
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MORTALITAT INFANTIL DE LA LOCALITAT  
DE SA POBLA (1705-1709)

Neus Rotger Bennàssar

OBJECTIUS I HIPÒTESI DEL TREBALL

L’oportunitat de realitzar un treball basat en el contacte directe amb les fonts 

historiogràfiques va fer que no perdés l’oportunitat per a descobrir part del pas-

sat de la meva localitat natal, sa Pobla. Entre tots els temes possibles, em va 

resultar atractiu centrar la present tasca en l’anàlisi d’un segment concret de la 

població, la infantil, en un període comprès entre el 1705 i el 1709, és a dir, els 

primers anys del segle XVIII.

L’anàlisi d’aquesta temàtica ha estat desglossada en diferents apartats, adequats 

a la informació que podien oferir les fonts. Així, veiem que les dades han permès 

elaborar la síntesi de quatre blocs que compleixen quatre objectius diferents. 

El primer bloc es centrarà en l’anàlisi dels aspectes demogràfics com són: La 

dinàmica de naixement i morts infantils a sa Pobla (1705-1709); Els bessons; La 

distribució dels sexes en els batejos i en els albats; Edat de mort; El temps trans-

corregut entre el naixement i el bateig; Els batejos per necessita; Fills il·legítims i la 

Reconstrucció familiar, es a dir, identificar els fills batejats o difunts que un ma-

teix matrimoni va poder tenir durant aquest període. El segon bloc s’ha basat en 

l’anàlisi dels aspectes onomàstics: L’onomàstica de les nines batejades i difuntes; 

L’onomàstica dels nins batejats i difunts i El llinatges. Finalment el tercer i quart 

bloc es basen en el tractament de la informació que ens han pogut oferir els pa-

res i els padrins de l’infant; en ambdós casos m’he centrat en la possibilitat de 

conèixer els seus oficis i la seva procedència i, únicament en el cas dels padrins 

els diferents estatus civils.
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Com tot treball científic, ha de partir amb el plantejament d’una hipòtesis, la 

d’aquest treball: la dinàmica de la demografia infantil de sa Pobla, a principis 

del segle XVIII, es regia amb els principis demogràfics propis de l’Antic Règim.

FONTS PER AL CONEIXEMENT DEMOGRÀFIC DE L’ÈPOCA 
MODERNA

Qualsevol estudi que es vulgui fer a nivell estrictament demogràfic haurà de 

comptar forçosament amb la consulta de les úniques fonts que ens poden oferir 

una aproximació al moviment poblacional dels homes a l’època moderna: el 

Registres Parroquials.1

Com bé assenyala Suau, hem de delimitar que són aquests registres a fi de saber 

quines són les seves limitacions i que se’ls pot demanar, donat que, “no han 

estat establerts ni portats pels clergues per satisfer la curiositat dels historiadors 

demògrafs”.2 

A partir del Concili de Trento (1545-1563), els registres parroquials, és a dir, lli-

bres de defuncions, baptismes i matrimonis foren d’ús obligatori, si bé la ma-

joria de llibres s’iniciaren cap el s. XVI.3 La seva naturalesa era fiscal: el capellà 

cobrava un tant per cada defunció; el que feia testament estava obligat a deixar 

una certa quantitat per misses (mandes pies), etc, ingressos dels quals s’havia 

de donar compte exacte a la Curia.4 Tanmateix, el seu caire religiós no els resta 

valor com a reflex de la realitat demogràfica i social de l’època moderna (al-

menys a Mallorca) donat que des del segle XVI, fins la major part del XX, l’estat 

civil i religiós coincidiren completament. “A aquestes segles, en què la majoria 

dels habitants eren catòlics, comptar ànimes equivalia a comptar homes”.5Tots 

els moments més importants, des del punt de vista demogràfic de la vida dels 

habitants d’una parròquia: naixement, matrimoni i defunció quedaren regis-

trats pels capellans. D’aquí la importància dels registres parroquials.6 Malgrat 

1 Roca i Alemany, 1984: 319. Per altra banda, no hem d’oblidar que existeixen altres fonts com els censos. Suau, 1976: 140.

2 Suau, 1976: 139.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Ibid.
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això, com tota font històrica, els registres parroquials han de ser sotmesos a una 

crítica exhaustiva:

En primer lloc, hem de tenir en compte que depenien de l’esment que hi posava 

cada capellà, d’aquí que cada parròquia aporti a l’investigador la seva peculiari-

tat. En segon lloc, cal recordar que se’n feia un original i una còpia. Lògicament 

s’ha de triar el primer perquè la còpia és sovint abreujada i, a més, l’original pot 

aportar nombroses anotacions i detalls de gran interès per a la història social.7

Paral·lelament, la majoria de registres pecaran d’algun defecte:

En el cas dels baptismes, com ja hem assenyalat és normal que es bategessin 

tots els nascuts, atesa la col·lectiva mentalitat religiosa, però no és tan segur que 

fossin un reflex fidel dels naixements. No tots els nins morts recents nats eren 

registrats, doncs simplement eren “tocats d’aigua” a casa seva, tasca duta a ter-

me per la partera, metge o fins hi tot algun familiar. Tampoc es pot avaluar amb 

tota la precisió que es requeriria, les concepcions partint del llibre de registres: 

ens manquen les investigacions sobre la freqüència d’avortaments naturals o 

provocats.8

Ara bé, la sèrie més deficient és la de defuncions. Fins als segle XVIII (amb po-

ques excepcions) no s’apunten els albats. A més, l’edat que delimita el concepte 

d’albat pot variar, el qualsevol cas es tractaria d’aquells nins morts l’edat dels 

quals oscil·laria entre les hores de vida, fins a una edat que pot variar segons els 

criteris de cada registre, en el cas d’aquest treball l’edat màxima enregistrada 

seria d’uns sis anys, tot i com bé assenyala Suau, l’edat límit podria arribar als 

onze o dotze anys o fins hi tot, en el cas del registre de Sant Celoni, a Catalunya 

l’edat màxima que s’enregistra és de 14 anys pels nins i 12 per les nines.9 Per al-

tra banda, la naturalesa fiscal dels registres és també la causa de que apareguin 

pocs pobres als llibres. Els clergues no tenien gaire interès en prendre nota dels 

difunts pobres, per la senzilla raó que no li suposaven cap meva de benefici.10

Per totes aquestes raons, els registres s’han d’utilitzar amb mirament i atenció 

i s’ha d’anar molt en compte de no caure en la comoditat “de voler presentar 

7 Suau, 1976: 139-140

8 Suau, 1976: 140; Toll, 1990: 287-288

9 Suau, 1976: 140; Toll, 1990: 294

10 Suau, 1976: 140
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unes corbes demogràfiques estèticament perfectes, però històricament falses”. 

Malgrat aquestes dificultats que presenta la documentació, la informació que 

aporten té una certa significació i ens poden ajudar a comprendre millor la de-

mografia.11 

Per tant, no és cap excepció, que alhora de realitzar un estudi comparatiu entre 

el nombre de naixements i morts infantils de la localitat de sa Pobla al segle 

XVIII, s’hagi recorregut als registres parroquials, en concret els batejos i les de-

funcions dels albats. El següent treball, tant per qüestions de temps disponible 

com per qualitat de les fonts s’ha centrat en l’estudi dels naixements i mort d’al-

bats que comprenen des del 1705 fins el 1709, en total un lustre. Per accedir a 

aquesta informació s’ha hagut de realitzar la consulta a l’Arxiu Diocesà de Ma-

llorca.

Aprofundint en la qüestió, pel que fa als batejos de sa Pobla, aquests es localit-

zaren al microfilm número 167, concretament al capítol 7. 

En relació a l’estil de redacció, els batejos es presentaren bàsicament tres mo-

dels:

El model més recurrent per als fills legítims el podem trobar, per exemple, al 

següent registre12:

Apolonia Josepha Pons: Als 13 d’Abril de 1709. Jo Sr. Honofre Capas, vi-

cari desta Parroquial Iglesia de sa Pobla, segons el ritu de la Nostra Santa 

Mare Iglesia, he Baptizat Apolonia Josepha Pons, filla legitima i natural de 

Llorens i de Catharina Socies, conjugues, nasque el dia antecedent y foren 

Padrins Barthomeu Socies, fadri i Catherina Crespi, donzella; tots de esta 

Vila de Sa Pobla. Deu la fassa Santa. Amen.

En el cas dels fills il·legítims, el model utilitzat és el següent:

Catharina Maria Bonaventura, filla de Sos Pares: Als 14 Maig de 1709, Jo 

el Sr. Nadal Cladera, prevere i rector de la Parroquial Iglesia de la present 

Vila de Sa Pobla, segons el rito de la nostra Mare Iglesia, he Baptiçat Cat-

harina Maria Bonaventura fill de Sos Pares, foren Padrins Salvador Cla-

dera, Menor y Nicolava Crespi, conjugues. Deu la fassa una Santa. Amen.13

11 Suau, 1976: 140

12 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 92-v

13 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 93-r
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Finalment, apareix un model per als nins batejats a casa per necessitat:

Esteva Joseph Franch: Als 19 d’Abril de 1709 fonch nat Esteva Joseph Franch, 

un fill legítim i natural de Juan i de Juana Fornari, conjugues; el qual, per 

perill de la mort, fonch Baptisat en sa casa per Margarita Pasqual, llevadora 

aprovada: fonch aportat a la Iglesia el mateix dia y jo, Sr. Honofre Capas, 

vicari de esta Parroquial Iglesia de Sa Pobla li he administrat las ceremonias 

y sacras preces de Nostra Santa Mare Iglesia, segons el seu ritu y ly he posat 

nom Esteva Joseph: foren Padrins Gabriel Catala, chirurgia y la Sra. Anto-

nina Serra i Cladera, tots de esta vila de la Pobla. Deu lo fasse Sant. Amen.14

Per tant, tot i que hi ha hagi tres model diferents de redacció, aquests no vari-

en substancialment i ens permeten conèixer de forma sistemàtica: el nom de 

l’infant, el sexe, la data del bateig, el nom dels pares i dels padrins. Així mateix 

en algunes també es podrà incloure la data de naixement, la procedència dels 

familiars, i en comptades ocasions l’ofici d’algun familiar i el mal nom.

El registre dels Albats es localitza al microfilm número 435, i concretament les 

defuncions utilitzades, al capítol 4, s’anunciaven amb el títol: Llista de Albats de 

esta Parroquia de la Pobla, comensant en 4 de janer de 1705 essent Rector de dita 

Parroquia el Doctor Nadal Cladera, prevere. Hem de tenir en compte, que l’edat 

que comprenen els albats registrats entre el període de 1705 i 1709 oscil·la entre 

les hores de vida i els sis anys.

La redacció de les defuncions dels albats també segueix un model que ha per-

mès identificar el nom, el sexe, la data de l’enterrament, el nom dels pares i l’edat 

en dies, setmanes, mesos i anys que tenia l’infant en el moment de la seva mort:

Raphel Nadal Serra, “Totxo”: Als 26 d’Agost de 1709 fonch enterrat Raphel 

Nadal Serra alias Totxo, fill de Juan y de Margarita Serre, conjuges de edad 

de un dia.15

Tot i això, a vegades no apareix el nom de l’infant perquè ha estat tocat d’aygua 

o batejat per necessitat sense ser portat a la Església:

Un fill de Rafel Queglas: Als 8 de janer de 1709 fonch enterrat un fill de Ra-

fel Queglas y de Francina Cantellops, conjuges, fonch Baptisat en sa casa 

per necessitat y mori sens ser aportat a la Iglesia.16

14 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 92-v

15 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol 252-v

16 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol 252-v 
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L’anàlisi acurada i minuciosa d’aquesta información ens permetrà esbossar una 

visió general de la dinámica de naixements i mortalitat infaltil del municipi al 

llarg del període.

ELS ASPECTES DEMOGRÀFICS

La dinàmica de naixement i morts infantils a sa Pobla (1705-1709)
Durant els 5 anys es registren un total de 544 batejos. No s’ha volgut incloure el 

bateig d’un esclau musulmà realitzat l’1 d’abril de 1709 perquè ja tenia 14 anys 

quan se’l va batejar i no es considera un reflex dels naixements que tenien lloc 

a la localitat.17

Al llarg dels 5 anys s’aprecia una tendència moderada a l’increment dels bate-

jos, per tant, com és evident, podem suposar que durant aquest lustre hi haurà 

un increment dels naixements. Així, el 1705 disposarà de 89 batejos mentre que 

el 1709 ja se’n registren 122. Els anys entremitjos patiran un augment gradual: el 

1706 augmentarà a 108 el nombre de batejats, en 1707 el creixement s’estancarà 

i es mantindrà a 108 i el 1708 arribaran a 117. Si dividim el total en mesos: el 

1705 disposem de 7’5 batejos per mes, el 1706 i 1707 de 9, el 1708 de 9’7 batejats 

per mes i el 1709 de 10’1. Malauradament no disposem de la informació que ens 

indiqui quina podria ser la població total d’aquells anys a la localitat.

Si ens fixem amb els resultats globals, els mesos amb menys batejos són el maig, 

juny i juliol, és a dir, mesos que pertanyen a la primavera i l’estiu i que, casual-

ment, enregistren 30 batejos cadascun, un 16’5% del total. En canvi, seran els 

mesos d’hivern, desembre i gener, els qui concentrin major nombre de bate-

jos, en concret, el darrer mes de l’any 53 i el primer mes 74, així conjuntament 

engloben un 23’3 % del total. La resta de mesos, febrer, març, abril, agost, se-

tembre, octubre i novembre, que es distribueixen al llarg de totes les estacions, 

presenten un nombre semblant de batejos que oscil·la entre 43 i 49. Aquests set 

mesos engloben el 60’1% dels batejos. 

Per tant, podem suposar que, al llarg d’aquest cinc anys s’aprecia un creixement 

moderat dels nombre de naixement. Pel que fa a la distribució dels batejos, a 

nivell general, al llarg de la major part l’any el nombre de naixement per mes no 

17 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 92-r.
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varia massa, això quedaria constatat quan set dels dotze mesos no presenten 

massa diferència en el registre de batejos, tot i això si que hi ha una lleu diferèn-

cia entre la tardor i la primavera, essent la tardor la que presenti un nombre més 

elevat. Els nombre de naixements podria sofrir un especial repunt durant l’hi-

vern, en especial durant els mesos de desembre i gener i, per la part contrària 

existiria una tendència durant l’estiu, especialment al juny i juliol i que ja es po-

dria detectar a finals de primavera, al maig, a reduir-se el nombre de naixement.

Al llarg d’aquests 5 anys s’han comptabilitzat 216 defuncions. Pel que represen-

ta a la dinàmica, l’any amb menys defuncions és el 1705, amb un total de 31 

albats. Per la seva banda, el 1706, 1708 i 1709 presenten un nombre no molt 

diferenciat d’albats que oscil·la entre 39 i 44. Per la seva part, el 1707 s’aprecia un 

increment notable de la mortalitat respecte a la resta d’anys, crisi sobretot mar-

cada en el mes de desembre, amb un total de 23 morts que fa que la mortalitat 

d’aquest any arribi a 62. 

Per tant, la taula que resumeix els enterraments ens fa veure que, la mitjana de 

morts per mes el 1705 serà de 2’5. La mitjana del 1706, 1708 i 1709 serà molt 

semblant: el primer any, 3’3 albats per mes, el segon 3’2 i el tercer 3’6. Són anys 

en que s’incrementa lleugerament la mortalitat i que resulta prou raonable 

relacionar-ho amb l’increment dels naixements que hi té lloc. Així mateix, el 

1707 no s’inclouria en la tendència de la resta d’anys, incrementant-se el nom-

bre d’albats a 5’1 per mes, símptoma que podríem relacionar amb una crisi de 

mortalitat, es a dir, “una alçada anormal de les defuncions que vindria provo-

cada per una causa endògena o exògena, que no es present, normalment, a la 

població afectada”18.

Reiterant la qüestió, podem considerar que el major nombre de defuncions de 

1706, 1708 i 1709 respecte el 1705 no significa que hi hagi un percentatge major 

de mortalitat, sinó que aquesta, majoritàriament, s’incrementa així com també 

creix el nombre de naixements, aspecte que s’evidencia amb el creixement pro-

gressiu de batejos i que quedarà més evidenciat quan analitzem l’edat de mort 

dels albats i vegem que la majoria neixen el mateix any que moren. Tot i això, si 

que podem indicar un petit increment el mes de gener de 1709, amb 14 morts, 

nombre que sobresurt respecte a la mitjana d’aquets anys i que podria indicar 

una petita crisi. 

18 Moll, et all., 1983: 18
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Globalment, pel que fa a la distribució, els mesos de desembre i gener són els 

que registren un major nombre de defuncions, en total 62, un 28’7%. A aquests 

mesos de major mortalitat, se li sumen els mesos d’estiu, en concret el juny i el 

juliol, amb 46 defuncions, un 21.5 %. Els mesos de març, maig, setembre i no-

vembre tindran un nivell de mortalitat semblant que oscil·larà entre 15 i 18 per 

mes i que, en conjunt representaran el 85 del total, un 39%. Finalment, el mesos 

de febrer i abril i juny enregistraran un menor nombre d’albats que anirà entre 

els 6-10, un total de 23 defuncions que abasten el 23% del total.

En conclusió, sembla que la dinàmica dels naixements i defuncions infantils de 

sa Pobla entre 1705 i 1709 s’emmarcaria dintre del que es denomina demografia 

de l’Antic Règim, és a dir, una dinàmica poblacional –en aquest cas infantil- ca-

racteritzada per una natalitat elevada i alhora per una mortalitat també elevada 

però que, com bé assenyala Gómez19, en temps normals situada per davall de la 

tassa natalitat, la qual cosa feia possible un creixement natural positiu, creixe-

ment que perfectament es pot apreciar durant aquest lustre, que sotmès de forma 

continua hauria tingut como conseqüència un creixement natural positiu. Tot i 

això, la mortalitat de l’Antic Règim també es veuria sotmesa amb certa regularitat 

a la influència negativa de les crisis, es a dir, alçades de la mortalitat, en el nostre 

cas, se’n podria apreciar una de petita al 1707 tot i que no arribaria a causar un 

creixement negatiu, almenys en l’àmbit infantil, doncs la mortalitat no acaba de 

ser superior a la natalitat, si suposaria una desacceleració del creixement.

Bessons

Al llarg d’aquests cinc anys hem enregistrat un total de dues parelles de bessons 

i un conjunt de tres bessons: el 30 d’abril de 1706 van néixer Juan Honofre20 i 

Margarita Eularia Buades21; el 25 de novembre de 1706, Guillem Socias22, Sa-

bastia Joseph Socias23 i Honofre Joseph Socias24 i el 4 de maig de 1709 van néixer 

19 Gómez, 1999: 161-162.

20 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 52-v. 

21 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 52-v. 

22 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 58-v. 

23 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 59-r.

24 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:59-r. 
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Juan Francesch Cabanelles25 i Juanna Anna Maria Cabanelles26. 

Malauradament, el registre d’albats ens deixa entreveure el futur de molts d’ells, 

dos dels tres bessons, Sabastia Joseph27 i Guillem Socias28 moriran 2 i 6 dies 

després d’haver nascut, respectivament i Juan Francesch Cabanelles29 i Juanna 

Anna Maria Cabanelles30 moriran dos dies després del seu naixement..

Aquesta és tota la informació que disposem sobre els bessons.

La distribució dels sexes

Distribució de sexes en els batejos
Pel que fa a la distribució, a nivell individual, el 1705 existeix una prevalença de 

les nines que superen en 9 el nombre de nins, essent així, el total, de 40 nins i 

49 nines. El 1706 hi torna a haver una petita superioritat de les nines, 58 front 

50 nins. El 1707, la balança es torna a favor dels nins, aquesta vegada seran 63 

envers a 45 nines. Seguidament, el 1708 hi haurà 65 nines front a 52 nins. Final-

ment, el 1709 hi haurà 62 nins i 60 nines. Amb tot això podem afirmar que du-

rant aquesta 5 anys no s’estableix un prevalença evident de cap dels dos sexes, 

és cert que hi haurà anys amb més nines (1705, 1706 i 1708) i anys amb més nins 

(1707 i 1709), però la diferència no estarà massa accentuada; essent l’any amb 

més diferència el 1707 amb 18 nins més que nines. 

Per exposar una visió global, dels 545 batejos que tenim en total, 277 són nines, 

mentre que 268 són nins. És a dir, un 50’8% pertanyen al sexe femení i un 49’1 

% al sexe masculí. Podem afirmar que el nombre de naixements de nins i de 

nines és molt semblant, com ja havíem argumentat, tot i que en el registre es 

manifesta una lleu prevalença a favor de les al·lotes, tot i això, no podem dir que 

existeixi una acusada diferenciació en la distribució dels sexes dels nascuts sinó 

més bé una equitat. 

25 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:93-r.

26 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 93-v. 

27 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol: 247-r. 

28 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol: 247-r.

29 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol: 252-r. 

30 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol: 252-r. 
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Distribució dels sexes en els albats.
Com en el cas dels batejos, a nivell global, no hi ha una prevalença acusada d’un 

dels sexes ja que, el 1705 hi ha 13 nins i 18 nines difunts; el 1706, 23 nins front 17 

nines; el 1707, 35 nines i 27 nins; el 1708, 21 nins i 18 nines i finalment, el 1709, 

25 nines i 19 nins. Una altra vegada tornem a tenir un patró la prevalença d’un 

dels dos sexes en un any o en un altre, però sense una diferència accentuada 

respecte l’altra. 

Així, a nivell general, seguint les dades de la taula, podem comprovar que de 216 

albats, 114 són nines i 102 són nins, és a dir, 52’7 % nines i en 47’2% de nins, una 

altra vegada una petita prevalença del nombre de nines. 

Edat de mort
En relació amb l’edat dels albats, la franja on es produeixen més defuncions és 

la de zero a un any, amb 145 casos que representen un 67’1 % del total. La franja 

de més de un any a tres anys es redueix significativament, amb un total de 47 

defuncions, un 21% i finalment, la franja de més de tres a 6 anys -edat màxima 

que s’ha enregistrat- és la que compta amb menys casos, 21 en total que repre-

senten un 9’7%.

L’anàlisi de les 145 defuncions ocorregudes durant el primer anys de vida de-

mostren que quasi la meitat, un 40 % - 59 casos- es produeixen entre els pocs 

dies de vida i al llarg del mes posterior al naixement. La resta de defuncions 

tenen lloc entre el mes i l’any, curiosament trobem més defuncions entre els qui 

tenen mes de mig any i l’any- 43 casos-, però, la diferència no és gaire marcada 

respecte els qui moren entre el mes i els sis mesos – 39 casos-. Per tant, podem 

argumentar que la major part de les morts ocorren durant el primer mes de vida 

i la resta el distribueixen, mes o menys de fora equitativa entre el els qui tenen 

entre un mes i mig any i entre els qui tenen mes de mig any i un any.

Així mateix, entre les morts en edats mes avançades, els infants que comprenen 

entre més de tres anys i quatre anys són més nombrosos -11 casos- que els qui 

comprenen entre més de quatre anys i sis anys – 9 casos-, la diferència no és 

molt marcada però tot i així sobreviuen més al·lots en edat més avançada.

Per tant, aquests resultats ens demostren que el major percentatge de mortalitat 

es localitza durant el primer any de vida, concretament, l’etapa més crítica és el 

primer mes. Seguidament, es produeix una reducció dràstica de la mortalitat 
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entre els al·lots que han superat l’any, essent els d’edats més avançades – de més 

de tres a sis anys- els qui sofreixen una mortalitat més reduïda. Suposem que la 

causa d’aquesta reducció en edats més avançades és la superació de l’etapa més 

crítica per part dels nadons més forts. Aquestes xifres es corresponen, en líni-

es generals, amb les característiques pròpies d’una població de 1’Antic Regim, 

segons els estudis de la mortalitat infantil de Sóller al segle XVIII i tal com ha 

evidenciat Onofre Vaquer per Felanitx a la seva tesi doctoral.31 

El temps transcorregut entre el naixement i el bateig
Afortunadament, en la majoria dels batejos se’ns oferia la informació sufici-

ent per esbrinar el dia del naixement de l’infant i el temps transcorregut entre 

aquest i el bateig.

Així, descobrim que durant aquests cinc anys, la majoria dels nins i nines foren 

batejats el mateix dia del seu naixement – 199 casos- o el dia posterior – 242-

, aquest dos grups representen el 81% del total. Amb diferència els dos grups 

predominats. Paral·lelament localitzem un grup bastant més reduït que foren 

batejats entre els dos o cinc dies després de néixer -57 casos- que representen 

un 10%. Aprofundint en els casos que foren batejats més tardanament, eviden-

ciem que, a nivell global, hi ha un predomini d’aquells que es batejaren dos 

dies després de néixer, 39 casos de 57. A més, els qui foren batejats entre els 4 i 5 

dies són casos puntuals que tenen lloc durant aquests anys, en total només se’n 

localitzen 6 durant els 5 anys. 

Malauradament disposem de 46 casos en els quals no se’ns ha aportat la infor-

mació suficient com per a conèixer el dia del naixement. 

Paral·lelament, cal assenyalar una excepció, és el cas d’un esclau musulmà que 

fou batejat a la edat de catorze anys, se’n podria dubtar d’aquesta edat perquè el 

document ens informa que només se li adjudica. El cert és que podria tractar-se 

clarament d’un adolescent, tot i que ja se’l considera adult. El registre no ens 

informa de si aquesta conversió fou voluntària o no. Se’ns exposa el següent:

Juan Sebastia Barthomeu Joseph: Al primer Abril de 1709, Jo el Sr. Nadal 

Cladera, prevera i Rector de la Parroquial Iglesia de la present vila de Sa 

Pobla, segons el rito de Nostra Santa Mare la Iglesia, he Baptiçat un adulto 

moro, se judica de edad de 14 anys, esclau de Sebastia Palou, li pedi nom 

31 Pérez, 2002: 151
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Juan Sebastia Marti Barthomeu Joseph, foren Padrins lo sobredit Sebastia 

Palou i la Señora Esperansa Albat, conjugues, tots habitadors en esta vila 

de la Pobla, havet puseit llicencia del Mestre Messen Señor Vicari. Deu lo 

fassa un Sant, Amen.32

En conclusió, amb certa seguretat podem afirmar que el temps transcorregut 

entre el naixement i el bateig era molt reduït, segurament fruit de la mentalitat 

del moment i la por a que l’infant no anés al cel. Els casos en que es tarda més 

de dos dies són molt escassos. Així mateix, gràcies a la informació proporciona-

da sabem que tenia lloc la conversió, voluntària o no, dels esclaus musulmans. 

A més, a partir de l’edat que ens proporciona l’esclau, sabem que un nin de 14 

anys ja era considerat adult. 

Els batejos per necessitat

Tant en el registre de batejos com en el d’albats apareixen una sèrie de casos on 

se’ns especifica que l’infant ha hagut de ser batejat a casa seva per necessitat.

El total de batejos de necessitat citat en aquest període és de 20, aquesta dada 

representa un 3’6% sobre el total de nins batejats.33 Del total de batejos per ne-

cessitat a 18 se’ns especifica que han estat batejats per necessitat a causa del 

perill de mort; per la seva part, en dos dels casos únicament se’ns especifica que 

ha estat tocada d’aygua.

La xifra d’infants batejats per necessitat que posteriorment van morir inclou no-

més aquelles cites en les quals es fa constar que el nin o la nina mort havia estat 

prèviament batejat per necessitat. En aquest període únicament en 6 casos34 

se’ns especifica i representen un 2’7 % del total. Curiosament aquests infants 

no s’han inclòs en la llista de batejats, fet que demostra que aquests registres no 

representen la natalitat de la població amb total seguretat. 

Per altra banda, en tres dels casos els albats no porten nom i només apareix la 

referència al pare, així tenim: Un fill de Antoni Caymari,35 Un fill de Antoni Cla-

32 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 92-r

33 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fols: 39-r, 56-v, 59-r, 59-r, 60-r, 62-r, 66-r, 68-v, 
74-v, 76-v, 76-v, 78-r, 80-v, 82-v, 84-r, 88-r, 92-v, 96-v, 98-r, 102-r.

34 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol: 245-r, 245-v, 246-r, 246-v, 251-v.

35 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol: 246-r.
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dera36 i Un fill de Rafel Quetglas37. Suposam que aquest fet es deu a que l’infant 

va viure poc temps. Així mateix, un dels casos especifica que fonch batisat en 

sa casa i mori sens ser portat a la Iglesia38. En els dos casos restants únicament 

s’indica que: fonch batisat en sa casa.

A partir de la informació corresponent podem saber que la majoria de batejos 

per necessitat eren administrats per les llevadores aprovades per a realitzar tal 

acció. En el període que tractem hem descobert el nom de dues d’elles, les quals 

exerciren la majoria d’aquests batejos: Margarita Pasqual i Elisabet Cantellops, 

la primera va administrar sis batejos i la segona vuit, que representen un 70% 

dels batejos per necessitat enregistrats. També disposem d’altres casos en que el 

bateig fou administrat per un cirurgià, Francesch Serre, un cas on fou adminis-

trat pel propi vicari, Honofre Capas i tres casos on no se’ns assenyala la professió 

o la relació –familiar o no- amb l’infant, Salvador Cladera, Juan Serra de Marina 

i Pera Serra Ferrer.

Fills il·legítims
En l’anàlisi del registre de batejos i d’albats apareixen una sèrie de noms en el 

qual el llinatge és substituït per la formula fill/a de Sos Pares, a més, en el regis-

tre original apareixia un signe que clarament volia destacar aquell infant per 

sobre de la resta. Es tracta dels fills il·legítims, és a dir, infants que van néixer 

fora d’un matrimoni i que no foren reconeguts.

Al llarg d’aquests 5 anys constatem un total de 13 fills il·legítims39, 10 a la llista 

dels batejos i 3 als albats40. Aquesta distribució representa un 2’3% dels batejats 

i un 1’3% dels albats. Si considerem aquests documents com un clar reflex del 

grau d’il·legitimitat – els meus coneixements no són suficients com per valorar 

el grau d’honestedat d’aquesta registres- podem constatar de que no es trac-

ta d’un percentatge molt elevat, tot i que podria donar-se el cas de que molts 

d’aquests no es registressin.

36 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol: 246-r. 

37 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol: 250-r. 

38 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol: 251-v 

39 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 45-r, 49-r, 66-v, 70-v, 75-r, 81-v, 93-v, 96-r, 98-r, 
99-r. 

40 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol: 245-v, 248-v, 252-v. 
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El total, 13, es distribueix entre 7 nins i 6 nines, això representa una lleu superio-

ritat dels casos masculins, els quals representen un 53’8% del total, mentre que 

les nines suposen un 46’1%.

Pel que fa a la distribució dels fills il·legítims al llarg del lustre, entre el 1705 i 

1708 el nombre sol ser similar: el 1705 un cas, el 1706 dos casos, el 1707 tres caos 

i el 1708 dos casos. El 1709 veiem que el nombre augmenta a 5. Podria tractar-se 

d’una evidència de que el grau d’il·legitimitat s’ha incrementat.

En quant a l’onomàstica dels il·legítims cas destacar que en 7 casos el nom va 

acompanyat per Bonaventura41. 

Per altra banda, també podem destacar que en molts de casos, en concret 5, els 

padrins són gent destacable tant pel seu ofici com pel tractament que reben:

El discret Juan Francisco Serre, notari.42 

Sr. Antoni Serre de Marina.

Sr.Joseph Ferre, notari.43

el Licenciado Pere Cladera i Sra. Magdalena Serra de Son Ventura.44

Lo Honor Juan Serre, notari Jurat i Margarita Simo i Cladera.45

Seria curiós investigar la possible relació que tenien amb el batejat.

Reconstrucció familiar46

Les families dels batejats: La incorporació dels noms dels pares ha permès re-

alitzat una reconstrucció de les famílies que durant aquest període van tenir 

entre 1 o més fills. 

S’han pogut identificar un total de 369 parelles, de les quals un 60’86% -225 ca-

sos- van tenir un sol fill durant aquest període de 1705-1709, evidentment, això 

no implica que no poguessin haver tingut un fill amb anterioritat o posterioritat. 

Seguidament, hem pogut identificar 126 parelles amb 2 fills, es a dir el 34’5% 

41 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol:252-v i Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 
165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 47-v, 75-r, 93-v, 96-r, 98-r, 99-r. 

42 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 66-v.

43 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 75-r. 

44 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:96-r. 

45 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 99-r. 

46 Per a poder consultar el nom dels membres d’aquelles famílies que van tenir més d’un fill entre 1705-1709 s’ha de consultar 
a: Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713).
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del total; un 4’61% -17 casos- tindran tres fill en 5 anys i finalment, 1 dels casos 

arribarà a tenir 4 fills, las qual cosa representa el 0’27%. En conjunt, realitzant la 

mitjana del temps transcorregut entre un fill i un altre, sembla que a sa Pobla, 

un matrimoni tenia un fill aproximadament cada dos anys i mig, tendència si-

milar als resultats de Sóller.47

Les families dels albats: La inclusió dels noms dels pares ha fet possible realitzar 

una petita reconstrucció de famílies que ens ha permès identificar 169 parelles 

distintes en el període comprès entre 1705 i 1709.48

El 62’03% d’aquesta matrimonis – 134 parelles- perden un infant durant aquests 

5 anys. El 14’35% - 31 parelles- perden 2 fills, l’1’38% - 3 parelles- perden 3 fills i 

el 0’46% - 1 parella- per 4 fills en tan sols un cicle de 5 anys. En total, 35 parelles 

perdran més d’un fill, el 16’20%.

S’ha constat que en molts de casos els infants d’una mateixa família aniran he-

retant el nom del seu germà difunt. Aquest fet es constata a 16 casos de les 35 

parelles amb més d’un infant mort, és a dir, el 45% d’aquestes 35.

LA QÜESTIÓ ONOMÀSTICA 

La sort de disposar d’una llista de batejos i d’albats difunts ens permet esbrinar 

quina era la pauta, a començaments del segle XVIII, a l’hora d’atribuir el nom a 

l’infant acabat de néixer. Hem de remarcar que en aquesta llista només s’ha se-

leccionat el primer nom. En quant als noms de bateig, aquests han estat dividits 

en dos grups diferents corresponents a noms de nina i noms de nin

L’onomàstica de les nines batejades i difuntes
El nom de nines batejades: D’entre els noms femenins hem pogut identificar 

un total de 20 noms diferents sobre el total de 277 nines. Realment, aquests 20 

noms no es distribueixen de fora homogènia, sinó que la freqüència en que ca-

dascun és utilitzat varia. de tal manera que els 5 noms més freqüents, Margari-

ta, Antonina, Catharina, Juanna i Francina acaparen el 78’1 % del total d’indi-

vidus. En una posició intermèdia es troben Magdelena i Elisabet, aglutinaran en 

47 Pérez, 2002: 151

48 Per a poder consultar el nom dels membres d’aquelles famílies que van tenir més d’un fill mort 1705-1709 s’ha de consultar a: 
Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720).
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conjunt l’11’55%. La resta de noms seran més infreqüents, amb una presència 

que abraçarà entre 6 i 1 cas, essent els noms que tinguin entre 3 o 1 represen-

tació els més abundants, conjuntament el 6’13% del total. Cal assenyalar que el 

nom més freqüent de tots, Margarita, es correspon amb el nom de la patrona 

de sa Pobla.

El nom de les nines difuntes: D’entre els noms femenins dels albats hem pogut 

identificar 13 noms diferents distribuïts entre les 114 nines totals. No és una 

varietat tan marcada com en el cas dels batejos, però també hem de tenir en 

compte que el nombre d’albats és més reduït. Seguint el mateix patró que els 

batejos, la distribució onomàstica no és homogènia, sinó que, front a la idea 

d’una gran varietat i dispersió de noms, la concentració de cada nom varia de 

forma desigual fent que uns pocs concentrin la major part del total. Com en 

el cas anterior, la major part queda concentrada en els 5 mateixos noms, An-

tonina, Margarita, Francina, Juanna i Catharina que representen un 77’09%. 

Magdelena i Elisabet tornaran a ocupar un lloc intermedi, amb un 11’40% del 

total. La resta de noms tornarà a tenir una freqüència bastant minoritària en 

comparació amb aquests noms que anirà de 5 a 1 cas. A diferència dels batejos, 

el nom d’Antonina és el més abundant, no hem d’oblidar que el patró de sa 

Pobla és Sant Antoni.

L’onomàstica dels nins batejats i difunts
El nom dels nins batejats: S’han contabilitzat un total de 29 noms diferents dis-

tribuïts entorn el 268 nins del total. Aquest nombre representa una varietat ma-

jor de noms que en el cas femení, però, al igual que elles, la distribució de l’ono-

màstica masculina segueix un patró desigual, fent que pocs noms aglutinin la 

major part del total. Podem veure que els 7 primers noms són, Antoni, Juan, 

Pere, Gabriel, Miquel, Barthomeu i Jaume concentren més de la meitat del total, 

un 65’05 %, la resta de 22 noms reuniran el 34’95% del total. Per altra banda, 

molts dels noms, 11 casos, no arribaran a l’1% de representació. Hem d’assenya-

lar, igual que passava amb el cas femení que el nom més abundant, Antoni, es 

correspon amb el nom del patró de la localitat.

El nom dels nins difunts: S’han pogut comptabilitzar un total de 26 noms di-

ferents entre els 102 nins difunts, una altra vegada la varietat és bastant major 

que els noms de les nines i, inferior que el nombre de noms dels nins batejats. 

Seguint la tònica general del repartiment de noms, uns quants tornen a acumu-
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lar la major part del total. Un altra pic els pocs noms concentren la major part 

del total, en aquest cas, els 7 primera noms aglutinen el 55’5 %, tornen a ser la 

majoris de noms que ocupaven les primeres posicions en els batejos: Antoni, 

Gabriel, Juan, Pere, Miquel, Juame i Llorens. Antoni, el nom del patró tornarà a 

ocupar la primera posició.La resta de noms, 19 concentren el 44’5 %, dels quals 

7 no arriben a l’1% de representació.

Paral·lelament, hem d’esmentar que 3 dels casos no presenten un nom de ba-

teig sinó que únicament se’l anomena fill de (nom del pare), per exemple, Un 

fill de Antoni Caymari,49 Un fill de Antoni Cladera50 i Un fill de Rafel Quetglas51. 

Suposam, com ja haviem dit, que aquest fet es deu a que l’infant va viure poc 

temps i possiblement no se’l va portar a l’església. 

Cert és, que en conjunt nins i nines tenen noms compostos, tant per dos, tres 

o fins a quatre noms – en el recompte anterior únicament s’ha comptabilitzat 

el primer nom-. Com assenyala Pérez en el seu estudi sobre els albats de Sóller, 

aquest fet es podria deure a un intent d’ajudar a diferenciar els individus uns 

dels altres.52

Els llinatges dels batejats: S’han localitzat 85 llinatges diferents en un total de 

545 batejos però, de la mateixa manera que succeïa amb els noms, la distribució 

d’aquests no és regular sinó que pocs llinatges tornaran a concentrar la major 

part del total. La taula on s’ha classificat ho demostra. Del total, destaca per 

sobre de tots Serra, el qual aglutina un total del 17’6%, és a dir 97 casos. S’ha 

de comentar que entre els Serra existeix una diferenciació, així, podem trobar 

el Serra de Marina, els Serra de Gayeta, els Serra de Subach i els Serra totsols. 

Seguidament, els 5 llinatges més nombrosos seran, Crespi, Company, Socies, 

Cladera i Cantallops. En conjunt suposaran el 22’75%. En una posició intermè-

dia es troben Reynes, Comes, Buades, Amer, Caimari, Pasqual i Palou, en total 

suporan el 16’14%.La resta de llinatges tendra una menor representació essent 

els llinatges que concentren entre 3 i 1 exemplars els més abundants, repre-

sentant un 15’41%. Així mateix existiran casos on no apareixen els llinatges, és 

49 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol: 246-r. 

50 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol: 246-r. 

51 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol:250-r. 

52 Pérez, 2002 :148
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el cas dels fills il·legítims, dels quals contem amb 10 exemples53 ja tractats; el 

cas de l’esclau54 i aquells casos on simplement apareix el mal nom, disposem 

de 2 exemples en el que únicament apareixen els alies Totxa55 i Caxas56. Paral-

lelament, també podem destacar la troballa d’un llinatge d’origen castellà, De 
Lara57. Tampoc podem deixar de banda l’únic exemple de llinatge xueta que en 

trobat en aquets període, Fortesa58.

Llinatges dels albats: Com en el cas dels batejos, Serra es sobreposarà per da-

munt la resta de llinatges, 33 exemples que representes en 15’27% del total. A 

continuació els llinatges més abundants dels albats seran, en la majoria dels ca-

sos, els mateixos que abundaven en els batejos, Crespi, Cladera, Pasqual, Comes 
i Company, en total aquests llinatges sumen 52 que representa el 24’07%. En 

una posició intermèdia es trobaran Socies, Cantellops, Buades, Riutort, Reynes i 
Amer, sumaràn 36 casos que en total suposaran el 14’12 %. La resta de llinatges 

tindrà menys representació, a partir de la taula veiem que 6 cognoms posseei-

xen 4 exemples, 7 tindran 3 casos i que la resta tindran entre 2 i 1 cas, aquests 

darrers representaran el 21’75%. Posseïm 6 casos en els quals no apareix els 

llinatges, això es degut al fenomen de la il·legitimitat, 3 dels casos es deuen a 

això;59 els altres tres casos es deuen a un fet que ja haviem comentat, és a dir, 

aquells casos on no s’atribuïa un nom a l’infant i simplement es feia referència 

de qui era fill.60

53 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 45-r, 49-r, 66-v, 70-v, 75-r, 81-v, 93-v, 96-r, 98-r, 
99-r

54 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:92-r

55 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 78-v

56 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:53-r

57 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:88-v

58 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:99-r

59 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol: 245-v, 248-v, 252-v. 

60 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol:246-r, 251-v. 
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ELS PARES
L’ofici dels pares: tot i que la informació que ens proporcionen la llista dels ba-

tejos i la llista dels albats sigui molt escassa, no podem deixar de banda un dels 

reflexos de la realitat social i econòmica del poble, ens referim als oficis exercits 

pels pares:

Tenim evidències sobre l’existència de persones dedicades al lli: Mestre Andreu 

Feliu, tixador de lli.61 Honofre Company, tixador de lli.62 Aquests oficis estaven 

estretament relacionats amb l’economia del poble, doncs, com exposa Manera, 

la qualitat de les terres humides de regions com sa Pobla i Muro permetien, a 

més de l’horticultura, la producció de matèries primeres com el lli i el cànem 

que no feien més que enriquir la infraestructura manufacturera mallorquina.63

També disposem informació sobre pares dedicats a l’àmbit sanitari: Sr. Jaume Ser-

ra, doctor en medicina.64 Sr. Pere Barco, doctor en medicina.65 Sr. Antoni Canaves, 

doctor en medicina.66 Llorens Morro, chirurgià67. Tenim un cas d’un individu de-

dicat al notariat: Sr. Discret Juan Francisco Serra, notari.68 I un cas que apareix en 

tres ocasions i que ens informa: Sr. Antoni Serra, Capità de la Vila de Sa Pobla.69

Procedència dels pares: Es interessant també indicar la procedència dels pro-

genitors, doncs, també són una font per a conèixer el moviment poblacional 

dintre de l’illa de Mallorca. Així, tenim exemples que ens demostren que molts 

d’ells provenien de localitzacions veïnes de sa Pobla com Muro, Campanet, 

Ullaró, Búger, Alcúdia i Pollensa: Mestre Nadal Sastre Pisa, de Muro.70Jaume 

Pasqual i Juana Buades, del lloch de Bujer i habitadors de Sa Pobla.71 Margarita 

61 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 34-r

62 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 36-r

63 Manera, 1991: 80

64 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:49-r

65 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:51-v

66 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:76-r

67 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:86-r

68 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:82-r

69 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:50-r, 83-v

70 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 36-v

71 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 49-v
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Campomar, de la Vila de Campanet.72 Francina Buades, de la Vila de Campanet, 

del lloch de Bujer, Miquel Roig, de la vila de Pollensa.73 Sr Pedro Barco i Apolonia 

Domenech, de la Ciutat de Alcudia.74

També tenim exemples de progenitors procedents de localitats mallorquines 

un poc més allunyades, com Artà, Campos, Selva i Ciutat: Vicens Amer, de la 

Vila de Selva, del lloch de Moscari, habitador de Sa Pobla.75 Hieronima Mulet, de 

la Vila de Selva.76Catharina Ballester, de la Vila de Arta.77 Juan Baptista Fortesa, 

de la vila de Campos i Juana Cortès, de la Ciutat i habitadora de la present Vila 

de Sa Pobla.78 Així mateix, disposem d’un cas on la mare procedeix de Saragos-

sa, cas que pot ser estigui relacionat amb el desplaçament de la família a Ma-

llorca degut a la Guerra de Successió: Rosa Cathala, de la Ciutat de Ceregoza.79

Paral·lelament també disposem de casos on el pare o la mare procedeixen 

de sa Pobla però resideixen en una altra localitat, prova que demostraria que 

porten als seus fills a batejar al seu poble natal: Marti Serra de Gayeta, de la 

Vila de Sa Pobla, habitador de Campanet, en el lloc de Ullaro i Juana Uguet, 

de Campanet.80Jaume Amer i Juanna Anna Mora, de la Vila de Sa Pobla, habi-

tadors de la Vila de Incha.81Nadal Cladera i Margarita Crespi, de la Vila de Sa 

Pobla, habitadors del lloch de Bujer.82

Finalment, disposem d’un cas on se’ns indica que eren habitants de la zona de 

l’ermita de sa Pobla, Crestaxt, una regió allunyada del nucli poblacional: Pere 

Amengual i Catharina Buades, habitadors de Crestaix.83

72 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 58-r

73 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 64-r

74 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 435-4, Defuncions de la Pobla segle (1705-1720), fol:243-v. 

75 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:58-v 

76 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:84-v 

77 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 98-r

78 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 99-r

79 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 98-r

80 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 44-v

81 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 50-v 

82 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 61-r 

83 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 101-v
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ELS PADRINS

En aquest cas, els padrins només apareixen en el registre de batejos, ja que en 

els albats no es van incloure. Resulta de gran interès exposar la procedència i els 

oficis dels padrins, doncs tornen a ser un reflex de les relacions socials i l’eco-

nomia del moment:

Ofici dels padrins: la informació no és tan escassa com en el cas dels pares. Tor-

nem a tenir exemples de individus dedicats a la medicina: Sr. Jaume Serra, doc-

tor en medicina.84 Sr. Pere Barco, doctor en medicina.85 Sr. Pere Serra de Gayeta, 

doctor en medicina.86 Sr. Antoni Canaves, doctor en medicina.87 Gabriel Cathala, 

chirurgia.88 Sr. Marti Torrens, doctor en medicina de la Ciutat de Alcudia.89 Sr. 

Francesh, doctor en medicina.90 En altres casos se’ns indica que són estudiants, 

però no es concreta de que: Francesch Serre de Gayeta, estudiant.91 Antoni Ser-

ra i Poquet, estudiant.92 El licenciado Pere Cladera, estudiant.93 Antoni Pasqual, 

estudiant.94

També tornen a haver-hi notaris: El discret Juan Francisco Serra, notari.95 Lo Sr. 

Andreu, notari natural de Sa Pobla, habitant de Pollensa.96 I experts en dret: Lo 

Sr doctor en dreth Francesc Ramis.97 Així com també: Lo Sr. Antoni Serre i Poquet, 

capità de esta Vila de Sa Pobla.98

84 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 37-r 

85 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:37-v 

86 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:59-v, 62-r, 91-v 

87 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 76-v 

88 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 80-r

89 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:93-r 

90 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 67-r 

91 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 33-v, 40-v

92 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:66-r 

93 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 38-r 

94 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 63-r

95 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:36-r, 75-r, 78-v, 90-r 

96 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:43-v 

97 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:93-r 

98 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol:49-r, 62-v, 97-v
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Tenim també altres oficis d’artesans com: Antoni Alomar, fuster.99 Antoni Com-
pany, tixador de lli.100 Bartomeu Reus, tixador de lli.101 I picapedrers: Mestre Ga-
briel Hisern, picapedrer.102 Mestra Juan Capó, picapedrer.103 Mestre Martí, alies 
Totxo, picapedrer.104

Tenim l’exemple interessant de càrrecs importants com el d’un batlle reial: Pere 
Serra de Gayeta, Batle Real105 i el d’un síndic clavari: Sr Gabriel Gelabert, de la 
Vila de Sineu, Síndic clavari.106

Per altra banda, no deixa de destacar la presència de càrrecs militars, especi-

alment en el 1709, que semblem estar relacionats directament amb la Guerra 

de Successió:Sr. Francisco Pernes, capita de regiment de cavalls armats. 107 Pau 
Orta, sargent de la companyia de soldats de cavalls allotjats en esta vila.108 Sr. Jo-
sep Alzina, aleferes de la companyia de cavalls del Regne de Cathaluña.109 Sr. Don 
Francisco Ferre i Cantellá, capità de cavalls corasses del Regne de Cathaluña.110 
Sr Mariano Campla Ferruel de la compañia de cavalls allotjats en esta vila.111 

Procedència dels padrins: Tornem a tenir el registre de diferents localitats d’on 

provenen els padrins dels infants, per exemple: Mestra Gabriel Comes Blanch i 
Catharina Blanch Pheliu, de la Ciutat de Mallorca.112 Gabriel Calvó, de la vila de 

99 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 62-v 

100 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 82-v 

101 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 82-v 

102 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 75-v, 79-r, 88-v

103 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 96-r

104 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 98-r 

105 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 67-v

106 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 38-v 

107 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 79-r 

108 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 87-v 

109 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 88-v

110 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 89-r 

111 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 90-r, 90-r, 92-v 

112 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 34-r 
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Muro.113 Sr Gabriel Gelabert, de la vila de Sineu, síndic clavari.114 Macia Calvó, 
de Muro.115 Pere Pons-estel, de Campanet, habitador de Ullaro.116 Juana Esteva i 
Torrens, habitadora de la Ciutat de Alcudia.117 Margarita Rotger, de Pollensa.118 
Pere Duran, de la Vila de Incha.119 Sr. Antoni Deya, de la Vila de Soller.120 Gabriel 
Amengual de la Vila de Selva i Francina Amengual de la Vila de Campanet.121 
Juana Socies, del lloch de Bujer, de la Parroquia de Campanet.122

Totes les localitats que hem anomenat, es trobaven més o menys allunyanes de 

sa Pobla, però sense cap excepció pertanyien a Mallorca. Disposem, per altra 

banda, d’un cas – si no contem amb els càrrecs militars anteriorment anome-

nats- que pertany a la península: Sr Manuel Villa Rossa del Reine de Valentia.123 

Estat civil dels padrins: Finalment, en casos comptats, apareix específicament la 

condició civil dels padrins. Així, hem conegut casos en que aquests són matri-

moni, per exemple: Llorens Crespi Gatzoll i Elisabet Cladera, conjugues.124 Llo-
rens Serra Pau i Catherina Simo, conjugues.125

Com també tenim casos en que se’ns especifica que el padrí o la padrina és 

viudo: Pere Antoni Çabater viduo i Catharina Serra vidua.126 Catherina Isern vi-
dua.127

113 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 36-v.

114 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 38-v. 

115 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 40-v. 

116 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 44-v. 

117 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 44-v. 

118 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 50-r. 

119 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 50-v. 

120 Arxiu Diocesà de Mallorca, Llibre 165-7, Batejos de sa Pobla (1703-1713), fol: 53-r.
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CONCLUSIONS

Amb aquest estudi hem pogut comprovar la importància del Registres Parro-

quials com a font de coneixement de la mortalitat infantil i la seva dinàmica, en 

concret de la localitat mallorquina de sa Pobla. Tot i això, aquestes conclusions 

s’han d’acceptar amb les precaucions pròpies, ja que es basen en una font que 

posseeix les seves mancances. 

A través de tots els punts desenvolupant podem concloure que durant aquests 5 

anys del segle XVIII, la demografia infantil de sa Pobla estava regida per la dinà-

mica pròpia de l’Antic Règim, la qual cosa provocava una natalitat infantil eleva-

da lligada, alhora, a una mortalitat també elevada però, generalment, inferior al 

nombre de naixements, fet que provoca un creixement positiu que fàcilment es 

pot apreciar a través d’aquests cinc anys ja que passem de 89 batejos a 122. Tot 

i això, durant l’Antic Règim, la mortalitat sofreix creixements degut a períodes 

sobtats de crisi que poden arribar a provocar un creixements negatiu o un alen-

timent del creixement; en el nostre cas, el 1707 es pot percebre un increment de 

la mortalitat que no arriba a ser superior al nombre de batejos i que bé va poder 

suposar un fre. Els períodes on es concentra un major nivell de mortalitat són 

els mesos d’hivern i d’estiu, moments en que tenim les temperatures més fredes 

i més caloroses de l’any, les quals, afecten a la població infantil sobretot en les 

d’edats més vulnerables, es a dir, les seves primeres etapes de vida. De fet, el 

67’1% de les defuncions dels nadons tenen lloc entre els pocs dies de vida i l’any 

i, concretament, d’aquest sector quatre de cada deu moriran durant el primer 

mes de vida. Com bé hem assenyalat, són xifres que es corresponen, en límits 

generals, amb les característiques pròpies de l’Antic Règim. Aquest elevat perill 

de mort dels recents nats, juntament amb la mentalitat cristiana del moment 

provocarà que els batejos dels infants es duguin a terme el més aviat possible, si 

bé, en el cas que analitzem, el 81% dels casos tenen lloc el mateix dia o el dia se-

güent d’haver nascut. Així mateix, el perill de mort en el moment del naixement 

provocarà que en determinats casos, vint enregistrats a sa Pobla, el bateig sigui 

impartit de seguida, fonamentalment per les llevadores, però també en alguna 

ocasió impartit pel metge, cirurgià o fins hi tot el vicari present. 

En quant a la distribució dels sexes, no s’ha enregistrat un predomini acusat de 

cap dels dos, doncs, durant aquests cinc anys s’ha anat alterant un discret major 

nombre de nins o de nines. Tot i això, si que a nivell global s’ha pogut percebre 
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una petita majoria del sexe femení. La mateixa dinàmica seguiran les defun-

cions. La taxa d’il·legitimitat, si ens basem en els resultats, és del 2’3% en els 

batejos i de 1’3% en els albats, concentrant el major nivell el 1709. Pràcticament 

hi ha una igualtat de sexes entre els qui eren fills de pares incògnits, anotant una 

petita prevalença dels nins.

Pel que fa a l’onomàstica, existeix una gran varietat de noms, el major nombre 

s’ha enregistrat en els batejos, vint en el cas de les nines i vint-i-nou en els nins. 

Davant aquesta possible sensació de diversitat, el cas és que seran pocs noms 

els qui concentrin el major percentatge, assenyalant especialment els noms dels 

patrons del poble, Margarita i Antoni, com els mes abundants de tots. La majo-

ria porten noms compostos per diferenciar-se entre ells. En el cas dels llinatges, 

sense cap dubte, Serra serà el predominant, juntament amb, Crespi, Company, 

Socies, Cladera i Cantallops,en conjunt suposaran el 22’75%. Paral·lelament el 

darrer any, s’ha pogut documentar la incorporació d’un llinatge peninsular que 

inevitablement no s’ha pogut evitar relacionar-lo amb el context del moment, la 

Guerra de Successió, ja que, concretament, en el cas de la seva mare s’especifica 

que es d’Aragó i justament els seus padrí és militar. Així mateix també s’ha pogut 

documental el cas d’un infant de procedència xueta, el qual no deixa de ser un 

evidència de com aquest era un sector tancat que únicament realitzaven matri-

monis entre membres de la mateixa comunitat. Altrament, el fet de l’existència 

d’un cas d’un esclau sarraí no deixa de corroborar la persistència de la pràctica 

de l’esclavatge durant el segle XVIII.

L’estudi dels pares i padrins és un clar reflex de les bases econòmiques del mo-

ment, del moviment poblacional i fins i tot, de la conjuntura política. En el cas 

dels pares podem destacar l’existència de teixidors de lli, un ofici relacionat 

amb l’existència del cultiu d’aquesta matèria prima al poble; en la resta de ca-

sos sembla que existeixi una prevalença a enregistrar els oficis més notables 

i de prestigi, documentem metges, notaris i càrrecs relacionats amb el govern 

i l’ordre. Així mateix, la procedència dels pares revela que majoritàriament 

aquests provenien de localitats circumdants a sa Pobla, com Campanet, Muro, 

Bujer, Ullaró, Alcúdia i Pollença, o, fins i tot, de localitats més allunyades com 

Selva, Artà o Ciutat de Palma. Tampoc podem deixar de banda, l’evidència de 

matrimonis procedents de sa Pobla i residents d’altres poblacions que portaven 

als seus infants a batejar al seu poble natal. En el cas del padrins, pel que fa 

als oficis, la majoria tornaran a pertànyer a treballs destacables tot i que po-
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dem evidenciar l’existència d’artesans, com els picapedrers o els teixidors de 

lli. Paral·lelament, com també passa amb els pares, la seva procedència variarà 

proveint de localitats més properes o més allunyades de sa Pobla. Indubtable-

ment el que és més destacable dels padrins és el seu reflex de la situació bèl·lica 

del moment, doncs, com hem assenyalat amb anterioritat, el període que hem 

analitzat s’emmarca dins la Guerra de Successió Espanyola (1701-1714) que va 

enfrontar als defensors de la dinàstica Àustria contra els Borbons. Com tots sa-

bem, l’antiga Corona d’Aragó fou una defensora de la continuació dels Àustria. 

Tot això queda reflectit a través de la presència de càrrecs militars procedents 

majoritàriament de Catalunya i que es convertiren en padrins dels infants nas-

cuts. També, una altr a possible evidència seria l’enregistrament d’un albat amb 

el nom Carlos, com referència a l’arxiduc documentat a la fitxa 104 dels albats.
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ALTRES DIRECTORS DE LA BANDA DE MÚSICA DE 
SA POBLA i MÚSICS POBLERS

Joan Vanrell Llabrés

Quan obres un dels programes d’ordinador on es veu la bolla del món, el primer 

que apareixen són els continents i els oceans; quan amplies, pots distingir els 

països, i apurant les imatges es poden veure els pobles i fins i tot es pot identi-

ficar la teva casa per insignificant que sigui. Així, ens passa el mateix amb els 

grans personatges, que surten a les enciclopèdies. Però si furgues a les heme-

roteques provincials o locals, arxius municipals i fonts orals, poden aparèixer 

personatges quasi anònims que des del punt de vista local tenen un cert interès 

per ajudar-nos a conèixer el nostre passat.

Aquest és el principal objectiu i l’autèntica motivació de l’article que aquí pre-

sentam: donar protagonisme a certs personatges d’àmbit local, molts d’ells poc 

coneguts i encara manco reconeguts, que aportaren el seu granet d’arena per-

què sa Pobla fos un poble ric musicalment durant els segles XIX i XX. Per tant, el 

nexe d’unió de totes les persones que donarem a conèixer aquí és el seu amor i 

la seva dedicació a la música. 

A més, aquest text pretén esser la continuació de dos articles ja publicats a an-

teriors Jornades d’Estudis Locals de sa Pobla: l’article sobre la saga musical dels 

Rian a les III Jornades i el que es centrava en la família dels Pol a les IV Jornades. 

A partir de la recerca duita a terme per elaborar aquests dos articles vàrem po-

der trobar gran quantitat d’informació d’altres personatges poblers relacionats 

d’una manera o altra amb la música i pensam que és de justícia donar-los a 

conèixer i així valorar el que feren pel seu poble. D’aquesta manera, la intenció 

principal d’aquest treball no és altra que donar a conèixer els directors de la 

Banda de Música així com altres músics poblers que han desenvolupat la seva 

tasca en altres àmbits. 
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DIRECTORS DE LA BANDA DE MÚSICA DE SA POBLA

A part dels directors de la família Rian i la família Pol, la banda de música ha 

comptat amb altres directors que donam a conèixer en el següent article:

MANUEL RIBELLES
Manuel Ribelles era originari de Cocentaina1, un petit poble de muntanya a la 

província d’Alacant molt a prop d’Alcoi, que l’any 1860 tenia 7.484 habitants.

La primera notícia que tenim de Manuel Ribelles a sa Pobla data de 1862, quan 

cedeix permís de pastura a Joan Cladera a la zona de Es Riu2, cosa que ens con-

firma que en aquesta data ja vivia a sa Pobla. No sabem exactament la seva data 

d’arribada ni el motiu que el portà al poble, però sí que estava casat a Palma 

amb Lucía Vallcaneras Nicolau i tenia un fill, Marcos Ribelles Vallcaneras3. Sa-

bem que va ser propietari d’una bodega4, ben segur com a mitjà per guanyar-se 

la vida. 

En un empadronament de 1906, Ribelles consta com a “labrador”, i posterior-

ment a partir d’una nota de l’Ajuntament on se li dona un auxili econòmic, sem-

bla que les coses no li anaven gaire bé5. El 27 d’octubre de 1906 va morir d’asma 

a ca seva, al carrer del Rosari6.

1 Hi va haver un frare franciscà pobler, Fra Josep (Nofre) Caldés Beltran que morí en el convent d’aquest poble dia 5 de febrer de 
1941. Podeu trobar més informació en la Crònica Parroquial Tom II pàg.419

2 “Manuel Ribelles “músico” da permiso a Juan Cladera pastoreo lloc Es Riu” Sig. 1113, pàg.2 (vegeu Carpeta 1862)

3 “Marcos Ribelles Vallcaneras 19 años de Palma ausente” sig.440 pág.66 1894

4 «Manuel Ribelles cesa como vendedor de alcoholes (30-5-1891). Manuel Ribelles Pérez natural y vecino de la presente villa de 
La Puebla, mayor de edad casado según cedula provisional de 11ª. Clase No.1536 que acompaña, ante V.S. atentamente acude 
y expone que habiendo cesado de espender alcoholes des de esta fecha no obstante hallanse cuotado para todo el presente 
ejercicio de 1890 á 1891, cuya cuota se halla dispuesto en satisfacer de V.S. reclama; que previas las formalidades y requisitos 
que correspondan se sirva disponer que el exponente sea dado de baja en el mencionado impuesto de alcoholes para el proximo 
ejercicio de 1891 á 1892 toda vez que ya no espende de los mismos.

 Gracia que el recurrente se promete el V.S. que siendo justicia recibira á favor. La Puebla 30 de Mayo de 1891» (1891 sig. 709 
(0063418))

5 “Se acordo socorrer con cargo al capitulo de imprevitos Beneficencia con 15 pesetas a Manuel Ribelles Pérez, enfermo, pobre y 
necesitado.” (Sig.5551 pàg.53 V 6 agost 1906)

6 La partida de defunció ens diu: “Lucía Vallcaneras Nicolau, viuda, casera, natural de Palma, mayor de edad domiciliada el calle 
Rosario 26, manifiesta que Manuel Ribelles Pérez sin profesión natural de Consentayna-Alicante de edad de 62 años falleció el 
27 de Octubre de 1906 aconsecuencia de asma, casado con la declarante, de cuyo matrimonio tuvieron un hijo llamado Marcos 
y que era hijo de Antonio y Francisca naturales de Consentayna, difuntos”
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A través de diferents notícies de diari i d’actes de plenari podem resseguir la 

seva trajectòria com a director de la banda de música. Per exemple, el 1898, en 

plena guerra amb Cuba la banda, amb Manuel Ribelles de director, assisteix a 

rebre les tropes de l’exèrcit, que romandran una nit a sa Pobla:

“Esta mañana ha llegado â este pueblo la tropa procedente de la villa de 

Inca. Han salido â esperarlas las autoridades, mucha parte del vecinda-

rio y la música que dirige don Manuel Ribelles. Al entrar las tropas se han 

dado al vuelo las campanas, y vivas â España y al Ejército. Al verificarse 

los alojamientos, los vecinos se disputaban â los soldados, proporcionán-

doles toda clase de comodidades y comida abundante y gratuita. Se ha 

obsequiado con un espléndido banquete en la Casa Consistorial â toda la 

oficialidad. Según informes, mañana la tropa saldrá para Pollensa”. (“La 

Almudaina”, 3 de maig de 1898)

Com veim coincidí amb la banda de Llorenç Rian i probablement amb la d’An-

dreu Pol “Breguins”, així que en aquell moment sa Pobla disponia de tres ban-

des.

Vegeu els següents documents adjunts, que ens parlen de Ribelles com a direc-

tor de la banda: 

“….. de tratar respecto a la Banda de Musica dirigida por Don Manuel Ribe-

lles, la que tiene prestados durante dos años servicios la Ayuntamiento en 

todos aquellas actos pùblicos en que el mismo ha tenido su representación, 

tanto en las funciones de Iglesia como en los festejos y fiesta mayor de este 

puebla y en su consecuencia y despues de discutido estensamente respecto 

á este paricular quedó acordado se abonen á Don Juan Garriga Presidente 

de dicha banda por los servicios prestados la cantidad de ciento setenta y 

cinco pesetas, como igualmente que se consigne como gratificación á dicha 

banda amualmente la cantidad de 50 pesetas con cargo al capítulo [no es 

pot llegir] cuya cantidad sera abonada siempre que la mencionada banda 

preste los servicios que el Alcalde le ordene por actos oficiales en que asista 

la representación del Ayuntamiento ó Alcalde; debiendo satisfacer la canti-

dad de cincuenta pesetas del capitulo de imprevistos del presente presupu-

esto”. (AM.sig.61 pàg.7 V 19 de gener de 1890 (0004461).)

“Después de discutida la proposición del Sr. Alcalde referente a que duran-

te las noches de los domingos y fiestas del presente verano la Banda de Mú-

sica amenizara al paseo de esta Villa situado en la plaza pública confor-
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me hizo el año pasado y toda vez que el presupuesto Municipal que rigerá 

desde 1º.de Julio próximo, ay cantidad señalada para subvencionar á la 

Banda de Música que designe el Ayuntamiento con el carácter de Banda 

Municipal, se acordó consesionar al Sr.Alcalde para que viera de conseguir 

la realización de este asunto. 

Al objeto de poder obligar y tener a su disposición el Ayuntamiento una 

Banda Municipal para las fiestas así cívicas como religiosas y poder acom-

pañar a la Corporación a los actos públicos se acordó por unanimidad con-

ceder el título de Banda Municipal a la que dirige actualmente D.Manuel 

Ribelles y Pérez á quien se hara saber este nombramiento.

Igualmente se acordó comunicar al Sr. Alcalde para que vea de instalar un 

catafalco7 en la plaza pública para el servicio de dicha Música para tocar 

en las noches de los domingos y dias festivos.” (AM sig.61 (020.659) 21 juny 

1891)

“Gobierno de la Provincia de Baleares Reg. de orden publico No.475

Con esta fecha autorizo á la Banda de música que dirige D. Manuel Ri-

belles, para que pueda recorrer y permanecer en las calles y plazas de esa 

población ejecutando marchas y piezas de su repertorio. 

Dios guarde a V.I. Palma 8 Octubre 1897

El Gobernador firma José Ro… (il·legible)

Sr. Alcalde de La Puebla” (sig. 107 octubre 1897)

“Ayer noche á las nueve falleció después de penosa enfermedad, un soldado 

de los que están alojados en esta villa.

 A las seis de esta tarde ha sido conducido al cementerio, asistiendo al enti-

erro toda la oficialidad é individuos de tropa, el clero parroquial con cruz 

alzada, toda la corporación municipal y la música de este pueblo que dirije 

don Manuel Ribelles.

También han acompañado el cadáver, numerosos vecinos de este pueblo.” 

(“La Almudaina” 9-7-1898) 

“30 Març 1916, mor Llucia Vallcaneras Nicolau a Ribelles, viuda, de 77 

anys de veiesa”. (Sa Marjal 1916 pàg. 79). (Notem com en aquesta informa-

ció no es parla de cap fill)

7 El primer palco que hi va haver a la nostra plaça va ser a l’any 1910.
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FRANCESC RUBÍ RUBIÓ
Francesc Rubí i Rubió (Oriola,8 Alacant, 20.7.1862-Ciutat de Mallorca,1942). Era 

músic i militar. 

Cubí tenia un germà músic-militar, retirat com a segon tinent de la reserva, que 

l’any 1905 fou nomenat comandant de la Guàrdia Municipal de Palma noctur-

na; així com un altre, German, mort a Alta Gracia (Argentina), l’any 1928.

“Dirigí diverses agrupacions de música de Mallorca com La Lira Solleri-

ca i la banda d’Artà. Compongué els pasdobles “San Juan”, “Torrentera”, 

“Ciudad de Soller”, “Sangre Torera” i “Ayudante Mayor”; el vals “Margari-

ta”, l’havanera “Berbori” i les obres “Entre naranjos” i “Salve a la Virgen”… 

Mahón, 24 de junio de 1908”. (del llibre Compositors de les Illes Balears).

També compongué la partitura “San Miguel” dedicada al batle Miquel Crespí 

“Verdera”. L’any 1990 aproximadament la interpretava la Banda Municipal i pa-

reix esser que la seva execució resultava dificultosa segons ens contà més d’un 

pic un músic de la banda. L’any 2014 la Banda de Música, dirigida per Albert 

Sierra, enregistrà un CD amb el suport de l’Ajuntament, amb les peces “Escuela 

Graduada” i “San Miguel” (1929), les dues de Francesc Cubí.

Hem de dir que Joan Campaner l’any 2010 va fer donació a l’Escola de Música 

d’un grapat de partitures que recuperà de la casa de la família Rian, entre elles 

les esmentades “San Miguel” i “Escuela Graduada”. Actualment les partitures 

originals d’aquestes obres són conservades en poder de la direcció de l’actual 

Banda de Música de sa Pobla. 

A la portada del guió de la partitura “San Miguel”, podem llegir: “San Miguel/

Pasodoble dedicado a Don Miguel Crespí Pons/Alcalde Presidente del Ayunta-

miento de La Puebla por Francisco Cubí Rubio/La Puebla 23 Setiembre 1929” i 

firmat “Francisco Cubí”.

La portada de les particel·les escrites pel mestre Joan Rian, ens diu: “Inca 29 

Marzo de 1930/”San Miguel” y “Escuela Graduada”/pasodobles de Francisco 

Cubí/es copia de Juan Rian”. Com podem veure podria ser que el Sr. Cubí visqu-

és o hagués viscut a Inca (possiblement exercint com a militar).

8 Oriola al 1860 tenia 25.560 habitants.
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Empadronamet 
Francesc Cubí, quan tenia 60 anys, el 1929, sol·licita l’alta d’empadronament a 

sa Pobla juntament amb la seva dona Catalina Pons Salas (de Maó), de 56 anys. 

Quan va deixar sa Pobla, s’instal·là a Barcelona. 

Gràcies al llibre d’empadronament de l’any 1929 podem saber que vivia a un 

pis9 al carrer Gran (“Ancha”), 72; l’any 1930, consta com a “Ancha 67” i a l’any 

1932 consta com a baixa de sa Pobla i fixa la residència a Barcelona. 

A continuació aportarem més dades sobre el Sr. Cubí, recollides a les actes de 

plenari. Si ens fixam, curiosament moltes de les dates no corresponen al perío-

de en què visqué a sa Pobla. 

És nomenat director de la Banda Municipal: “Seguidamente expuso el Sr. Alcalde 

que no existiendo en esta villa ninguna Banda de Música para amenizar los actos 

públicos y que es conveniente para el fomento de la culturas el que exista una de 

estas bandas, el Ayuntamiento acordó por unanimidad fundar una Banda de 

Música que se titulará Municipal nombrando a D. Francisco Cubì Rubio persona 

entendida en la matéria maestro de la misma el cual cuidará de una organiza-

ción y funcionamiento asignandole una subvención anual de mil pesetas el cual 

quedara sujeto? A las obligaciones y deberes que le impondrá un reglamento que 

al efecto se redactará”. (AM sig.71 pàg,53 10 gener 1920)

“Seguidamente se acordó el pago de una factura de D. José Balaguer de 

Palma por un bombo de metal con varillas, idem. Y una juego de platillos 

chinos extra que asciende a trescientas setenta y cinco pesetas cuyos ins-

trumentos serán destinados a la Banda Municipal. Seguidamente se acor-

dó conceder una subvención de cincuenta pesetas a la Banda Municipal 

que dirige D.Francisco Cubí para que sirva estímulo a los músicos y por el 

comportamiento por los mismos observado en las pasadas fiestas de San 

Antonio y San Sebastián. Seguidamente se aprobó el pago de una cuenta 

presentada por D. Francisco Cubí maestro director de la Banda Municipal 

por asistencia de dicha Banda a funciones por cuenta de este Ayuntamien-

to que asciende a ciento veinte y dos pesetas”. (AM sig.71 pàg,61 16 gener 

1920)

“Seguidamente expuso el Sr.Alcalde que con objeto de proveer del instru-

mental necesario a la Banda Municipal que se esta organizando propone 

9 El pis de què parlam, estava damunt ca na Isabel “Coscoi”, carrer “Ancha” (retolat Gran: probablement el més correcte seria 
Ample, ja que així era anomenat)
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el Ayuntamiento la adquisición del que fuere necesario: Y el Ayuntamiento 

acordó por unanimidad adquirir dicho instrumental a medida que sea ne-

cesario”. (AM sig.71 pàg,58 24 gener 1920) 

Sabem que a sa Pobla, acompanyava amb el violí les projeccions de cinema, 

que aleshores encara era mut. 

Sabem que també va dirigir la banda Lira de Pollença: dins una crònica de diari 

trobam aquesta cita“la banda Lira de Pollença dirigida por Francisco Cubí” (“La 

Almudaina” 27 juliol 1926).

SEBASTIÀ TUGORES ESTELRICH10 “Cataló”
Nasqué a sa Pobla dia 8 de desembre de 1900, fill de Sebastià Tugores Soler 

d’ofici fuster i d’Apol·lònia Estelrich, cosidora.11 

De família humil, de petit repartí diaris, aprengué l’ofici de sabater a can “Mis-

seta” (on avui trobam l’apotecaria Pericàs). Tot i que aprengué música a can 

Rian, podríem dir que fou autodidacta. Va arribar a tocar molts d’instruments 

però bàsicament el piano i la trompeta. Sabem que no tenia problemes per fer 

arranjaments per adaptar-los als seus músics. També va fer classes de solfeig i 

piano. Segons ens contà l’eminent pianista pobler Miquel Segura Pomar, de nin 

es deixava caure per can “Cataló”, i qualque cosa de música va aprendre, tot i 

que ell continua anomenant-se autodidacta. Un altre que també va passar per 

can Cataló va ser Jordi Barceló (que va formar part de «La Rosaleda»).

Sebastià es va casar amb Margalida Serra Cardell, germana de Jaume Serra Car-

dell: “El último miércoles tuvo lugar en nuestra Iglesia parroquial el enlace de 

la encantadora señorita Margarita Serra Cardell “Cuca”, con el exdirector de la 

banda de música de la benemérita institución local de la Cruz Roja D. Sebastian 

Tugores Estelrich, les deseamos eterna luna de miel”. (“El Terruño”, sa Pobla 27 

febrer 1927 N,um. 3 pàg.5)

En Sebastià va viure de primera mà la tragèdia del seu cunyat Jaume Serra Car-

dell, afusellat després d’un sumaríssim Consell de Guerra l’11 de març de 1937.

10 Trobareu una entrevista a Sebastià a la revista “Sa Pobla” No.86 pàg.7 any 1984, quan tenia 83 anys.

11 A l’empadronament de 1903 (sig.407), trobam: “Sebastian Tugores Soler de 32 años carpintero, Apolonia Estelrich Adrover 31 
años de Palma, Miguel Bauza Estelrich 12 años de Porreras, Margalida 8 años, Antoni 5 años, Andreu 3 años i Sebastian Tugores 
1 meses”. Vivien al carrer Major 88. A l’empadronament de 1911 Sebastià tenia 10 anys, el pare era vidu I vivien al carrer Plaça 
9 (avui Muntanya, ja que la numeració començava a l’altura del carrer Fadrins) 
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Devers el 1955 es va traslladar a Ciutat per fer feina amb el seu cunyat Miquel 

Mercadal, també casat amb una “Cuqueta”, que tenia dos hotels. En Sebastià era 

l’home “tot terreny”: se’n cuidava de l’economat i els vespres tocava el piano al 

saló de l’hotel amenitzant els balls per als clients. 

Una vegada jubilat tornà a viure juntament amb la seva dona Margalida a sa Po-

bla. No es va deslligar mai de la família Mercadal i passava temporades a Ciutat. 

De fet, la mort li comparegué el 22 setembre de 1989 a can Pastilla on vivia la 

família Mercadal. Igualment descansa al cementeri de sa Pobla.

Director de la banda de la Creu Roja
La delegació Creu Roja de sa Pobla fou inaugurada el 16 de febrer de 1908, pre-

sidida per dona Clotilde Oliva, esposa de l’apotecari Jaume Bonnin “Barons”. 

Durant molts d’anys, a part de fer primeres cures, aquesta delegació va aglutinar 

una gran activitat de caire social ja sigui organitzant curses de braus com partits 

de futbol per recaptar doblers per als soldads d’Àfrica12.

“Fiestas en honor de San Jaime programa oficial de los festejos organiza-

dos por el Magnífico Ayuntamiento de La Puebla, para celebrarse los días 

24,25,26, y 27 de Julio de 1924. Día 24 a las 6 carreras ciclistas y de resis-

tencia pedestres cuyo recorrido se efectuará dentro de la población. A las 

10 de la noche. Velada musical en la Plaza Paseo por la banda Municipal 

que dirige D. Juan Rian y la banda de la Cruz Roja que dirige D. Sebastián 

Tugores y disparo de un gran castillo de fuegos artificiales por un reputado 

pirotécnico de Valencia.” (“Almudaina” 22 de juliol de 1924)

És interessant comentar el següent document extret de l’arxiu municipal. Es 

tracta d’un retret referit al Concurs de Bandes Civils realitzat dia 10 de febrer 

de 1946, amb les bandes de Santa Cecília de Porreres, Filarmònica Porrerenca, 

Unió Artística Murera, Banda Municipal de Palma i Banda Municipal de sa Po-

bla dirigida per aquesta ocasió pel sergent de la Guàrdia Civil Joan Santandreu 

on participaren tots els músics poblers inclòs Sebastià Tugores.

“Proposición Señor Pomar. Seguidament previa la venia de la Presidencia 

hace uso de la palabra el gestor Sr. Pomar, el cual manifiesta que se ha 

12 “Se celebra sa Festa de la Rassa: a les nou i mitja del matí tots els nins i nines de ses escoles i costures en número de 635, 
acompanyats de ses Autoridats, de sa Creu Rotja i de sa música partexen de la Sala, qu’está endomesada, i van a la Parroquia i 
a les deu se diu una missa i un respons en sufragi dels soldats morts a sa guerra d’Africa ahont hey assistexen molts de curiosos. 
Después tota la comitiva torna a sa Plassa ahont D. Juan Aguiló pre.i D. Rafel Torres jutje, fan dos discursos molt patriotics, i al 
vespre hey ha xim xim”. (12 octubre 1925 “Sa Marjal”) 
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intersado de los acuerdos tomados en las sesiones celebradas los dias 5 y 12 

de febrero ultimo, relativos a la Agrupación Musical de esta Villa, a las que 

por motivos particulares no pudo asistir.

A este respecto critica las diferentes gratificaciones que se han concedido a 

la misma, por entender que lo verdaderamente eficaz para el desarrollo de 

la Banda Local, hubiera sido hacer entrega de todas las expresadas sub-

venciones a un Director competente con el encargo de organizar el referido 

conjunto musical.

Quiere hacer constar tambien que entre las personas destacadas en el acu-

erdo de felicitación se excluye a D. Sebastian Tugores Estelrich, siendo asi 

que tanto por su trabajo, abtitudes, como por su destacda labor en la pre-

paración de Agrupación par el Concurso de Bandas era merecedor de una 

calurosa felicitación.

Fimalmente solicita conste en acta las anteriores manifestaciones, asi como 

su estrañeza por el hecho de que se acordara la confeción de uniformes a la 

citada Agrupación, de manera rápida y atropellada, siendo asi que repeti-

das veces habia hecho tal proposición, con negativo resultado.

Contesta el Sr. Alcalde que las gratificaciones fueron acordadas para dar 

mayor realce al Concurso, y que no tiene inconveniente, antes todo lo con-

trario, en hacer extensiva la felicitación a D. Sebastian Tugores, si a los 

demás Gestores les parece bien, ya que si no se mencionaron sus meritos en 

el acuerdo aludido fue unica y exclusivamente por ignorarlo.

Y con notificación al Sr. Tugores Estelrich, asi se acordo”. (Sig.4023 pàg.96 

V (acta 9) 12 març 1946)13

Com a director de la banda de la Creu Roja el trobam documentat en altres do-

cuments: 

“Adquisición instrumentos musicales. A fin de completar el instrumental de 

la Banda de Música de esta localidad y aceptando el ofrecimiento de don 

Sebastian Tugores Estelrich propietario de varios instrumaentos se acordó 

seguidamente adquirir de dicho Sr. los que acontinuación se relacionan: 

un bajo en do; un bombardino en do y una trompeta en mi bemol, por el 

precio global de dos mil doscientas pesetas que serán satisfechas, previa 

habilitación de credito, con cargo al capitulo 10 art. 6º del vigente presupu-

esto de gastos”. (Sig.4023 pàg.146 (acta 26) 16 juliol 1946)

13 Mes informació del concurs en el llibre 25 anys i més … Història d’Una Banda de Francisca Tortell Calvó
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“… a D.Sebastián Tugores, por la venta de tres instrumentos musicales par 

la agrupación de esta localidad 2.200 pts”. (sig.4023 pág.176 V (acta 36) 15 

octubre 1946)

“A propuesta del Señor Alcalde, se acordó acto seguido, designar una pon-

nencia compuesta de los Gestores don Antonio Tugores Estelrich y don 

Crostóbal Bennassar Gost, para que estudien una formula conducente a 

la Reorganización de la Banda de Música de esta localidad, redactando al 

efecto, una proposición o Dictamen que someterán a la aprobación de esta 

Gestora para ulterior resolución”. (Sig.5552 pàg.196 (acta 42) 26 novembre 

1946)

Hem de dir que que l’any 1948 el seu germà Antoni era regidor amb el batle 

Francisco Simó Blay

Nomenat director de la Banda Municipal
El gener de 1947, Sebastià Tugores fou nomenat director de la Banda Municipal 

de sa Pobla i exercí aquest càrrec durant dos anys:

“Seguidamente se dio cuenta del siguiente Dictamen: En la Villa de La Pue-

bla a veintisiete de Diciembre de mil novecientos cuarenta y seis. Los abajo 

suscritos en cumplimiento de la comisión que les fue encomendadas, por 

esta Gestora en sesión del día 25 de Noviembre último, tienen el honor de 

proponer el Consistorio, adopte los acuerdos siguientes con los que estiman 

podría solo enterarse la precaria situación de la Agrupación Musical de 

esta Villa: Primero: Subvencionar con quinientas pesetas a cada uno de 

los músicos que integran la Agrupación, por durante el año venidero de 

1947 y con doscientas cincuenta pesetas a cada uno de los [mot il·legible] 

Segundo: Encargar la Dirección de la Agrupación, al músico D.Sebastián 

Tugores Estelrich, con la gratificación anual de tres mil pesetas. Tercero: 

Suscribir con cada uno de los ejecutantes una contrato de servicios, medi-

ante el cual se obligen: a) A formar parte de dicha Agrupación por durante 

el año 1947. b) A realizar dos ensayos semanales de hora y media de du-

ración, durante los meses de Enero, Febrero, Marzo, Octubre, Noviembre y 

Diciembre próximo venideros, c) A tomar parte en todas las audiciones y 

actos oficiales cuyo concurso se los solicite, hasta un máximo de veinticin-

co, d) A dar una tanda de conciertos en la Plaza Mayor, durante las horas 

que fije la alcaldía (en ningún caso superiores a dos y media) todos los dias 

festivos comprendidos entre el quince de Agosto a treinta de Septiembre. 

y e) A conservar en buen estado el uniforme que se la entregue. Cuarto: 
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Suscribir asimismo un contrato con el expresado Dtr.D. Sebastian Tugo-

res Estelrich, obligandose por su parte a dirigir los ensayos y audiciones 

que se expresan en el apartado anterior y además a dar una clase diaria y 

gratuita, durante los mismos meses, a los educandos que los soliciten, cuya 

clase deberán ser de una hora y media.-También deberá comprometerse 

a cuidar y conservar los utensilios, material, uniformes etc. que bajo reci-

bo se le entregen.-La Corporación, no obstante, resolverá lo que más acer-

tado estime.-La Comisión. Firmado: Antonio Tugores (germà), Cristóbal 

Bennasar,-Rubricados y conforme la Comisión Gestora, con el percinserto 

Dictamen, acordó como en el mismo se propone”. (14 gener 1947 pàg.21 bis 

sig.4023 AM)

“Como quiera que para este ejercicio económico se ha elevado hasta la can-

tidad de quince mil pesetas la gratificación que satisface a la Agrupación 

Musical de esta Villa, según manifestaciones de su Director D. Sebastián 

Tugores Estelrich, algunos componentes de la misma han causado baja 

que han sido cubiertas con nuevos individuos, a propuesta de la Alcaldía 

y por unanimidad se acordó: Primero- considerar renovados los contratos 

celebrados por este Ayuntamiento con los componentes de la Agrupación 

Musical, en el sentido de que la gratificación que percibirán será de tres mil 

setecientas cincuenta pesetas el Director, quinientas cuarenta pesetas los 

músicos de primera, y doscientas noventa los de segunda, Segundo- For-

malizar con los nuevos componentes, los conciertos de prestación de servi-

cios que fueron ordenados en el acuerdo de esta Gestora de fecha catorce de 

Enero de 1947”. (AM 24 febrer 1948 Sig.4023 pàg.145 V)

La direcció de la Banda i les relacions amb el govern municipal funcionaren bé 

durant dos anys:

Per exemple el 25 de juliol de 1948, 28 joves d’Acció Catòlica partiren cap a 

Santiago de Compostela per participar a una peregrinació de la Joventut 

Espanyola i foren acompanyats a l’estació del tren per la banda de música 

dirigida pel dtr. Sebastià Tugores, amb l’assistència del Consistori i l’Esglé-

sia (per a més informació: “Crònica Parroquial” III Tom pág.322-323-327)

“En atención a las actuaciones extraordinarias que ha prestado la Agrupa-

ción Musical de esta Villa con motivo de los festejos populares de Julio, Pe-

regrinación de Santiago de Compostela despedida, Campeonato de Futbol 

etc. los reunidos acordaron por unanimidad: conceder una gratificación 

de 1.500 pts. a dicha Agrupación”. (AM 23 novembre 1948 sig.4018, acta 

34, pàg.355)
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Com a cada principi d’any, el 1949 el seu contracte fou ratificat per l’ajuntament: 

“Ratificando esta Gestora, los acuerdos adoptados en las sesiones ordi-

narias celebradas los dias 14 de Enero de 1947 (acuerdo No.21) y 24 de 

Febrero de 1948 (acuerdo 66) y en atención a los buenos servicios presta-

dos por la Agrupación Musical, que dirige D. Sebastián Tugores Estelrich y 

subvenciona este Ayuntamiento, los reunidos por unanimidad acordaron: 

Autorizar al Sr.Alcalde para que en nombre y representación de este Ayun-

tamiento, suscriba con cada uno de los componentes de dicha Agrupación 

y con su citado director, un contrato de servicios, mediante las condiciones 

establecidas en los acuerdos citados, y con la clausula de que dicho contra-

to se entenderá prorrogado por años naturales sin ninguna de las partes 

lo denuncia con dos meses de antelación, por lo menos”. (AM 1 febrer1949 

Sig.4018, pàg.64-3742) 

Però en el mes de març de 1949 se li obrí expedient i es decidí rescindir-li el 

contracte. El 1949 fou un any difícil i dur per al nostre director. Vegeu-ne els 

documents pertinents:

“Contrato servicios con D. Sebastian Tugores (Banda Música). Habiendo 

llegado a conocimiento de esta Corporación de que, por parte del director 

de la Agrupación Musical que subvenciona este Ayuntamiento, han dejado 

de cumplirse algunas cláusulas del contracto de servicios que en virtud de 

lo acordado por la Gestora el día primero de Febrero último tiene suscrito 

con el Sr. Alcalde, los reunidos, por unanimidad acordaron: La apertura de 

un expediente, que instruirá el citado Sr. Alcalde, al objeto de comprobar 

la certeza de tales transgresiones, de cuyo expediente de dará audiencia al 

interesado Sr.Tugores, y será sometido una vez concluido a la resolución de 

esta Corporación”. (AM 29 març 1949 Sig 4018, acta Núm.10/59) 

“Expediente Agrupación Musical. Acto seguido por el Secretario y de orden 

de la Presidencia se dio lectura al expediente instruido para la Corporación 

de ciertas faltas cometidas por D. Sebastian Tugores Estelrich, director de 

la Agrupación que subvenciona este ayuntamiento en relación al incum-

plimiento del contrato de servicios que tiene suscrito con esta Corporación. 

Terminada la lectura observan los Concejales que varios testigos incurren 

en manifiesta contradicción pues en el expediente hacen afirmaciones que 

posteriormente y en documentos aportados por el encortado son negadas 

o al menos desvirtuadas, por cuya razón y por unanimidad estiman pro-

cedente se custionen las diligencias, practicando los careos convenientes, a 

fin de llegar al total esclarecimiento de los hechos. Y asi se acordó”. (31 maig 

AM 1949 Sig.4018, pàg.78 V-3744)
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“Rescisión contrato Música (director). Visto el expediente instruido para 

comprobar el incumplimiento por parte de D. Sebastian Tugores Estelrich, 

del contracto de servicios que tiene escrito con este Ayuntamiento y Resul-

tando, que en dicho contrato se estipuló, ensíntesis, que mediante el pago 

de tres mil seiscientas cincuenta pesetas anuales, el Sr.Tugores se obligaba 

además a dirigir la Agrupación Munipal que este Ayuntamiento subvenci-

ona, en aquellos actos oficiales en que tomara parte, a la enseñanza gra-

tuita de música y a realizar dos ensayos semanales con los componentes 

de aquella. Resultando, que de las actuaciones practicadas, ha quedado 

probado que el contratante Sr.Tugores no efectuó los dos ensayos semana-

les obligatorios y si Bien es cierto que existen contradicciones entre los de-

clarantes y el interesado respecto al pago de ciertas cantidades, mediante 

el cual se retribuia la enseñanza de música que deba ser gratuita, existen 

Indicios más que sobrados para inclinar el ánimo en la creencia de que tal 

pago existió; como asi lo estima la Corporación, sin que contra esta afirma-

ción sean suficientes los pretestos y excusas empleadas por el”. (AM 14 juny 

1949 Sig.4018, pàg.80 V-3745) 

Tugores respon, es defensa i aconsegueix una indemnització: 

“Instancia Sr. Tugores. A continuación se dio lectura a una instancia sus-

crita por D.Sebastian Estelrich, en la cual expone que no solamente no dis-

cutió ni recurrió contra el acuerdo de esta Corporación que decretaba su 

cese como director de la Agrupación Musical que subvenciona este Ayunta-

miento sinó que rindió acatamiento a lo ordenado con objeto de no soste-

ner una porfía con la Autoridad Local y que dicho cese ha venido a pertur-

bar su modestísima actuación económica terminando por suplicar le sea 

concedido el remanente de sueldo proporcional al tiempo que faltaba para 

la terminación del contrato resuelto. Y los reunidos, aceptando en parte los 

razonamientos expuestos, por unanimidad acordaron: Conceder al suscri-

to, a titulo de indemnización y con cargo al capitulo 10 Art.6 del vigente 

presupuesto, previa habilitación de la cantidad necesaria, los haberes que 

como a tal Director le hubiesen correspondido, según el contrato, durante 

el tercer trimestre de este año”. (AM 28 juliol 1949 Sig.4018, pàg.83 V-3747)

Maldament deixàs de dirigir la banda municipal, no es deslligà de la música.

Fundador d’Orquestrines
Sabem que Tugores prengué part activa en l’amenització de les nostres festes i 

ho féu a través d’Orquestrines que ell fundà: 
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Devers el 1934 formà l’oquestrina “Tugores Jazz”, formada per Antoni Forteza 

“Torneret”, els seus fills Miquel i Antoni, Jaume “Varela”, Jaume Serra posterior-

ment conegut com a QKT i Sebastià Tugores “Cataló”. 

“A la Orquestina Tugores, por una función-Concierto en el Café Suizo el 10 del 

actual con motivo del Banquete de los Cultivadores de Tabaco 25 pts.” (AM 21 

novembre 1935, Sig.2921 pàg.31V)14 

Així, un programa de mà de les Festes de Sant Jaume de l’any de 1939 anuncia 

pel dia 25, una revetla a càrrec de les orquestrines Tugores Jazz i Victoria. 

També participà en les festes de Sant Jaume de 1941 “Gran Verbena en la plaza 

de España15 amenizada por las orquestinas Los Trahumantes y Tugores Jazz”.

Devers el 1945 funda la “Setes16-Ritmo”, grup molt nombrós, els vocalistes del 

qual eren Salvadora Crespí i Miquel Bonnín “Carter”. Així a les festes de Sant 

Jaume de 1947: “Grandiosa Verbena, amenizada por las Orquestas Clippr’s17 y 

Setes Ritmo”.

Uns anys després, el 1950, el trobam formant part dels “Atlantes”, fundada per 

Francisco Fuster i també participen en les festes de Sant Jaume: “Día 23, a las 

22,30 Extraordinaria verbena con la colaboración de las renombradas Orquestas 

Rosaleda y Atlantes”

A part d’actuar en les verbenes de les festes, aquestes orquestrines tenien un 

ventall ample de locals on actuar. Sa Pobla aquells anys comptava amb tres llocs 

on els poblers es podien divertir ballant: Gardenia Club (oberta el dia de la Mare 

de Déu d’Agost de l’any 1946), Las Delicias (obert l’any 1948) i La Penya Artística 

on s’oferien molts de balls. Gardenia Club i Las Delicias duraren uns 10 anys.

Sabem que sa Pobla celebrava la festa de Sant Cristòfol, patró dels conductors. 

Al calendari no estava amb vermell però era un dia molt festiu i Tugores hi par-

ticipava amb la banda i les orquestrines: 

14 Del cafè Suizo no ensabem res. L’any 1936, damunt el cafè de can Barraroig (avui estanc de can “Rito”) hi havia el Sindicato 
Poblense de Cultivadores de Tabaco. 

15 La plaça Major ha tengut diversos noms al llarg de la història: plaça del Vaumar, plaça Miquel Socias i Caimari, i uns anys dins 
la postguerra fou anomenada plaça d’España.

16 SETES correspon als noms SEbastià Tugores EStelrich.

17 La «Clippr`s» era un grup català molt important per aquells anys.
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“Programa de los festejos que (D.m.) se celebrarán en la villa de La Puebla 

los días 9 y 10 de Julio de 1947 organizados por la Cooperativa Taxista en 

honor de su patrono San Cristóbal.

Día 9 

a las 20 horas- Pasacalles por la Banda de Música que dirige D. Sebastián 

Tugores Estelrich. 

A las 21- Concierto por la misma Banda de Música en la Plaza Mayor.

A las 22,30- Bailes típicos regionales bajo la dirección del famoso Pedro 

Duran y disparo de cohetes. 

Día 10 a las 8- Misa rezada en la Iglesia Parroquial en honor de San Cris-

tóbal. 

A las 9 Bendición de los vehículos automóviles en la Plaza de la Iglesia. 

A las 22 Grandiosa y sensacional Verbena en la Plaza Mayor de la locali-

dad amenizada por las Orquestas Ceylan y Setes-Ritmo.” 

Trobareu una entrevista a Sebastià a la revista «Sa Pobla» Núm.86 pàg.7 de l’any 

1984, quan tenia 83 anys.

ANTONI JAUME RIAN LLAMBIES “Toñito”
Va néixer a Bones Aires (Argentina) el 28 d’agost de 1912 i morí a Ciutat el dia de 

Nadal de l’any 2002. Als vuit anys entrà a la Banda com a cornetí. Aprengué les 

primeres lliçons del seu pare, i posteriorment estudià quatre anys de violí amb 

don Jaume Pinya i també amb don Jaume Segura. 

Al 1930 tocava amb l’Orquestrina “Rian Jazz”, fundada pel seu pare. L’any 1946 

fundà “La Rosaleda”, també jugà a futbol amb el “Rapid” i el Poblense i el seu 

ofici era de fuster.

Jubilat el seu pare, el 1959 ell prengué la batuta de la banda i la dirigí fins el 1963. 

Fou el darrer director de la nissaga dels Rians, que per espai de més de cent anys 

dirigiren la Banda.

JAUME GOMILA CALDÉS “Caparrot”
Va néixer dia 14 de febrer de 1920 i morí dia 3 de setembre de 2010.

Va aprendre música amb el mestre Joan Rian des dels 10 anys. Va tocar uns 

quants anys a la banda, fins a l’arribada de la guerra. Durant el servei militar 

tocava a la banda del regiment: durant dos anys estigué al Ferrol on muntà una 

banda amb uns companys i tocaven els diumenges a la missa; a més era cabo 
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de cornetes. L’any 1943 el destinen a Mallorca on continua com a corneta a la 

banda del regiment. 

Una vegada a Mallorca, als 23 anys, s’incorporà de nou a la Banda de sa Pobla, 

tocant la tuba, essent director el senyor Tugores, “Cataló”. Posteriorment, també 

fou dirigit pel mestre Rian durant mols d’anys. Retirat aquest darrer, ocupà el 

seu lloc el seu fill Antoni Jaume “Toñito”. Quan l’any 1963, Antoni Jaume anà a 

viure a Ciutat i deixà la banda de sa Pobla, aquesta quedà sense director. Davant 

això, el batle Sr. Ventayol, cridà tres components de la banda i els proposà que 

un d’ells es fes càrrec de la direcció: dos d’ells no podien per incompatibilitat pel 

treball, així que en Jaume «Caparrot» fou nomenat nou director18. 

Formà part l’Orquestrina «Setes-Ritmo», on tocava el contrabaix. Les vegades 

que degué tocar al Gardenia i al Delicias! Com a bateria també formà part de 

«La Rosaleda» i «Los Atlantes».

Durant els anys que va estar al cap de la banda no li mancà temps per tocar amb 

les bandes de Muro i Pollença, fins que l’any 1992 deixà de tocar i dirigir definiti-

vament. Va ser director de la Banda de Música durant una de les etapes més poc 

lluïdes, però la banda es va mantenir potser més gràcies a l’empenta de músics 

i director que no pel suport del consistori. 

LLORENÇ CRESPÍ PONS
Neix el 10 de febrer de 1944 a sa Pobla fill de Rafel Crespí i Apol·lònia Pons Si-

quier.

Entra a la banda Municipal als 16 anys, així que el primer professor que va tenir 

en Llorenç fou Joan Rian, el qual era el director. El primer instrument que va 

tocar fou l’onnoven i posteriorment seria la trompeta, i a continuació, i durant 

molts d’anys, la caixa. 

Durant el servei militar ingressà a la banda Militar Palma 47 com a agregat, amb 

l’instrument de trompeta. Més tard amplià estudis amb els professors militars 

Sr. Guaita Lozano i Sr. Amadeo, com a alumne privat. Obtingué el títol de Solfeig 

al Conservatori de Balears, i el de Percussió al Conservatori de València. 

Exercia de professor particular i l’any 1992 fou nomenat director de la Banda. 

18 Hi ha una factura que ens presenta el sou del nostre director: «27 Diciembre 1966 D.Juan Gomila, (tocaria ser Jaime), actuación 
Musical 4º trimestre 1966. 780 pesetas» (pag.96-4162 sig.3946 (perma)).
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Després d’haver presentat un programa i uns estatuts l’octubre del 1992, creà 

l’Escola de Música, amb la finalitat de nodrir la Banda. Hem de dir que amb la 

seva entrada com a director bufaren nous aires. L’Escola de Música, més tard 

s’integrà a la Xarxa d’Escoles Elementals de Música de la Comunitat Autònoma 

de les Illes Balears. 

Llorenç Crespí ha realitzat nombrosos arranjaments musicals i com a professor 

ha fet classes de percussió a les escoles de música d’Alcúdia i sa Pobla. 

Ha format part de grups musicals com els «Géminis» (1965), del qual era el can-

tant; i com a bateria de «Los Grandes», «Hawais». És membre fundador dels 

grup «Amistat» i «Solera». 

Altres directors (no Poblers)
La Banda de Música de sa Pobla ha comptat darrerament amb altres directors: 

Albert Sierra de 2007 al 2015 i actualment Vicenç Bono des del 2015.

ALTRES MÚSICS POBLERS

EMILI LLADÓ LLADÓ «El cego Lladó»
Em vaig interessar per aquests personatge, quan el prevere Joan Parets em va 

demanar per ell, per una consulta de Marta Lladó Colom (res a veure amb la 

família) que preparava un treball sobre el Sr. Emili. Segons na Marta, Emili Lla-

dó havia nascut a sa Pobla el 1852 i havia mort el 1917. [Sabem que la data de 

defunció no és correcta, ja que morí l’any 1929]. Na Marta, m’envià una entrevis-

ta publicada a “Última Hora “(any XIX núm.6.752 Palma de Mallorca, dissabte 

26 d’octubre de 1912) on explica que l’any 1884 l’Escola Municipal de cecs ja 

comptava amb quatre professors, entre ells el Sr. Lladó, que era professor d’idio-

mes (francès i anglès). Comenta també que l’any 1909 crearen la “Revista Braille 

Española” del qual era col·laborador. Lladó, inventà un aparell per llegir parti-

tures per als cecs. 

Marta acompanyava l’entrevista que m’envià d’una fitxa: “Sa Pobla 1852-1917, 

cec de naixement igual que les seves dues germanes menors. Procedent d’una fa-

mília adinerada de Balears. Als 10 anys l’enviaren a l’Escola Municipal de Sord-

muts i Cecs de Barcelona. Dos anys després a la Real institució per a joves Cecs 

de París (on va estudiar les carreres de piano i violí), va tornar a Barcelona on va 
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estudiar la carrera de Dret i de Filosofia i Lletres. L’any 1876 va tornar a les Illes 

Balears on es va establir a la capital i l’any 1889 fou nomenat professor de l’Escola 

Municipal de Cecs de Palma, on (com he citat abans) donava classes de música». 

Aquesta fitxa diria que és una còpia del llibre Los Ciegos en la Historia de Jesús 

Montoro Martínez, on hi ha una informació més extensa i magnificada, de la 

qual tenc fotocòpies, que vaig fer a la Biblioteca de la delegació de l’Organitza-

ció de Palma del carrer de Manacor.

A molta gent aquest nom no els dirà res. Idò bé, Emili Lladó passava llargues 

temporades a sa Pobla, fins i tot estava empadronat a sa Pobla al domicili de la 

seva cunyada Catalina Villalonga Serra de Gayeta Vda. de Miquel Lladó Lladó19.

A n’Emili Lladó el trobarem moltes vegades anomenat dins les planes de la re-

vista «Sa Marjal»: amb motiu de la missa nova d’Antoni Palou, fa un glosat (1913 

pàg.180) i més envant en fa un altre dedicat a la seva cunyada en motiu de la 

seva mort» (1924 pàg.48). 

El Sr. Lladó era present a les festes Literàries-Musicals que es celebraven a la 

Congregació amb les celebracions de Sant Lluis Gonzaga on es feien recitals de 

poesia i de música. Així, a final de 1908. «Se celebrá sa festa de Sant Lluis Gon-

zaga que no fonc menos solemne qu’els anys anteriors […] -al matí es dugueren 

a terme distints actes religiosos- entrada de nit, en el magnific Saló Lluisiá que, 

adornad am paumes de fasser y llenternes de colors, presentava un aspecte molt 

fantastic, se celebrá entre numerosíssima concurrencia l’acostumada vedlada li-

teraria-musical. El programa resultá interesantissim, y entre sos millors números 

merexen especial menció la magnifica Salve Monserratina cantada per la Cape-

lla, sa clásica poesía sobre el Dos de Mayo per D. Emili Lladó, el Gran Concierto 

de piano per D. J. Siquier» (“Sa Marjal” 1909 pàg.36).

Vegem un comentari del mateix acte, extret de «La Almudaina»: «Ayer la Con-

gregación Mariana celebró con toda solemnidad en nuestra parroquia, la fiesta 

de San Luis Gonzaga. 

19 Miquel Lladó Lladó, germà d’Emili, fou batle de Ciutat. La seva esposa era filla de José Villalonga Jordà i Margalida Serra de 
Gayeta i Coll. Tenia la casa al carrer Major (avui Mercat-Sant Jaume). Els seus hereus la vengueren a la família Gelabert “Pelat”, 
així com el Celler conegut com can “Llaveta” (davant la Sala Rex). No puc assegurar si donya Catalina Villalonga Serra de Gayeta 
podria ser germana de Francisco Villalonga que va edificar al 1877 la casa coneguda com la Clínica de cas “Paraire”, antigament 
anomenada can “Lleveta”, però sabem que també era propietària de terres dins “Son Manyo”.Vet aquí alguns documents sobre 
aquesta família: «1 d’Abril de 1925, a les sis des matí se campana des rellotge de la Vila toca viafora, perque en es carrer Ample 
(avui Gran) se cala foc es celler anomenat de ca’n Lladó i se cremen unes quantes botetes buydes de seca de ca’s Majoral de 
ca’n Lleveta i un fons d’un tonel» (“Sa Marjal” 1925 pàg.79)
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Fue muy elocuente el panegírico del Rdo. Padre Caldentey, Ligurino. La 

plaza parroquial y la calle de la Casa de San Luis, estaba alfombrada con 

arrayán. La velada literaria resultó brillante, tomaron parte en ella muc-

has personas visibles de esta localidad y el pianista don Emilio Lladó. Va-

rios Congregantes recitaron discursos, poesías y la pieza «Quien es el culpa-

ble», por cinco congregantes que fueron aplaudidos por la concurrencia». 

(“La Almudaina” 25 novembre 1909).

“Dia 3 Febrer de 1924, mor Dª. Catalina Villalonga Serra, viuda de Lladó, 

de 75 anys, filla de mare poblera se casá a Palma am D. Miquel Lladó20, un 

dels qui figuraran més dins Ciutat de Mallorca, de ont fou batle repetides 

vegades: dedicada a sa piedad durant la seva llarga viudés i casi tota sa 

vida visqué am lo seu cunyat D. Emili Lladó: aquest eruditissim Senyor, 

antic colaborador de Sa Marjal, durant molts d’anys, en fer festa ella, li de-

dicava una poesieta”. El vicari Parera acaba: “donam el més sentit condol a 

la seva familia del Comte de Talavera de la Reyna i especialment a D. Emili 

el nostre amic estimadisim”. (“Sa Marjal” 1924 pàg.47)

L’erudit poeta pollencí Miquel Costa i Llobera, mantenia una forta amistat amb 

Emili. Una vegada baixat del tren, per continuar amb carretó camí del seu po-

ble, Pollença, visitava n’Emili quan aquest era a sa Pobla. Així ens ho contà l’ad-

vocat Rafel Franc amb paraules del seu pare Joan, que els unia una forta amistat 

com a veïnats que eren.

“La Almudaina” es fa ressò de la seva mort, així com la revista local “El Terruño”: 

“El martes pasado falleció en Palma, nuestro paisano D. Emilio Lladó y 

Lladó que por los muchos años de residencia en La Puebla contaba en esta 

Villa con innumerables simpatias. “El Terruño” Núm.114 pàg.3”. Tot i així, 

no ens consta el fet que hagués nascut a sa Pobla. 

«Ayer falleció en esta Ciudad confortado con los auxilios de la Religión 

el distinguidoa señor don Emilio Lladó Lladó. El finado baja al sepulcro 

a edad avanzada después de penosa y larga dolencia, siendo su muerte 

muy sentida por sus dotes de caballerosidad y simpatía. A su distinguida 

familia y en especial a su sobrino el propietario don Mateo Lladó damos 

nuestro sentido pésame». (“La Almudaina” 27 març 1929)

20 Murió en La Puebla D. Miguel Lladó Lladó. Habia sido Diputado Provincial y Alcalde de Palma, durante cuyo gobierno de llevó a 
cabo la obra de la acequia general de desague y el piso del paseo del Borne. Su cadáver recibió sepultura en el cementerio de 
Palma». “Cronicón” 1892 pàg.195



V JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA

[ 58 ]

RAFEL QUETGLAS BALLESTER (“Quelet”) 
Nasqué a sa Pobla al carrer Lluna s/n, el 3 febrer 1891 i morí a Ciutat el 10 juny 

de 1963. Fill de José Quetglas Rayó i Catalina Ballester Isern; els seus padrins 

paterns foren Rafel Quetglas (de Muro), i d’ofici picapedrer i Aina Rayó. I els 

materns: Feliu Ballester, també picapedrer, i Margalida Isern. 

A Palma va viure al Carrer Olivo, 3 (que donava a les Rambles) i posteriorment 

al carrer dels Oms. 

Sabem que el nostre personatge a Ciutat feia de sastre, tenia el taller damunt el 

Bar Bosc, com també sabem que va fer classes de cant i gaudia d’una petita casa 

a Cala Gamba on la família passava els estius. Estava casat amb Clara Garrido 

Peña, que morí a Ciutat el 26 de juliol de 1985, nascuda a Madrid el 15 d’agost de 

1903, filla de Faustino i Concepció. El matrimoni Quetglas-Garrido tingué dues 

filles: Catalina (Lina) i Concepció i un fill anomenat Rafel21, que segons ens han 

dit va donar molts de maldecaps a son pare… 

Com podem veure pels llinatges era nebot del pobler Pedro Quetglas Rayó pre-

vere, que havia nascut el 29 d’octubre 1868 i morí dia 2 de setembre de 1946. 

Segons es diu a la Crònica Parroquial Tom III pàg.221, el capellà tenia una ger-

mana, Francisca i tot apunta que vivien junts; però, mort el capellà, aquesta 

passà a viure amb el nebot Rafel. Podem pensar que l’oncle capellà del nostre 

personatge, pogué ser en part responsable de l’educació musical d’en Rafel.

Nascut a sa Pobla, Rafel Quetglas, fou un baríton reconegut del seu moment, 

que dugué la seva veu arreu d’Espanya, Europa i Amèrica. Sabem que emigrà a 

Sud-Amèrica, però també el tenim documentat a les nostres terres en diverses 

actuacions i podem suposar que entre els anys 14 i 16 era a Mallorca. 

Així, 1914 el trobam cantant acompanyat al piano del senyor Sebastià Miralles i 

el 1915 també i en conjunt amb els germans Bernat a la guitarra i la bandúrria. 

(Revista «Lluc»)

En aquesta mateixa revista (pàgina 94) es destaca la seva actuació més enllà de 

l’Atlàntic i se’l qualifica també de professor: 

21 L’any 1952 la revista «Cort» publicà una entrevista (Lo que Vd. dijo Palma) a Rafel Quetglas Garrido. Ademés de sastre també 
tenia vena d’artista com son pare i pareix esser que li va donar més d’un mal de cap.
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«El profesor de Canto D. Rafael Quetglas, cuya voz ha resonado glo-

riosamente en los principales teatros de España y América, viene a 

dar a nuestros cantores varias lecciones de modulación». (Revista 

“Lluc” 1945 pàg.94)

L’Arxiu de Recerca Musical de Mallorca hi ha una fitxa del nostre personatge, 

que és la que es pren a l’Enciclopèdia de Mallorca per fer la seva biografia: «Un 

altre personatge desconegut per la gran majoria dels tots nosaltres, fou el pobler 

Rafel “Calet”. A hores d’ara…» 

Ja sabem de la seva existència gràcies a la revista «Sa Marjal»: 

«El jovenet Rafel Quetglas, “Quelet”, que té una veu molt bona de 

baritono ha donat alguns concerts d’opera a ca’s Metje Comas22, 

aont ha estat molt aplaudit pe’s escullida concurrencia» (“Sa Mar-

jal” 4 d’agost 1914 pàg.141)

Com ja hem comentat, Quetglas participa de ben jove en events diversos de 

caire particular: 
«Fiesta en casa del propietario don Juan Palou (de Muro), actuó el barí-

tono don Rafael Quetglas, pues aprovechando su estancia de unos dias en 

compañía de su familia, se aprestó a animar una fiesta poco frecuente en 

la población. Contribuyó el célebre pianista don José Oliver que acompa-

nyó muy acertadamente al cantante. Se concluyó con baile de salón y un 

refresco de pastas y licores». (“La Almudaina” 12 de maig de 1915)23 

El fet que digui «aprovechando su estancia de unos dias en companyía de su 

familia» ens fa pensar que aleshores no pareix que visqués a Mallorca i, si no, 

seguríssim que no vivia a sa Pobla.

Unes setmanes després també actuà a Búger: 

«En la noche del día de hoy se ha celebrado en esta villa (Búger) un 

concierto musical en el que ha tomado parte además de los Maes-

tros de guitarra y bandurria hermanos señores Bernat y el maestro 

de piano señor Miralles, el barítono señor Quetglas. Todos los con-

22 El metge Comas era un gran aficionat a la música i solia organitzar a ca seva festes i concerts. Del llibre La Ciutat Esvaïda de 
Màrius Verdaguer pàg.183: «[…] amb el vaixell de Barcelona, tal vegada el Lulio, l’Isleño o l’Unión, arribà un modest passatger 
que anà a refugiar-se a Sa Pobla, a ca un hisendat excepcional que tenia una sensibilitat d’artistica». Aquest convidat no era altre 
que el gran mestre de guitarra Tàrrega, que s’allotjà per uns dies convidat pel Sr. Comas, segons ens han confirmat estudiosos 
musicòlegs com Antoni Mir i mossèn Joan Parets.

23 Publicat al llibre Festes i balls populars de Muro de Damià Payeras Capó. pàg.298
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certistas han sido aplaudidísimos y el señor Quetglas, á petición del 

selecto público, ha tenido que repetir las romanzas “La Tempestad” 

y “El baturrico”. El salón estaba elegantemente adornado con flores. 

Allí estaba congregado lo mas selecto del bello sexo. […] El celoso 

Alcalde don Antonio Mascaró, obsequió á los concurrentes con pas-

tas i licores.

[… ] agradecimiento por el rasgo del joven don José Capó Ferrer que 

galantemente ha cedido el salón en que se ha verficado tan brillan-

te acto y al señor don Guillermo Bosch, Médico Titular de la loca-

lidad, por la desinteresada cesión del piano». (“La Almudaina” 20 

juliol 1915)

Sabem que el mes de maig de 1914 estrenà a Madrid la sarsuela “Maruxa”, així 

com “Las Golondrinas” en el Teatre “Circo Price” i “Molinos de Viento”. Revisats 

els diaris d’aquella època constatam que el seu nom no surt al repartiment de 

les obres mencionades. Podria ser que no fos una primera veu o que actuàs amb 

un nom artístic?

Rafel tan sols comptava amb 23 anys. Però, on aprengué a cantar? Qui foren els 

seus professors?

L’Enciclopèdia de Mallorca (14, pàgina 122) ens dóna algunes pistes: ens diu 

que de nin va emigrar a Mèxic i Cuba, on estudià cant i que debutà a l’Havana. 

Un cop retornat a l’Estat espanyol, fou becat per la Sociedad de Autores de Es-

paña. Revisada la fitxa24 del Centre de Recerca de Música de Mallorca, trobam 

algunes informacions: «Miquel Ollers Fullana rep ajuda tècnica i vocal del mes-

tre cantant Rafel Quetglas deixeble de Maties Batistini25»

24 La fitxa de l’arxiu del Centre de Recerca del qual mossèn Joan Parets n’és el responsable, tenia una adreça: carrer Olmos. 
Casualment correspon a la finca de l’apocaria de Francina Armengol, esposa del també apotecari pobler, Antoni Torrens “Mama”. 
Aquest em facilità el telèfon del propietari de la finca, el Sr. Marquès. Posats en contacte tot varen esser facilitats, cosa que li 
agraesc, ja que sense ell, que va tenir la curolla de guardar una capsa de la família que vivia a la seva finca, avui podem tenir 
fotos, un àlbum amb retalls de diaris, així com programes de concerts de la seva filla Lina, fins i tot un retrat al’oli d’en Rafel. Al 
peu del retrat es pot llegir “a Rafael Quetglas, A. Font 1916”. Tot aquest material està depositat a l’arxiu del Centre de Recerca 
Musical de Mallorca dirigit per mossèn Joan Parets.

25 Mattia Battistini, nascut a Roma el 27 de febrer de 1856, mori a Collebaccaro di Contigliano el 7 de Novembre de 1928. Bariton 
Italià. Va ser internacionalment famós a causa de la bellesa de la seva veu i la virtuositat de la seva tècnica, per la qual cosa se 
l’anomenava el “Rei de barítons». El 1881 va realitzar el seu primer viatge al Continent Americà i de tornada actuà a Barcelona i 
Madrid.
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En la ressenya d’un retall de diari del 1963 sobre la seva mort, trobam algunes 

informacions: 

«HA MUERTO DON RAFAEL QUETGLAS a la edad de 72 años falleció 

en Palma el barítono don Rafael Quetglas. Con él desaparece el último de 

una dinastia de cantantes isleños, como lo fueron primeramente Uetam, 

Matias Morro, Jorge Frau y Juan Nadal.

El extinto debutó muy joven en La Habana, como barítono, cosechando 

grandes triunfos en todas sus provincias, trasladándose a España, en cuya 

Capital26 se presentó en el Teatro Real, con un concierto de resultas del cual 

logró ser pensionado por la Sociedad de Autores de España al mismo ti-

empo que los compositores Amadeo Vives y Pablo Luna le concedieron en 

exclusiva “Maruxa” y “Molinos de Viento”. Fue elegido para cantar “Las 

Golondrinas” de Usandizaga, en presencia de los Reyes de España que-

dando consagrado en esta representación como uno de los mejores divos 

españoles, hasta el extremo de sustituir en la misma a Emilio Sagi Barba.

En Opera y Zarzuela fue una verdadera revelación, en la época más bri-

llante y más dura del género lírico. Al retirarse de la escena continuó su 

labor artística como Maestro de canto, siempre sus enseñanzas y consejos 

de gran valia._firma la crònica F.D.» (pel retall de diari no podem saber el 

nom del mateix, l’any necessàriament ha de ser 1963)

Com hem pogut veure, les ressenyes ens afirmen que va actuar a Amèrica. Entre 

les fotografies de la família en trobam una de feta a Cuba: la foto correspon a 

una senyora, però no gosam afirmar que sigui la seva esposa. Si fos així, es po-

dria confirmar l’estància a Cuba.

Com veim, amb el material que tenim, no podem d’una manera cronològica 

seguir les passes donades pel nostre personatge… Però sí que n’hem donat al-

gunes pinzellades… 

26 Aquestes representacions a Madrid, varen ser el mes de maig de 1914
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CATALINA (LINA) QUETGLAS GARRIDO27

Neix a Barcelona dia 10 de maig de 1923, fou batiada a l’Església de Santa Mòni-

ca (situada a baix de tot de les Rambles). No sabem el temps que pogués passar 

la família a Barcelona, però sí que sabem que la seva germana Maria Concep-

ció28 neix a Palma el 15 d’octubre de 1927. Però, què feia la família l’any 1932 a 

Barcelona? Hi havien anat per feina? Una actuació de Rafel? Era sa mare cata-

lana29?

Lina estudià piano amb el professor Jaume Roig. El 17 de maig de 1945 obtingué 

una beca de la Diputació Provincial de Baleares, “De conformidad con lo propu-

esto por el Tribunal calificador de los ejercicios, acordó adjudicar a Vd. la Beca 

credada por esta Corporación a favor de artistas que desean perfeccionarse en el 

arte de la Música, dotada con la pensión anual de 3.600 pessetas, que será a Vd. 

satisfecha en los plazos y previo cumplimiento de las condiciones establecidas 

en el anuncio del concurso publicado para provisión de aquella“ per ampliar 

estudis a Barcelona amb el professor Marchall. Sabem per una carta escrita pel 

seu pare Rafel que Lina, cap el final del 1948, estava Barcelona: “tengo que rogar 

para que el año proximo puedas volver de nuevo con tu querido profresor Mars-

hall y tu profesora Roldás”.

Lina, amb la beca obtinguda de la Diputació, amplia estudis a la Acadèmia 

Marshall30 de Barcelona, anomenada també Associació Musical Granados-

Marshall, creada l’any 1901 per Enric Granados i continuada des de 1920 per 

Frank Marshall.

27 Lina era fillola de l’amo en Bartomeu Barceló Alemany “Coquer”, empleat del Jutjat de sa Pobla i més tard Jutge de Pau i casat 
amb Francisca Ballester, parenta del nostre personatge. Els veïnats recorden las seves visites, tant de sa Pobla com del Barcarès. 

 La família Caimari-Alomar “Felet” de sa Pobla tenia una forta amistat amb la família Quetglas: madò “Curt” durant las visites a 
Palma sempre es queixava que era molt fatigós pujar al tercer pis pel nombre d’escalons. Tal era l’amistat, que en arribar l’estiu, 
passava uns dies a Cala Gamba a casa de la família Quetglas. 

28 Aquesta darrera morí el 29 d’octubre de 2012 als 85 anys.

29 En un primer moment havia pensat que potser la mare de Lina i esposa de Rafel era catalana… Però després de gratar docu-
ments i demanar ajuda aquí i allà es va comprovar que era d’origen madrileny, ja que en el seu certificat de defunció així ens ho 
presenta. La pregunta sobre què feien a Barcelona en aquests moments queda enlaire… 

30 Aquesta acadèmia se centrava principalment en l’ensenyament de la música per a piano d’acord amb una tradició instrumentís-
tica basada fonamentalment en la sonoritat, la pulsació i la utilització del pedal. Per ingressar a l’acadèmia calia passar per un 
examen que determinava el grau de l’examinat, el curs començava el dia 15 de setembre i acabava el dia 24 de juny. Alicia de 
Larrocha fou alumna i professora de l’acadèmia així com el mallorquí Baltasar Samper i Marquès també fou professor.
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Per l’àlbum de retalls de diaris que guardava na Lina, podem saber que va oferir 

concerts a festes particulars, en el Círculo Mallorquin, a Granada31. Tal volta el 

concert més important seria al Teatre Principal amb l’Orquestra Simfònica diri-

gida pel Mestre Director Ekitai Ahn el dia 21 de febrer de 1950. La crònica de «La 

Almudaina» ens diu: “gran partido sacó del concierto de Griëg, y a pesar del ner-

viosismo propio de las primeras actuaciones en público, lució espléndidamente 

su técnica y gran temperamento, es una promesa con halagüeño porvenir no muy 

lejano brillará como excelente concertista”

Lina fou professora auxiliar al Conservatori de Música de Ciutat, coincidint amb 

el pobler Miquel Segura Aguiló, però també feia classes particulars a ca seva.

Sabem que sovint feia recitals en diversos llocs. Per exemple a la revista «Lluc» 

número 15 (aproximadament cap a l’any 1950) ens comenta“que día 16 la joven 

pianista Lina Quetglas, discípula de Marshall (Barcelona), antes de mostrarse en 

público, dio en la sala de la Infanta un florido recital de piano donde asistieron 

su padre Rafel Quetglas y demás familiares». 

En una crònica de societat que ens va mostrar al seu àlbum particular, llegim 

«[…] en el hogar de nuestro crítico musical D. Pedro Deyá y con motivo de su fies-

ta onomástica, tuvo una velada intima[…] en honor de nuestro crítico musical, 

el baritono Francisco Campins, la soprano señorita Paquita Sabaté y doña Dolo-

res Vercher de Mesquida, cantaron diversas composiciones y al piano, actuaron 

doña Colette Truyol de Torrandell, la señorita Lina Quetglas, don Jaime Roig y 

don Antonio Torrandell»

MIQUEL SEGURA AGUILÓ
Miquel Segura Aguiló nasqué el 12 de desembre de 1919 al carrer Ample núm. 

27, fill de Lluis Segura Pomar i Francisca Aguiló París (cunyada dels «Calatraví» 

de sa Pobla). Era net per part de pare de Miquel i Maria naturals de Palma i de 

Sóller i, per part de mare, de Jaume i Francisca naturals de sa Pobla. Morí a Ciu-

tat el dia 9 de setembre de 2015. 

31 «[…] Granada, estos dias, ha sido, precisamente, punto de referencia para esta gran futura artista que es Lina Quetglas, que no 
es, como alguien podria equivocadamente suponer, una Sala de Actos para párvulos, sino una de las salas de conciertos mejor 
construids tanto estética como acusticamente de Europa, ha servido de escenario para un concierto de exquisita programación 
y justo. Un día antes de la llegada y recital de la señorita Quetglas, habia actuado nada menos que Victor Sholler, discipulo 
privilegiado del gran Arthur Suhabel intérprete genial de Beethoven […]» (Diari Patria de Granada, viernes, 30 de Noviembre de 
1951)
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El seu pare tenia una botiga al carrer Major (avui Mercat, davant Sa Nostra) on 

es podien comprar tassons, plats, culleres, i també despatxava benzina. La seva 

professió era llauner. Sabem que també tengué dos camions de transport. La 

família en aquells anys també disposava de cotxe i moto i, per tant, podem dir 

que vivien bé.

En Miquel de petit freqüentava la casa dels músics Sebastià Tugores “Cataló” i 

can Rian i posteriorment estudià amb Antoni Torrandell Jaume32. Ell es consi-

derava un autodidacta. 

Participava de la vida cultural del poble, per exemple en actes diversos a la Con-

gregació: 

«[….] función literaria-musical, amb la participació de Miquel Segura i 

Joan Serra “Tianet” al piano a cuatre mans.» (“Crònica Parroquial” Tom 

i (1931) pàg.4) 

«Festa dels Congregantes, per tal de honorar la seva Patron Maria Inmacu-

lada, es celebraren distins actes religiosos i literari-musical, […] a las cinco 

de la tarde, en el espacioso local de la Congregación tuvo lugar hermoso 

acto literario-musical. Entre los numeros […] “Momento Musical” por los 

niños Miguel Segura y Juan Serra.» (“Crònica Parroquial” Tom i (1931) 

pàg. 238). 

La família va deixar sa Pobla, un dia abans d’esclatar la Guerra Civil segons em 

contà quan el vaig conèixer el 26 de febrer del 2010. 

Segura, l’any 1934 formà la “Bimbo Jazz”, segons publica Alexandre Ballester el 

23 de febrer de 1958 en un diari de Ciutat. Formà part com a pianista de l’Or-

questrina “La Rosaleda” fundada l’any 1946. Durant 25 anys treballà a la Sala de 

Festes “Tagomago”, inaugurada el juliol del 1963, acompanyant totes les figures 

que per allà passaren: l’any 1965 actuaren la cantant anglesa Sandie Shaw, Pe-

tula Clarck, Silvye Vartan. Com veiem aquesta sala rebia artistes de fama inter-

nacionals i Segura les acompanyava: però aquesta etapa no és de la que més 

orgullós estava en Miquel, segons em va dir. 

Miquel es casà amb la soprano Maria Teresa Perelló Carbonell, nascuda a Pal-

ma el 1926. Començà a cantar a la Capella Clàssica, el 1942 i feren nombroses 

32 «Notes de sociedad: examenes, Conservatorio, Margarita Aguiló, Miguel Segura y Mateo Ventayol Bennassar». («Horizontes 
Nuevos» Nº.1 del 21 de juny 1936). Com veiem, encara vivia a sa Pobla.
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actuacions els dos junts: 

D’un programa de mà d’un concert celebrat dia 3 de maig de 1950 al Teatre 

Principal, podem llegir: 

«hoy estrena en nuestra Patria la “Orquesta Sinfónica de Mallorca” dos be-

llas canciones del maestro mallorquin D. Antonio Torrandell que fueron en 

su día aplaudida en Francia al ser interpretadas en la “Salle Jeanne d’Arc” 

de Paris en 1913 […] para dar a conocer estas dos canciones el Maestro Tor-

randell ha requerido a la aplaudida soprano Mª. Teresa Perelló, la cual ha 

estudiado estas dos obras bajo la dirección del profesor y pianista Miguel 

Segura. 

Con esta actuación, nuestra soprano colabora por segunda vez con la “Or-

questa Sinfónica”, habiendo sido calurosamente aplaudida por diversos 

públicos actuando con el “Cuatro de empezar” en Radio Nacional, Em-

bajadas e Institutos extranjeros de Madrid, Gibraltar, Barcelona, etc». En 

aquest moment la Simfònica era dirigida pel mestre director Ekitai Ahn

Tot i estar instal·lats a Palma, Miquel Segura mai no perdé el vincle amb el po-

ble, especialment és de destacar l’amistat amb la família de l’amo en Bernat 

Aguiló «Pere Antoni»: 

«Puesta de largo de la señorita Isabel María Aguiló […] acudieron gran 

número de invitados y familiares fueron esplendiadamente obsequiados 

por la familia. La fiesta con la interpretación, sentidda y ajustada, de la 

eminente soprano María Teresa Perelló de Segura, acompañada al piano 

por su esposo el Profesor Miguel Segura, de varios fracmentos de ópera y al-

gunas canciones de Schubert y Mozart». (“Vialfás” Tom II (1958) pàg.340)

«[…] després de haver obtingut el titol de profesora de piano, la revista l’in-

terviva … quién ha sido tu profesor …. D. Miguel Segura, de Palma, al cual 

tengo que agradecerle mucho […]». (“Vialfás” Tom V (1961) pág.1380) 

Hem d’afegir que aquesta gran amistat es veu reflectida en vincles familiars: 

na Isabel és la padrina de fonts de Miquel Àngel, fill de Miquel i Teresa. Quan 

es casà en Pere Antoni Aguiló amb Margalida Bennàssar, el matrimoni Segura-

Perelló cantaren durant la missa de noces, i també a les noces d’Isabel. La revis-

ta «Vialfàs» diu: 

“durante la ceremonia religiosa, el barítono Jaime Segura Aguiló y la so-

prano María Teresa Perelló, acompañados al piano por el maestro Miquel 

Segura Aguiló, interpretaron adecuadas composiciones musicales»



V JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA

[ 66 ]

Miquel tenia un germà, Jaume33, nascut a sa Pobla l’any 1924, que morí a Ciu-

tat al 1984, que tocava el piano, era baríton i professor de ball de saló. Estudià 

cant amb Jordi Frau Muntaner, Artur Baratta de Valdivia i Joan Nadal Martínez 

i a València amb Francesc Andrés. L’any 1946 debutà al Teatre Líric de Palma, 

amb l’opera Faust. Durant els decennis de 1950 i 1960, cantà a Palma, en òpe-

res com «Aida» i «Rigoletto», de Verdi, «Carmen», de Bizet, «La bohème», de 

Puccini, «Otello», de Rossini i «Werther» de Massenet. Formava part de la Com-

panyia d’Òpera de Mallorca. Visqué a Tànger i el 1959, amb el nom “Santiago 

Arugues34”, fundà una acadèmia de ball modern a Palma.

MIQUEL ÀNGEL SEGURA PERELLÓ
Va néixer l’any 1958, fill de Miquel i Teresa i estudià tota la carrera amb son pare, 

amb qui va treballar piano i harmonia. Al mateix temps també va rebre lliçons 

de Jaume Roig en el Grau Elemental.

També va estudiar en el Conservatori Superior de València amb el catedràtic 

Perfecto Garcia Charnet, becat per la Fundació Santiago Lope. Va treballar amb 

el concertista Joan Moll. L’any 1977 obtingué el Premi d’Honor de Fi de Carrera 

en el Conservatori de València.

Dia 22 de l’any 1979 per les festes de Sant Jaume va oferir al Saló del Museu 

Local un recital a quatre mans juntament amb Bartomeu Jaume. També repetí 

actuació al Museu de can Planes, al Saló de Cultura35, un any després, el 23 de 

l’any 1980 durant els Concerts de Maig, que eren organitzats pel Club Cultural i 

patrocinats per la Caixa d’Estalvis Sa Nostra.

GASPAR AGUILÓ FORTEZA “Guixó”
Va néixer dia 26 de març de 1926. És músic, folklorista i compositor.Va iniciar 

els primers estudis de violí i piano amb els mestres poblers Sebastià Tugores i 

Joan Siquier des “Rafal” i posteriorment piano i composició amb Jaume Roig i 

Antoni Torrandell. Completà estudis d’harmonia, contrapunt i composició amb 

Manuel Palau, director del Conservatori de València.

33 Hi ha informació a l’Enciclopèdia de Mallorca.

34 “Santiago” per Jaume i “Arugues” que és Segura començat a llegir pel final. 

35 Uns anys en què Antoni Caimari Alomar “Felet” organitzà uns concerts amb el suport del Club Cultural, quan adquirí el piano 
Bösendorfer. 
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Ball dels Caparrots
Si haguéssim de pagar els drets d’autor per cada vegada que sona aquesta peça! 

El nostre emblemàtic i estimat “Ball dels Caparrots” és una música arranjada de 

“Jo i un pastor” (cançó popular també coneguda com el “Ball de Sant Ferriol”), 

realitzat per Gaspar Aguiló, el desembre del 1952.

El 1956 va ser nomenat director de la recentment fundada Escola Municipal de 

Música de sa Pobla.

Al 1961 va participar en la publicació Quadern de Música Folklòrica Balear jun-

tament amb Bartomeu Siquier (metge, historiador), Guillem Torres (metge, di-

buixant) i Alexandre Ballester (escriptor).

Foren uns anys d’activitat musical constant:

«Nuestro director de la Escuela Municipal de Música, don Gaspar Aguiló, 

ha terminado la carrera de Composición musical, con las máximas califi-

caciones, en el Conservatorio Oficial de Música y Declamación de Baleares. 

El tribunal examinador estaba constituido por Catedráticos del Conseva-

torio de Valencia». (“Vialfás” Tom II pàg.481, del 22 juliol 1958)

«El día 6 del próximo pasado mes de febrero, con motivo de celebrar las 

Madres Agustinas de Palma su Centenario, fue estrenado un himno dedi-

cado al mismo, cuyo autor es el director de la Escuela Municipal de Músi-

ca don Gaspar Aguiló. Tuvo un éxito muy celebrado». (“Vialfás” Tom III 

pàg.684, del 7 de març de 1959).

«[…] con gran complacencia participamos a todos los poblenses que el 

Director de la Escuela Municipal, don Gaspar Aguiló, concede 18 becas a 

niños de La Puebla para que puedan cursar gratuitamente dichos estudios 

[…]» (“Vialfás” Tom IV pàg.1121, del 25 de juny de 1960).

Quan va deixar sa Pobla fixà la seva residència a Palma. 

La saga continua perquè Gaspar Aguiló té un net organista, Pedro Aguiló Jimé-

nez nascut el 1994, que actualment realitza estudis professionals d’Orgue amb 

Bartomeu Mut i estudis superiors de Piano, amb Miquel Estelrich, i de Compo-

sició, amb Josep Prohens i Carme Fernández.
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ANTONI ALOMAR CAIMARI “Felet”
Compositor, ens diu que la seva vida «està basada amb la música». Va néixer el 

14 de novembre de 1943.

Per la complexitat de la seva obra i per la manca del meus coneixements sols 

apuntaré dues paraules sobre Antoni Caimari, agafades del Diccionario de la 

Música Española e Hispanoamericana Volumen II, del qual recoman la seva lec-

tura: «De formació autodidacta, donat la seva infructuosa aproximació a l’ense-

nyança institucional. La seva formació es basa amb la ràdio i el tocadiscos. L’any 

1958 descobreix les possibilitats de la cinta magnètica. Al 1979 fundà el segell UM 

(Unió Músics), des del qual el 1980 creà l’Encontre de Compositors, un festival de 

música Contemporània. Al 1985 crea la Fundació ACA (Àrea Creació Acústica)».

Bibliografia consultada

Premsa:
«La Almudaina»

«El Terruño»

«Horizontes Nuevos»

«Crònica Parroquial»

«Revista Lluc»

«Revista Vialfás»

“Sa Marjal”

“Cronicón” 

“Revista Cort”

Arxius: 
Arxiu Diocesà

Arxiu Municipal de sa Pobla

Centre de Recerca de Música de Mallorca

Llibres:
Enciclopèdia de Mallorca

Los Ciegos en la Historia 

Notes, per a la Història de la Música a Mallorca III

Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana Volum II

La Ciutat Esvaïda, de Màrius Verdaguer
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Arxiu de la família Quetgles

Converses amb les famílies Fiol Terrassa, Caismari Alomar i Jaume Gomila

Nota final: Volia expressar el meu públic agraïment a Joana Maria Sastre Vanrell 

per la seva necessària i desinteressada col·laboració a l’hora de corregir els tex-

tos d’aquesta comunicació. 

Foto
Foto genèrica Banda, sortida de l’església 

Cubí partitures

Sebastià Tugores

Jaume Caparrot

Llorenç Crespi

Rafel Quetglas

Miquel Segura
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Joan Vanrell Llabrés

GUILLEM MAS RIGO 

Nascut el 23 de juliol de 1829 a Campos (fill de Miquel Mas Vidal i Isabel Rigo 

Vadell), morí a sa Pobla el 23 de març de 1903 a l’edat de 74 anys, al carrer Renou 

32. 

Per mediació de mossèn Parets, responsable del Centre de Recerca hem pogut 

consultar la signatura III/151/158 de l’Arxiu Diocesà de Mallorca on trobàrem 

aquests dos escrits que ens demostren o confirmen que Mas degué arribar a sa 

Pobla devers l’any 1846, amb tan sols una vintena d’anys, acompanyat de la seva 

germana Francesca. Segons el vicari Parera, va venir de Lluc.

“Ilº y Rº Sr

En contestación al oficio de V. Ilm Rdma, 19 de los corrientes de los corrien-

tes relativo a la solicitud presentada por el organista interino de esta Parro-

quia, Dn. Guillermo Mas, debo manisfestar a V Ilm que el salario mensual 

de cuarenta libras que percibía el precitado Mas por razón de su cargo y en 

virtud del contrato habido con est Rda. Comunidad, procedía y procede en 

lo principal de la distribuciones adventicias, y de animas: y el déficit que 

resultaba se cubría de las fundaciones de la Comunidad que conforme los 

libramientos de los dos años anteriores sumaban diez y siete libras y diez y 

ocho sueldos moneda cada año. Las gratificaciones que ultra del precitado 

salario pagaba mi antecesor al citado Mas, eran en su cantidad arbitra-

rias, pero por lo regular se le agraciaba con ocho o nueve libras, pues en 

la contrata no se especificó partida determinada. Los fondos de donde se 

acusaban la mayor parte y que yo entregaba como bolsero por orden del 

precitado mi antecesor, eran tres libras poco más o menos de las Cuarenta 
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Horas que se celebran en esta Iglesia para las fiestas de Pentecostés; 

igual partida poco más o menos por las fiestas de Navidad, y las restantes 

en otras festividades aunque en muy poca cantidad, o de otros ramos que 

ignoro cuales eran estos. Pero por lo indicado, esta gratificaciones procedi-

an en todo, o en su mayor parte del os productos adventicios.

Lass distribuciones adventicias ascienden normalmente para cada acogi-

do a diez y ocho libras moneda; las fundadas a diez y seis libras; las de la 

administración en la manda pía del Dr. Onofre a ocho libras; y a diez libras 

las de animas; cuyo total da la suma de 52 l. Las distribuciones procedentes 

de los censos de las extinguidas comunidades regulares son insignificantes 

por cuanto casi todas las sustancias están estimadas paara misas rezadas.

Los emolumentos del Organista por razón de su cargo, sólo las perciben 

en aquellos actos acompañados con órgano y es de este modo: si la distri-

bución es de un sueldo los percibe doble entero; si la distribució es de dos 

sueldos arriba percibe sólo medio doble.

Consecuente al decreto de V. Ilm. Dado a la solicitud de Mas, y atendiendo 

a las tendencias de la oposición que se formó, y de que di parte a V. Ilm. 

cuyo fondo principal acabo de descubrir me animo a proponer un bosque-

jo de plan por si merece su aceptación, y que creo allanaría las dificultades 

suscitadas y que aceptaría el organista, y es el siguiente: Que en este año 

que es el 3º de la contrata ya vencido a 10 l. los corrientes, se pague a Mas 

ultra de la distribuciones adventicias y de animas que viene ya percibidas, 

la cantidad de 17 a 18 l. de los fondos de la Comunidad, así como en las 

dos anteriores. Que en lo sucesivo el Organista debería percibir toda clase 

de distribuciones, inclusos los emolumentos de Organo y la propina que 

se le da en las Matinas de la Navidad, exceptuando pero las distribucio-

nes fundadas y percibiendo en lugar de estas las adventencias y de animas 

por duplicado; que todo suma a favor del organista, 64 l. Con esto confió 

quedará todo conciliado, y en vida esta Parroquia con un organista tan 

sobresaliente como el actual; pues en cuannto a mí ningún plan hubieran 

propuesto, porque estoy pronto a prestar cualquier sacrificio de mis intere-

ses en envío de Dios, en obsequio de V. Il., y en bien con la paz de esta Com. 

R. Sin embargo S.Il. Rdvma. Lo que considere equitativo conveniente.

Dios guarde a V.Il.

Sa Pobla, 31 de agosto de 1849

Bamé. Bennàssar, Pro. Vice-Ecónomo

Ilmo. SR. Rvdo. Sr. obispo de esta Diócesis” 
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Resposta del Bisbe

“En vista de la instancia que me dirigió D. Guillermo Mas Organista interi-

no de esa parroquia q. de lo informado en su razón por Ud. Y por esa Rda. 

Comunidad y de los demás datos que obran en el expediente; y teniendo en 

consideración que no es justo pese casi exclusivamente sobre los fondos ad-

venticios la remuneración o salario de este sirviente, a cuyo sostenimiento 

deben por motivos de justicia contribuir también las fundaciones de toda 

clase existentes en esa Iglesia y la Fábrica de la misma: he venido a resolver 

que por lo que toca al año de la contrata finado en 10 de agosto próximo 

pasado, se abone al interesado de los fondos de la comunidad la cantidad 

misma que en los años anteriores, es decir 17 a 18 l. con las cuales y las dis-

tribuciones adventicias y de Animas que tiene percibidas, deberá darse por 

sastisfecho a cumplimiento hasta la fecha expresada. Pero a cotar desde el 

estado día 10 de Agosto último y en adelante y hasta nueva orden se abo-

nará al organista todas las distribuciones así fundadas como adventicias, 

cualas las perciben los acogidos, inclusos los emolumentos y aumento de 

distribución que por razón de su oficio le corresponden el algunos actos, 

y además doce libras anuales de los fondos de culto y fábrica que se le en-

tregarán según vayan satisfaciéndose las mensualidades de dicha asigna-

ción a razón de una libra o veinte sueldos por mesada. Con esta cantidadd 

queda aumentado la dotación o salario del Organista hasta unas sumas 

razonable atendidos los recursos de esa Iglesia parroquial y de una manera 

equitativa que proporciona y distribuye el gravamen según la utilidad, de-

biendo servir de estímulo esta remuneración al interesado para esmerarse 

en cumplir con toda puntualidad y delicadeza las obligaciones de su cargo, 

en lo cual verán también con gusto los acogidos y una recompensa de la 

módica rebaja que sufran en el percibo de distribuciones fundadas. 

Dios Guarde a Ud.

Palma, 6 de setiembre 1849

Sr. Ecónomo de la parroquial Iglesia de La Puebla”

Com podem veure, pels papers trobats, podem afirmar que a partir de 1946 Gui-

llem Mas Rigo fou nomenat organista de la Parròquia i inicià el llinatge Mas a sa 

Pobla. Provinent de Campos, es casà aquí a sa Pobla. Guillem, a més d’organista, 

dugué a terme moltes altres activitats al llarg de la seva vida: “[….] nombrado se-

cretario interino [de l’Ajuntament] Guillem Mas Rigo”(sig.57 pàg.41 V 1869). Sa-

bem que s’encarregava de la cobrança com a recaptador d’alcohols i consums. 

Trobam documentats dos expedients seus per no haver liquidat els exercicis de 
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1893-94 perquè es declara insolvent (sig.65 pàg.28 1899). Podem suposar que 

devia tenir una adrogueria, ja que trobam una factura a l’Ajuntament per carbu-

ros (1904). En un empadronament el trobam citat com a confitero. 

Sabem que vivia al carrer Major, veïnat de cas “Sindic” (avui can Gabriel Mu-

nar). En un principi eren dues cases abans que l’amo Antoni Picó “Murero” l’any 

1949 la convertís tal com avui la coneixem. 

També trobam documentada la seva germana Francisca, que fou nomenada el 

7 de setembre de 1851 com a mestra costurera de nines d’aquest poble. (sig.953). 

“En la Villa de La Puebla Provincia de las Baleares á los diez y nueve dias 

del mes de Noviembre de mil ochocientos cinquenta y uno. Reunidos los 

Señores de la Comisión local de instrucción primaria en esta Sala Cons-

titucional D. Jayme Socias teniente primero de Alcalde, D. Bartolome 

Bennassar Pvre. Y Economo, D. Mateo Tugores regidor D. Jayme Comes 

y Cladera y D. Julian Serra. Espresó el Señor presidente que en la sesión 

ordinaria celebrada dia siete de Setiembre del presente año se nombró por 

Maestra interina de enseñanza de costura y por unanimidad de votos lo 

fue Dª. Francisca Mas, hija de Miguel y de Isabel Rigo vecina de Campos, 

con la aprobación del M.I.S. Gobernador de esta Provincia. Y habiendo el 

espresado Señor Gobernador en Fha. Nueve de Octubre ppdd. Á aprobado 

á Dª. Francisca Mas por maestra costurera de Niñas de esta Villa con la 

dotación de 1500 llibras ? Y los ? Comisionados enterados del contenido del 

oficio del M.I.S. Gobernador Fha. 10 del corriente, viene con en darle Pose-

sorio, y siendo presente la interesada Dª. Francisca Mas dijo que aceptaba 

dicho encargo.

Y el Señor Presidente mando levartar la sesión que firmaron los S.I. que 

supieron. Firma Jayme Socias” (i altres) (sig.953 19 de novembre de 1851)

Guillem de 25 anys i Francisca de 28, segons consta a l’empadronament de l’any 

1852, vivien a la illeta de Don Miquel1. (sig.416 - 418 pàg.36) 

A l’empadronament de 1853 (sig.414 pàg.29) el trobam ja casat i vivint a la illeta 

del Doctor Mateu: “Guillem Mas de Campos 25 anys maestro de música, Espe-

ranza Sabater de La Puebla i Francisca Mas, Campos soltera, maestra de niñas”.

 

1 En aquells moments els carrers no tenien nom, sinó que es reconeixien per illetes.
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Casat amb la poblera Esperança Sabater Carbonell (1-4-1823/16-1-1877), tin-

gueren dos fills: Miquel, mestre i organista, i Isabel, monja fundadora del Con-

vent de Campos i Pina.

«Sa Marjal» també ens comenta sobre les monges de can Mas: «[…] s’en anaren 

a Pina per monjes na Catalina Caldés de ca’n Panxa i na Catalina “Betcama. I 

avui am gran solemnidat i en el mateix poblet han vestit s’habit de St. Francesc 

n’Esperanza Mas i na Maria Pons que fa un any que s’en anaren: sa familia Mas 

hey és anada am so camión den Ximbó en número de 37 i sa familia Pons am 

carros en número de 30 […] sa festa és estada solemnisada am l’assistencia de la 

Reverenda Mare, de la Mare Secretaria, i de la Mare Vicaria (Isabel) tia de Sor 

Esperanza.» (“Sa Marjal” 1921 pàg.78) 

El 1870, Guillem demana per construir una casa en un solar que té al carrer Fred 

s/n. Es veu que anava prosperant i les coses no li devien anar molt malament…

A part de la germana monja, Guillem tenia quatre germans més: Jaume, Catali-

na, Mateu i Miquel. Mateu Lluís agafà el nom de Fra Juan José Mas (1839-1899) 

de “Ca’n Roca”. «Carrer de la Cruz Nº.17. […] hijo del Colegio de los Descalzos de 

Lima, donde se ordenó de sacerdote 6 d’abril de 1869 […] en el Capítulo del años 

1870 fue elegido Maestro de novicios, cuyo delicado cargo desempeñó satisfac-

toriamente. En 1898 fue elegida Guardián y murió en este cargo once meses des-

pués de su elección, el 14 de septiembre de 1899». (Llibre Personas Campaneras 

de Vida Consagrada del prevere Gabriel Reus Mas, Campos 1999). Sabem que 

aquest personatge dugué a terme tota la seva vida eclesiàstica al Perú.

El Vicari Parera ens documenta la figura del nostre personatge, Miquel Mas 

Rigo, en les pàgines de “Sa Marjal”:
“[…] dues paraules sobre els organistes qu’hem tengut; encar que en veri-

tat, casi sols porem citar el primer i el derrer, El primer de qui tenim noticia 

ja hem dit que va ser un tal Cristofol Company; i ja no porem dir res més so-

bre axó fins a sa venguda de D. Guillem Mas, de Campos, devers l’any 1855. 

Aquest era un bergantell qu’acabava de ser Blauet de Lluch i vengé a sa 

nostra Vila aposta per esser s’organista i heu va ser cosa de cinquanta un 

any; ell matex mos digué algun temps antes de morir: “Enguany fa 50 anys 

justs que toc o acompany es Mes de Maria a Sapobla”. Va ser un organista 

bastant regular, molt servicient i puntual fins que va morí ara fa uns deu 

anys.
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Después ocupá es seu puesto es seu fill D. Miquel Mas Sabater, mestre d’es-

cola, que tocava l’orga molt bé, i per axó ja feia molts d’anys que suplía son 

pare en ses principals festividats. Morí bastant jove encare pel nomembre 

de 1913, ara fa dos anys […]” (“Sa Marjal”1915 pàg.187)

“[…] en aquest die citat es Bolletí Oficial d’aquesta provincia va publicá i 

per lo tant va recordá se concessió feta die 23 de dezembre de 1876 pel Mi-

nistre de Foment de que es nom de “Colonia de Gatamoix” quedás sustituít 

en so nom de “Colonia de Sant Lluís”; i per axó el Sr. Bateman en s’estiu 

de dit any 1892 va organisá una festa solemníssima en dita Colonia. Hey 

anaren ses autoridats de Sapobla, el Sr. Rector, un Vicari, s’organista Sr. 

Mas que am s’armonium de la Parroquia acompanyá una bella missa que 

se cantá a damunt el cor: hey havía una gran animació en tot es poblet 

i s’Esglisieta estava a caramull, i a dins ella al temps del Ofici hey verem 

desde el petit cor D. Lluís am la seva esposa, es Rector protestant devora 

les seves dues filles, D. Miquel Socias i Caymari que fonc Governador de 

varies provincies, i moltes altres persones notables: fe el sermó l’alocuent 

orador D. Sebastiá Ventayol, prevere, natural d’Alcudia […]”(“Sa Marjal” 

1925 pàg.23)

MIQUEL MAS SABATER

Aquest personatge, fill de Guillem Mas Rigo, a més de mestre d’escola i organis-

ta també tenia una adrogueria, suposadament l’heretà del seu pare. 

Va néixer el 5 juliol de 1855 i morí el 25 de novembre de 1913. Del seu certificat 

de defunció llegim: «Miquel Mas Simó, adroguer, domiciliat al carrer Plaça 14, 

(cantonada Asalto-Plaça) manifesta que Miquel Mas Sabater, profesor d’instruc-
ció primaria, domiciliat al carrer Major 52, a mort, de 58 anys. Víduo de Dª. 
Catalina Simó Torrens, deixa sis fills: Esperança, difunta, Josep, casat, Guillem, 
Llorenç que resideix a l’Argentina; i actualment casat amb Antònia Capó Capó, 
natural de Buger amb un fill, Antoni, fadri». Aquest darrer nascut del matrimoni 

amb segones núpcies amb la bugerrona Antònia, la qual era filla de la criada 

de la casa. Antoni sempre per la família va ser un estrany així que, de més gran, 

partí cap a Barcelona.
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Pren el relleu com a organista
Com ja hem llegit més amunt,2 Miquel Mas, també es dedicà a l’ensenyament 

i de ben jovenet solia substituir son pare a l’orgue. Morí bastant jove, però tot i 

la malaltia que se l’endugué no deixà de desenvolupar la seva tasca d’organista.

Tot i que devia continuar regentant l’adrogueria, la seva feina era de mestre d’es-

cola. 

«Hoja de servicios y méritos de D. Miguel Mas Sabater natural de La Pu-

ebla de 58 años, casado maestro de primera enseñanza, propietario, cuyo 

titulo Elemental fue expedido en Palma con fecha 31 de diciembre de 1876” 

(Archivo General de la Administración, sección E.C. lligall 19/68)

Degué tenir problemes de salut, ja que a través de «Sa Marjal» trobam coneixe-

ment de la seva substitució:

«Encare que ja hu sabiem, lletjim en “El Magisterio Balear” que per la Sub-

secretaría es estat aceptat come mestre sustitut d’una de ses dues escolas 

públicas de nins de Sa Pobla, el distinguit amic nostro y colaborador don 

Juan Franch, per imposibilidad física o malaltia del titular y suscritor nos-

tro fervorós don Miquel Mas Sabater. L’enhorabona». (Sa Marjal 1910 pàg. 

95) 

Tot i així, sabem va continuar desenvolupant la tasca d’organista:

«Solemne festa de nostron Pare Sant Josep, en que, maldement sia Diu-

menge de Corema, el Sr. Más toca totes ses trompeterías del orga. A la tarde 

molts de carros y una partida d’estols de mares am gran devoció van a ofe-

rir els seus infantons a Santa Margalida de Crestaig; com també a visitar 

la Mare de Lourdes, que de cada dia té més devoció, lo metex que sa nostra 

antíga Patrona». (“Sa Marjal” 1911 pàg.6)

La mort li sobrevingué el 25 de novembre de 1913:

«Nos escribe nuestro Corresponsal de La Puebla que en la madrugada del 

26 falleció en aquella villa después de larga y penosa enfermedad don Mi-

guel Mas Sabater, maestro de la escuela de niños y organista de la parro-

quia a la edad de 58 años.

2 «[…] después ocupá es seu puesto es seu fill D. Miquel Mas Sabater, mestre d’escola, qui tocava l’orga molt bé, i per axó ja feia 
motls d’anys que suplia son pare en ses principals festividats. Mori bastant jove encare pel novembre de 1913, ara fa dos anys». 
(“Sa Marjal” 1915 pàg.187)
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A la conducción del cadáver a su última morada asistió crecido número de 

vecinos y muchos socios de la sociedad “La Constancia” con el clero par-

roquial.

Reciba su esposa é hijos y demás familia nuestro sentido pésame». («La 

Almudaina» 29 novembre 1913) 

«Mor Don Miquel Mas Sabater, casad, de 59 anys, de aufago. El Sr. Mas 

per espai de molts d’anys va ser mestre de sa primera escola, i organista de 

sa Pobla: come mestre heuria pogut esser millor; com organista era un des 

bons de Mallorca».3 (“Sa Marjal” 1914 pàg.16)

GERMANS SIMONET COMPANY

El llinatge Simonet, de malnom “Tauler», és prou conegut a sa Pobla, de fet en-

cara ara perdura4. Les arrels provenen del poble d’Alaró passant per Campanet 

fins que s’establiren a sa Pobla. 

Els germans Simonet Company que aquí presentarem duien el malnom “Mon-

get”.

Llinatge Simonet-Company
El matrimoni de Joan Simonet Simonet i Joana Aina Company Tugores, casats el 

16 de juny de 1876, tengué cinc fills: Miquel (26-5-1880), Joan (23-5-1882), Ber-

nat (4-9-1884), Maties (7-8-1887) i Maties (18-3-1890). Vivien al carrer Asalto-5. 

El pare enviudà quan tenia 37 anys i es casà de bell nou amb Francisca Llull 

Llompart de 21 anys fadrina (filla de Gabriel Llull Muntaner natural de Selva 

i Antònia Llompart Ramis natural d’Inca, veïns de sa Pobla), tingueren un fill 

Gabriel (9-12-1894). Sabem que vivien al carrer Goleta. 

L’ofici del pare era fuster i a les actes de l’Ajuntament es poden veure moltíssi-

mes factures: «… pago al carpintero Juan Simonet 150 pesetas construcción pul-

pito del Cementerio» (22 de gener 1893 sig.62 pàg. 0002008)

3 Notem que el vicari Parera sempre aprofita per dir la seva… Quan revisam el seu expedient acadèmic ens queda confirmat el 
comentar del director de Sa Marjal.

4 El llinatge Simonet també ens ha deixat figures com la de Sebastià Simonet, que fou un glosador destacat:«S’ha fet un Certament 
de glosadors poblers [….] el accèssit se concedi a la composició que dú per lema “¡ Ay si’ls tres durets, jo pogués guanyar!” que 
se fe ben envant guanyarlos per la seua correcció en los versos. Si l’autor estudiás un poc, millor que glosador seria poeta: es 
un jove que si ell vol fará glosades magnifiques, y nom Sebastiá Simonet de Sa Teulera (festas de Pasqua de 1908)». (Sa Marjal 
1909 pàg.5) Posteriorment, devers els anys 50, sorgí Antoni Socias Simonet Tauler, gran glosador que tots recordam. 
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Una vegada enviudat i amb cinc boques per alimentar i poder dar una forma-

ció i manutenció gratuïta, Joan Simonet Simonet degué pensar que era l’ocasió 

d’enviar els dos fills a Lluc, on clarament obtingueren la formació necessària 

per exercir els càrrecs que els coneixem. 

Els alumnes que ingressaven al monestir havien de reunir els següents requisits: 

«Edicto para provision de plazas de blavet en el Santuario de Nuestra 

Señora de Lluch 

Estando vacantes dos plazas de niños blavets, se convoca a los niños pobres 

de esta Diócesis al concurso que queda abierto desde hoy en este Santuario.

Las condiciones que deben reunir los niños para poder ser admitidos, son:

1ª. Ser de legítimo matrimonio y de honrada familia (l’Esglesia donant 

sempre lliçons de moral).

2ª. Tener edad de ocho años cumplidos y no más de diez.

3ª. Saber leer y escribir.

4ª. Poseer buena calidad de voz que alcance de do grave a sol agudo nor-

males.

Los agraciados gozarán de manutención y enseñanza gratuita todo el ti-

empo que puedan prestar sus servicios con voz de tiple, cesando en el dis-

frute de la beca cuando a juicio del Maestro de Capilla sea inútil para el 

canto, o cuando a juicio del Rdo. Prior del Santuario sea su estancia nociva 

a la Escolania.

Santuario de Nuestra Señora de Lluch. El Prior» (“Revista Lluc” 1930 

pàg.169)

MIQUEL SIMONET COMPANY

Neix el 26 de maig de 1880, fill de Joan Simonet Simonet natural de Campanet 

d’ofici fuster, domiciliat al carrer Asalto núm.5 i de Joana Aina Company Tugo-

res natural de sa Pobla. Els seus padrins paterns foren Miquel Simonet Seguí i 

Joana Maria Simonet Fiol, naturals d’Alaró i els padrins materns Joan Company 

natural de sa Pobla i Magdalena Tugores natural de Búger. (Segons consta a la 

partida de naixement)

Va estar al Santuari de Lluc juntament amb el seu germà Joan, i posteriorment 

sabem que es presentà a la revista per fer el servei militar. Finalment no va fer el 
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servei, com veurem pels certificats del metge i del tallador.5

No sabem l’any que va deixar el Santuari de Lluc ni sa Pobla ni quan arribà a 

Xile, però sí que sabem que a l’any 1910 vivia a Ancud: 
«Una sorpresa agradabilíssima mos ha causada sa rebuda d’aquest “Com-

pendi de teoría e historia de la Música”, d’un centenar de págines, compost 

pel nostro amic Sr. Simonet, distingit músic, natural de Sapobla. Enviám la 

més coral enhorabona y espressivas gracies a n’el bon pobler qu’actualment 

es el mestre de Capella y Organista de la Catedral d’Ancud, de Chile, a-n’el 

qual desitjam de bondeveres un lloc eminent entre els musics célebres». (“Sa 

Marjal” 1910 pàg.160)

I també gràcies a les pàgines de «Sa Marjal» coneixem que Miquel Simonet 

Company es casà dia 6 de novembre de 1913 amb Francisca Clotilde Muñoz6 a 

Puerto Montt7 (Xile), pertanyent al bisbat d’Ancud:

«Notable casament. El nostre bon amic Miquel Simonet i Company que 

desempenya importantissims carrecs musicals a Chile, acaba de contreura 

matrimonni amb una rica senyoreta que té una dot d’uns cent mil duros. 

S’anomena donya Clotilde Muñoz, i es tan distingida que ella, o més ben 

dit, som pare va doná nom an el gran barrio en que viven conegut en so 

nom de Población Muñoz, a Puerto Montt-Chile. Molts de periodics de per 

allá se son ocupats d’aquest matrimoni. Los donam an els jovensans la més 

coral enhorabona, i que tot sia a major gloria de Deu.

Aconseiam en el nostro amic a que fasse el viatje de noces amb la siua 

il-lustre novía a sa nostra Roqueta i se convencerá qu’es de lo millor del 

món». (“Sa Marjal” 1914 pàg.23)

5 Sebastià Mateu Amengual, metge nomenat per l’Ajuntament, certifica que Miquel Simonet Company natural de sa Pobla fill de 
Joan i Joana, «el cual alegó no le asiste ---- alguna interrogado, dijo padecer de la visión». Firma la present el 5 de maig de 
1899. (Arxiu Municipal sig.445) [Aquest metge, Sebastià Mateu Amengual, procedent de la possessió de Turixant de Baix del 
terme d’Escorca, era el darrer descendent de la llavors família més rica de Mancor. Fadrí, estava de metge a sa Pobla, on es 
casà amb Joana Aina Serra Llabrés, filla del metge Jaume Serra Serra, i vídua de Pedro Francesc Mateu Coll, gran propietari de 
Biniamar. (“Monografía de l’Església de la parròquia de Sant Joan Baptista de Mancor de la Vall”)] «Francisco Palazón Turpin cabo 
de carabineros, nombrat tallador per l’Ajuntament, certifica que Miquel Simonet Company del reemplas de 1899, resulta tenir 
una talla de un metre i cuatre cents setante cinc milimetres. Firma la present el 5 de maig de 1890.» (Arxiu Municipal sig.445)

6 Filla de Gilberto i Pilar Cárcamo. [Nota marginal, del certificat de naixement de Miquel Simonet]

7 Puerto Montt: Capital de la X regió dels llacs, es la darrera ciutat de la vall longitudinal. Puerto Montt fou fundada el 1853 per 
Vicente Pérez Rosales, com a part de la política de colonització de la zona impulsada pel govern de l’època. Un any abans havien 
arribat a la zona els primers immigrants alemanys lligats al país, dels quals ha conservat, igual que Valdívia i Osorno, una desta-
cada influència. 
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La correspondència amb el vicari Parera devia ser fluïda ja que a través de la re-

vista que dirigeix ens assabentam detalladament de les seves passes en el món 

musical:

«Musicologia. Por ser escrito por un distinguido hijo de Sa Pobla don M. 

Simonet, organista de la Catedral de Ancud (Chile), copiamos el siguiente 

hermoso articulo publicado por un periódico de aquellas lejanas regiones, 

y reproducido por otro de la Peninsula. Dice así: Conferencias musicales 

[…]» (“Sa Marjal” 1913 pàg.7)

«El resurgimiento musical Español. Tal és es titol d’un artcle molt impor-

tant q’em rebut imprés en un periódic de Chile, escrit pel notable pianista 

pobler, Don Miquel Simonet Company que resideix en aquelles terres re-

motes […]» (“Sa Marjal” 1915 pàg.31)

“Recuerdos de Puerto Montt”, polka para piano, por Miguel Simonet. 

Aquest bon pobler, distingit mestre de piano, que viu en dita ciutat de Chi-

le, mos ha enviada la mencionada pessa que li agrahim de molt bon cor 

[…] Veim que ja es la 2ª. edició de Musical Emporium de Barcelona, pues 

a pesar de vendrersé a 2 pts. sa 1ª. de mil exemplars foc agotada en 48 

díes […] Segons noticis, tóca aquesta hermosa polca sa música de retgi-

ment d’aquella república americana. Noltros l’hem sentida i mos agrada 

una cosa de no dir: el mestre de música D. Andreu Pol la sentí i li agrada 

tant que desseguida la volgué per tocarla am sa banda; mos han dit que 

ja l’ensaien i qu’els agrada tant que li han posat per nom Una Perla. Mil 

enhoresbones al insigne organista, al distingit pianista, al ilustre composi-

tor que no s’atur d’enviarnos composicions tan belles com aquesta». (“Sa 

Marjal” 1915 pàg.112)

La revista «Sa Marjal» també es fa ressò del bateig de la seva primogènita:

«Recuerdo del bautizo. Se titula un artistic recort del bautisme de la minyo-

neta Juana del Pilar Simonet Muñoz, filla del distingit profesor de piano 

D. Miquel i de la aristòcrata Sra. Dª.Matilde. Que Deu los conservi aquest 

angelet del cel si ha de donar dies de gloria a Deu i a sos pares; i sinó que 

s’en torni alla d’ont es vengud. Los donám a sos cristians pares la més coral 

enhorabona». (“Sa Marjal” 1915 pàg.16)

En el mes d’octubre de 1916 els dos germans Simonet Company visiten la nostra 

illa i el nostre poble: 
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«El P. Sebastià Simonet que viu en el Convent de Franciscans de Sevilla i 

el seu germá D. Miquel8 que viu a Puerto Montt, de Chile, tosts dos músics 

distingits, han vengut a son poble natiu per passar alguns dies entre nol-

tros. ¡Ben arribats síen». (“Sa Marjal” 8 d’octubre 1916 pàg.174)

Com a blavets que havien estat també aprofitaren la seva visita illenca, per anar 

al monestir de Lluc:

«Vienen al Santuario los que fueron blavets, D. Miguel y Fr. Sebastián Si-

monet, hermanos, residentes en América el primero y en el convento de 

Sevilla el segundo. Gózanse mucho, como todos los exblavets, de ver otra 

vez a la Virgen y su Santuario». (Revista “Crónica del Santuario de Lluc 

1915-1926” 13 d’octubre 1916)

I les seves passes musicals continuen essent reportades en les pàgines del vicari 

Parera. Es pot entendre que Miquel Company anava enviant aquestes partitures 

i informacions al nostre benvolgut director de «Sa Marjal»:

«Adoro te devote. Motete a dos voces, por Miquel Simonet. Ildefonso Alier, 

editor de música, Madrid.-El nostro bon paisa que resideix a Chile acaba 

de publicar aquesta nova composició relligiosa que dedica la Ilm. Senyor 

Bisbe de Preconeso, Monsenyor Augusto Klinke […]» (“Sa Marjal” 1922 

pàg.80)

«El Llanquihue és un diari de 24 págines que fa 38 anys que se publica a 

Puerto Montt de Chile, i die 12 d’octubre ultim publicá un nº extraordinari 

per conmemorar el 430 aniversari del descubriment de ses Amériques pen 

Colon. D’un article titulat “Los Españoles en Puerto Montt”, per referirse a 

un pobler, el Sr. Simonet, copiam els párrafos siguients: «Espíritu refinado 

en el arte y en la literatura, son Miguel Simonet es, sin disputa, un repre-

sentante jenuino de la cultura hispana entre nosotros. Mecieron su cuna las 

brisas de Palma, ese centro fecundo en jenios y mentalidades selectas, que 

parece emerjer del océano como atalaya jigantesca de la intelectualidad 

española.

Vive una vida de retraimiento que casi nos atreveriamos a calificar de ego-

ista ya que ejercita la usura en las actividades literarias, no obstante su 

preparación en materias filosóficas, pedagójicas y artísticas, aparte de su 

dominio del idioma»[…]». (“Sa Marjal” 1923 pàg.30)

8 No sabem si l’acompanyava la seva esposa, tot i que probablement vingué tot sol en tant que la filla només comptava amb un 
any d’edat,
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I més d’una dècada després de la seva darrera visita, Miquel Simonet torna 

visitar l’illa, segons ens recompten tant la «Crònica Parroquial» com la revista 

«Lluc».9

«Llega a La Puebla el joven Miguel Simonet, después de largos años de au-

sencia, transcurridos en Chile». (“Crònica Parroquial” Tom I pàg.161 dia 7 

d’agost de 1929).

«A la atenta y cordial visita verificada al Sr. Ecónomo, siguió la de la par-

roquia, donde con vivo interés se enteró de las mejoras introducidas en sus 

Capillas y adjuntas dependencias, demostrando en todo ello verdadera sa-

tisfacción y teniendo frases de elogios. 

Viene el exblauet Miguel Simonet residente en Chile y natural de Sa Pobla». 

(“Revista Crónica del Santuario de Lluc” 1915-1926, (9 agost 1929))

«Se despiden de la Virgen los exblauets D. Miguel Simonet residente en Chi-

le y D. Bartolomé Nicolau residente en Talavera de la Reina, que han pasa-

do aquí unos días.» (“Revista Crónica del Santuario de Lluc” 1915-1926, 

(12 agost 1929))

JOAN SIMONET COMPANY

Va néixer el 23 de maig de 1882 i morí el 15 d’octubre de 1955 a Las Palmas (Gran 

Canària). Joan Simonet, que com a franciscà adoptà el nom de Sebastià, estigué 

internat, com el seu germà, al Santuari de Lluc fins que en fou expulsat10 per un 

fets que ell mai no va reconèixer. 

Joan, expulsat del santuari
Es veu que ell i Miquel Cerdá Cabanellas foren denunciats per part d’un com-

pany, Bernadí Cánovas, que havien participat en aldarulls greus: “un segun-

do acto de esta tragedia fue que un pensionista, al parecer deficiente, acusó a 

otros compañeros y hasta se mantuvo en su versión en un careo sostenido ante 

el P.Rosselló. En concreto fueron castigados Miquel (Cerda) y Sebastià (Simonet) 

[Batiat com a Joan]. La versión de estos dos, que se declararon inocentes tiene 

9 Hem buidat les pàgines de la revista «El Terruño» i no hem trobat ni una mínima referència de l’estada de Miquel al poble. Aquest 
fet ens resulta molt estrany i no hi podem imaginar el motiu. 

10 I en Miquel? També en fou expulsat? L’arxiver del monestir no m’ha pogut ajudar, així que no sabem l’any exacte de l’expulsió 
d’en Joan (tot i que podem suposar que era cap a final del segle XIX), ni si el germà Miquel li va fer costat, abandonant també el 
monestir.
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todos los visos de ser veraz […] al cabo de un tiempo el P.Rosselló vio que algunos 

misioneros fueron descubriendo que había mucho de infundio» (Columna y An-

torcha de la Iglesia de Mallorca de Joaquin Rosselló Ferrá i Josep Amengual Bat-

le M.SS.CC. Madrid 1996 pàg.262 a 265)

Després de ser demanats, aquests es declararen innocents, però tot i això foren 

expulsats:“si los hubieran reconocido habrian sido perdonados y Simonet, según 

declaró, habria sido admitido en la Congregación”. (Idem)

Pareix esser que regnava un cert desgavell i el responsable del santuari va re-

conèixer amb el temps que es podria haver equivocat en alguns casos. Proba-

blement en Joan fou una víctima i injustament expulsat, ja que l’autor afegeix: 

“no tuvo ocasión de probar su inocencia ni de recibir la merecida satisfacción. 

Posiblemente fuera expulsado antes de que el temporal amainara, a causa de su 

hermano que era juzgado como malo por sus compañeros” (Idem)

Des de la seva sortida del monestir fins al seu ingrés al Col·legi dels Franciscans 

hi ha un període que ens queda en interrogant fins al moment de passar la re-

vista militar:

«Juan Simonet Company fill de Juan y Juana Ana, llamado compareció su 

tio el honor Antonio Company, y manifesto que dicho mozo tomó el habito 

de Misionero Franciscano en marzo de 1899, profesó en el año siguiente 

en el Colegio de Lucena provincia de Cordoba. El Ayuntamiento oido el 

parecer del Sr. Regidor Sindico y visto el expediente de justificación incoa-

do, acuerda declarar al mozo de que se trata totalmente excluido del servi-

cio militar como comprendido en el caso 5º del articulo 80 de la Ley». (15 

d’abril de 1902 Arxiu Municipal sig.445) 

Una vegada ordenat i vivint en terres andaluses, visità nombroses vegades l’illa 

(alguns pics en companyia del seu germà11 resident a Xile, com ja hem anotat):

«Llega el P. Fr. Juan Simonet F.M. exblavet del Santuario para pasar en él algunos 

dias». (Revista Crónica del “Santuario de Lluc” (1915-1926), 23 juny 1927)

«Las funciones como los otros domingos. Se ven algunas demostraciones de 

gratitut. En la noche de ayer apenas si havia peregrinos: Sale del Santuario 

el P. Fr. Juan Simonet quien durante estos días ha prestado amablemente 

11 «El Pare Sebastià Simonet que viu en el Convent de Franciscans de Sevilla i el seu germà D. Miquel que viu a Puerto Montt, de 
Chile, tosts dos músics distingits, han vengut a son poble natiu per passar alguns dies entre noltros. ¡Ben arribats síen». (“Sa 
Marjal” 8 d’octubre 1916 pàg.174)
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sus sevicios pulsando el órgano». (Revista “Crónica del Santuario de Lluc” 

(1915-1926), 25 juny 1927)

Com es pot veure, Joan (fra Sebastià) Simonet, encara que hagués tengut una 

desagradable sortida del monestir de Lluc, no va tenir cap inconvenient, passat 

els anys, de visitar el Santuari. Pareix que tot el que havia passat en la joventut, 

quedà perdonat.

«La correcta interpretación de los cantos requiere conocimiento de la téc-

nica músical; por ello el P. Miralles escribió, y editó ya en 1899, una obrita, 

titulada “Breves Nociones de Solfero y Canto llano, entresacada de varios 

autores. Fue la primera base de la formación de los musiquillos de Lluc. 

En ella da normas también para la emisión de la voz y su robustecimiento 

[…] no es pues, de extrañar que con tan buen maestro salieran discípu-

los que honraran su magisterio como cantantes, pianistas, organistas …: 

el P. Sebastián Mudoy, director varias veces de la Escolanía; el P. Miguel 

Cerdá, pianista y organista, también director de la Escolanía; Jaime Juan 

Oliver, luego músico del Regimiento; Miguel Simonet, pianista, compositor 

y organista; su hermano el P. Sebastián Simonet, organista de la Basílica 

de Guadalupe […] todos los nombrados, yu los musiquillos que con ellos 

convivieron en Lluc, formaban un conjunto de exquisitas voces, de las cu-

ales escribe M. Simonet en su obrita “La Música española moderna, 1922, 

después de copiar la descripción poética que su hermano Sebastián tejió 

del escenario natural de la Escolanía de Lluc». (Revista “Hojas de Lluc” 

núm.15 del P. Rafael Juan) 

En un moment donat fra Sebastià (Joan Simonet) publica diversos articles en la 

revista «Sa Marjal»:

«El correo, fiel mensajero de los grandes sucesos que en el orbe de desarro-

llan, inopinadamente ha traído a mis manos el quincuagésimo número de 

la ilustrada revista Sa Marjal, título que de improviso excitó sobremanera 

mi curiosidad por sospechar que tendría alguna relación, siquiera indirec-

ta, con las hermosas y feraces vegas que en mi infancia vieron mis ojos con 

placer imponderable. Vila con detención en todas sus partes y con júbilo 

inusitado observé en la margen inferior que la pequeña, la ilustrada, la 

simpática revista sale a luz en mi adorada villa de Sa Pobla, teatro de mis 

infantiles travesuras, y ahora norte de mis pensamientos […]». (Joan Mon-

get, Cádiz, 5 de febrer de 1913, pàgina 56). L’article és llarguíssim i en ell fa 

tot un elogi de la revista «Sa Marjal».
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En aquest llarg article fa una descripció dels llocs visitats: 

«Mallorca en Sevilla. Nueva fue para mi la noticia de que en Mallorca se 

fundó hace cinco años una Sociedad de Excursionistas, que si en su origen 

fue humilde y de solo cinco individuos llenos de fe en el glorioso porvenir 

de nuestra querida isla, hoy ha visitado a la Sultana del Guadalquivir con 

cincuenta y cuatro socios de diversos pueblos de Mallorca.

Siendo Sapobla una villa de las más ricas de la isla era de esperar que hu-

biese tomado parte en esta excursión un número crecido de individuos que 

gozan de muy holgada posición; sin embargo, de los seis socios que están 

inscritos en esa entidad de turismo, solo hay que alabar el valiente ánimo 

del anciano D. Pedro Siquier y del culto D. Antonio Palou […]» (“Sa Marjal” 

1 d’abril de 1921 pàg.83) 

El vicari es fa ressò dels progressos de fra Sebastià, recull informació de les seves 

passes i tampoc no escatima elogis:

«Un organista notable. Tots els bons poblers lletgirán am satisfacció els dos 

trossos que copiam del Diario de Cádiz per referirse an el P. Sebastià Simo-

net, antes Juan, de Can Monget de Sa Pobla organista eminent de Cádiz, y 

germà de D. Miquel Simonet també organista d’una catedral de Chile, del 

qual mos n’ocuparem en el número anterior. Els dos germans poblers varen 

esser blauets de Lluc. Vataqui els dos trossos.

“Esta tarde se constituyó en la sala Capitular de la Catedral el Tribunal que 

representa á los Excelentísimos Sres. Obispo y Dean y Cabildo, llamado á 

entender en los actos de oposición al cargo de Maestro de Capilla […] los 

jueces músicos lo serán: el padre franciscano organista del convento fray 

Sebastián Simonet; el Director de la banda de Pavía D. Francisco Soler y el 

beneficiado contralto de la Basilica, D. Victoriano Elías” […]» (“Sa Marjal” 

1913 pàg.29)

En les pàgines de «Sa Marjal» també es presenten les partitures de fra Sebastià, 

com també hem vist del seu germà:

«La Voz de San Antonio. Sols val 5 pessetes al any aquesta escel-lent revista 

que se publica a Sevilla; i el numº. d’abril passat, qu’es interessantísim, pu-

blica un article historic sobre Antiguos Humilladeros y Via-Crucis de Sevi-

lla, escrit pel nostro paisá P. Sebastià Simonet». (“Sa Marjal” 1917 pàg.96)

«Dos letanías en Re Menor a solo y coro con acompañamiento de armo-

nio u órgano por Fr. Sebastián Simonet, Franciscano. Partitura y parte 
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separada: Ptas. 1,50. La Biblioteca Sacro-Musical de Madrid ha publicat 

conforme ses disposicions del Papa Pio X aquesta hermosa composició del 

nostro paisá el P. Simonet alias Monjet, notable organista de Sevilla […]» 

(“Sa Marjal” 1919 pàg.16)

També trobam referències en altres revistes:

«Se encuentra entre nosotros el distinguido literato reverendo Fray Sebas-

tián Simonet Company, quien tras una ausencia de doce años y improbo 

trabajo, ha venido a descansar unos dias en su pueblo nativo.

Nuestro paisano, que ha residido largo tiempo por la clásica Andalucia 

ocupa hoy un cargo preeminente en el convento célebre de Guadalupe de 

la provincia de Cáceres al que acuden numerosos turistas en visita de la 

preciosa iglesia y de los numerosos monumentos […]» (“El Terruño” Núm. 

21 de l’any 1927)

I també a la Crònica Parroquial, que sabem que rebia puntualment, trobareu 

referències del pare Sebastià.12 

L’any 2000 la revista «Sa Plaça» volgué donar a conèixer els germans músics 

Simonet Company i no fou altre que Nofre Pons qui publicà uns articles molt 

encertats sobre els personatges, dels quals recoman la lectura. Seguidament en 

presentarem uns fragments: 

«Amb metòdica puntualitat, hem rebut la informació que ens permet els 

detalls del final del germà Sebastià Simonet. L’erudit capellà de Santa Ma-

ria del Camñi mossèn Parets, ens ha fet arribar la revista «El Monasterio de 

Guadalupe», Nº.476 (1955), que diu literalment el que segueix: 

«Una dolencia hepática que padecia (Sebastià Simonet) se le agravó en 

estos últimos años, dando motiva a una peligrosa intervención quirúrgica 

que le practico con toda felicidad el Dr. Barriola, en la Clínica “Nuestra 

Señora de las Mercedes” de San Sebastián, en Febrero de 1954, de la que al 

parecer salió con buen resultado, trasladándose poco después al templado 

clima de las Islas Canarias para recuperar la salud y las fuerzas. Alli es 

donde la muerte le ha visitado, el pasado mes de Octubre».

Adjunta puntual el pare Parets una fotocòpia de la revista “La Voz de Sant 

Antonio” de l’any 1955, que confirma que “placidamente entregó su alma 

12 Tom II pàg.126 (1936), pàg.205 (1937), pàg.281 (1938), pàg.389 (1938), Tom III pàg.172 (1929), pàg.205 (1946).
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al Señor, el día 15 de Octubre en Las Palmas (Gran Canaria) el reverendo P. 

Fr. Sebastián Simonet”». (Revista “Sa Plaça” Núm.8913 de l’any 2000)

«El corpus d’obres que han arribat des de Sevilla i a través de mossèn Joan 

Parets del Centre de Recerca Històrico-Musical de Mallorca fins a nosaltres 

per a poder fer una anàlisi de l’estil i la qualitat de “l’Obra” de Fra Sebastià 

Simonet, O.F.M., resulten insuficients per a poder jutjar la categoria com a 

compositor d’una manera objectiva, només ho podem fer amb el material 

que tenim davant i que és el següent: […]». L’organista pobler Miquel Ben-

nàssar Bibiloni “Molondro” continua el seu article i dona resposta a la pe-

tició que li va fer la revista per elaborar una anàlisi de l’obra de l’organista:

«de Fra Sebastià Simonet músic, podem dir que fou un home inquiet i 

d’enorme vitalitat, infatigable investigador i escorcollador dels arxius del 

monestir extremeny de Guadalupe […] on parla en diversos apartats de 

l’organografia al monestir del segle XV fins al XVIII, músics il·lustres i orga-

nistes cèlebres, a més de la construcció del monumental orgue (79 registres) 

del monestir de Guadalupe l’any 1924, obra de l’organer alemany Albert 

Merklin, i del que ell fou organista titular durant tants d’anys […] d’aquest 

orgue, instrument de quatre teclats i pedaler amb sistema elèctric, ens dóna 

tota una pauta per poder suposar el tipus d’organista que era Fra Sebastià, 

sens dubte un organista d’envergadura […]». (Revista “Sa Plaça” Núm.89, 

juny del 2000)

JOAN SIQUIER PONS

Joan Siquier Pons fill de Pedro Siquier Pizá, del qual parlarem a continuació, i 

Catalina Pons Torrens, va néixer el 31 d’octubre de 1881 i morí el 26 de setembre 

de 1968. Es va casar amb Apol·lònia Gost.

Amb tan sols 17 anys, ja excel·lia en la música, segons trobam anotat en aquest 

amplíssim comentari aparegut en el diari «La Almudaina»:

«Este es el nombre de un joven pianista que ó mucho nos engañamos ó 

en breve sabrá conquistarse una reputación tan envidiable como legítima 

entre los del oficio.

13 N’Onofre Pons, anteriorment ja havia publicat un article de dues pàgines sobre els germans Simonet Company a la revista local 
«Sa Plaça» Núm. 87 del mes d’abril de l’any 2000. 
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Siquier cuenta ahora diez y siete años y ha heredado de su padre la afición 

á la música y una evidente disposición para el piano. No ha sido exhibido 

como niño prodigio y, sin embargo, siguiendo el camino que le va trazan-

do su correctísimo profesor Mario Calado14, el eminente pianista catalán, 

llegará sin vacilaciones, sin sertirlo y sim ridículos antusiasmos, á estar en 

posesión de carrecta técnica y de un estilo pulcro que desde luego ha de 

sistinguirle de los pianistas de relumbrón.

No posee premio alguno del Conservatorio ni su nombre es conocido, por-

que la prensa de Mallorca le ha mentado pocas veces; pero á partir de ayer 

tarde en que tuvo la atención de dedicar un rato á varios socios del Salonci-

to Beethoven, merece toda la consideración de la distinguida concurrencia 

allí reunida que juzgóle con la seriedad con que acostumbran hacerlo los 

socios de aquella casa. Estos recibieron gratísima sorpresa al oir ejecutar á 

Siquier algunas composiciones de Beethoven, Mendelson, Chopin, Rubins-

tein, Gkodard etc., sin afectación alguna y con esa compostura que refleja 

muy bien los consejos del eminente Calado; cualidades tanto más apreci-

ables cuanto que á la edad de Siquier los pianistas incipientes suelen ser 

presa de infantil vanidad que les inculca una pose ridícula y una infatu-

ación que no suele abandonarles como no sea á fuerza de rudos golpes de 

experiencia en la lucha por la gloria ó en lucha … por la vida.

Este último es más frecuente.

A ahorrarse decepciones futuras debe dirigirse Siquier en su labor cotidi-

ana. Sea un músico honrado; edifique sobre base solidamente artística; 

rechace esos aplausos de tertulia abigarrada y cursi donde se vive en eterna 

promiscuación; y asi, cuando llegue á hombre, podrá codearse con las gen-

tes serias y tendra el placer de ser censurado por los ineptos fanfarrones.» 

(“La Almudaina” 15 setembre 1900)

El camí musical del jove pianista apareix relatat en altres fragments de la prem-

sa illenca: 

14 Màrius Calado i Colom. Pianista (Barcelona 1862-1926). Estudià al Conservatori del Liceu amb Josep M. Arteaga i Pereira 
(piano), Gabriel Balart (harmonia i composició) i més tard amb Joan Baptista Pujol i Anselm Barba. Traslladat a París estudià amb 
G, Mathias i I. Philipp i el 1881 obtingué el primer premi de l’instrument. Inicià la seva carrera concertística a les sales Érard i 
Pleyel, dues marques de piano de gran acceptació en el moment, i va assolir una gran reputació com a intèrpret. El 1884 actuà 
als Concerts Pasdeloup de París i després feu gires per Europa i Amèrica, en especial per Argentina (1888). Actuà al Liceu 
de Barcelona(1889) sota la direcció de Joan Goula, al Teatre Líric de la mateixa ciutat (1891) i al Cercle Mallorquí (1893) per 
iniciativa d’Antoni Noguera, sempre interpretant el gran repertori, a partir de 1895 es dedicà a l’ensenyament.(Xosé Aviñoa llibre 
“Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana” Volumen II pàg.896-897)
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Així, dia 29 de setembre de 1902, el “Diario de Mallorca” publicava una crònica 

d’Esporles comentant la celebració de la primera missa del prevere Joan Ribes 

en què el jove Joan Siquier actuà: “Fue cantada la partitura de Paccini por varios 

[…] el acompañamiento de la partitura, a órgano y piano estuvo a cargo de D. 

Juan Siquier, de la Puebla, y D. Antonio Roig […] por la tarde se celebró una vela-

da musical, en la que tomaron parte los mismos aficionados de la mañana, y en 

que el joven D. Juan Siquier hizo derroche de arte y se mereció los aplausos más 

calurosos y sinceros”. (Notes per a la Història de la Música a Mallorca III pàg.152)

En el volum III del llibre Notes per a la Història de la Música a Mallorca, conti-

nuen apareixent referències a Siquier en la premsa: 

Dia 22 de novembre de 1904, el “Diario de Mallorca” publicava una crònica d’Es-

porles : «[…] por la tarde en un local espacioso, cedido para este objeto por los 

conocidos industriales señores Ribas, se celebró la velada literario-musical que 

resultó brillante y a la cual asistieron unas mil quinientas personas. […] D. Juan 

Siquier entre otras escogidas composiciones ejecutó al piano la Imitación al Wals 

de Weber. llibre» (Notes per a la Història de la Música a Mallorca III pàg.158)

I la premsa també es fa ressò dels events al nostre poble: 

“Lo que mas ha llamado la atención de la alta sociedad de esta pueblo, 

ha sido la reunión-concierto que ha tenido lugar en casa del distinguido 

médico don Jaime Comas. En el han tomado parte la simpática señorita 

doña Francisca Bennasar hija de aquél, don Emilio Enseñat aventajado 

discípulo de Granados y don Juan Siquier discípulo distinguidísimo que 

fue de Mario Calado; todos sobradamente conocidos para que me entre-

tenga en hacer de ellos los elogios que se merecen.” (“La Almudaina” 26 de 

juliol 1905)

Siquier també participarà en celebracions religioses com a organista: 

«El domingo último de los corrientes, sacrificó por primera vez, la Hostia 

sacrosanta, el novel sacerdote don Gabriel Socías Serra15. Desde su casa á 

la Iglesia parroquial las calles parecían veramente una arboleda en tiempo 

de primavera, levantándose con arrayan varios arcos de gusto exquisito. 

15 Gabriel Socias Serra pertanyia a la família de can “Guixa” era germà d’onze, entre ells el mestre d’escola Nicolau Socias “Nicolau 
dels Corbs”, i oncle de Nicolau, propietari del Cine de can “Guixa”. Nascut el 10 de juliol de 1877, fou ordenat dia 29 de setembre 
de 1907, i cantà la seva primera missa l’endemà. Menys d’un mes després morí (18 d’octubre). «Avuy fa dos anys que mori el 
jove sacerdot don Gabriel Socias, qui después de haver cantada sa solemníssima Misa Nova només celebrá tretze misses més. 
Al cel sia ell!» (“Sa Marjal” 1909 pàg.192)
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A cosa de las 10, acompalado de todas las autoridades locales, dirigióse el 

recientemente ungido ministro del Señor, á la parroquia de San Antonio 

Abad abriendo la marcha nuestra banda municipal.a las 10 y tres cuar-

tos empezó la misa mayor, cantándose la misa de Perosi, Hoc est corpus 

menm, acompañada de armonium por el joven don Juan Siquier, ocupan-

do la cátedra del Espiritu Santo el muy ilustre canónigo Arcipreste don B. 

Barceló. Acabada la misa dirigióse la comitiva á la casa del novel sacerdo-

te, en donde se obsequió á casi la totalidad de la población con un exquisi-

to lunch» (“La Almudaina” 30 setembre1907)

«[…] a las 10 menos minutos llegó á La Puebla el ferrocarril que había sa-

lido de Palma á las 7 y 40, en el cual iba la banda de la Casa de Misericor-

dia, que pasaba ex profeso á aquella villa para dar mayor lucimiento á la 

fiesta. En la estación fue recibida dicha banda por un inmenso gentío y por 

una comisión nombrada ex profeso por los señores Palou para recibirla.

Inmediatamente de trasladó la banda al son de airoso pasodoble á la casa 

del sacerdote, donde aguardaba la comitiva, dirigiendóses enseguida, con 

la banda al frente, á la Iglesia parroquial para celebrar el Santo Sacrificio.

En la parroquia se celebró una solemne misa mayor. Ofició el misacantano 

Rvdo. Señor don Antonio Palou ayudándole en el incruento sacrificio el 

Vicario de esta Catedral Basílica don José Palou y el Cura Párroco de La 

Puebla don Gabriel Pujol. […] Dirigió el coro del cual formaban parte va-

rios cantores i dos exprofeso de Palma, el Rvdo. Padre don Miguel Cardell, 

cantándose la misa Pontificalis del maestro Perosi, acompañando el canto 

en el órgano don Juan Siquier y en el armonium don Juan Bibiloni». (“La 

Almudaina” 18 novembre 1913).

Siquier, a més, participà activament en les vetlades literàries i musicals que 

s’organitzaven al llarg de l’any a la Congregació, punt de trobada del jovent del 

poble: 

«La fiesta que el domingo próximo pasado celebraron los Luises, fue del 

todo brillantísima… la Capilla interpretó con toda exactitud la misa Te 

Deum Laudamus de Perosi, acompañada con precisión por el amaestrado 

joven don Juan Siquier… por la tarde en el Salón de actos de los Luisos 

tuvo lugar una lucida en estremo velada literaria…lucieron la fiesta los 

distinguidos señores don Juan Siquier, Bartolomé Cladera y don Emilio 
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Lladó16 que nos dejaron sentir varias piezas de piano… recitaron además 

varis composiciones, en prosa en verso, don Emilio Lladó (La Formigay La 

Cigala) y (Una bona criada)….amenizó el acto la Capilla se San Luis que 

bajo la batuta del digno director don Juan Parera (vicari), cantó con gran 

acierto, distintas composiciones.» (“La Almudaina” 8 novembre 1905)

En aquestes celebracions, com veim, a part d’intervencions musicals, hi havia 

petites representacions, recitats de poemes, etc. Siquier fou un dels joves mú-

sics assidus: 
«La Congregación de María Inmaculada y de San Luis Gonzaga ha cele-

brado la fiesta de su angélico patrón, con toda solemnidad el 22 del corri-

ente. 

La Plaza parroquial estaba alfombrada con arrayan.

Por la mañana se acercaron á recibir el pan de los ángeles, mas de ciento 

veinte jóvenes.La capilla de la Congregación amenizó el acto, cantando 

con afinación, coplas alusivas.

Con elocuencia el Reverendo don Pedro Domenge cantó las glorias del 

Santo.

La casa de San Luis la noche del sábado y la del día de la festividad estaba 

adornada con arrayan, pinos con faroles de varios coleres, é iluminación 

de gas acetileno.

 La velada literaria, resultó brillante. Tomaron parte en ella los distingui-

dos pianistas don Emilio Lladó, y el jóven don Juan Siquier Pons.Varios 

congregantes y obreros católicos recitaron discursos históricos y poesias.

La capilla cantó con mucha afinación la Salve Monserratina y “El Emi-

grante”. Se elogió al vicario don Juan Parera, director de la Congregación». 

(“La Almudaina” 23 novembre 1908).

Ja nomenat organista titular (del 1913 al 192617), en trobam una àmplia presen-

tació en les pàgines de «Sa Marjal»:
« […] desseguida fonc nombrat organista Don Juan Siquier Pons, fill del 

Batle actual D. Pedro des Rafal. Aquest bon Senyor es un des pocs musics 

q’hem tengut a Sapobla; i segons confessió del notable compositor musical 

16 Conegut a sa Pobla, com el cec Lladó perquè no hi veia, el Sr. Lladó freqüentava i passava llargues temporades a sa Pobla. Era 
cunyat de la Sra. Catalina Villalonga Serra de Gayeta, gran propietària i viuda de D. Miquel Lladó que fou Batle de Ciutat.

17 «Es nombrat sustitut del organista D. Juan Siquier Pons des Rafal, l’amo en Rafel Reynés Caldés: s’enhorabona.» (“Sa Marjal” 
1926 pàg.159) 
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D. Juan Alberti, Prevere, era un des pianistes qui lletgien més de Mallorca: i 

valaqui com ni es d’estrany que volgrés qu’es seu fill Juan desde infant se de-

dicás an es piano. Primer li va ensenyar lo que ell sabia; despúes el fe estu-

diar un parei d’anys a Palma; i més tard alguns més a Barcelona, fins que 

va ser tan instruit qu’era un des que tocaven am mes exactitut matemática 

de sa nostra Illa. Son pare volía qu’anás a estudiar a Paris o a Berlin; pero 

la Senyoravia l’estimava massa i no hu comportá. Per axó no es d’estrany 

que per tocar l’orga heu fassa de primera, i si ell vol pot arribar a ser un dels 

organistes millors de Mallorca.

El repertori musical que toca el Sr. Siquier es el siguient: Gradual domini-

cals, pen Juli Bas; Graduals Ferials, pel mate x autor; Práctica del Organis-

ta, per Köner; Ecos Jubilars, per Delépine; varies misses den Perossi, una 

colecció bastant selecte i aprovada de Pare-nostros en mallorqui, i molts 

d’altres coros […]». 

A la pàgina anterior (186) podem llegir: 
«[…] per asser tan antig es un bon orga que val moltíssims de dobbés. Vata-

qui una ressenya dels registres que té, encare que alguns no complets de tot, 

que l’acabam d’escriurer juntament amb el jove organista D. Juan Siquier 

Pons, des Rafal, que si ell’gués volgut per tocar es piano, hauria estat una 

eminencia de primer orde; i per lo tant no es d’admirar si per tocar l’orga 

també heu fa de primera». (“Sa Marjal” 1915 pàg.187)

I continuen les referències en la premsa insular per recomptar la seva participa-

ció, en aquest cas, com a organista en la benedicció d’una capella:
«Como ya anunciamos el jueves por la tarde el Ilmo. Dr. Don José Miralles 

pasó á La Puebla para bendecir la capilla construida en el predio La Torre, 

propiedad del acaudalado propietario don Antonio Palou. […] le recibie-

ron en el primer arco levantado junta á la carretera de Alcudia los Rdos. 

Párrocos de Alcudia, La Puebla, y Llubí, el Vicario de Biniamar, y otros 

sacerdotes entre los cuales figuraba el Rdo. Señor Palou hijo del propietario 

de La Torre don Antonio Palou […] en primer lugar bendijo la Iglesia de 

estilo gótico cuyo solar mide unos diez metros de largo por 6 de ancho […] 

luego se celebró acción de gracias y se cantó un Te-Deum acompañado por 

el Organista don Juan Siquier. Después se bendijo una capillita levantada 

para calvario sobre un montículo á unos diez minutos […] a continuación 

se sirvió espléndido lunch á los invitados. A las 5 ½, muy satisfecho el Obis-

po y demás personas invitadas, se despidió para Palma.» (“La Almudaina” 

5 març 1916)
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O tocant en unes noces a Lluc: 
«9 de Febrer, en este domingo vienen a contraer matrimonio, el ingenie-

ro industrial don Gabriel Torres y la señorita Francisca Comas. Bendijo 

la unión, el hermano del contrayente, Rdo. Dr. D Bartolomé Torres, quien 

dirigió a los desposados, una plática. Durante la ceremonia religiosa, in-

terpretó en el órgano, selectas composiciones, el organista de La Puebla, 

don Jaime Siquier (tocaria possar Joan). Actuaron de testigos, el médico D. 

Guillermo Torres, de La Puebla y D. José Balaguer, Médico Mayor que fue 

del Regimiento de Palma». (“Revista Lluc”, 1930 pàg.48)

I el vicari Parera continua desvivint-se en els seus comentaris sobre la mestria 

del nostre organista:
«Durant el temps passat de Corema l’organista, D. Juan Siquier des Rafal, 

cade die durant l’ofici major de la Parroquia mos ha dexat sentir ses melo-

dies polifoniques, principalment els nocturns de Setmana Santa, dels clas-

sics autors del sigle VI, Victoria, Palestina, Lassus i altres que s’inspiraren 

damunt el Cant Gregoriá, i que son dels qui han fet sa reixa més amunt en 

música Gregoriana […] el Sr. Siquier está gracies a Deu, mol encarinyat en 

sa música Gregoriana […] per aixó mos ne toca molts de dies durant s’any: 

si que varia segons se temporada; per exemple are después de Pasco mos 

toca preciosas antifones aleluyátitiques, o també per sa temporada de Na-

dal mos fa ensaborir regaladissims villansets. S’enhorabona an el nostro 

coral amic». (“Sa Marjal” 1922 pàg.78)

La redacció de «Sa Marjal», diem-ne el vicari Parera, heretà la tasca de la con-

gregació i les vetlades literàries i musicals, i organitzà alguns concerts en què, 

Joan Siquier hi continuà prenent part: 
«El Rt.D. Julia Samper pre. a sa Redacció de Sa Marjal i a davant una 

distinguida concurrencia dona un gran concert musical notabilissim que 

dura dues hores ben afavorides. Tocá peces de Debussy, Chopin, Albeniz, 

etc.Tota sa concurresncia escoltá am gran atenció, totes molt precioses i di-

ficilíssimes, i lo més admirable de toc fonc qu’el Sr. Samper les va tocar totes 

de memoria i amb una perfecció extraordinaria. Entre els concurrents hey 

havia Da. Rosa Marqués viuda de Samper, el jutje Sr.Torres, una pertida de 

Senyores distingides, el pianista D. Bartoméu Pastor, i el Sr. Siquier qu’és un 

dels organistas millors de Mallorca, qui per descansar el Sr.Samper entre i 

entre va tocá cinc pesses molt precioses. Después de tot D. Juan Siquier mos 

digué que creu qu’el Sr.Samper és ún dels primers pianistes de Mallorca, si 

no el primer». (“Sa Marjal” 1924 pàg.191)
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«De les sis a les vuit des vespre en aquesta Administració hey ha una íntima 

vetladeta musical: D. Juan Siquier toca varies pesses den Mendelson, Cho-

pin, Weber, Scarlati i den Grieg; i el Tr. D. Juliá Samper prev. Toca algunes 

dificilíssimes variacions de piano, sis valsos poetics den Granados, varies 

Capsetes de música molt fines i una trentena de cantics populars armoni-

sats. (“Sa Marjal” 1925 pàg.188)

Però Siquier, no només es vinculà musicalment a sa Pobla ni a l’església, sinó 

que també el trobam atent als concerts i recitals de ciutat: 
«Por conducto de nuestro amigo D. Juan Siquier, que ha seguido con aten-

ción los conciertos que la Asociación Musical ha dado en el salón “Circulo 

de Obreros Católicos” de Palma, hemos sacado la conclusión que el ciclo 

de la temporada fue, tanto para el elemento organizador como para los 

concertistas y socios, de un éxito rotundo» (“El Terruño” Núm.72 pàg.4 24 

juny 1928) 

Any rere any ell continua actuant en les vetlades de la congregació el dia de la 

Immaculada:
«La Congregación Mariana de jóvenes celebra solemne fiesta a su patrona 

la Virgen Inmaculada, por la mañana Misa de Comunión […] al capves-

pre al local de la Congregació es celebra la acostumbrada literari-musical, 

el ilustrado médico D. Miguel Miró, ejecuto con singular maestria varias 

piezas de violin acompañado al piano por D. Juan Siquier, organista de 

la parroquia». (“Crònica Parroquial Tom I” pàg.135 dia 6 de gener 1929) 

Un mes després en «El Terruño» trobam una referència a una altra activitat lite-

rària i musical el dia dels Reis: 
«En el local de la “Congregación Mariana”, el 6 del mes en curso, festividad 

de los Reyes, se celebró una velada literario-musical como es costumbre 

hacerlo anualmente en el citado día. En ella tomaron partemuchos con-

gregantes, desde los estudiantes de Bachillerato hasta los de corta edad. 

También prestaron a la misma su concurso con dos acertadas ejecuciones 

a piano y violin, nuestros particulares amigos, el “amateur” organista D. 

Juan Siquier y el médico, D. Miguel Miró Fuster18». (“El Terruño” núm.101 

pàg 2, 13 gener de 1929)

«La Congregación Mariana celebra su fiesta anual a su Patrona la Virgen 

Inmacualda. Al damati Misa i Comunió […] en el local de la Congrega-

18 El metge era d’Estellencs i es casà dia 19 d’octubre de 1921 amb la poblera Bet-Maria Bonnín Bonnín de ca na Rafela
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ción tuvo acto lucido acto literario-musical […] D. Juan Siquier, el cual, 

con la maestria y dominio que le carcteriza ejecutó al piano la composición 

“Recuerdos del Puerto Montt”, original de nuestro estimado compatricio y 

buen amigo el aventajado joven D. Miguel Simonet, que nos envió desde 

Chile, donde actualmente reside la mencionada pieza». (“Crònica Parro-

quial» Tom I pàg.185 1 de gener 1930)

Àvid lector del diari «La Vanguardia» (del qual era subscriptor), freqüentava la 

Biblioteca i formava part del paisatge urbà del poble, amb la barba d’uns dies, i 

sense deixar mai el seu gaiato.

Segons el rector Joan Pons Payeras don Joan tocà l’orgue fins al 1968, l’any de la 

seva mort. 

PEDRO SIQUIER PIZÀ

Nasqué a sa Pobla el 9 d’abril de 1858 i morí dia 27 de maig de 1942. Fill de Joan 

Siquier Comas i Catalina Pizá Simonet, natural d’Alaró, i neboda del rector Joan 

Simonet Mulet19. Es casà amb Catalina Pons Torrens, i quan enviudà es casà en 

segones núpcies amb la criada de la casa, Joana Reinés Company “Siuleta”. 

Fou regidor i batle en diferents etapes: del 8 de maig de 1915 a l’11 de gener 

1916, anteriorment ja ho havia estat. Sabem que tocava el piano i componia, i 

que pertanyia a una societat excursionista de Ciutat. Ja en aquell temps viatjà 

per la Península i Europa. Hem de dir que ja el 1922 era dels pocs que tenia 

cotxe.

Com a anècdota, a la família d’en Pere Siquier s’ha conservat una glosa eròtico-

burlesca anònima, referida a la seva activitat de batle, que sembla fruit de la 

rivalitat política: 
«En Pedro des Rafal diu:
quan jo batle entraré
ses al·lotes tancaré 
si no em deixen tocar es niu,
i en Toni Palou20 li diu:
fe(s)-ho que jo ho he fet primer.»

19 Fou rector de sa Pobla de 1853 a 1862

20 Antoni Palou fou batle 1891-1895
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Es veu que el vicari Parera i don Pere Siquier compartien amistat:
«Merexen citarse, entre altres, el mencionat don Juan Siquier, e.p.d., que 

si fos viu tendria 83 anys; la seva esposa viuda donya Catalina Pizá de 77 

anys; son fill don Pedro des Rafal de 52 anys d’edat, simpatic amic nostro y 

distingit pianista […]» (“Sa Marjal” 1911 pàg.86) 

«[…] desseguida fonc nombrat organista Don Juan Siquier Pons, fill del 

Batle actual D. Pedro des Rafal. Aquest bon Senyor es un des pocs musics 

q’hem tengut a Sapobla; i segons confessió del notable compositor musical 

D. Juan Alberti, Prevere, era un des pianistes qui lletgien més de Mallorca 

[…]» (”Sa Marjal” 1915 pàg.187) 

El 12 d’abril de 1918, mor als 49 anys Jaume Comas Socías “Comas”, de malaltia 

de cap, casat amb Dolors Sanllorente Estades de Palma. El vicari Parera ens diu 

que de ben jove havia obtengut el títol d’advocat. També fou Secretari del Go-

vernador una partida d’anys; com també Diputat provincial. Era germà de l’en-

ginyer Bartomeu Comas. D. Pedro Siquier des “Rafal”, compongué una peça de 

música (una pregària) amb lletra de don Pere d’Alcàntara Peña que es titula: “A 

mon amich Jaume Comas y Socias». (Pareix esser que don Pedro Siguier i l’ad-

vocat Comas eren família). Aquesta partitura, que estava perduda dins l’arxiu 

Parroquial, fou recuperada per Benet Crespí i Pep Obrador. L’Escola de Música 

de sa Pobla, la presentà dins el marc Crestatx Poètic 2014; amb la veu de Maria 

Rosselló Pérez acompanyada al piano per Imma Oliver González. 

Les famílies poderoses celebraven festes socials per passar una estona d’entre-

teniment, segons el cronista: «una velada íntima para recreo de la élite distin-

guida de este pueblo». En aquestes vetlades s’hi reunia la crème de la crème de la 

societat poblera, entre ells la família de Pere Siquier:

«La gentilísima señorita Amelia Portas21 se dignó para mi deleite cantar 

unas romanzas acompañada al piano por Dª. Clotilde Oliva de Bonnin, 

en su propia casa, eterno albergue de amabilidad y cortesia: y de ahí nació 

mi iniciativa de organizar una velada intima para recreo de la élite distin-

guida de este pueblo y homenaje a nuestra distinguida huésped circuns-

tancial. […] se celebró la velada en la que generosamente tomaron parte 

la citada señorita, el joven veterano D. Pedro Siquier y el trio Rápid [els 

germans Joan i Antoni Rian i Miquel Capó] cuyo es todo mi agradecimi-

21 Era catalana, amiga de la Sra. Clotilde, esposa de l’apotecari “Barons”
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ento extensivo a toda la familia de D. Pedro Serra Rayò22 por la exquisita 

distinción y amabilidad con que hiciron los honores de la casa […]» (Firma 

la crònica Miquel Capó, pare de la comare Capó, en “El Terruño” Núm.25 

any 1927)

I la redacció de «El Terruño» s’estendrà àmpliament en l’explicació de la vetla-

da:

«Atentamente invitados por nuestro particular amigo D. Miquel Capó 

asistimos, el pasado miércoles, a una velada familiar organizada por 

dicho señor y que tuvo lugar en el suntuoso domicilio de D. Pedro Serra 

Rayó, cedido galantemente a esta efecto.

A las diez y media de la noche, (hora previamente señalada), dio principio 

la reunión con varias composiciones magistralmente interpretadas por el 

celebrado trio “Rapid” compuesto por los Sres.

D. Miguel Capó, D. Juan Rian y D. Antonio Rian 

A los acordes de las piezas bailables, que fueron en crecido número, danza-

ron, formando graciosas parejas, todos los allí reunidos.

La Srta. Amalia Portas hizo las delicias de la concurrencia cantando, 

acompañada al piano por el citado trío, varias romanzas como “Aria de 

la Boheme (Mimi) que se bisó y el tango “Nanut”. Hizo gran alarde de voz y 

demostró sus excepcionales condiciones de tiple.

También el respetable Sr. D. Pedro Siquier sentóse ante el teclado e interpre-

tó con su peculiar exquisitez varias composiciones.

A la una y media próximamente de la madrugada dióse por terminada tan 

simpática reunión, marchando a sus respectivos domicilios los invitados 

después de haber pasado unas horas verdaderamente agradables.

Entre la selecta concurrencia habia buen número de señoritas de la loca-

lidad. Felicitamos a los que con su concurso contribuyeron a la mayor lu-

cidez de esta velada y a la familia del Sr. Serra que hizo los honores de la 

casa poniendo de manifiesto su caracteristica amabilidad». (“El Terruño” 

Núm.25 1927)

22 Pedro Serra Rayò fou batle entre 1909-1911, vivia al carrer Ample (a la casa coneguda com cas metge “Corró”). Era fill de Pere 
Antoni Serra Crespí, també batle 1895-1896. Tots dos foren majordoms de l’Albufera, homes de confiança, capatassos…
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RAFEL REYNES CALDÉS (“Mestre Caldés”)

Rafel Reynés Caldés va néixer dia 10 de novembre de 1892 i morí el 12 d’octubre 

de 1947, d’una mort sobtada que se l’endugué als 54 anys. Era fill de Francesc 

Reynés Vallespir de Muro i Catalina Caldés Beltran de sa Pobla23. Sabem que 

la seva mare treballava al camp, i que es casà amb Francesc, d’ofici picapedrer 

natural i veí de Muro. Catalina tenia un germà Teatí, Hermano Caldés, i un de 

Franciscà del convent de Cocentaina, Fra Josep.

Després de passar per l’escola, assistí a Ciutat per perfeccionar la instrucció 

primària en el Col·legi dels Pares Teatins i una vegada estudiada la tenidoria i 

Música retornà amb la família.

Com a fet important de la seva vida hem de comentar que als dotze anys apro-

ximadament sofrí una caiguda i que uns anys després sofrí una dolorosa inter-

venció quirúrgica en una cama que se li havia corbada a causa d’un tumor, amb 

tanta mala sort que fou precís la seva amputació24: 

«A Palma taien una cama an el simpatic jovenet pobler en Rafel Reinés i 

Caldés, perque tanmateix, segons els metjes jamai porá caminar amb ella, 

Deu fasse, si convé, que prest estiga bo i que puga saltar i corre com antes 

de ferli are fa mitj any, una mala o péssima operació.» (“Sa Marjal” 15 de 

setembre de 1915, pàg. 176)

La seva filla Catalina ens contà que als 16 anys va perdre la cama dreta per una 

caiguda i li compraren una cama ortopèdica a Barcelona. 

No tenia el títol de mestre però feia escola a l’escola de sa Congregació25 i els 

vespres feia escola a ca seva. Com que tenia estudis de Pèrit Mercantil, també 

feia escriptures entre particulars. 

«Ejerció el cargo de Auxiliar, sucesivamente, con los beneméritos Maestros 

de ésta D. Bartolome Pastor y D. Juan Caldés “Ximbo” y posteriormente 

continuó su provechosa labor pedagógica en la Escuela Parroquial, por es-

pacio de 22 años». (“Crònica Parroquial” Tom III pàg.279 (1947)

«[…] ratificar el nombramiento de auxiliar de la escuela dels Sr. Pastor a 

favor de D. José Pastor Coll por desempeñar en la actualidad el expresado 

23 «Crònica Parroquial» Tom III pàg.250

24 “Crònica Parroquial” Tom III pàg. 279

25 «El maestro Pastor entrega su importe a Rafael Caldés como sustituto». (Arxiu Municipal 1923 sig.73 pàg. 86)
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cargo y a D. Gabriel Pastor Coll nombrarle auxiliar para la auxiliaria de 

la escuela del Sr. Caldés “Ximbo”. Que mientras el auxiliar D. José Pastor 

Coll esté prestando el servicio militar desempeñe en calidad de substituto 

de auxiliariade la escuela del Sr. Pastor, D. Gabriel Pastor Coll, y D. Rafael 

Reynés Caldés desempeñe la auxiliaria de la escuela del Sr. Caldés “Xim-

bo”». (Llibre d’actes, 28 de maig de 1924. full 138)26. 

En el terreny musical sabem que el primer piano que va tenir fou de segona mà 

i comprat a Muro, i que també tocava el violí, que encara ara roman per qualque 

racó de ca seva. I l’any 1926 el rector Palou el va col·locar d’organista a l’Església 

en el lloc de don Joan “des Rafal”.

«Es nombrat sustitut del organista D. Juan Siquier Pons des Rafal, l’amo 

Rafel Caldés: s’enhorabona». (“Sa Marjal” 1926 pàg.159)

Així, fou organista de l’església parroquial entre els anys 1926 i 1947, en què va 

morir. 

Es casà el 1921 amb Rosa Segura Rosal de Llubí 

«El sábado pasado en la Iglesia Parroquial de La Puebla, se unieron en el 

indisolubre lazo del matrimonio, el distinguido profesor don Rafael Reynes 

Caldes con la simpática señorita Rosa Segura Rosal. Los desposados sali-

eron para Sóller donde pasarán la luna de miel». (“La Almudaina” 15 de 

juny de 1921)

El matrimoni tingué vuit fills: Catalina, Maria, Francesc, Rafel, Antoni, Joan, 

Pere i Rosa. Hem de dir que a la casa d’en Rafel la música era sempre present: 

n’Antoni tocava la caixa i en Rafel el clarinet amb la Banda Municipal i na Rosa 

l’any 1965 obtingué el títol de Professora de piano al Conservatori de València i 

ocasionalment va tocar també l’orgue Parroquial.

MIQUEL SERRA BENNÀSSAR “Senceller”

Miquel Serra Bennàssar “Senceller”, va néixer a sa Pobla el 13 de novembre de 

1927 i morí el 23 d’agost de 2002. Era fill de Bartomeu Serra Jordá i de Catalina 

Bennàssar. 

Ingressà al Seminari el 1939 on estudià fins al 1949, quan l’hagué d’abandonar 

per motius de salut. 

26 Extret del llibre S’escola Graduada de Maria Antònia Roig. 
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A part de la seva tasca d’organista per la qual el presentam aquí, sabem que a 

l’any 1941 cantà la Sibil·la a la Seu.

El 1956 fou nomenat organista de l’església de sa Pobla, tasca que desenvolupà 

fins al 1994. Durant uns anys compaginà l’orgue, i la direcció del cor parroquial, 

amb la feina d’escolà. També record que, cap en aquell temps, era el delegat de 

la secció dels Aspirants (Congregació). També hem de dir que durant uns deu 

anysva ser ajudant del mestre don Pep Esteva a l’escola parroquial.

Al 1992 es jubilà com a escolà després d’haver exercit més de 26 anys. Des 

d’aquestes línies, recomanam la lectura d’una entrevista feta a la revista «Sa Pla-

ça» Núm.5 pàg.14-15 el novembre del 1992 arran de la seva jubilació. 

Fou un gran impulsor de la restauració de l’Orgue duita a terme l’any 1986 i in-

fluí en Miquel Bennàssar “Molondro” perquè estudiàs música. 

Persona molt sensible, creient, culte, era un home de pau. Era un persona que 

defensava en veu alta les seves conviccions, i així ens consta quan al 1985 es 

queixà que la revista «Sa Pobla» (Núm.110) no dedicà un sol mot, a Miquel Ben-

nàssar “Molondro” pels seus concerts recents. També ho va fer per defensar, se-

gons el seu parer, l’atropell al rector Joan Perelló per part de la revista «Sa Pobla» 

(Núm.178). Hem de recordar que també mantingué una forta polèmica amb el 

rector Miquel Mulet pel trasllat de la pila baptismal o l’electrificació de les cam-

panes. Però també el recordam per les vegades que va pujar a les teulades de 

l’Església per tal d’arreglar les goteres, estalviant així la butxaca de la Parròquia.

La revista «Sa Pobla» (en el núm.70) va fer una entrevista a Miquel «Senceller» 

on ens explica la vinguda de la família dels Sencellers a sa Pobla, que fou entre 

1895-96 quan el pobler Sebastià “Robí” envià a demanar un padrí seu per ar-

reglar-li el seu molí fariner. Sabem que l’any 1902 va muntar el primer molí de 

treure aigua, a Son Amer, a l’amo Sebastià “Robí”. Així passaren uns anys, i en 

muntà d’altres, fins que l’any 1910 es traslladà a viure a sa Pobla, primer al carrer 

Gran, després al carrer Molí i finalment al carrer Fred.27

I fins aquí els nostres organistes de la parròquia… 

Però no volem acabar l’article sense unes breus pinzellades d’altres músics po-

blers que han tocat (i toquen) més recentment l’orgue parroquial: 

27 Revista «Sa Pobla» Núm. 70, Núm. 110, Núm. 178.
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Miquel Bennàssar Bibiloni, 9-7-1964, organista de la Parròquia entre el 1981 

i el 2010, estudià a l’Escola Cantorum Basiliensis de Basel (Suïssa) del 1987 a 

1993. Ha fet concerts d’orgue a distintes capitals d’Europa i actualment segueix 

amb els concerts dels «Matins de l’orgue» a Alaró.

Antoni Rian Crespí, 25-3-1979, inicià els estudis musicals a sa Pobla. Al 1999 in-

gressà al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona on el 2003 va 

obtenir el Títol Superior de Piano. Ha estat organista de sa Pobla amb distintes 

ocasions. Actualment és professor de piano a l’Escola de Música de Manacor.

Francesc Bonnín “Robes”, 16-12-1933. organista i compositor. A Santa Maria 

del Camí, a més de les seves tasques de capellà també tocava l’orgue. 

Mossèn Guillem Muntaner, 14-1-1931, organista i compositor. Era el segon or-

ganista del Seminari (el titular era Antoni Mateu Mulet), i posteriorment seria 

l’organista de la Seu.
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Revista «Sa Pobla»
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Arxiu Municipal de sa Pobla
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Persones Campaneres de Vida Consagrada (Prevere, Gabriel Reus Mas.)

Historia de la música a Mallorca

Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana Volum II

Entrevistes amb les famílies: 
Família de Joan Siquier “Rafal”

Família de mestre Caldés

Fotos 
Guillem Mas, Miquel Mas i monja

Fra Simonet

Joan i Pere des Rafal

Rafel Caldés
Miquel Senceller

(Endnotes)

A continuació un llistat fet pel rector Joan Pons Payeras. 
Presentam en negreta els organistes presentats en aquesta comunicació.

ORGANISTES SA POBLA /centre de Recerca can Cirera Prim 

• Cladera Crespi, Antoni, clergue (sa Pobla 18-1-1763)

• Company, Cristòfol Pr. Mallorca (segles XVI-XVII)

• Serra Bennàssar, Miquel “Senceller” org.

• Amer Pr. (segle XVII) sa Pobla

• Vidal, Joan Pr. (Mallorca segle XVII) sa Pobla-mor 1654

• Rian Crespi, Antoni (sa Pobla 25-3-1979)

• Sabater, Miquel-Galet (sa Pobla segle XVII)

• Company Simonet, Miquel (sa Pobla 25-5-1880-Xile segle XX)

• Company Simonet, Joan (22-5-1882) com a franciscà Sebastià

• Siquier Pons Joan “des Rafal” sa Pobla 1882-mor 26-9-1968, organista 

1913-1968

• Serra de Marina, Joan (Mallorca segle XVII-XVIII) sa Pobla
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• Reyneé Caldes, Rafel “es mestre Caldes” (sa Pobla …… -2-10-1947)

• Serra Buades, Antoni, clergue (sa Pobla 179 segle XIX) trobareu informació.

• Serra Socias, Jaume, clergue (sa Pobla 1-5-1760). [3 de juny 1780, 19 

d’agost de 1780, Jaume Serra i Socias, fill d’Antoni i de Joana, de sa Pobla 

(batejat dia 1 de maig de 1760 sol·licita rebre ordes menors. Fa constar 

que des d’alguns anys estudia música i orgue. (ADM 2/23/41) Rosselló-

Paress 2003]

• Mas Sabater (sa Pobla, mor 1913)

• Muntaner Gelabert, Guillem (sa Pobla 14-1-1931)

• Bonnín Aguilo, Francesc (sa Pobla 16-12-1933) G.E.M.

• Aguilo Forteza, Margalida RR Agustina (sa Pobla 15-01-1922 mor 24-6-

1987 Pont d’Inca (Alaró 510355)

• Guillermo Mas [organista laico sa Pobla (III/151/51, Org. Salario 1848 … 

6 set 1849 … 3 f.]

• Caimari, Pedro acollit, Dominic exclaustrat (III/151/148, 11 dic.1845 2 f. 

(Joan Pons estudis musicals 14(2007)261-266)

• Tugores Rafel Og. 1841, [se niega a ensayar la secuencia de difuntos 

28-5-1841 III/151/119 es nombrado 1838 tonsurado]. [Dia 28 de maig, 

Pere Andreu Serra, ecònom de sa Pobla comunicava al governador ecle-

siàstic: «ayer falleció el Decano de esta Comunidad Dn. Guillermo Serra 

Pbro. Y conforme la constitución de la misma en fecha de doce de Marzo 

de 1741, y estilo establecido, debia en el oficio de diffuntos de hoy cantarse 

la seqúencia a tres voces. Así lo ordené por mi parte y previne al organista 

Dn. Rafael Tugores, tonsurado y acogido, en dos distintaws ocasiones que 

se presentase en el Archivo a ensayar dicha seqúencia con los Primiserios, 

pero se denegó con desfachatez con el pretesto de que no entendía la solfa 

con que estava escrita. Acudí dos tistintas veces a Dn. Sebastián Socias 

Pro. acogido que la cantado tres veces y este la primera se escusó, la se-

gunda contestó que no queria. De este modo ha quedado atropellada mi 

autoridad y la constitución, y se ha celebrado el oficio sin la solemnidad 

correspondiente”. Demana que sien corregits aquests abusos. Dia 28 de 

Juliol, la contesta fou que es manava a l’ecònom que havia de pagar les 
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distribucions del cor a aquest prevere i clergue i que s’abstengui de fer 

providències arbitràries. L’ecònom, dia 19 d’agost, contestà que aquesta 

decisió era precipitada i que de moment no concedirà la distribució per-

què infringeix la llei de la prudència, envileix i degrada l’autoritat en per-

judici de la disciplina que ha d’haver una comunitat. (ADM III/151/119). 

Rosselló-Parets 2003.

 Dia 20 d’octubre de 1885, l’església parroquial de sa Pobla va adquirir un 

harmònium. (ADM III/151/251). Rosselló-Parets 2003.

 Els dies 17 i 19 d’agost de 1911, “La Tarde” informava que a Consell al-

guns joves volien introduir el ball de sala, tal com ja es practicava a Alaró, 

però s’hi oposava el vicari i altres persones i s’organitzaren protestes. Els 

joves deien que el ball de sala era tan lícit i moral com el típic i antic ball 

de boleros. (Per altres notícies sobre els balls, diversions i festes vegeu: 

Ramon Rosselló, Noticiari de Consell. (2001) p.47-53. 

 Musica sacra: funerales 1841, III/151/119 sobre música que se canta en 

los funerales eclesiásticos desde 1741 82-5-1841 1 f.]

• Serra Buades, Antonio 1832 Org. 24 juny 1832 III/151/101

• Company, Cristóbal p10 en 1630 «…actuase como organista» (11) A.M.P. 

llibre de Consells de sa Pobla (1630)

• Serra Buades, Antoni 1814 21/44/1 10 fs. 21 oct. 1819 38 fs. dia 25 de no-

vembre de 1814, Antoni Serra Buades, fill de Josep i de Francisca, de sa 

Pobla, demana rebre ordes menors. Ara resideix a Ciutat en la parróquia 

de Sant Miquel “a cuyo fin se halla instruyendo en tañer el órgano para 

poder mejor asistir a la Yglesia de La Puebla, que se halla en necesidad 

de organista”. Hi ha un certificat (21 de novembre) de fra Joan Pons, ob-

servant, i comissari de Terra Santa, que diu que aquest aspirant “sigue 

sin interrupción la escuela de órgano aprovechándose en ell”. (ADM 

2/37/39) Rosselló-Parets 2003

• Serra Socias, Jaume 2/23/41 19 ag. 1780 «desde hace algunos años estu-

dia música i organo»

• Cladera Cantallops, Antoni 2/32/22 17-3-1794 8fs. músic de la Seu. 17 de 

març de 1794, Antoni Cladera Cantallops, fill de Llorenç i de Francinaina, 

de sa Pobla, de 29 anys, demana el diaconat i presbiterat. Fa constar que 
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era beneficiat de la parròquia de Santa Creu de Ciutat i músic de la Seu. 

(ADM 2/32/22) Rosselló-Parets 2003

Cladera Crespi, Antoni 2/23/46 17 ag.1780 14 fs. estudia canto i orgue. Re-

vista «Sa Pobla» 9-12-1981 restauració Orgue per A. Cladera

Nota final

Volia expressar el meu públic agraïment a Joana Maria Sastre Vanrell per la seva 

necessària i desinteressada col·laboració a l’hora de corregir els textos d’aques-

ta comunicació. 
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EL CULTIU DE LES VINYES A SA POBLA  
(SEGLE XIX)

Pere-Antoni Mateu Caldés

EL SEGLE XIX A MALLORCA

Podem definir el segle XIX com un segle de transformacions, tant a nivell polític 

com econòmic. A nivell polític, amb una monarquia absolutista recolzada per 

l’església i la noblesa, amb una burgesia sense força. S’imposa la implantació 

del liberalisme dins l’ àmbit polític i la figura administrativa de les diputacions. 

Es dóna voluntat al constitucionalisme que defensa que el poder no pot ser ab-

solut, sinó més bé limitat i ha de respondre a la voluntat general. Cal destacar 

la importància de les desamortitzacions dels béns eclesiàstics i la dels béns co-

munals.

La vida econòmica es trobava condicionada per la precarietat de les comunica-

cions i per una inseguretat manifesta que limitava la seva producció tant agrí-

cola i industrial com el seu comerç. No existien condicions per un canvi social, 

estancat en els vells formulismes tradicionals.

La Mallorca de principis del Segle XIX segons André Grasset de Sant-Sauveur, 

era als ulls dels forasters una terra allunyada de remeis, un lloc de càstig on Jo-

vellanos pagava amb l’exili la seva oposició al llavors omnipotent Godoy.

L’ economia de Mallorca al segle XIX és una economia endarrerida. La seva ac-

tivitat era l’agricultura amb la trilogia “cereals, vinya i olivera”.1

Els problemes del camp es feien palès per:

1 El segle XIX a Mallorca. Bartomeu Barceló i Pons (OCB 1964)
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1r  La necessitat d’alimentació era satisfeta mitjançant el cultiu dels cereals 

(principalment el blat). Si les anyades eren molt bones, el preu davallava, 

ja que la llei impedia les exportacions de la seva producció. Per les exten-

sions que es sembraven el cultiu del cereals era un llast pel desenvolupa-

ment econòmic de l’illa.

2n  Mallorca mantenia factors negatius com la precarietat del transport ma-

rítim.

La vinya i l’olivera eren molt més rendibles. La seva producció estava destinada 

al consum intern, amb petites exportacions. El garroverar, la figuera i els fruiters 

de secà i reguiu també estaven destinades al consum intern.

L’horta, amb 3000 ha, se desenvolupava al voltants del pobles. La principal hor-

ta era a Palma, am bona producció de verdures.

A la ramaderia, notable quant a bestiar de feina i tracció, tenia el porquim per a 

subministrar la carn, el cabrum per la llet i l’oví per la llana.

L’EXPANSIÓ DEL CULTIU DE LES VINYES A MALLORCA

L’expansió de la viticultura a Mallorca es produeix a partir de 1650 quan es nota 

l’augment de sol·licituds per sembrar vinyes, creixement estimulat per dues 

condicions diferenciades:

a Reducció de la càrrega fiscal dels delmes a les terres dedicades al cep per 

un període entre 15 i 20 anys.

b Consum regular de vins i aiguardents a l’illa i la possibilitat de col·locació 

de destil·lats a l’estranger.2

El propietari sol·licitava permís per plantar vinya i el Rei el concedia i l’admi-

nistració insular comprovava que la terra no fos adient per sembra-hi blat. El 

bon preu del vi estimulava el seu cultiu. El preu més car del blat, article bàsic, 

respecte al vi, provocarà una situació de malestar entre la població pagesa al 

començament del segle XIX.

El monarca Carles III recomanà la creació de la Real Sociedad Económica Ma-

llorquina de Amigos del País l’any 1778 amb la finalitat de promoure l’agricul-

tura a tot l’estat espanyol. L’any 1797 els seus components estaven preocupats 

2 Història del creixement econòmic de Mallorca (1700-2000). Carles Manera
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pels problemes econòmics i socials de l’època. L’integraven nobles, militars, alts 

funcionaris, clergues i professions liberals.

Els seus objectius eren:

-  Alliberar les traves comercials, supressió de lleis que dificultaven l’extracció 

de productes agrícoles o els seus derivats industrials

-  Millora dels cultius tradicionals

-  Creació de fàbriques i de formatges

-  Implantació de nous productes: el cotó, la patata i l’arròs 

-  Dessecació del Pla de Sant Jordi

-  Afavorir la implantació de la vinya (1798)

De fet la producció de vi creix a Mallorca amb trenta anys :

ANY HECTOLITRES

1790 148.544

1820 335.3313

L’any 1802 s’afranquien d’impostos durant 20 anys totes les vinyes que se sem-

brarien dins els cinc anys següents. Però l’any 1805, tres anys més tard, es va 

crear un impost sobre les vinyes que va causar sorpresa dins la població pagesa. 

A més, tots els productes del camp passen a pagar un delme que abans no pa-

gaven. La tributació era voluntària i si no pagaven aplicaven la força de l’Estat.

El descontent que provocà la promulgació de l’impost va ser molt forta. Cap a 

l’any 1808 a Muro, Llubí, Sineu, sa Pobla, Valldemossa i altres pobles són incen-

diades les cases dels recaptadors. Tumults, aldarulls obliga a la intervenció de 

la força militar per reconduir la situació i el control de la revolta. Se produïren 

empresonaments i més indignació entre la població agrària.

Quan es va conèixer la caiguda de Godoy i del ministre mallorquí Gaietà Soler, 

els quals havien imposat l’impost, hi va haver mostres d’alegria. Recordem que 

Gaietà Soler havia donat importants càrrecs ben retribuïts a tots els seus pa-

rents. A més, la societat no acceptava la condició humil del ministre, per mor 

que no era aristòcrata. 

Cal esmentar també la Guerra d’Independència (1808-), cosa que provocà un 

nou esforç econòmic amb impostos extraordinaris i l’allistament dels homes 

3 Vicisitudes agrarias. El cultivo de la vid en Mallorca. Miguel Ferrer López
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compresos entre 16 i 40 anys. També provocà que arribassin a les illes 20.000 

persones que després s’ampliaria a la xifra 30.000 persones, tenint en compte 

que la població estable a Palma era de 36.000 habitants (una sobrecàrrega per 

a tota l’illa).

LES PLAGUES DE LES VINYES

A l’any 1839 se detecta als voltants de Palma un insecte, el pulgón 4 (rynchites 

betulei). Al principi es va estendre per les poblacions de Marratxí, Santa Maria 

i Binissalem. 

La plaga es va propagar per tota l’illa i la preocupació anava creixent fins a tal 

punt que la Diputació Provincial envià un enquesta a tots els pobles per a saber 

com havia afectat la plaga. Els resultats mostren que el 1841 arriba a Búger i sa 

Pobla, continuant de cap Llubí, Sant Joan, Vilafranca, Porreres i Campos.

A Banyalbufar aconseguiren extingir la plaga; l’única manera de combatre-la 

era caçar els insectes a punta d’alba i a primeres hores del matí.

Per combatre els insectes s’empraren, sense resultat, diversos mètodes. A sa 

Pobla empraren el mètode de l’oli ja experimentat al poble d’Alaró: “En Alaró 

se utilizaba ya durante el invierno un plato con aceite caliente y con plumas 

empapadas de este líquido se embadurnaba los troncos y hojas y al ser mojados 

dejaban el árbol y se quedaban en el plato”5. 

Al nostre poble se declararen pèrdues per 1600 càrregues6 amb unes despeses 

de 300 lliures en jornals.

A l’any 1851 se detecta la plaga de l’oidium tuckery que afecta sobretot a Banyal-

bufar i al nord-est de l’illa. L’oidium ataca sobretot les classes delicades de raïm 

més apreciades tant per fruita de taula com per fer vi, com són malvasia, mollar, 

giró, granatxa i escumac. Un remei per combatre’l va ser el sofre.7 

4 Vicisitudes agrarias. El cultivo de la vid en Mallorca. Miguel Ferrer López: 
 «Es algo menor que una mosca, su concha superior es de un hermoso y brillante color azul
 obscuro, tiene muchas patas, salta como la pulga, despliega sus aletas y hace también uso de
 ellas: casi siempre van pareados uno encima de otro y se fecundan extraordinariamente.»

5 Vicisitudes agrarias. El cultivo de la vid en Mallorca. Miguel Ferrer López

6 «La carga suele corresponder a la cantidad que puede transportar una bestia. En relación al vino una carga equivale a 122 
parrous o sea 121,6 litros.» Miguel Ferrer López.

7 Die Balearen. Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Arxiduc Lluís Salvador. Pàg 253-254.
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La fil·loxera
La fil·loxera (Phylloxera vastatrix) és un insecte que parasita en massa els ceps, 

dels quals succiona la saba fins que provoca la mort de la planta.

Els efectes de la fil·loxera sobre ceps europeus provoca la seva desaparició en 

actuar sobre les arrels petites i no poder resistir el seu atac. En canvi el ceps 

americans resisteixen les envestides de l’insecte. Per lluitar contra la fil·loxera 

es van anar incorporant els ceps americans com a resposta a la debilitat dels 

europeus, ja que millorava el rendiment de la vinya. Abans ja s’havia intentat 

eradicar emprant el mètode de sulfur de carboni, sense resultat. 

La plaga de la fil·loxera fa la seva aparició a Europa l’any 1863 a Pujaut (Fran-

ça) i també a Londres (Anglaterra). A França es va estendre per tot el territori, 

continuant els seus efectes per una banda cap a Suïssa (1871) i Àustria (1875) i 

per l’altra, a Catalunya, concretament a Girona (1877) i se trasllada a Tarragona 

continuant de cap a Itàlia: Sicília i Gènova (1880). 

Definitivament la plaga arriba a Mallorca l’any 1891. La condició insular l’havia 

convertit en el pilar de defensa contra la plaga. Es detecta al poble de Llucmajor. 

Les terres argiloses eren les més propenses a l’atac; les que millor resistien eren 

les terres de call vermell.

Els efectes de la plaga varen ser devastadors i determinants pel cultiu de la vi-

nya. Per tant, la vinya entrà en crisi. Però abans de la fil·loxera a Mallorca ja 

s’havien arrabassades 4.000 ha de vinya, per manca de rendibilitat, ja que es va 

aturar l’exportació de vi a França. Bartomeu Pastor Sureda diu que aquí la vinya 

era “un sistema productiu endarrerit i una elaboració mancada d’estructures 

eficients, però que s’havia aprofitat d’unes conjuntures que, en un moment de-

terminat, li havien estat favorables per a l’exportació de vins envers França. Una 

vegada refeta la producció francesa, primer dins Algèria i després dins França, 

amb la introducció de bord americà, tolerant a la fil·loxera, el vi mallorquí, molt 

poc competitiu, restaria per a consum intern de la població de l’illa i per a destil-

lacions”8.

Així doncs, encara que al s XIX no hagués aparegut la fil·loxera, la vinya també 

hauria tengut els dies comptats. Actualment es diu que la fil·loxera no s’ha po-

8 La vinya i el vi a la Mallorca de finals del segle XIX. Pàg 50.
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gut eradicar; viu sota arrel i continua atacant els ceps americans, que mostren 

resistència.

Cal esmentar que es va produir un fet positiu per a l’economia, el qual va ser 

l’augment registrat del preu del blat, un bon efecte per dirigir noves plantacions 

cap aquest producte.

LES VINYES A SA POBLA

Segons Carles Manera9, les vinyes a Mallorca s’enquadren en tres grups: els po-

bles al peu de la Serra, la Serra de Tramuntana (Banyalbufar com a lloc capda-

vanter) i la zona de Llevant (Felanitx, Porreres i Manacor). Les vinyes pobleres 

s’inclouen en aquest primer grup, conjuntament amb Santa Maria, Binissalem 

i Inca. 

Al segle XVI tenim constància que a les possessions de Sa Llebre i Son Ferragut 

s’hi trobaven cellers i plantacions de vinya de poc relleu. També hi havia horts 

de polls i moreres.

Les dades conreu i producció agrícola a sa Pobla evolucionen de la manera se-

güent10:

SA POBLA - PRODUCCIÓ

1789 1800

Blat 6.648 quarteres 7.000 quarteres 

llegums 3.548 quarteres    

civada 1.226 quarteres    

ordi 452 quarteres    

oli 2.400 quartans    

vi 1.500 quartins 2.000 Quartins

cànem 2.500 quintars 2.000 Quintars

lli 1.000 quintars    

9 Història del creixement econòmic a Mallorca (1700-2000).

10 Estadístiques extretes de GEM, a l’apartat dedicat a sa Pobla
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SA POBLA 1860 – XIFRES DE CONREU
  HA %

SECÀ

Cereals i Llegums 1374,44 57,46

Figuerals 122,95 5,14

Oliverars 116,97 4,89

Vinyes 105,01 4,39

Ametllerars 28,23 1,18

Garroverars 14,35 0,6

Total 1761,95 73,66

REGUIU Total 857 26,34

TOTAL 2392 100

Hem de tenir en compte que les mesures de capacitat explicades a la taula equi-

valen a:

Quartera = recipient de 70 litres

Quartà = 1/12 part d’una quartera (5,83 litres)

Quartí = 26,67 litres

A l’any 1789, sent el batlle Antonio Serra de Marina, la producció estava encami-

nada a la subsistència alimentària del poble. Com hem vist es conreaven cereals 

i llegums (61,60 %), oli i vi (20,23%) i amb incorporació de noves plantacions de 

cànem i lli (18,15%).

A l’any 1800 el Batle Guillermo Serra Llinás va informar a l’intendent que la pro-

ducció seguia destacant pel blat, les vinyes i el cànem. Al 1860 dins les dades 

de conreu 2392 ha predominen cereals i llegums (85,20%). Les plantacions de 

figuerals i vinyes creixen. Hi havia 1096 propietaris de finques conreades, 164 

dels quals eren externs.

Les vinyes pobleres des de 1880 al 1904
No hem trobat documentació estadística sobre les hectàrees de vinya en aquest 

període de temps, exceptuant l’any 1891. Ens hem basat en la documentació de 

la correspondència entre la Diputació provincial i l’Ajuntament de sa Pobla i el 

B.O.P., que es troben a l’Arxiu Municipal. D’aquesta manera detallam la infor-

mació trobada cronològicament: 

Primerament hem de remarcar aquest fet: l’any 1878 com a conseqüència 

de l‘arribada de la fil·loxera a Catalunya, i davant la magnitud del problema, 

el Govern espanyol de la Restauració aprovava una Llei de Defensa contra la 

fil·loxera. Les Diputacions Provincials passen a ser les encarregades de les in-
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demnitzacions i de cobrar oficialment la quota assignada per hectàrea de vinya 

sembrada, que cada any variava.

06/12/1879: L’Ajuntament de sa Pobla rep una reclamació de la Diputación Pro-

vincial Negociado Agricultura, escrit núm. 1242, per procedir a la recaptació de 

les quotes.

01/05/1880: La Diputació Provincial Negociado Agricultura, escrit núm 616, sol-

licita el pagament de l’impost de 0,25 ptes/ha de vinya sembrada. L’ajuntament 

havia recaptat 60 ptes que havia d’abonar al compte corrent del Banc Espanya 

(la taxa no afectava a plantacions de vinya inferiors a 1 ha). Aquells que no havi-

en pagat (faltaven 30 ptes per recaptar) devien passar a via judicial. 

Així doncs, l’impost reclamat ens permet establir que la xifra de conreu de la 

vinya a l’any 1880 era de 360 ha. sembrades. 

Cal tenir en compte que l’Arxiduc Lluís Salvador en el seu llibre Die Balearen 

(1880) diu que el sòl productiu de sa Pobla era de 5141ha, de les quals 1095,66 

ha no estaven conreades. Pel que fa a les vinyes, senyala que hi havia 143,13 ha 

sembrades, amb una producció de vi de 79944 litres, que equival a 558 l/ha. 

Veiem doncs que hi ha discrepàncies en la xifra d’hectàrees de vinya conreada, 

però hem de tenir present que no se sap exactament en quin any es basa l’estudi 

de l’Arxiduc.

12/06/1881: A l’acta de l’Ajuntament de sa Pobla, Isabel Poquet (propietària de 

Son Siurana) realitza una declaració voluntària comunicant la incorporació a la 

plantació de vinyes de quatre finques (no detalla la superfície de conreu):

-  Finca Son Ciprià (situada devora el Camí de na Pontons). Plantació realitza-

da l’any 1881.

-  Finca denominada Son Valentí (situada devora el Camí de Gaieta). Plantació 

realitzada l’any 1880.

-  Finca Son Basca (situada als afores del poble en direcció Llubí). Plantació 

realitzada l’any 1879.

- Finca Son Sintes (situades als afores, en direcció Muro). Plantació realitzada 

l’any 1878.

Cal interpretar que la declaració es realitzà a efectes d’amillaraments o per tenir 

cobertura legal davant possibles indemnitzacions. L’acta és signada pel batlle 

Juan Serra Serra “Verdal” i Agustín Fornari com a secretari.
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14/11/1883: el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 843, publica les quotes per 

atendre les despeses de defensa contra la Fil·loxera. La quantitat a pagar era 1 

pta/ha de vinya sembrada. Ho comuniquen a tots els pobles per procedir a la 

recaptació en el termini de 30 dies. Les quotes corresponen a l’any 1883-1884. 

El document està signat per D. Miguel Socias Caymari (president de la D. P.) i D. 

Silvano Font (secretari).

Sa Pobla figura amb 574 ptes, amb la qual cosa podem constatar un augment de 

la xifra de vinya sembrada: 574 hectàrees.

02/11/1884: La Diputación Provincial Negociado – Presupuesto Provincial, núm 

226, dirigeix un escrit al batlle de sa Pobla reclamant el pagament de les quotes 

retardades: “preveniendo que si en el plazo de 8 dias no satisface este Ayuntami-

ento la suma que se adeuda por la cuota que se le señaló me veré en la imprescin-

dible necesidad de oficiar al Gobernador el Despacho de la Comisión Ejecutiva 

de apremio” Escrit signat per D. Miguel Socias y Caimari.

07/11/1887: La Comisión Provincial contra la fil·loxera fixa 8 dies per realitzar 

l’ingrés al Banc d’Espanya pel recàrrec de 0,87pta/ha de vinya sembrada. En 

aquest escrit, però, no figura la quantitat total a ingressar. L’escrit és signat pel 

Governador Provincial Arturo de Madrid-Davila Pinilla.

20/12/1887: en el B.O.P., núm 3220 del 24.09.1887, s’establia la necessitat de 

desenvolupament a cada poble d’una Comissió Local contra la fil·loxera, for-

mada per sis pagesos “con conocimientos apreciables en la materia”. El Secretari 

D. Bernardo Carrió dóna compliment a la proposta i foren elegits per integrar 

l’esmentada comissió local Jaime Socias Socias (Can Socias), Salvador Soler, 

Juan Tugores Socias, Juan Crespí Bennasar, Martín Figuerola Fornés i Juan Valls 

Aguiló.

29/12/1887: La Diputación Provincial ratifica la proposta de l’Ajuntament i li 

manifesta: “encargándole la inmediata instalación de esta Comisión bajo su pre-

sidencia a la que comunicará el cumplimiento de los deberes y facultades que 

impone a las de su clase la referida ley“.

No consta en la documentació oficial la feina i les resolucions de l’esmentada 

Comisión Local.

A l’any 1891, a l’illa de Mallorca, hi havia 10 municipis que tenien més del 10% 

de la seva superfície dedicada al conreu de la vinya. Aquests pobles eren: Alaró, 
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Consell, Binissalem, Felanitx, Inca, Porreres, sa Pobla, Sant Joan, Santa Eugènia, 

Santa Maria i Sencelles.11

Municipi Superfície km2 Hectàrees de vinya % superfície de vinya

Sa Pobla 48,53 894,84 18,44

Per tant, el cultiu de la vinya havia crescut notablement, ja que a l’any 1883 era 

de 574 ha. L’increment era producte de la rendibilitat del cultiu a nivell gene-

ral i de la demanda que tenia el vi mallorquí davant les dificultats de França 

pels efectes devastadors que havia sofert la fil·loxera. L’any 1891 se detecta la 

fil·loxera a Mallorca al poble de Llucmajor.

1904: En la següent taula12 apareixen noves dades aproximades de la situació de 

la vinya poblera:

Analitzant el document veiem una disminució de la vinya plantada fins a 762 

quarterades, que equivalen a 541 hectàrees. L’estadística per anys que duien 

empeltades manifesta que els peus americans sembrats tenien una antiguitat 

entre 2/4 anys (suposant el 82 % del total de la vinya). També en podem extreure 

que la producció en quintals13 és de 19.587/541 hectàrees, que són 36,20 quin-

11 La vinya i el vi a la Mallorca de finals del segle XIX. Bartomeu Pastor Sureda. (Pàg 31) Font: AMA

12 Document cedit per D. Juan Bauza Castañer, propietari de la finca de Talapi

13 Un quintal són 42kg.
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tals/ha equivalents a 1.520 kg/ha. Per altra banda, si analitzam la producció en 

quartí14 n’obtenim que 11.013/541 ha són 542 litres/ha. En resum, és una xifra 

de producció molt baixa, encara que el most era de bona qualitat amb bona 

gradació entre 11/15º. 

Segons l’enginyer Satorras, la producció devia estar entre 5.000 i 1.500 kg per 

hectàrea, interval que ens donaria una producció mitjana per a tota l’illa d’uns 

3.500 kg/ha.15

La manca de rendibilitat va acompanyada de les circumstàncies negatives tan 

per qüestió de la fil·loxera com per la política aranzelària de l’Estat francès. 

Amb l’entrada del segle XX es produeixen nous aires: una nova generació em-

peny la transformació de la terra cercant aigua al terme de sa Pobla i convertint 

els conreus de secà en reguiu (“la Saga de l’Aigua”), incorporant altres conreus, 

cànem, lli, patates, mongetes, etc.

En general a tota l’illa, les conseqüències de la crisi de la vinya varen significar 

emigracions. A sa Pobla, però, no es tradueix en una disminució de la població, 

com demostra aquesta taula:

14 Recordem que un quartí són 26,67 litres.

15 La vinya i el vi a la Mallorca de finals del segle XIX. Bartomeu Pastor Sureda. (Pàg. 45)
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EVOLUCIO DE LA POBLACIO DE SA POBLA

ANY 1877 1887 1897 1900 1910

Nº HABIT 4861 5861 5877 5999 6894

Entre els anys 1877-1910, encara que és molt possible que a prop de 1900 

l’emigració és fes notar, l’estadística reflecteix un percentatge constant a l’alça 

(41,82% d’augment).16

Els cellers a sa Pobla

L’activitat del conreu de la vinya fa que els propietaris de les finques tenguin els 

seus cellers i els seus cups com elements necessaris. A sa Pobla són coneguts els 

cellers següents: 

Ca l’amo en Jaume Socies, Can Mel, Can Molsion, Can Cotà, Can Llaveta, Can 

Marron, Son Marc, Ca na Cladera, Ca don Xim, Can Verdal, Can Borrer, Son Tut, 

Cas Sort Planes, Cas Senyor Soler, Can Jordió, Can Bernat Majoral, Son Pons, Ca 

na Rafela, Can Toni Mussol, Celler des Metge Verdera, Celler de Son Cladera, 

Celler de Massana, Celler de Talapi.17

Tomàs Vibot fa una definició del celler de Talapi i diu que els cellers solien tenir 

planta rectangular. A la part superior solien haver-hi els finestrons amb la finali-

tat d’orejar i també de permetre l’entrada d’una mica de claror. Al costat hi que-

daven els cups, a damunt dels quals hi havia l’espai on es premsava el raïm.18

Al mateix temps que les vinyes anaven cobrint àmplies extensions de terres de la 

marjal poblera, l’Ajuntament a l’any 1887 registra altes en la contribució industrial 

en el negoci del vi (una espècie de celler petit) qualificats amb tarifa de 1ª classe.

NOM QUALIFICACIÓ DOMICILI

Juan Company Reynés Venedor de vins del país C/ Escola

PedroFranciscoVillalonga Venedor de vins del país C/ Major

Bartolome Crespí Caldés Venedor de vins del país C/ Luna

Miguel Serra Izern Venedor de vins del país C/ Major

Juan Cortés Forteza Bodegón C/ Major

16 Història del creixement econòmic a Mallorca 1700-2009. Carles Manera.

17 Corpus de toponimia de Mallorca. J. Mascaro Pasarius. Tom IV (Pàg 1083).

18 La possessió mallorquina.Tomàs Vibot (Pag 101).
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D. Joan Torres Gost al llibre La Saga de l’aigua conta com es produïa la verema i 

la relació amb els cellers de sa Pobla: “Una colla de dones vermadores collien els 
raïms del ceps, i els homes transportaven les portadores plenes de fruit al cup del 
celler. Allà altres tres homos, damunt posts horitzontals entrevessades, -aferrats a 
una corda per evitar una llenegada, trepitjaven el raïm. Si volien un vi no massa 
sec, per acontentar el parroquians llevaven bona part de la rapa. Passats uns dies 
clarificaven el vi fent-li perdre els solatges de la fermentació al cup, i el trasbalsa-
ven gerres, o màquines, a les botes congrenyades, que havien netejat prèviament 
per rebre el vi nou. Ventilaven curosament els cups, abans de treure la massa de 
brisa, rapa i pinyolada, i passar-la en esportins d’espart a la premsa, on expremi-
en tota la molla del raïm fins la darrera gota de suc. Aquest vinet prim el guarda-
ven dins una bota especial, per ésser de poc grau. Els cellers de distints propietaris 
del poble tenien capacitat per un milió dos-cents mil litres de vi negre, o vermell 
i el venien a quartes, mesures, mesura aproximada a un litre, pel preu de quatre 
dècimes o deu cèntims la quarta […] Els cellers solien tenir bancs, banqueres de 
respatlla alta, per als homos que acudien a beure una quarta ó un quartó de vi, 
sense sortir del local. A vegades hi anaven a sopar: enrevoltats a la calentor d’un 
braser, amb una paleta retiraven la cendra dels calius i torraven bones llesques de 
pa, xulla de porc fresc, i qualque botifarró a la brasa. Enming d’una fumassa que 
feia l’aire irrespirable, les menjaven amb gran gana, i entre mossegada i mossega-
da bevien bon glops de vi de gorgollassa, el preferit d’aquells poblers”.19

Així com la Serra de Tramuntana estava sembrada del vinya malvasia, moscatell 

i albaflor, sa Pobla estava sembrada de la varietat fogoneu, varietat majoritària 

a tota l’illa, i de gorgollassa. A la zona de Llevant de Mallorca plantaven diverses 

varietats: manto negro, callet, moll, premsal, etc.

La riqueza rústica 1880
L’Ajuntament de sa Pobla realitza un document sobre la riquesa rústica del 

poble, cosa que ens aporta informació sobre les propietats de les finques sem-

brades de vinya i la seva toponímia dins el terme municipal. El document és 

anomenat La riqueza rústica 1880 i es defineix com: “Relación de todos los pro-

pietarios de este distrito con expresión de las fincas rústicas que en el mismo 

poseen, su cabida por clases de cultivo y valor en renta anual de cada una, se-

gún aparece de las respectivas declaraciones y rectificaciones hechas por aque-

19 La saga de l’aigua. Joan Torres Gost. Pàg. 78
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llos en las cédulas que al efecto se les han entregado”.

Com bé explica Antoni Segura, l’anàlisi de l’estructura de la terra se realitza a 

nivell municipal a partir de les declaracions jurades dels propietaris de la rique-

sa que posseïen, en el nostre cas les terres. Els perits repartidors classificaven 

les terres del municipi en classes (regadiu, secà, vinya, oliveres, fruiters, bosc, 

erm…) i qualitats (primera, segona, tercera i quarta). Posteriorment sobre la 

base dels vuit o deu darrers anys, hom calculava el terme mitjà del producte i 

les baixes o costs d’explotació per unitat de superfície de cada classe i qualitat 

de la terra. La diferència entre producte i baixes donava un líquid per unitat. 

El conjunt d’aquests càlculs formaven la denominada cartilla avaluatòria i de 

l’aplicació d’aquesta, un cop establerta per la junta pericial la quota impositiva, 

segons el marges que fixava la llei, per tal d’obtenir el cupo municipal, a les di-

ferents classes i qualitats de terres declarades per cada propietari en resultava 

el total que havia de pagar cada un. Les declaracions dels propietaris ordenades 

alfabèticament i la cartilla avaluatòria constitueixen el Padrón General de Ri-

queza de cada poble (el document que volem analitzar) que molt aviat passa a 

denominar-se amillarament.20 

A La riqueza rústica 1880 es detalla: un resum de la riquesa rústica de secà i de 

reguiu a l’any 1880 (taula següent) i les propietats i toponímia de les finques 

(Annex 1).

RESUM RIQUESA RÚSTICA 1880

m2 %

REGADIU

Hortalisses i llegums 109671 3,97

Cereals 403334 14,60

Canyom 154539 5,59

Altres 200 0,01

20 Els amillaraments : una Font per a l’anàlisi de la propietat de la terra a l segona meitat del Segle XIX-Antoni Segura Mas.
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SECA

Cereals -secà 627410 22,71

Vinya de vi 178443 6,46

Figueral 194061 7,02

Ametlerar 50337 1,82

Olivar 123100 4,46

Garroverar 10400 0,38

Bosc d’alzines 58400 2,11

Pinar 18000 0,65

Garriga 266156 9,63

Pastures 32813 1,19

Erm 305.872 11,07

Prat 58800 2,13

Improductiu 171116 6,19

2762652 100

Valor total estimat 198.392,31 pesetes

També adjuntam un document amb les cartilles avaluadores del conreu de les 

vinyes dels anys 1862, 1876 i 1881 (Annex 2), informació extreta de l’arxiu mu-

nicipal.

ANNEX 1

RIQUESA RÚSTICA
VINYES
Font AMSP Signatura 1988
1880

PROPIETARI
CLASSE 
FINCA

NOM VINYA
VALOR EN 
RENDA

Ferragut Capó Joaquin Secà La Comuna 12000 331

Villalonga Mateu Francisco Secà Taurell 12000 1000

Laci Piquera Rafael ** Secà Canova 10800 300

Muntaner, Antonio** Secà Talapi 10800 59,1

Sora Fiol Maria Teresa ** Secà Son Cladera 10400 200

Serra Serra Juan Verdal** Secà Es Sestador 10000 200

Bastida Marques de la ** Marjal-Secà Son March 8800 3195
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Aguera Jacinto Felipe Secà Son Fornari 6800 280

Villalonga Mateu Francisco Secà Son Sepria 5696 280

Villalonga Mateu Francisco Secà Garriga 5600 280

Crespi Payeras Miguel Secà Son Goiet 5200 340

Serra Francisca Secà Sa Sort Llarga 5186 80

Julia Villalonga Juan Secà Son Basca 4400 370

Figuerola Martin Secà Son Tut 4000 252,6

Sora Fiol Maria Teresa ** Secà Son Valenti 4000 93

Serra Andreu Bartolomé** Secà Son Sintes 3600 100

Socias Socias Agata Secà Son Basca 3600 315

Socias socias Jaime ** Secà Son Basca 3400 340

Ordinas Roca Antonio Secà Les Seguines 3200 200

Serra Serra Antgonio-Médico Secà Son Basca 3200 105

Serra Serra Antonio -Duet ** Secà Son Senyor 3000 30

Bennassar Bujosa Magdalena Regadiu Son Goiet 2800 431,87

Alemany Julian Capó Secà La Vinya 2600 216

Ferragut Capó Joaquin Secà La Comuna 2400 154

Ferragut Capó Joaquin Secà Son Manyo 2400 90

Socias socias Jaime ** Secà Son Tut 2400 160

Villalonga Mateu Francisco Secà Ca na Ponsa 2000 100

Aguilo Cortes Gabriel Secà Son Senyor 1910 36,31

Galmes Caldentey Sebastian Secà Son Basca 1600 23,33

Socias socias Jaime ** Secà Son Vent 1600 140

Tugores socias Juan Secà El Riu 1600 162

Villalonga Jorda José Secà Camp de Ca 1600 120

Galmes Caldentey Sebastian Secà Es Pedrís 1500 28,25

Galmes Caldentey Sebastian Secà Son Manyo 1400 119,2

Crespi Bennnassar Antonio-Marrón Secà Es Serral 1200 60

Serra Serra -Dueta** Secà La Vinya 1200 22,4

Pericas Villalonga Bartolomé Secà El Jardí 850 45,93

Pericas Villalonga Bartolomé Secà Ca na Cladera 800 34,22

Soler andreu Margarita Secà Ca na Cladera 800 70

Simo Isern Jose Secà Es Serral 800 26
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Simo Isern Jose Secà Can Moranta 800 20

Cladera Crespi Gaspar Secà Gaieta 600 56,75

Barcelo Serra Rafael Secà Es SErral 513 35

Isern Perello Antonio Secà Es Serral 500 38,33

Soler Company Gabriel Secà Es Serral 500 39

Torrandell Socias Antonia Secà Garriga 500 14

Cladera Alos Catalina Secà Ca na Cladera 400 20

Comas Llabres Gabriel Secà Lan Gruta ó La Punta 400 150

Mir Barraroig Bartolomé Secà Ca na Cladera 400 40

Mas Rigo Guillermo Secà Son Basca 400 7

Payeras Mascaro Migue- Escolá Secà La Vinya 400 41,2

Pascual Juana Ana-Pagesa Secà La Vinya 400 25

Socias Socias Agata Secà Les Forques 350 120

Torrandell corro Juan Secà Ca na cladera 350 35

Soler Bartolomé -Corde Secà Rafal Roig 215 7,88

Amer Buades Catalina Secà Ca na Cladera 200 10

Barcelo Serra Antonio Secà Ca na Cladera 200 71,6

Mir Gomila Guillermo Secà Ca na Cladera 200 20

Mir Gomila Antonio Regadiu Es Serral 200 20

Palou y Serra Juana de Marina ** Secà La Vinya 200 15

Tugores Socias Jose Melcion Secà Rafal Roig 200 60

Torrens Serra Antonia Secà Ca na cladera 200 15

Serra Celiá Juan-tianet Secà Ca na Cladera 160 8

Crespi Mir, José de Son Palou Secà Garriga 150 11,27

Cladera Nicolau Bme-Mandola Secà Ca na Cladera 150 15

Comas Serra Pedro Secà La Vinya 150 7,5

Crespi Crespi Antonio-Cirera Secà Ca na Cladera 150 8,5

Cladera Nicolau Pedro-Mandola Secà Ca na Cladera 150 30

Cladera Nicolau Antonio-Mandola Secà Ca na Cladera 150 36,75

Mir Beltran Margarita Secà S’Era de na Cladera 150 4,84

Andreu y ana Jaume Secà Son Vent 100 5

Crespi Gual Apolonia Secà Garriga 100 2,12

Capó Mascaró Pedro José Secà La Vinya 100 17
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Gost Siquier Antonio Secà Son Basca 100 1,5

Palou buades Pedro Antonio Secà Rafal Roig 100 7,8

Serra Mir Mariano Secà Ca na Cladera 100 2,3

Serra Mir Mariano Secà Ca na Cladera 100 2,3

Soler Mascaro Pedro Jose - Sopa Secà Garriga 75 9,5

Crespi Mascaro Juan Xopol Secà Rafal Roig 60 4,5

Cladera Company Juan-Buyna Secà Garriga 50 10,5

Company Noguera Cristobal-Real Secà Rafal Roig 50 5

Pons Serra Martin Secà Rafal Roig 50 5

Socias Segui Arnaldo Secà Ca na Cladera 50 8,75

Torrens Crespi Jos- Mama Secà Rafal Roig 50 1

Serra Serra Antonio-C Secà Son simço 28 3,5
   
      178443  

ANNEX 2

AMILLARAMENTS SA POBLA
Font Arxiu Municipal sa Pobla
1862
 Cartilla formada el 1 de Juliol 1862
1 Quarto
Tipus mitjos

CLASSE VINYA PRODUCTE TOTAL PTS BAIXA PER DESPESES PRODUCTE LIQUID

   

1ª 129,75 79,75 50

2ª 87,5 47,4 40

3ª 52,75 22,75 30

4ª 30,25 14,25 20

1876
Cartilla formada l’any 1876
1 Quarto
Tipus mitjos

CLASSE VINYA PRODUCTE TOTAL PTS BAIXA PER DESPESES PRODUCTE LIQUID

1ª 129,75 79,75 50

2ª 87,5 47,23 30,47

3ª 38,43 17 21,43
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1881
Cartilla formada l’any 1881
1 Quarto
Tipus mitjos

CLASSE VINYA PRODUCTE TOTAL PTS BAIXA PER DESPESES PRODUCTE LIQUID

1ª 258,68 199,5 59,18

2ª 200,45 158 42,45

3ª 124,62 108,75 15,87

ANNEX 3

Les vinyes i la cultura popular
La verema es troba lligada a la cultura popular com expressió de les persones 

que hi treballaven. Així recordam diferents cançons (amb diferents versions) 

referides a les finques a on es recollia la vinya:

Noltros venim de vermar

de sa vinya de can Planes

mos han donat arengades

mesclades amb bacallà.

Noltros venim de vermar…

Noltros venim de vermar

De sa vinya de can Planes

mos han donat arengades

per berenar, dinar i sopar

quan han acabat de vermar 

se’n duen ses portadores.

al·lotes, anit se fa

es ball de ser vermadores

Una altra cançó fa referència a Can Llaveta:

Noltros venim de vermar

de sa vinya d’en Llaveta

i menam una al·loteta

i no sabem si seguirà
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ANNEX 4

Mapa de les finques vinícoles de sa Pobla
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LA VILA REIAL DE SA POBLA

La vila reial de sa Pobla, fundada pel bon rei Jaume II de Mallorca l’any 1300 i 

erigida parròquia l’any 1357 pel bisbe Antoni de Colell (1349-1363) va tenir mal 

de fer aixecar el cap, ja que les terres reials, on el Bon Rei En Jaume hi assentà 

la vila, eren molt mal sanes i no hi havia manera que s’hi donàs un augment 

poblacional, ja que moltes vegades les dades que ens dóna el “morabatí” van 

unides a l’antiga vila de Campanet 1 cap i casal de la feligresia d’aquesta contra-

da, en l’antic juz àrab d’Inkan fins arribar a les terres de Muru i Albuhaira.

Malgrat l’adversitat de la terra, la tenacitat i coratge dels poblers aniran obrint 

camins d’esperança i de desenvolupament. El virrei Vich i Manrique l’any 1578 

ens dirà que hi ha 200 cases i 205 homes d’armes. Serà Jeroni de Berard qui en el 

“Viaje a las Villas de Mallorca” de 1789 ens parlarà d’una vila que té 13 carrers 

ben simètricament traçats, que sols tenen cases aixecades a la part meridional, 

perquè a la banda Nord no hi ha cases. Hi ha 609 cases amb 625 focs, que sumen 

2.266 habitants, dels quals 20 són eclesiàstics. Diu que el carrer del mig és el de 

l’entrada al poble, té 605 passes i s’ha de voltar al segon cap de cantó a l’esquerra 

per arribar a l’església.2

1 Segons el morabatí, de 1329 a 1364 la població de sa Pobla va unida a la de Campanet. En el s. XVI ja trobam sa Pobla + 
Campanet. Confer Sevillano Colom, Francisco La demografía de Mallorca a través del impuesto del Morabatí: siglos XIV, XV y XVI 
en BSAL 1974 pàgs. 233-272

2 Gerónimo de Berard. Viaje a las Villas de Mallorca 1789. Edició preparada pel Dr. Llorenç Pérez Martínez i publicada per l’Ajun-
tament de Palma el 1983, pàgs. 291-296
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Malgrat la poca salubritat de les terres, a mesura que es va arreglant el problema 

endèmic de la salut pública i va augmentant la població de Mallorca, seguim 

tenint una societat essencialment agrícola. La terra és l’eix de totes les relacions 

socials i l’estructura de la propietat no s’altera, bàsicament, fins al 1860 que es 

comencen a donar els primers establits o parcel·lacions. L’any 1799 hi hagué un 

projecte, presentat per De Cauterac per dessecar l’Albufera 3, ja que el distric-

te àrab d’Al-Buhayra, que, en el repartiment havia tocat al comte d’Empúries, 

juntament amb les altres terres que aquest senyor tenia a Muru, per un privi-

legi que donà el 1274, els seus súbdits tenien els drets de “lignandi, pascendi, 
piscendi et venandi” (fer llenya, pasturar els ramats, pescar i caçar). Dret que 

s’havia convertit en una font de conflictes entre els diferents propietaris que hi 

hagué i els veïns de la vila de Muro, però sortosament en el s. XVIII s’arribà a la 

solució salomònica d’establir la propietat als vilatans de Muro del braç de terra 

que hi ha entre l’Albufera i la mar, i la propietat al senyor que tenia l’Albufera i la 

terra ferma de més enllà.

Aquesta nova manera de mirar la terra i l’agricultura, les millores que s’enfor-

teixen en la salut del poble, van fer possible l’augment poblacional que trobam 

a sa Pobla, doncs si l’any 1784 hi havia 2.266 habitants, veim que el 1840 n’hi ha 

3.094; el 1877 n’hi ha 4.861 i el 1900 5.999.

LES COLÒNIES AGRÍCOLES 1868

L’aprofitament de les terres s’anava fent una necessitat arreu de l’Estat, per 

aquesta raó dia 03.06.1868 sortia la Llei de Colònies Agrícoles i Poblacions Ru-
rals, que oferint certs avantatges als propietaris i als qui s’hi establissin4 afavorí 

certa esplendor. A Mallorca entre 1874-1898 s’aprovaren 9 colònies agrícoles. La 

de Gatamoix el 1876 5 i la dels Fusterets el 1879 6 que potser ens semblin les de 

3 Bartomeu Barceló Pons en BSAL Tom XXXI

4 Hi havia d’haver certa distància del nucli urbà més proper. Si s’arribava als 7 Km hi havia 25 anys d’exempció de pagar contribu-
ció. Els fills dels propietaris, dels administradors, treballadors i arrendataris que hi vivien, quedaven lliures del servei militar. Les 
terres dessecades quedaven lliures de pagar contribució 10 o més anys segons el que hi sembraven. Si la distància era major 
a 7 Km i s’hi havia edificat més de cent cases, el Govern es comprometia a aixecar-hi església, vicaria, escola i també pagar, 
durant 10 anys, al capellà, al mestre, al metge i al manescal.

5 Henry Robert Waring la demanava el 1876. Comprenia 200 hectàrees i malgrat estar en el terme d’Alcúdia, tenia forta incidència 
en els treballadors de s’Albufera. Va rebre el nom de Colònia Agrícola Sant Lluís, després del baptisme i matrimoni catòlic de 
Bateman. L’any 1897 n’era propietari Joaquim Gual de Torrella i deixà d’existir.

6 Joaquim Fiol, representant de la companyia anglesa de s’Albufera, la demanava. Sols tenia 28 hectàrees i el 1881 tenia 28 
habitants.
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més pes per a sa Pobla. De les altres, les que més incidència tingueren són la de 

Can Alou, bressol de Porto Colom (Felanitx); la de Sant Jordi a Campos, actual 

florent nucli turístic. La de la Mare de Déu del Carme, bressol de Porto Cristo, 

Manacor. La Colònia de Sant Pere a Artà. Se’n bastí una a l’illa de Cabrera, que 

gaudí d’uns anys d’esplendor de la vinya. La de Mendívil a Llucmajor, que sols 

era per gaudir dels beneficis que donava la Llei, com també la de les Comunes 

Velles de Campos. La de la Mare de Déu del Carme a Son Serra de Marina va 

ser una creació posterior, en vistes a la urbanització d’unes terres, no en vistes a 

l’explotació agrícola d’aquelles terres.

VICARIA IN CAPITE DE SON FE

Aquestes muntanyes, del terme d’Alcúdia, que arriben a l’altura de 268m, en el 

repartiment tocaren a Pere de Montpeller i en el s. XIII i XIV surten amb el nom 

de Montixel·lo o Montixel·la. Sabem que l’any 1651 eren propietat de Francesc 

Fe, ciutadà militar i d’ell és el nom amb què ara són conegudes. En la segona 

meitat del s. XIX començaren a establir-se i a final de segle, al peu de la Penya 

del Migdia, s’obriren unes mines de lignits i jornalers d’Alcúdia, Pollença i sa Po-

bla començaren a establir-s’hi i es fundà un poblat miner, que al començament 

del s. XX ja tenia església, vicaria i escola. La baixa qualitat dels lignits i les filtra-

cions que hi havia d’aigua de la mar foren la causa que es tancassin, però, degut 

a la guerra, el 1936 es tornaren a obrir i s’hi féu feina fins al 1955. Dia 02.02.1938 

l’arquebisbe Miralles erigia la vicaria in capite de Sant Francesc d’Assís a Son Fe, 

que en aquell moment tenia 265 feligresos. Quan hi mancà una població esta-

ble, el vicari retornà a la matriu, la parròquia d’Alcúdia.

S’ALBUFERA

Donada la incidència que sempre ha tingut s’Albufera en els habitants de sa 

Pobla, donada la proximitat i el fet que molta gent s’establís a sa Pobla per poder 

tenir assegurat el jornal de cada dia, sintetitzem les principals fites que es posa-

ren en la segona meitat del s. XIX.

1854 Es funda la Societat de Claudi Marcel i Mateu Ferragut per dur endavant 

el projecte, elaborat per l’enginyer Antoni López, per encàrrec de la Direcció 

General d’Obres Públiques, per dessecar l’Albufera.
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1859 Joan de Villaverde aconsegueix que es declari zona d’utilitat pública, cosa 

que li permetria comprar o expropiar les terres.

1863 La New Majorca Land Co. Companyia formada per John Frederich Bate-

man i William Hope compren la concessió i comencen les obres.

1871 Una Reial Ordre concedeix les terres sanejades als anglesos, qui passen a 

ser propietaris de 2.756 hectàrees, gairebé la totalitat.

1889 William Hope ven la seva part a Baterman, el qual amb son fill, Lee Latrobe 

Baterman seran els propietaris.

Construïren el canal Gran, de 50 metres d’amplària per 2.500 de llargària, amb 

més de 50 Km de camins. El canal del Rec, amb una extensió de 72 Km, que cir-

cumda tot l’aiguamoll. El Moll, que entra uns 30 m. en la mar. Canalitzen 10 Km 

de les aigües de la font de Sant Joan.

Hem de dir que les 1.162 hectàrees regades, entre sa Pobla i Muro, que hi havia 

l’any 1860, s’ha pogut passar a 3.862 al cap d’un segle (Jean Bisson).

1893 Baterman comença a hipotecar-la. 

1894 a 1938 és tota propietat de Joaquim Gual de Torrella.

Un punt que encara no ha estat prou estudiat i té un fort pes en tot aquest as-

sumpte, és la incidència de l’entrada de propaganda protestant mitjançant la 

gestió que feien els anglesos a s’Albufera. De fet quan l’any 1892 Lluís Latrobe 

Baterman es casa a Muro per l’església catòlica, s’aturaren de cop tots els diners 

que arribaven d’Anglaterra. 

Segons Pere d’Alcàntara Peña en la Guia de les Illes Balears, publicada l’any 

1891 ens presenta una vila de 5.680 habitants que conren 5.399 hectàrees que 

produeixen: cereals, vi, fruita, cànyom, carabasses i mongetes, ajudats per mol-

tes terres de reguiu.

Referent al personal que hi havia ens diu:

1 secretari de l’ajuntament, 1 jutge de pau, 1 fiscal, 1 rector, 2 mestres, 1 mestres-

sa, 1 fàbrica d’aiguardent, 1 serradora, 3 cafès, 2 carnissers, 10 fusters 4 botigues 

de queviures, 1 empresa per a la dessecació de l’Albufera, 3 apotecaris, 1 ferre-

teria, 2 fondes, 3 farineres, 7 molins fariners, 8 comerciants, 4 ferrers, 5 metges, 

2 merceries, 1 notari, 1 forner, 1 hostal, 1 manescal, 5 cellers i 5 sabaters.7 

7 Pere d’Alcàntara Peña. Guía de las Islas Baleares. 1891, pàgs. 296-301
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Mirant les propietats agrícoles veim que l’any 1863 les possessions més grosses 

eren:

 326  hectàrees  Talapi

 286 “ Son Cladera

 239 “ Son Ferragut

 140 “ Crestatx

 129 “ Gaieta Gran

 111 “ Son Marc

 101 “ Son Amer

  71 “ Son Barba

  64 “ Gaieta petit

  40 “ Son Tut

Sumen un total de 1.507 hectàrees que representen el 27% del terme. Hi havia 

196 propietaris, 164 dels quals no tenien posada la residència a sa Pobla.8 Crec 

que també és bo tenir present el fet que, segons l’Arxiduc, l’any 1872 hi havia 

1.400 sínies en el terme, clara presència d’enormes extensions de terra dedica-

des al reguiu.9

Un altre referent que cal tenir present és l’evolució demogràfica de la població. 

Mirant els llibres de baptismes de la segona meitat del s. XIX, tenim que sols hi 

ha 8 anys que hi ha manco de 200 baptismes:

1851 n’hi hagué 139

1852 i 1859 n’hi hagué 142

1853 i 1854 n’hi hagué 141

1855 n’hi hagué 112

1857 n’hi hagué 133

1866 n’hi hagué 149

Tots els altres anys n’hi hagué més de 200, mostrant aquests resultats de major 

a menor:

250 el 1893

242 el 1890

235 el 1885

232 el 1895

8 GEM XIII, 199

9 Arxiduc. Volum V pàg. 85
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231 el 1875

226 el 1899

224 el 1897

222 el 1871, 1881 i 1888

217 el 1879, 1884 i 1891

213 el 1883

212 el 1880

211 el 1877

210 el 1896

QUINA RESPOSTA HI DONÀ L’ESGLÉSIA?

L’Església de Mallorca, que havia començat el s. XIX amb el pontificat gloriós 

del bisbe Bernat Nadal i Crespí (1794-1818), que va saber obrir la nostra Església 

als temps nous que anaven arribant, després dels aires revolucionaris que es 

passejaven per Europa, va entrar en temps de fortes confrontacions entre libe-

rals i conservadors, que per posar unes fites direm que dugueren l’exclaustració 

dels religiosos, la desamortització dels béns eclesiàstics tant dels regulars com 

dels seculars, la clausura de la Universitat Lul·liana de Mallorca, fet que provo-

cà que el bisbe hagués de crear les càtedres al Seminari, la pèrdua del sistema 

beneficial, que alimentava el clergat parroquial… Tot això seguint el ritme dels 

diferents governs que s’alternaven a Madrid. L’any 1851 es firmà el concordat 

entre la Santa Seu i el Govern de Madrid i aquest mateix any arribava a Mallorca 

el nou bisbe Miquel Salvà i Munar (1851-1873).

Aquest prevere algaidí, que estimava Mallorca i coneixia la manera de ser i d’ac-

tuar dels mallorquins, aconseguí retornar la pau al cor dels seus feligresos, mal-

grat les circumstàncies fossin adverses. El seu pontificat i el del seu successor, el 

llucmajorer Dr. Mateu Jaume i Garau (1876-1886) posaren pau i vida religiosa a 

la societat illenca. Les parròquies tornaren ser proveïdes de rectors, nous cape-

llans foren posats en els nous nuclis de població que havien anat sorgint degut 

als establits que s’havien fet; missions populars i predicacions quaresmals ana-

ren renovant la vida religiosa de Mallorca.
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NOVES CONGREGACIONS

Aquesta calma després de la tempesta va provocar d’una part l’allunyament del 

clergat de l’activitat política i per altra la dedicació al foment de la vida espiritu-

al, contemplant sobretot, l’amor de Déu manifestat en les noves devocions que 

s’anaven escampant: al Cor de Jesús, al Cor de Maria, res del sant Rosari, visita 

al Santíssim, adoració eucarística… Les noves congregacions que sorgiren, cro-

nològicament són:

Femenines i masculines
1810 Religioses trinitàries

1851 Religioses Germanes de la Caritat (Sencelles)

1853 Oratori de Sant Felip Neri i La Missió. Restauració Concordatària.

1856 Franciscanes Filles de la Misericòrdia

1857 Terciaris Agustins 

1859 Agustines Germanes de l’Empar

1866 Frares Ligorins

1866 Germans de la Caritat de Sant Roc

1874 Religioses de la Puresa de Maria

1878 Franciscans de la TOR

1879 Ermitans

1882 Religioses de la Providència

1888 Les Vermelletes

1890 Missioners dels Sagrats Cors

1891 Missioneres dels Sagrats Cors

1902 Zeladores del Culte Eucarístic

1907 Serventes de la Sagrada Família

LA PARRÒQUIA DE SA POBLA

Les dificultats patides per l’Església, a sa Pobla es manifestaren a la mort del 

rector Pere Francesc Sard i Torres. Després d’un llarg i fruitós rectorat, que durà 

de 1810 a 1840, no hi hagué oposicions a rector fins al pontificat del Dr. Miquel 

Salvà l’any 1852.10 Aposta, a la mort del rector artanenc i la presa de possessió 

del nou rector Mn. Joan Simonet feta dia 13.01.1853, hi hagué els ecònoms Mn. 

10 Llinàs i Socias, G. Para servir a la historia de sa Pobla. Rectors de la Parròquia. En Vialfàs. Edició facsímil Tom VI, pàg. 1922



V JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA

[ 138 ]

Pere Antoni Serra 1840-1843; Mn. Bartomeu Bennàssar 1848-1853. Com tam-

poc les coses no anaren gaire bé a la mort del rector Bartomeu Clar l’any 1869, 

s’obrí un altre llarg temps d’ecònoms: Antoni Coll i Gener 1869-1975; Bartomeu 

Florit i Ripoll 1875-1883 i altra vegada el prevere pobler Mn. Melsion Tugores i 

Riutort, que ho serà de 1883 a 1887, per participar a les oposicions a rector. Ell 

aconseguí la rectoria de Santa Margalida i a sa Pobla hi arribà el murer Gabriel 

Pujol i Miquel, el qual provinent de la parròquia d’Alaró, obrirà un llarg i fecund 

rectorat en aquesta parròquia que socialment vivia uns anys molt dinàmics i 

esperançadors. 

En la primera relació que tenim de la parròquia de sa Pobla de l’any 1861 sabem 

que hi havia 1 rector; 2 vicaris i 4 adscrits, que feien un total de 7 preveres al 

servei d’aquesta feligresia. A la segona relació, que és de 1904, trobam també 7 

preveres: El rector Gabriel Pujol i Miquel; 2 vicaris: Joan Parera Samsó i Antoni 

Crespí Socies; i 4 capellans adscrits: Macià Serra i Domingo, Bartomeu Comes i 

Llabrés, Joan Crespí i Socies i Joan Aguiló i Aguiló.

Mn. Gabriel Pujol i Miquel, rector de 1887 a 1924, podem dir que és el darrer 

dels rectors antics.11 Després d’ell obrim el llistat d’ecònoms, això és que no te-

nen la parròquia en propietat, i exerceixen el càrrec tot el temps que el bisbe ho 

troba adient. Els ecònoms han estat:

Mn. Antoni Palou i Pons 1924 - 1950

Mn. Jaume Vallès i Oliver 1950 – 1974

Mn. Sebastià Salom i Mas 1974 – 1980

Mn. Joan Perelló i Samsó 1980 – 1988

Mn. Miquel Mulet i Bujosa 1988 – 2002

Mn. Joan Pons i Paieres 2002 – 2015

Mn. Felip S. Díez i Fortesa 2015 - 

ABREVIATURES
BOBM Butlletí Oficial del Bisbat de Mallorca

C.P. Crònica Parroquial

Certamen: Els Certàmens del Seminari Conciliar de Sant Pere. Palma 2005

Fiol. L’Església Mallorquina a Amèrica. Mallorca 1992

11 Aquest rectorat ha estat estudiat per Mn. Antoni Aguiló Valls, publicat l’any 1969 en castellà i reeditat en català el 2010: Sem-
blança del Rvd. D. Gabriel Pujol i Miquel Rector de la Vila de sa Pobla. Editat l’any 2010 per l’Associació Amics de D. Toni Toniet. 
Sa Pobla. Gràfiques Gelabert S.L.
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Fuster

GEM. Gran Enciclopèdia de Mallorca

V. Vialfàs

RESSENYA BIOGRÀFICA DELS PREVERES

Aguiló i Aguiló, Joan
Sa Pobla 04.09.1871. Prevere 20.03.1896. Havia fet títol de patrimoni dia 

01.05.1894. Tota la vida fou adscrit en la parròquia de Sant Antoni de sa Pobla 

i delegat regional de la Hospitalitat de Nostra Senyora de Lourdes. Pagà qua-

tre creus de terme i en restaurà 3. Morí a sa Pobla 28.03.1940 BOBM 1891, 401; 

1892, 277, 278; 1895, 219, 220, 428; 1896, 144. 1940, 169, 439. Crònica Parroquial 

3º, 406-407.

Aguiló i Valls, Antoni
Neix a sa Pobla dia 12.06.1885, estudià al Seminari, i participà en els certàmens, 

1909 Col·lecció i explicació de les frases cristianes usades dins Mallorca, que fou 

reeditat l’any 2004. Dia 15.06.1910 va fer títol de patrimoni. Fou ordenat prevere 

dia 23.09.1911 i quedà adscrit a la seva parròquia, de la qual n’esdevingué vicari 

l’any 1927, càrrec que tingué tota la vida. Esmerçà els anys de ministeri com 

a professor de l’escola parroquial en la Congregació Mariana, de la qual l’any 

1924 esdevé director. Donà a la impremta un Florilegio Mariano. Una Biogra-

fiaa de Sant Lluís Maria Grignon de Monfort. Fou cronista de la parròquia de 

sa Pobla, publicant cada mes la vida de la parròquia, que ara ha esta editada 

per la parròquia, en tres volums: Crònica Parroquial I (2009) de 1927 a 1934; II 

(2010) de 1935-1942: III (2011) de 1943-1959. Una Biografia de Santa Catalina 

Tomàs, publicada l’any 1930 per La Acción Antoniana de València i reeditada 

a sa Pobla el 2008. L’any 1969 feu el discurs biogràfic del rector Pujol, publicat 

aquell any en castellà i reeditat l’any 2010 amb el títol: Semblanza del Rdo. D. 

Gabriel Pujol y Miquel Párroco de la Villa de La Puebla. L’any 1997 s’inicià el 

procés de canonització. Morí a sa Pobla el 10.07.1976. En la festa de la Puríssi-

ma de l’any 1985 Mn. Joan Soler i Planes feu un memorable sermó perquè no es 

perdés la memòria del vicari Toniet i es posà una làpida en la capella de la Pu-

ríssima, que ell havia curat de que fos coronada amb corona d’or. L’any 2003 es 

creà l’Associació d’Amics de Don Toni Aguiló i començà a sortir, semestralment, 

el full informatiu: Antoni Aguiló Valls prevere, apòstol de la Immaculada El 2005, 
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aniversari de son naixement, fou posat un bust en el Sagrat, obra de l’escultor 

local Rafel Caldés. L’any 2006 l’Ajuntament de sa Pobla li dedicà un carrer i l’any 

2007 fou publicada la seva biografia, per Rafel Socias Tugores: Perfil biogràfic 

Mn. Antoni Aguiló Valls (1885-1976) Vida i obra. L’any 2011, organitzat per la 

Causa de Canonització, es celebrà el Xè Simpòsium d’Història Social de la Re-

ligió. Aproximació a l’entorn de Mn. Antoni Aguiló Valls (Sa Pobla 1885-1976) 

publicat l’any 2013 en la Col·lecció Historia Vitae Magistra, Nº 7 BOBM 1908, 

298; 1910, 257, 263; 1911, 101, 212; 1949, 330; 1950, 435; 1952, 453. La revista sa 

Marjal ens ofereix diferents notes de la vida de Mn. Antoni: III, 175; VII, 45; X, 

12, 38,60,85; XVII, 80.

Bennàssar i Comes, Bartomeu
Sa Pobla 1801 Esmerçà tota la vida ministerial com a prevere acollit a sa Pobla, 

on morí als 74 anys, dia 20.12.1875 BOBM 1876, 16.

Bisanyes i Cifre, Jaume
Neix a Pollença dia 01.03.1916 i és ordenat prevere el 19.06.1943. Començà a 

exercir el ministeri a la vila de Campanet per passar l’any següent a sa Pobla, 

on romandrà tota la vida pastoral com a vicari de la parròquia i custos de l’ora-

tori de Crestatx. Arribat a sa Pobla fou nomenat conciliari dels joves amb els 

quals creà un club federat de futbol, “ses Àguiles”. Al col·legi municipal sa Pobla, 

exercí funcions de professor de religió, “prefecte” i a la secretaria, en diferents 

etapes, fins a la seva jubilació. Retornà a Pollença on morí l’01.10.2001. BOBM 

1941, 371; 1943, 17, 111, 182, 183; 1944, 209; 1949, 432; 1951, 189; 2002, 72-73. 

Vialfàs 1960, 74.

Bonnín i Aguiló, Francesc 
Neix a sa Pobla 17.12.1933. Ordenat prevere el 23.12.1956 prosseguí els estudis 

de Teologia en la Universitat Gregoriana (Roma), i es doctorà en Teologia l’any 

1964. En Filosofia, a Comillas el 1969. En Filosofia i Lletres, a la Complutense de 

Madrid el 1979. En el Seminari de Mallorca participà en el Certamen amb els 

núm. 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 i 195. Retornat a Mallorca començà la seva 

activitat pastoral en la vila de Santa Maria del Camí, com a vicari parroquial, de 

1961 a 1965. Professor de Teologia a la Facultat del Nord 1968-1969. A l’Institut 

Central de Cultura Religiosa (Madrid) 1969-1970. A la Complutense de Madrid 

de 1970-1973. Es secularitzà. De 1973 a 1977 és professor de Lògica i Teoria de 
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la Ciència en la Facultat de Filosofia i Lletres de la Complutense, i en el col·legi 

Cardenal Cisneros. Comença el 1979 a fer classes en la Univesitat de Alcalá de 

Henares. Ha publicat: 1964 Cristo en antena; 1972 La felicidad extramuros de la 

visión de Dios; 1976 Lógica e introducción al saber filosófico; 1984 Historia de la 

Filosofía; 1988 Lógica matemàtica y Lógica aristotélica; 1987 articles científics 

sobre la filosofia analítica de Wittgenstein; 1989 La Historia de la Filosofía. Con-

cepto y método. Ha compost diferents poesies i himnes i algunes composisions 

musicals. BOBM 1950, 130; 1951, 190; 1952, 234; 1953, 71; 1954, 466, 545, 546; 

1955, 378; 1956, 320, 439; 1957, 15, 111. GEM II, 202.

Bonnín i Fortesa, Miquel
Neix a sa Pobla el 13.07.1900. Ordenat prevere el 18.12.1926. Començà l’exer-

cici ministerial a Campanet i a Bunyola com a vicari. El 1929 passa de vicari a 

Son Servera, per retornar a sa Pobla el mateix any com a acollit en la parròquia 

nadiua. L’any 1947 fou nomenat consiliari del centre especialitzat ferroviari. El 

1948 passa a Palma com a consiliari de la HOAC. (Germandats Obreres d’Acció 

Catòlica) 1950 consiliari dels Cecs. L’any 1952 fou nomenat vicari en la populosa 

barriada de Santa Catalina, sense deixar aquest càrrec l’any 1955 fou nomenat 

consiliari de l’Acció Catòlica dels Sords i Muts. Ensenyà llengües tant a sa Po-

bla, com a l’Institut de Palma. Predicà en gairebé totes les trones de Mallorca, i 

ens ha deixat un aplec de Himnes i Goigs, que fou publicat l’any 1977. Morí dia 

04.07.1985. BOBM 1916, 31; 1925, 356; 1926, 397, 442; 1927, 328, 329; 1942, 72, 

74, 75; 1944, 38; 1947, 225, 410; 1948, 453; 1949, 458; 1950, 122; 1951, 459; 1952, 

261; 1955, *4, *7; 1985, 200-201. GEM II, 203 Sa Marjal XVII, 97, 174; XIX, 28, 186.

Buades i Cladera, Mateu 
Sa Pobla 02.08.1936 Prev. 18.06.1967. Vicari de Llubí 1967. Vicari de Muro 1972. 

Ecònom de Costitx 1972-1976 on feu nova la rectoria. Passa una experiència en 

els col·legis que l’Opus Dei té a Barcelona. Retornat a Mallorca fou nomenat 

rector de s’Horta fins al 1982 que passa com a rector a Maria de la Salut. El 1986 

fou nomenat rector d’Ariany. Després d’una experiència de vida monàstica, re-

torna a Mallorca i el 1991 fou nomenat rector de Capdellà, fins que el 1994, per 

raons de salut, passa com a adscrit a la parròquia de Biniali i el 1997 passà com 

adscrit a sa Pobla, on residí fins que passà a les Germanetes dels Pobres (Palma) 

l’any 2000.



V JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA

[ 142 ]

Caimari i Alomar, Francesc
Sa Pobla 12.09.1929. Fou ordenat prevere dia 08.05.1955. Passa com a vicari en 

la parròquia manacorina de Jesucrist Rei fins que l’any 1957 passa com a ecò-

nom en la novella parròquia ciutadana de Sant Francesc de Paula. L’any 1961 

va de rector a Sant Jordi fins que el 1969 passa de rector a la parròquia de la 

Mare de Déu del Roser i capellà de l’exèrcit de l’Aire. El 1978 passà a la Cúria 

per exercir el càrrec de notari del Provisorat, assumint l’any 1995 la rectoria de 

la Mare de Déu del Toro (Calvià), fins a la jubilació canònica que li arribà dia 

24.09.2004. Fou adscrit a la parròquia de l’Immaculat Cor de Maria fins que la 

salut li ho permeté. Morí dia 20.04.2013. Escriví: 1996. Records del meu Semina-

ri; 2004 Historia de El Toro. Del pueblo i del templo parroquial. Fou diplomat en 

cant gregorià, misser de la Rota rebent la Medalla del Mérito Aeronáutico i gran 

animador dels grups dels Scouts. BOBM 2013, 240-241. Fuster 115.

Caimari i Caimari, Jaume
Sa Pobla 1803. Esmerçà tota la vida servint a la feligresia poblera fins a la mort, 

que li sobrevingué dia 24.08.1874. BOBM 1874, 300.

Caimari i Perelló, Llorenç
Sa Pobla 1805. Tota la vida fou capellà del seu poble nadiu i titular de la seva 

parròquia, morí dia 15.02.1864. BOBM 1864.

Caimari i Socies, Pere
Sa Pobla 1809 era frare dominic i l’exclaustraren el 1835 i anà a viure a sa Pobla 

entre la seva família, ajudant a les tasques pastorals de la parròquia. Morí a sa 

Pobla dia 19.12.1875. BOBM 1976, 16.

Castanyer i Maiol, Miquel A.
Adjuntas (Pto. Rico) 21.12.1914, en el si d’una família sollerica. Estudià al Semi-

nari de Mallorca i aquí fou ordenat prevere el 15.06.1946 Participà en el certa-

men presentant el núm. 171. Fou acollit en la parròquia sollerica de 1946-1949. 

Del 1949 a 1955, ecònom del Port de Sóller. De 1955 a 1958 fou vicari de Sant 

Magí (Palma). El 1958 era nomenat vicari in Capite de Biniaraix i tenia cura de 

l’atenció espiritual del destacament militar que hi havia en el puig Major. L’any 

1961 es jubilà i passà a viure a sa Pobla, on la família hi tenia diferents béns. 

Donà a la impremta: 1945 El gentil home caçador i altres narracions; Cumbres; 
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1947 Cançons de la primavera; Espurnes; 1958 Càntic de muntanya; 1959 Càntic 

nou; 1984 Antologia. Col·laborà en treballs literaris i crítica de llibres a Sóller; 

Vialfàs; Correo de Mallorca on redactava la secció Prosas barrocas. Morí a sa 

Pobla 22.01.1985. BOBM 1985, 42-43, GEM III, 208.

Cladera i Poquet, Cristòfol
Sa Pobla 1804. Era frare agustí que fou exclaustrat el 1835, per això anà a viure 

amb la família i ajudava a les tasques pastorals de la parròquia. Morí a Palma dia 

23.08.1878. BOBM 1878, 312.

Coll i Isern, Josep 
Sa Pobla 16.08.1835. Estudià la carrera de Magisteri i els estudis eclesiàstics, es-

sent ordenat prevere dia 22.05.1880. Dia 26.10.1877 feu títol de patrimoni. Co-

mençà l’exercici del seu ministeri com a vicari de la parròquia d’Escorca, fins 

que dia primer de juliol de 1887 era nomenat vicari de s’Arracó. El 1891 passà 

a la vicaria de Gènova i l’any 1897 va a Argentina i treballa en les parròquies 

de Santa Fe, Corrientes i Paraná. L’any 1916 retorna a Mallorca i fou nomenat 

capellà de les Religioses Adoratrius. Moria a Palma dia 06.06.1939 BOBM 1939 

pàg. 224 Fiol 243.

Coll i Rubí, Mateu
Sa Pobla 1871. Prev. 03.04.1897. Passa l’01.10.1897 com a vicari a Puigpunyent. 

El 1901 fou nomenat vicari in capite de Galilea, on romangué fins que participà 

les oposicions de 1913 i obtingué la parròquia de Santa Eugènia, que regentà 

fins a la mort, dia 16.02.1949. Comprà les terres de la Cova dels Coloms i la con-

vertí en Gruta de Lourdes. Fundà el Sindicat Agrícola. Bon músic, tingué cura 

d’ensenyar el cant gregorià al poble i mimà la banda de música que havia fundat 

Josep Balaguer BOBM 1949, 167.

Comes i Llabrés, Bartomeu
Sa Pobla 1844. Prev. 13.03.1875. Exercí el ministeri, tota la vida, en la vila nadiua. 

Morí dia 21.02.1915 BOBM 1915.

Company i Reinés, Antoni
Sa Pobla 16.03.1913 En el mes de setembre de 1924 començà els estudis ecle-

siàstics i fou ordenat prevere dia 06.06.1936. Començà el ministeri en la parrò-
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quia de Selva com a vicari, per passar posteriorment com a vicari in capite de 

s’Arracó. El 1943 fou noment vicari de sa Pobla, on restà tota la vida. Morí a sa 

Pobla dia 04.12.1977.

Crespí i Socies, Antoni
Sa Pobla 25.12.1852. Estudià el batxillerat a Palma, passà al Seminari de Ciuta-

della, on fou ordenat prevere en el desembre de 1877. Fou vicari de sa Pobla de 

1891 a 1931. Tenia cura de les obreries del Bon Jesús i Ànimes. Era home de la 

terra, gaudia de viure a la seva finca de Bascort, on hi tenia una capella dedica-

da a la Mare de Déu del Carme. L’any 1931 sofrí un ictus cerebral que tira tira el 

dugué a la mort. Morí dia 23.05.1937 BOBM 1937, 406. Crònica parroquial de sa 

Pobla I, 179.

Crespí i Socies, Joan
Sa Pobla 18.10.1866. Prev. 24.09.1892. Començà l’exercici ministerial en la par-

ròquia nadiua i es dedicà a la predicació arreu de Mallorca. Havia fet títol de 

patrimoni dia 15.03.1890. Dia 10.04.1915 fou nomenat vicari de sa Pobla. Tingué 

cura de les obreries de Sant Josep i de la Mare de Déu del Roser, director de les 

Mares Cristianes, Terciaris Franciscans i del Rosari Perpetu. Fou el notari ecle-

siàstic de l’Arxiprestat. Mostrà un extremat zel pastoral en la pesta de la grip de 

l’any 1918. Agafà una greu malaltia i no podia celebrar i donava un gran exem-

ple anant a missa i combregant cada dia. Morí el 07.01.1933 Crònica parroquial 

sa Pobla I,346 BOBM 1933, 56 Era germà de l’anterior i ambdós eren oncles de 

Mn. Melsion Tugores i Serra, aleshores ecònom de Moscari. Sa Marjal XVII, 177. 

Crònica parroquial I, 346.

Franch i Ballester, Sebastià
Sa Pobla 16.09.1935. Després dels estudis del batxillerat passà al Seminari per 

fer els estudis eclesiàstics. Participà en el certamen presentant el núm. 441. Fou 

ordenat prevere dia 22.12.1962. Exercia el ministeri i treballava en el secretariat 

de Missions, essent fervent predicador en l’apostolat que desenvolupava la nai-

xent fraternitat missionera del Verbum Dei, amb ella passà (1966) a Perú i allà, 

l’any 1971, se secularitzà. Morí a Eivissa, on regentava un comerç, dia 17.02.2006.

Isern i Perelló, Jordi Just
Sa Pobla 28.05.1855. Dia 31.03.1876 feia son títol patrimonial per poder rebre les 
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ordes majors i el 1878 rebia el presbiterat. En el mes de febrer de 1881 arriba a 

Puerto Rico, on el prevere felanitxer Joan Antoni Puig i Montserrat (1813-1894) 

n’era l’arquebisbe i en el mes de maig era nomenat vicari d’Añasco. En el mes 

de febrer de 1882 era nomenat vicerector i catedràtic de Llocs Teològics del Se-

minari de Puerto Rico i, en el mes d’agost, sense deixar aquests càrrecs, era no-

menat secretari de Cambra i Govern. El 1884 acompanya el bisbe Puig a Madrid 

per prendre possessió de l’escó de senador i obtingué el títol de Dr en Teologia 

i en Cànons al Seminari Central de Toledo. El 1913 era rector de la parròquia de 

San Mateo de Santurce. Dia 11.04.1914 feia testament deixant la casa que tenia 

al carrer de sa Plaça de sa Pobla, a l’ermita de Crestatx. Moria a Puerto Rico dia 

12.05.1914. Havia aixecat l’església parroquial de Santurce i un convent per a les 

religioses carmelites. Revista sa Marjal Tom VI,106-109. Fiol 496.

Muntaner i Gelabert, Guillem
Sa Pobla 14.01.1931. Prev. 08.05.1955. Comença l’exercici ministerial com a vi-

cari de Consell. El 1959 fou nomenat ecònom de Selva. L’any 1962 passa a les 

missions del Perú i és nomenat professor al Seminari Interdiocesà de Trujillo, 

on treballa amb molt de profit en el moviment dels cursillos de cristiandad. 

L’any 1965 passà a Lima com a director nacional, i professor en diversos centres 

universitaris de Lima. L’any 1971 retorna a Mallorca i esmerça uns anys per a 

llicenciar-se i doctorar-se en Filosofia i Teologia (Alemanya i Gregoriana). Univ. 

Santo Tomàs de Aquino, Roma Tesi: la emancicpación del hombre en la Teoría 

Crítica de Jürgen Habermas. Una Filosofía de la autoconstitución del Género Hu-

mano (publicada parcialment el 1983). El 1983 fou nomenat professor de Filo-

sofia en el CETEM i professor de Didàctica de la Religió a la UIB fins que l’any 

2001 retorna, jubilat, al poble nadiu. Ha publicat: 1991, Modernitat i postmo-

dernitat. Filosofies del nostre temps; 1994, Temps de canvi i canvi de temps; 2001, 

Pedagogia, cultura i religió a la Universitat. Apunts acadèmics; 2001, Hacia una 

nueva configuración del mundo. Sociedad, cultura y religión. 2005, Vicisitudes 

de la sociedad y de la religión en un época nueva. La novedad como estímulo. 

Vicisitudes de la sociedad y de la religión en una época nueva; 2007, De l’almut 

a la barcella; 2008, Versets imprevists. Coautor: 1992, Etica e società contempo-

ranea; 1995, El hecho religioso; 1999, Complejidad incontrolada para el hombre 

que pasa del siglo XX al siglo XXI. GEM XI, 254 XXIII, 325M XXIV, 243. Fiol, 708.
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Palou i Pons, Antoni
Sa Pobla 11.09.1888 Prev. 02.11.1913 Dia 23.12.1912. Feu títol de patrimoni i co-

mençà l’exercici ministerial en la parròquia nadiua, fins que dia 23.07.1917 fou 

nomenat prefecte de disciplina del Seminari, on romangué fins al 16.01.1923 

que fou nomenat regent de la parròquia poblera i, a la mort del rector Pujol 

(1924), fou nomenat ecònom. Morí a sa Pobla dia 30.03.1951. BOBM 1951, 292; 

Sa Marjal V, 180, 185; IX, 172; XIII, 44; XV, 29, 44. Vialfàs I, 180-185.

Parera i Samsó, Joan
Manacor 05.05.1865. Prev. 15.06.1889 i dia 18.01.1890 fou nomenat vicari de sa 

Pobla. Havent aprovat les oposicions a rector el 1899, de 1890 a 1910, fou el di-

rector de la Congregació Mariana de sa Pobla, com també el director de l’escola 

nocturna i diürna que hi havia a la parròquia. El 1899 fou nomenat clavari de la 

Caixa Parroquial. El 1890 fou nomenat majordom de Crestatx i tingué cura de 

la restauració que s’hi feu el 1906. El 1906 fundà el Montepio de sa Pobla “Un 
sol cor” que fou absorbit per la Caixa el 1963. Fundà (1909) i fou el director 

de la revista Sa Marjal, revista popular, fins a la mort, quan n’havien sortit 228 

números, de 01.01.1909 fins 01.01.1928. El 1990 se’n publicà una edició facsímil. 

Morí a sa Pobla dia 20.01.1928. BOBM 1928, 286. Dia 18.05.1956 la vila li dedicà 

un carrer i li tributà un homenatge on fou presentat “Homenaje al Rdo. D. Juan 

Parera Sansó com ocasión de las bodas de oro de la Caja de Ahorros y Montepío 

de La Puebla (1906-1956). Feu diferents aportacions a revistes i publicacions 

de caire regionalista: La Aurora, La Bona Causa, Correo de Mallorca… Donà a 

la impremta: 1911, Notícies històriques sobre l’antic santuari de Crestaig. 1927 

Peregrinación a Tierra Santa. GEM XII, 357. Fuster, 367-368.

Pujol i Miquel, Gabriel
Muro 24.08.1849. Prev. 10.06.1876. Comença l’exercici ministerial com a prevere 

titular de la vila nadiua. Dia primer de juny de 1878 fou nomenat vicari in capite 

del lloc de Llubí, vicaria que depenia del rector de Muro. Hi romangué fins al 

1886, hi amplià el temple, hi obrí un portal lateral, hi afegí dues capelles per 

banda i hi obrà un nou presbiteri. De 1886 a 1887 fou ecònom d’Alaró, establint 

bona amistat amb el rector de Santa Maria, el venerable Rafel Caldentei i Pere-

lló, que morirà dia 01.05.1887. Participà a les oposicions que es feren l’any 1887 

i obtingué la rectoria de sa Pobla, acabant així l’orfenesa d’aquesta parròquia, 
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que des de la mort del rector Clar, l’any 1869, havia tingut tres ecònoms: Mn. 

Antoni Coll i Gener, 1869-1875; Mn. Bartomeu Florit i Ripoll, 1875-1883 i Mn. 

Melsion Tugores i Riutort 1883-1887. Fou un pare estimat i respectat pels feli-

gresos i pels capellans del poble. A sa Pobla moria dia 11.12.1924. El 1969, Mn. 

Antoni Aguiló i Valls, quan ell havia entrat al Seminari i havia estat son vicari, 

feu un discurs biogràfic que fou publicat i reeditat el 2010. 

Quetgles i Raió, Pere

Sa Pobla, 29.10.1868. Prev. 06.05.1896. Dia 17.06.1894 havia fet títol de patrimo-

ni. Restà a sa Pobla i de 1900 a 1902 fou vicari de Campanet. De 1902 a 1907, vi-

cari d’Esporles. De 1907 a 1908, vicari en la parròquia ciutadana de Sant Miquel, 

per passar aquest any com adscrit a la parròquia de Santa Eulàlia, on restà fins 

a la mort, que li sobrevingué dia 02.09.1946. BOBM 1946, 235. Estant a Palma 

feia escola en el col·legi Castaño i en el col·legi Cervantes. Crònica Parroquial 

III, 221.

Sabater i Cladera, Antoni

Sa Pobla, 1854. Ordenat prevere fou nomenat vicari de la parròquia nadiua, on 

morí als 33 anys, dia 05.11.1887. BOBM 1887, 385.

Sabater i Serra, Joan

Sa Pobla 17.06.1885. Participà en el certamen amb els núm. 960 i 961. Dia 

22.09.1910 feu títol de patrimoni. Acabà els estudis eclesiàstics a Roma, es-

sent ordenat allà de sotsdiaca el 01.11.1910, de diaca el 17.12.1910 i de preve-

re 16.07.1911 pel Cardenal Merry Del Val. Retornat a Mallorca fou professor de 

Dret Canònic al Seminari, i fou nomenat vicari de la novella parròquia de la So-

ledat (Palma), fins que l’any 1916 entrà al noviciat del PP Jesuïtes, on una vegada 

fets els vots, fou destinat a la docència del Dret Canònic a Barcelona, Aalleck 

(Holanda) San Remo (Itàlia). El 1942 fou nomenat rector del col·legi de Manresa 

i el 1944 superior del convent de Tarragona i ensenyava Dret Canònic al Semi-

nari diocesà. Morí a Palma dia 21.01.1950 i fou enterrat al cementiri municipal, 

però dia 16.12.1964 fou traslladat a la cripta de Montision. Crònica Parroquial 

III, 413.
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Serra i Domingo, Macià
Alcúdia, 27.08.1849. Prev. 20.09.1873. Dia 09.09.1871 havia fet títol de patrimoni. 

Esmerçà tots els anys de son ministeri a sa Pobla, on morí dia 31.08.1909. BOBM 

1909, 157; Sa Marjal I, 179.

Serra i Serra, Rafel
Sa Pobla, 01.05.1931. Prev. 17.12.1960. Començà a exercir el ministeri com a vi-

cari de Biniaraix. El 1972 fou nomenat auxiliar de la Caixa Diocesana, càrrec que 

ha exercit fins a la seva jubilació. El 2007 fou nomenat capellà de les Religioses 

Saleses. Vialfàs 1961, 1330.

Serra i Soler, Agustí
Sa Pobla 15.11.1930. Prev. 29.06.1956. Començà a exercir el ministeri com a vi-

cari en la parròquia de Campanet. El 1960 fou nomenat vicari de la parròquia 

d’Andratx, on romangué fins al 1964 que passa a la parròquia d’El Terreno. Par-

ticipà a la Gran Missió de Buenos Aires de 1969? El 1972 passa de rector a For-

nalutx. Es secularitzà el 1978. Fundà i dirigí les revistes A Dios (Andratx) Raig 

(Fornalutx). Ha donat a la impremta: 1993, Via Crucis Polític dels pobles; 1994, 

Les set Paraules de Jesús crucificat en boca de l’home d’avui; 1995, Les cinc llagues 

de Crist en el cor de l’home. Segueix fent diferents publicacions a la premsa local 

(Setmanari Sóller) GEM XVI, 187.

Socies i Serra, Gabriel
Sa Pobla 10.07.1877. Féu títol de patrimoni dia 08.08.1906. Fou ordenat dia 

29.09.1907. Cantada la missa nova morí l’endemà. BOBM 1907, 376.

Socies i Socies, Sebastià
Sa Pobla, 1798. Esmerçà tota la vida servint la parròquia de sa Pobla on morí als 

61 anys, dia 16.06.1862 BOBM 1862, 236.

Soler i Planes, Joan
Sa Pobla 18.08.1933 Prev. 21.12.1957 Havia participat en el certamen presentant 

el núm. 1038, 1039, 1040, 1041, 1042 i 1043. El 1958 passà a Roma i es doctorà 

en Filosofia a la Universitat Gregoriana. Retornà a Mallorca el 1961 i fou no-

menat superior del Seminari i professor de Filosofia. Delegat episcopal d’En-

senyament. De 1966 a 1971, professor de Formació Religiosa en la UIB. El 1973 
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convalidà els estudis eclesiàstics a València esdevenint llicenciat en Filosofia i 

Lletres. De 1974 a 1980 vicari episcopal de la primera zona. El 1976 passà a la 

nova parròquia de Palmanyola i de 1981 a 1990 fou el director de la Llar dels 

Ancians del Consell Insular de Mallorca. Ha publicat: 1970, El pensamiento de 

Julián Marías; 1975, Mallorca: Año Santo; 1993, Estudi sobre la població magribí 

a Mallorca; 1997, Palmanyola. Vint anys de la parròquia. Ha col·laborat en dife-

rents revistes insulars. Morí el 24.02.2001 BOBM 2001, 198-199; GEM XVI, 352; 

XXIII, 432 Vialfàs 1959, 246-247.

Soler i Serra, Baltasar
Sa Pobla 18.05.1927. Prev. 31.05.1952. Essent infant la família es traslladà a Inca 

on obrí una matança. Començà l’exercici ministerial com a vicari de la parrò-

quia de Lloseta, fins que l’any 1956 fou nomenat viari in capite de Biniamar. El 

1957 era nomenat professor i prefecte de disciplina del Seminari, on restà fins 

l’any 1969, any que fou nomenat vicari de la parròquia de Santa Maria la Major 

(Inca). Dia 29.06.1989 fou nomenat capellà del monestir de Sant Bartomeu, càr-

rec que tingué fins l’any 1997 que li arribà la jubilació. Morí a Inca 06.01.2011. 

BOBM 2011, 43.

Torres i Gost, Bartomeu
Sa Pobla 17.05.1905. Començats els estudis eclesiàstics a Mallorca el 1915, par-

ticipà en el certamen amb els núm. 209, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084 i 1085. Pas-

sà a Roma on es doctorà en Filosofia en l’Acadèmia Pontifícia de Sant Tomàs i 

de 1925 a 1928 es doctorà en Teologia en la Universitat Gregoriana, sent ordenat 

prevere pel cardenal Merry del Val el 19.03.1928 Retornat a Mallorca fou nome-

nat vicari in capite del Port de Pollença, on restà fins al 1947. Aquests anys es-

tudià i quedà captivat per la figura del prevere Miquel Costa i Llobera. De 1947 

a 1949 fou ecònom d’El Terreno i el 1949 fou nomenat ecònom de la parròquia 

de Sant Nicolau, però aquest mateix any, fou nomenat rector del Seminari, on 

restarà fins al 1954 regentant també la càtedra de Teologia Dogmàtica. En el mes 

de juliol de 1954 es traslladà a Madrid on restarà fins a l’octubre de 1955, doncs 

el nou bisbe de Mallorca, Dr. Enciso i Viana, antic condeixeble seu a la Gregori-

ana, l’envià a demanar i li restituí la càtedra del Seminari. De 1961 a 1980 fou el 

degà del Capítol de la Seu, fins al mes de març per haver complit l’edat canòni-

ca. Moria a la Casa de les Germanetes dels Pobres dia 27.01.1989. Mai no deixà 

d’estudiar el prevere i poeta Miquel Costa i Llobera del qual en feu múltiples 
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publicacions, excel·lint la transcripció del Dietari: 1936, Mn. Costa i Llobera. As-

saig Biogràfic; 1944, Una vocación tardía. Dn. Miguel Costa i Llobera; 1955, As-

pectos de la espiritualidad de Costa i Llobera; 1956, Apología de Costa i Llobera 

a través de su epistolario; 1971, Miquel Costa i Llobera: 1854-1922 Itinerario es-

piritual de un poeta; 1975, Epistolari de Miquel Costa i Llobera amb Ramon Picó 

Campamar; 1979, Centenari de la Oda a Horaci. Relacions epistolars i personals 

de Costa i Llobera i Menéndez Pelayo; 1982, Costa i Llobera y Santa Teresa. Bos-

quejo de sus relaciones; 1985, Epistolari de Miquel Costa i Llobera i Antoni Rubió 

i Lluch a Joan – Lluís Estelrich. El 1961 fou nomenat Magister l’Schola Lul·listica. 

Fou el gran impulsor de la causa de canonització de Costa i Llobera. Feu dife-

rents col·laboracions a la premsa local i a revistes especialitzades. BOBM 1989, 

147-152 GEM XVII, 257-258.

Torres i Siquier, Pere
Sa Pobla 20.11.1930 Prev. 20.06.1954 Participa en el certamen amb el núm. 1086. 

Començà a exercir el ministeri com vicari en la parròquia de Muro. El 1956 pas-

sà com rector de l’antic convent de Mínims de Sta. Maria. El 1963 fou nomenat 

bibliotecari episcopal i l’any 1968 fou nomenat rector de la vila de Porreres. El 

1974 vicari episcopal de la zona III i acabant aquest càrrec, fou nomenat mem-

bre del Consell Diocesà d’Administració. De 1980 a 1987, delegat del Patrimoni 

Diocesà. De 1982 a 1994, capellà de les Germanetes dels Pobres. 1984, ecònom 

diocesà. 1994, canonge de la Seu. Col·laborà sempre amb totes les instàncies 

econòmiques de la Diòcesi: Sant Pere i Sant Bernat. Fundació Natzaret. Minyo-

nes… el 2002 donà a la impremta Notes històriques del Convent de Mínims de 

Santa Maria del Camí.

Tugores i Riutort, Melsion
Sa Pobla 1844. Prevere 29.03.1868. Començà l’exercici ministerial a sa Pobla i de 

1883 a 1887 fou l’ecònom de la vila. El 1887 participà a les oposicions i fou no-

menat rector de Santa Margalida, fins que l’any 1902 participà a les oposicions 

de primatxer a la Seu, aconseguint el benefici, que tindrà fins a la mort, que li 

sobrevingué dia 27.12.1918. BOBM 1918, 486. Sa Marjal XI, 30.

Tugores i Serra, Melsion
Sa Pobla 02.08.1913. Prev. 06.06.1936. Dia 30.11.1935 feu títol de patrimoni. De 

1936 a 1939 fou ecònom de Moscari, quedant militaritzat per servir a l’exèrcit a 
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Inca, Son Carrió, Port de Pollença i Cap de Pinar. Acabada la guerra (1939) que-

dà adscrit a la parròquia nadiua. Es llicencià en Dret Civil i en Filosofia i Lletres, 

exercint la docència a sa Pobla. L’any 1962 fou fet membre de la Junta Provincial 

del Cens Agrari. El 2002 fou nomenat col·legiat d’honor en el Col·legi Oficial de 

Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres. El 1961 donà a la impremta: Breu res-
senya històrica i Goigs de sant Antoni Abat. Sa Pobla, que l’any 2013 se n’ha fet 

una edició facsímil. Morí a Palma 01.09.2008. BOBM 2008, 573.

Vallés i Oliver, Jaume
Sencelles 18.10.1907. Prev. 21.05.1932. El 1926 havia entrat al col·legi de la Sapi-

ència. Participà en el certamen presentant els números 1096 i 1097. Començà 

l’exercici del ministeri com a ecònom del Molinar fins que l’any 1950 fou no-

menat ecònom de sa Pobla, on restà fins a la jubilació canònica que li arribà el 

1974. Morí a Sencelles dia 27.07.1983. BOBM 1983, 437.

D’esquerra a dreta: *Jaume Santandreu, Miquel Bonnín “Robes”, Guillem Muntaner, Sebastià Franch “Goris”, *Jaume 
Bisanyes, Joan Soler “Escolà”, Bartomeu Torres Gost, Pedro Torres, Antoni Aguiló “Toniet”, *Antoni Beltran, Melcior 
Tugores “Paraire”, *Jaume Vallés, Francesc Bonnín “Robes”, Rafel Serra “Tianet”, Antoni Company “Real”. *no poblers. 
Any 1961
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LA COLÒNIA AGRÍCOLA DE SA POBLA

Pere Perelló Payeras

…Cercava la colònia de Cas Fusterets com l’assedegat cerca l’amor a les nits 

de lluna sense dormir. Quantes llunes sense dormir, tot cercant un nom que 

sortia i descompareixia a parts iguals de papers humits, rentats pel pas del 

temps. Una colònia agrícola, que va ser i existir, un indret on els infants ju-

gaven al carrer, les dones rentaven els llençols de bri i els homes s’eixugaven 

la suor del front. 

Sabíem de la seva existència però a la primavera del 2014 començàrem a 

pensar que Cas Fusterets havia estat un malson que ens havia jugat el pas 

del temps. Un somni malmès pels amics de papers. 

Del llibre: La presència anglesa a la Gran Albufera del nord de Mallorca. 

L’arribada de la companyia anglesa New Majorca Land Company a sa Pobla, 

i les consegüents tasques de dessecació i canalització de s’Albufera, va supo-

sar l’inici d’uns anys de prosperitat econòmica i una empenta forta per tal que 

el municipi pobler pogués emprendre -tímidament i silenciosament- el camí 

cap a la modernitat. L’immobilisme de centúries aniria quedant enrere a partir 

d’aquella fita històrica.

Al 1863 començaren les obres dirigides pels anglesos, encara que la maquinària 

no havia arribat a la contrada ni tan sols a l’illa de Mallorca. Per aquest motiu 

necessitaven molta mà d’obra, jornalers que poguessin posar els seus braços 

al servei del projecte. El vicari Parera, a la revista mensual Sa Marjal, parla de 

1.500 persones cada dia que anaven a peu, i alguns en carro, a treballar als ca-

nals i les síquies. Lògicament, va suposar l’arribada d’homes de gran part de 
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Mallorca, fins i tot d’Eivissa1 i de Ciutadella, ja que a banda de tenir feina, els 

sous que pagaven els anglesos i el tracte que donaven als obrers no s’havien vist 

mai a les Illes. Les obres principals acabaren entre el 1869 i 1870.

La primera colònia agrícola per a l’explotació de la finca de s’Albufera fou la de 

Gatamoix i la segona es creà el 17 de juliol de 18792 a una finca propietat del 

polític de Ciutat D. Joaquim Fiol3 que estava situada a la carretera actual que va 

1 A mode d’ apèndix reproduïm al final del treball una curiosa notícia publicada al Diario de Palma el 1863 on parla dels eivissencs 
que treballaren a s’Albufera. Recollida de la plana web “Crònica de s’Albufera” de F. Lillo.

2 Entre altres moltes coses aquell any s’esdevingueren una sèrie de fets remarcables: el febrer de 1879 Paulí Verniere es dirigeix 
en una carta al periòdic El Isleño en la qual informa dels estralls causats per la fil·loxera que ja han arribat al Rosselló. L’agost 
de 1879 es publica que la sequera a Mallorca ha deixat sense perspectiva de feina moltes persones que han optat per emigrar 
a Algèria. El mateix mes, s’inaugura el servei de vapors entre Palma-Barcelona-Marsella-Alger. El 15 de setembre de 1879 mor 
executat a volta de garrot a Inca Josep Vives Cànaves, pollencí de 20 anys, per haver assassinat i cremat el seu pare. El 1879 
s’inicia l’exportació de canyet cap a Anglaterra.

3 Joaquim Fiol, (Palma de Mallorca 1831-1895) fou advocat, periodista i polític. El 1855 va fundar el diari d’ideologia republicana 
El Iris del Pueblo. Va participar activament a la Junta de Govern Republicana que va governar les Illes Balears a la revolució del 
1868. Va esser nomenat consol d’Espanya a Alexandria (1868-1870), governador d’ Almeria. Va participar en diverses associa-
cions científiques de l’època. Fou diputat dues vegades pel districte d’Inca i altres dues per Palma, el 1872, 1881 i 1886. Entre 
els anys 1872 i 1873 va ocupar el càrrec de governador civil de Madrid. 

Joaquim Fiol 1888
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de Muro a sa Pobla, Fiol actuava com representant de la companyia dessecadora 

anglesa. La nova colònia va rebre el nom de Cas Fusterets, dins el terme munici-

pal de sa Pobla. La superfície era de 200 hectàrees i els cultius més representatius 

de la finca eren les figueres, els pollancres i les moreres. Dins aquest paratge es 

construïren deu cases. Avui dia, aquest topònim ha desaparegut, substituït per 

sa Vileta, nom que correspon al polígon industrial i comercial actual.4 Al 1881 la 

població censada era de 28 persones. La procedència d’aquestes persones o fa-

mílies segons els fulls dels censos d’aquells anys era d’Alaró, Santa Maria i Búger. 

4 Del diccionari Alcover-Moll. Significat de Vileta: De vila. La Vileta: poblet agregat al municipi de…
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LES COLÒNIES AGRÍCOLES A MALLORCA AL SEGLE XIX

Els nous models econòmics, socials i les necessitats de repoblament de certes 

zones del Regne d’Espanya motivaren el 1855 i 1868 la publicació de lleis que 

regulaven i afavorien la creació de nous assentaments poblats anomenats colò-

nies agrícoles. Dins el període de 1874 a 1891 és crearen nou colònies a Mallor-

ca, de les quals quatre han perdurat fins a l’actualitat, gairebé gràcies al turisme. 

Son les de Sant Pere d’Artà, Sant Jordi a ses Salines, Porto Colom a Felanitx i 

Porto Cristo a Manacor. 

El fort increment poblacional de l’Illa a la meitat del segle XIX donava lloc a una 

emigració obligada cap a l’exterior i a l’explotació de noves terres per al conreu 

de vinya i d’ametllerar, juntament amb cereals i llegums de baix rendiment. La 

majoria d’aquestes noves es estaven situades a la part de la mar i a una distància 

considerable dels nuclis de població. Se’n va incentivar la creació tot promul-

gant exempcions diverses com: el no pagament de les contribucions de bens 

immobles, períodes d’ajudes fiscals de fins a 25 anys, els fills dels propietaris, 

administradors i arrendataris que visquessin a la colònia estaven exempts del 

servei militar, que pocs anys abans s’havia establert com obligatori. Quant a les 

terres dessecades, cas de la colònia de Gatamoix –també dels anglesos- o Sant 

Lluís a Alcúdia, i Cas Fusterets a sa Pobla, estaven exemptes deu o més anys de 

tot tipus d’ impostos i contribucions segons el cultiu a que es destinessin. 

Com hem dit abans, es varen crear nou colònies a Mallorca:

1.-  Ses Comunes Velles de Campos el 1874

2.-  Gatamoix a Alcúdia el 1876

3.-  Son Mendivil o Cases Noves de s’Aljub a Llucmajor el 1876

4.-  Ca n’Alou o Pla de sa Sínia, després Porto Colom a Felanitx el 1877

5.-  Cas Fusterets a sa Pobla el 1879

6.-  San Jordi a ses Salines. Fundada el 1870 i conreada a partir de 1879.

7.-  Sant Pere a Artà el1880

8.-  Del Carme i més tard coneguda com Porto Cristo a Manacor el 1888

9.-  Villa Cristina a Cabrera el 1891, que va ser la darrera colònia fundada a 

Mallorca. 

Com a resum, podem dir que aquestes colònies suposaren nous llocs de feina, 

més terres de cultiu, disminució de la fam i de l’emigració. També feren aug-

mentar el pas de jornalers a petits propietaris de terrenys. A finals del segle XIX, 
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quan caduquen els privilegis i exempcions de les colònies agrícoles desaparei-

xeran totes excepte les quatre marineres, que canviaran la funció i és converti-

ran en ports pesquers i comercials. I a l’actualitat romanen com espais d’ esti-

ueig, d’oci o turisme.5

DOCUMENTACIONS I SIGNATURES DE L’ARXIU MUNICIPAL 
DE SA POBLA

La documentació sobre Cas Fusterets és escassa, tan sols trobam alguns lligalls. 

La causa principal és que de la segona meitat del segle XIX la major part de do-

cumentació i signatures de l’Arxiu Municipal de sa Pobla han desaparegut, per 

un motiu o altre. D’altra banda, fins al 2013 en que varem poder llegir l’article 

de Bartomeu Pastor a la revista Mayurca (1977) ningú en vida a sa Pobla sabia 

de l’existència de la colònia agrícola, sí que coneixíem l’existència de Gatamoix. 

Curiosament, el vicari Parera no menciona en cap moment l’existència de Cas 

Fusterets a la revista Sa Marjal publicada entre 1909 i 1928, malgrat que és una 

de les fonts mes completes i documentades que tenim de s’Albufera i de l’època 

dels anglesos. A la revista Vialfàs, publicada a finals dels anys cinquanta i prin-

cipis dels seixanta, tampoc no s’esmenta la colònia. Tampoc no record que a 

cap de les converses que he mantingut al llarg dels anys amb Joan Llabrés, Joan 

Payeras, el metge Mestres o Alexandre Ballester, hagués pogut escoltar, parlar o 

llegir res que tingués a veure amb Cas Fusterets. 

Vaig cercar als treballs publicats per Mascaró Pasarius6 i no hi vaig trobar cap 

menció, ni als mapes ni en els textos. Curiosament, i a manera d’anècdota, al 

principi de la recerca de la documentació relacionada amb els anglesos i s’Albu-

fera vaig pensar que Bartomeu Pastor s’havia errat, cosa que ara podem constatar 

que no és certa. La pols de la memòria la teníem nosaltres i la gent de sa Pobla. 

Vegem el resum d’alguns dels documents recuperats a l’arxiu municipal pobler. 

En una instància7 adreçada al magnífic ajuntament de sa Pobla, Bartomeu Cla-

dera i Socies, demanava el 17 de juliol del 1909 un permís d’obra per arreglar la 

façana d’una casa de la seva propietat situada dins la finca de Cas Fusterets. I no 

5 Pastor Sureda, Bartomeu (1977): Mayurca, 17 (175-177).

6 Mascaró Pasarius, Josep (Alayor 1923- Palma 1996). Cartògraf i arqueòleg menorquí. Va col·laborar en l’Onomasticon Catalo-
niae de Joan Coromines. 

7 Signatura 712. 1909. Arxiu Municipal de sa Pobla.
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tan sols demanava per realitzar obres, també sol·licitava que la comissió perma-

nent municipal li donés les fites clares de la seva finca de Cas Fusterets amb el 

camí de Son Sintes, el des Corter Vell i el camí des Clot de can Mel. Aquests dos 

últims indrets ja desapareguts a l’actualitat. També en Bartomeu es queixava 

que els veïnats dels voltants de Cas Fusterets havien agafat o aprofitat terres que 

ell considerava de la seva propietat. 

A una segona instància8 datada el 5 de maig de 1911 -l’any que major nombre de 

poblers emigraren a Argentina- Antònia Socias i Caimari demana al consistori 

pobler permís per construir una paret a la finca de Cas Fusteret de sa Pobla, i 

8 Signatura 712. 1911. AMSP.
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CAS FUSTERETS

la situava al quilòmetre vint, hectòmetre set de la carretera que anava de Petra 

fins a Pollença. 

A la signatura 200, pag 999 hi trobàrem dos fulls no oficials de paper que relaci-

onaven els pagaments que tributaven una sèrie de cases del carrer des Fadrins, 

la majoria entre 50 i 80 pessetes. Sense especificar l’any, al final de la relació diu 

textualment: “Les deu cases de Cas Fusterets, pagaven un total de 200 pessetes 

entre totes”. La mateixa quantitat que pagaven pel conjunt de l’oratori de Cres-

tatx. Com ja hem dit, no especifica la data ni la ubicació, si bé indica que són 

deu les cases construïdes. 

9 Signatura 200. AMSP



Una tercera instància10 municipal i potser la que ens dóna més informació, és el 

document signat per l’apoderat de l’enginyer Waring11 -el senyor José Arronte i 

Palma12- datat el 27 de gener del 1883 que ens diu: al dia de la data esmentada 

abans, a la una del mig dia es va declarar un incendi de greus conseqüències a 

la casa núm. 7 situada a la colònia de Cas Fusterets, a un dels dos blocs de cases 

existents i que era propietat de la New Mallorca Land Company, és a dir, s’Em-

presa dels anglesos. Cap a les tres del capvespre l’incendi es va donar per apagat 

i els mals podien situar-se entre les 400 i les 500 pessetes. Xifra bastant alta per 

l’època i més tenint en compte que la casa no estava acabada. A la cloenda del 

document Arronte afegeix que està complint amb l’assegurança contra incendis 

que tenien contractada amb La Unión y el Fénix Español. Informar per escrit de 

l’ incendi al batle era una de les condicions que exigien les companyies assegu-

radores de l’època. 

A la signatura 200 llibre (7) de 188913 l’oficina de contribucions de la província, 

donaven queixa a l’ajuntament pobler per no haver cobrat de l’empresa anglesa 

de l’Albufera la quantitat estipulada -no ens diu quina era- en concepte d’ar-

bitris de les cases de Cas Fusterets. Era el setembre del 1889, evidentment que 

Lee La Trobe Bateman ja tenia greus problemes de solvència per fer front a les 

despeses de la gestió albuferera. 

EL FINAL DE LA COLÒNIA

Cas Fusterets neix en uns anys de prosperitat econòmica per sa Pobla. Un any 

abans de la seva fundació arribava el tren a sa Pobla, concretament el 24 d’octu-

bre del 1878 a les 10 del matí. Històricament s’ha escrit que el paper del polític 

pobler Miquel Socies va ser decisiu per fer realitat aquesta arribada. Però ens 

resulta evident que el paper de l’enginyer Waring o de l’Empresa, també va ser 

decisiu, encara que aquest tema està per esbrinar i estudiar. 

10 Signatura 200. 1883 AMSP

11 Fou l’enginyer encarregat d’executar les obres de dessecació projectades principalment per Green, i seguiria després com a 
director de la New Majorca Land Company i com a representant i portaveu. Fou l’únic que quedà a viure a Mallorca  on morí el 
5 d’octubre de 1914.

12 José Arronte va ser l’ home de confiança de l’enginyer Waring. Va desenvolupar les tasques de secretari i comptable de la 
companyia anglesa coneguda com s’Empresa. 

13 Signatura 200. llibre 7. 1889. AMSP.
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Quan -a finals del anys vuitanta del segle XIX- s’inicia la pèrdua de poder econò-

mic dels anglesos i les sentencies judicials que els varen tallar d’arrel qualsevol 

possibilitat de perdurar dins el temps, la sentencia de mort de la colònia de Cas 

Fusterets també va estar segellada. Segons La Gaceta de Madrid de desembre 

del 1898, la colònia agrícola de cas o d’es Fusterets va desaparèixer jurídicament 

com a tal el 4 de juny del 1891,14 encara que les cases existents varen passar a 

mans privades fins ben entrat el segle XX, i la de Gatamoix o de Sant Lluís es va 

extingir el 9 d’agost del 1896. El misteri de l’oblit de Cas Fusterets estava resolt…

APÈNDIX

Transcripció literal de la notícia publicada al Diario de Palma de 24 d’agost del 

1863, núm. 205.

Nos comunica uno de nuestros corresponsables que por el distrito de la 

villa de Selva, y sus inmediaciones, desde algunos dias, una cuadrilla de 

malhechores, que segun dicen, por su traje se parecen á ibizencos, anda 

de noche sorprendiendo á los transeuntes y pidiéndoles el dinero ó la vida, 

y que al anochecer del domingo 21 próximo pasado lo realizó en el cami-

no de Lluch con un traginero, quien gracias á su caballeria, pudo salvar-

se á todo escape. Tradicional y sabida es la incivilización y barbarie que 

desde su conquista dominan los montes de Ibiza y que dominará siempre 

en aquella desgraciada Balear mientras no se la ponga de guarnición al 

ménos un regimiento entero disipando por aquellos pueblos sus compañi-

as á fin de civilizar á la fuerza sus bárbaras é idiotas costumbres, y facilitar 

por este medio la proteccìón y defensa de los que son pacificos habitantes, 

y la inmediata captura de tando criminal como abrigan, en el acto mismo 

de cometer esos horrendos asesinatos que con tanta frecuencia nos horro-

rizan, enseñandoles de esta manera á ser dignos de pertenecer con su con-

ducta al territorio Balear. Mientras esto no se realice, llamamos la atención 

de la policia para que al desembarque en nuestra dorada isla de la gente 

sospechosa que, confundida con los buenos y honrados habitantes de aquel 

14 Entre altres coses, podem destacar que l’11 de desembre de 1891 Faust Gual de Torrella, de tendències absolutistes carlistes, 
ven a l’Arxiduc Lluís Salvador, Son Gallard. El noble mallorquí morí uns dies després de la venda. També el 1891, com s’indica al 
treball titulat Apuntes para la industria papelera de Tarragona, Baleares y Canarias de Gonzalo Gaioso, la primera de les fabriques 
de paper elaborat a partir del canyet, estava a ple rendiment i el titular era l’enginyer Waring que havia deixat de treballar per 
s’Empresa el 1885 i que d’aleshores ençà havia comprat la possessió de Peguera i tenia casa parada al carrer de sant Miquel 
de Ciutat. Textualment diu que obtenien: paper de palla a mà amb tres tines. Amb posterioritat a s’Albufera hi trobam constància 
de dues fabriques de paper, una a principis dels anys vint i l’última el 1939.
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pais, nos visite se inquiera el punto de su procedencia, el fin á que vienen, 

el punto ó paraje que van á ocupar, el teimpo que han de permanecer, y 

sobre todo se la imponga el deber de presentarse dos ó tres veces la semana 

á la respectiva autoridad para que pueda observar su conducta y su modo 

de vivir. Recuérdese que aun quedaron los restos, sin que se haya sabido 

el resultado de la cuadrilla que á últimos del año próximo pasado dejó 

tendidos

en el suelo y en el distrito de esta capital á dos de los que lo componian. 

Además, se dice que entre los trabajadores ó jornaleros del desagüe de las 

Albuferas habia tambien ibizencos, los cuales, sustrayéndose al trabajo lo 

han abandonado, y de consiguiente, bien puede suceder anden errantes y 

en cuadrilla por aquellos contornos haciendo ó preparándose á hacer de 

las suyas y aterrorizando como en su propio pais.

…/…
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ANÀLISI BIOGEOGRÀFICA DE LA FLORA DEL 
TERME MUNICIPAL DE SA POBLA

C. Cardona, M.D. Cerrato i L. Gil
Lab Botànica. Universitat de les Illes Balears

Ctra. Valldemossa, Km 7,5. 07122-PALMA
e-mail: lorenzo.gil@uib.es

RESUM

Durant els anys 2014, 2015 i 2016 s’ha realitzat un estudi sobre la flora del terme 

municipal de sa Pobla. En el present treball es presenta una anàlisi biogeogràfi-

ca d’aquesta flora. La flora del terme està formada per 752 tàxons. El nombre de 

tàxons per Km2 és de 15,50. El nombre d’endemismes és de 15, un 2% del total 

de la flora, aquest valor és molt baix, si bé és esperable per les característiques 

del terme municipal. Les Gramínies, Compostes i Lleguminoses són, per aquest 

ordre, les famílies més abundants. El 61% de les espècies són d’origen mediter-

rani. Un 57% de les espècies es localitzen en ambients ruderals, la qual cosa es 

relaciona clarament amb els usos agrícoles de la major part del municipi. És 

destacable també la presència d’un 8% d’espècies lligades als ambients aquàtics 

(torrents, albuferes i salobrars) del municipi. S’ha detectat un 13,2% d’espèci-

es d’origen al·lòcton que es troben de forma subespontània, comparable amb 

els d’alguns indrets més urbanitzats de l’illa de Mallorca. Els teròfits (47%) i els 

hemicriptòfits (20%) són les formes vitals més representades. S’han localitzat 

9 espècies protegides i 38 tàxons presents al llibre vermell de la flora balear, 15 

d’elles endèmiques.
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INTRODUCCIÓ

El paisatge d’un territori és el resultat de la suma del seu patrimoni cultural, 

de la seva història i del seu desenvolupament sobre un substrat i un món na-

tural que les són propis. Aquest patrimoni conforma un conjunt que presenta 

diversos orígens. Els que provenen d’elements històrics, culturals, arquitectò-

nics, tradicionals, etc, solen estar àmpliament catalogats i els ciutadans en solen 

tenir un bon coneixement. Aquest fet facilita la seva conservació ja que la conei-

xença genera estima per aquests elements, i aquesta estima genera un caràcter 

de poble que promou la conservació.

Contràriament, el patrimoni natural d’un territori, i en especial el patrimoni 

vegetal, no sempre ha estat ben tractat a nivell municipal –ni a cap altre nivell 

per desgràcia– tal vegada per la falta de competències sobre conservació, tal 

vegada per l’escassesa de recursos, o per la pròpia dificultat de reconèixer la bi-

odiversitat vegetal. Bona part de les espècies que trobam a les nostres contrades 

s’agrupen sota el nom de “males herbes”, la qual cosa dóna una imatge del que 

la gent pensa d’aquestes plantes, sense tenir present que moltes d’elles poden 

ser recursos futurs, bé a nivell alimentari, bé a nivell medicinal o com a font de 

productes útils per l’home.

Tot i que se sol considerar que el coneixement de la flora de les illes Balears és 

suficient, la informació de la qual es disposa sol ser parcial i disgregada. Així, 

al catàleg florístic de les illes Balears publicat més recentment (Pla et al., 1992) 

únicament s’inclou el nom de les espècies citades a les illes, l’única informació 

addicional és el nom de les illes on es troba. A l’única flora de Mallorca publica-

da fins ara (Bonafè, 1977-80) es descriuen les espècies conegudes fins aleshores 

i se citen algunes localitats particulars però com a informació difusa. A nivell 

municipal només hi ha informació completa i publicada de Formentera (Gil & 

Llorens, 2001), d’Algaida (Gil, 2004) i parcial de Calvià (Gil, 2009; Gil & Seguí, 

2014) i de Palma, més concretament de l’arxipèlag de Cabrera (Marcos, 1936, 

Palau Ferrer, 1976, Alcover et al., 1993). Lògicament, el primer i el darrer cas 

són particulars ja que, ambdós, corresponen a illes que s’han estudiat més pel 

seu caràcter insular que no pel fet de pertànyer a un municipi. El cas d’Algaida 

correspon a un treball guardonat amb un premi d’investigació municipal. Cada 

any surten en revistes científiques addicions i revisions a la flora de les illes, com 

per exemple Sáez et al. (2011, 2014, 2015, 2016).



[ 165 ]

ANÀLISI BIOGEOGRÀFICA DE LA FLORA DEL TERME MUNICIPAL DE SA POBLA

Creim que és important per un municipi conèixer el seu patrimoni natural, i te-

nir-lo inventariat, igual com passa amb l’arquitectònic. Això pot permetre pren-

dre les mesures oportunes (o sol·licitar-les a qui correspongui) per evitar perdre 

part d’aquest patrimoni, especialment el que pugui ser més valuós.

Aquest treball pretén analitzar la diversitat de la flora del terme municipal de 

sa Pobla.

El terme municipal de sa Pobla es troba al nord-est de l’illa de Mallorca. Està 

situat entre la serra de Tramuntana, el Pla, el Raiguer i la Badia d’Alcúdia. Limita 

al nord amb Pollença, al nord-est amb Alcúdia, a l’est amb Muro, al sud amb 

Llubí, al sud-oest amb Inca, a l’oest amb Búger i al nord-est amb Campanet.

El municipi té una superfície de 48,59 Km2, el 25e més extens de Mallorca. A 1 de 

gener de 2016 hi vivien 12.714 habitants segons les dades de l’Institut Nacional 

d’Estadística, l’11e més poblat de Mallorca. Això fa un total de 261,7 hab./Km2, 

el 10e amb major densitat de població de Mallorca.

Comprèn quatre zones ben diferenciades: s’Albufera, espai de gran valor ecolò-

gic en què conflueixen els diversos torrents que travessen sa Pobla; sa Marjal, 

formada per una plana fèrtil, guanyada a s’Albufera, en gran part dedicada a 

l’agricultura de reguiu; el Pla, la més extensa de totes dedicada gairebé en la 

seva totalitat a l’agricultura; i la zona de Muntanya, formada pels contraforts de 

la Serra de Tramuntana, amb el puig de la Talaia (339 m) com a elevació més 

important (Canyelles et al., 2003).

En el municipi de sa Pobla trobem quatre nuclis urbans: el nucli històric de sa 

Pobla i tres zones residencials, Crestatx, s’Obac i Son Toni (figura 1).

Els sòls dominants al terme municipal són argilosos, de call vermell. 

El municipi es troba totalment inclòs dins la Unitat Hidrogeològica núm.11. 

Aquesta unitat constitueix els aqüífers de sa Pobla, que drenen gran part de la 

Serra de Tramuntana, del Raiguer i del pla de Mallorca i és on es disposa de 

majors recursos hídrics a Mallorca (Canyelles et al., 2003).

La conca hídrica de sa Pobla recull les aigües aportades pels torrents que abo-

quen a l’Albufera (Canyelles et al., 2003).

El clima del terme municipal és bastant uniforme per mor de l’escàs relleu que 

presenta. 
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Les dades climàtiques s’han obtingudes del programa CLIBA2 (Guijarro, 1986). 

Aquest és un programa que extrapola les dades climàtiques d’una zona d’1 Km2, 

a partir de les dades d’estacions meteorològiques properes i valorant-ne tot una 

sèrie de paràmetres modificadors del clima. Per tant, les dades no són les reals 

de la zona sinó una aproximació a les vertaderes, però sí ens donen una idea del 

clima general de l’àrea.

Amb aquestes dades es pot fer una representació gràfica, diagrama ombrotèr-

mic, on s’enfronten les corbes de precipitació i de temperatures mitjanes men-

suals. Aquest diagrama és especialment útil per discernir els períodes secs i 

humits al llarg de l’any. Així, quan la corba de precipitació se situa per sobre de 

la de temperatura, es considera període humit (P>2T), i a la inversa. A la figura 

2 es presenta aquest diagrama per a la quadrícula EE0104, que és la que repre-

senta millor els valors mitjans obtinguts per a totes les quadrícules del terme 

municipal.

La situació particular de sa Pobla i el seu relleu pla fan que, en determinades 

situacions d’entrades d’aire fred i amb l’assentament de zones d’altes pressions 

posteriorment, l’àrea sofreixi episodis recurrents d’inversió tèrmica. Això pro-

voca freqüents gelades entre el final de la tardor i el principi de la primavera. 

Aquests episodis representen un vertader mal de cap per a la pagesia local.

A la taula 1 es mostren els resultats obtinguts, pels principals índexs bioclimà-

tics de Rivas-Martínez (1995, 1996), per tot el terme municipal a partir de les 

dades climàtiques de Guijarro (1986). Els valors obtinguts permeten saber quin 

és el clima i el bioclima del territori al qual pertanyen les dades. A partir d’elles, 

i amb l’ajut de les dades edafològiques, es pot deduir quina és la vegetació po-

tencial del territori en qüestió. 

Índexs bioclimàtics Mitjana Màxim Mínim

Índex de termicitat (It) 381,00 406,00 349,00

Índex ombrotèrmic (Io) 3,45 4,16 3,10

Índex de continentalitat (Ic) 14,89 15,30 14,40

Taula 1.- Principals índexs bioclimàtics calculats per sa Pobla.

Una vegada calculats aquests índexs es pot saber quin és el bioclima, o biocli-

mes, present al terme municipal. En concret, la caracterització bioclimàtica de 

sa Pobla és la següent: 
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Macrobioclima mediterrani

 Bioclima pluviestacional-oceànic

  Termotip termomediterrani

   Ombrotip sec

   Ombrotip subhumit

Aquesta combinació de termomediterrani amb ombrotip sec i subhumit és la 

més habitual de la zona nord, de baixa altitud, de Mallorca.

A la figura 3 es presenta un mapa amb la distribució dels dos ombrotips al llarg 

del terme municipal.

Des de ben antic, les terres planes de sa Pobla han tengut un ús bàsicament 

agrícola. Així, la proximitat a la ciutat romana de Pol·lentia, la presència d’aigua 

i bona terra, ja feia que aquesta zona fos cultivada des d’antic. Encara ara, l’agri-

cultura suposa el principal motor econòmic del municipi, seguit de empreses 

que donen serveis a les zones hoteleres veïnades.

Figura 1.- Fotografia aèria de l’àrea d’estudi.
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Podem subdividir aquestes zones planes en dues subzones, la de les veles, on la 

proximitat de la capa freàtica i l’elevada disponibilitat d’aigua, permet conreus 

d’arròs o d’horta d’estiu; i la resta, on els cultius d’hortalisses de tota casta és el 

dominant, essent la patata i la ceba els principals conreus.

Figura 2.- Diagrama ombrotèrmic de la quadrícula EE0104.

Figura 3.- Distribució d’ombrotips al terme municipal de sa Pobla.
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Les zones més baixes de les veles són zones inundables que no tenen un ús 

humà, excepte per l’aprofitament de l’aigua.

A la zona nord, a partir de Crestatx, trobam una important zona forestal.

La ramaderia i el cultiu de fruiters no són massa habituals al terme i representa 

un percentatge molt baix respecte del total de les terres cultivades.

MATERIAL I MÈTODES

Per realitzar una anàlisi de la flora és fonamental tenir, abans de res, un catàleg 

florístic del territori a analitzar. El catàleg florístic es va realitzar des de finals de 

febrer de 2014 fins a principis de març de 2015 per dos dels autors de la ponèn-

cia. Durant els anys 2015 i 2016, el tercer autor va realitzar un estudi amb més 

profunditat a la zona nord del terme municipal, al límit amb Pollensa. El territo-

ri del terme municipal es va dividir segons la delimitació UTM. D’aquesta ma-

nera, l’àrea queda dividida en setanta-quatre quadrícules d’1x1 Km (Figura 4).

Figura 4. Plànol del T.M. de sa Pobla amb les quadrícules UTM d’1x1 Km estudiades.
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El motiu d’utilitzar aquesta mesura és que permet tenir un referent numèric de 

la geografia de la zona, a més de ser una metodologia àmpliament acceptada 

per tot el món científic. D’aquestes setanta-quatre quadrícules, s’han eliminat 

les que ocupen menys d’1 Ha d’extensió. Aquest fet es deu a un doble motiu, 

el primer és la seva petita mida, i el segon és que seria impossible accedir a 

elles sense haver de demanar permisos per transitar per propietats privades. 

D’aquesta manera, el total de quadrícules de l’estudi ha estat de setanta.

A cada quadrícula del terme municipal s’ha procedit a la realització del cor-

responent catàleg florístic a partir de la determinació de totes les espècies de 

plantes vasculars trobades. S’han exclòs de l’estudi les espècies cultivades, tant 

als jardins com als horts i conreus. Sí s’han inclòs les espècies que es troben 

naturalitzades fora d’aquestes àrees, i que s’ha vist que floreixen o que són ca-

paces de reproduir-se de forma vegetativa i, per tant, són capaces de mantenir 

aquestes poblacions de forma natural.

Per a la realització del catàleg es varen usar una sèrie d’elements com són: claus 

de determinació (Castroviejo, 1986-2016, Bolòs et al., 1993, Gil & Llorens, 1999, 

Carretero, 2004, Blanca et al., 2011), lupa binocular, material de dissecció, GPS 

i els mapes a escala 1:25000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de la zona.

Amb totes les dades obtingudes es va elaborar el catàleg florístic del terme mu-

nicipal. Per fer l’anàlisi biogeogràfica, a cada espècie catalogada se li va assignar 

l’hàbitat on viu, la forma vital que presenta, la seva corologia, l’època de floració 

i el grau d’amenaça.

Per assignar l’hàbitat s’ha usat la classe sintàxonòmica de la comunitat vegetal 

on viu l’espècie. Aquesta nomenclatura és la més usada pels diferents estaments 

oficials que tenen competències sobre la gestió dels hàbitats (Unió Europea, 

Govern Espanyol o Govern Balear). 

Per assignar la forma vital s’han usat els criteris de Raunkjaer (1934) i Braun-

Blanquet (1951). S’han reconegut les següents categories: faneròfits, camèfits, 

geòfits, hemicriptòfits, teròfits, hidròfits i helòfits.

Per a la corologia s’ha usat la bibliografia existent: Pignatti (1982), Castroviejo 

et al. (1986-2016), Bolòs et al. (1993) i Fraga et al. (2004). S’han reconegut els 

següents grups biogeogràfics: Mediterrani, Eurasiàtic, Circumboreal, Cosmo-

polita, Tropical, Altres Mediterrànies i Altres.
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Per a l’època de floració s’han assignat els mesos en què s’ha trobat cada espècie 

florida durant l’elaboració de l’estudi. S’ha de tenir present que les condicions 

climàtiques de cada any poden fer variar aquesta època de forma bastant os-

tensible.

Per al grau d’amenaça de l’espècie s’han usat les categories d’amenaça publica-

des per la IUCN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natura) (2001). 

S’ha consultat la bibliografia existent (Sáez & Rosselló, 2001) per adjudicar a 

cada espècie el grau d’amenaça. En l’àrea objecte d’estudi s’han observat qua-

tre de les categories: Poc preocupant, Risc feble, Dades insuficients i Gairebé 

amenaçada. Aquest fet implica que cap de les espècies trobades dins del terme 

municipal es troba en les categories considerades de risc.

RESULTATS I DISCUSSIÓ

La flora de sa Pobla està formada per 752 tàxons, tots ells han estat completa-

ment identificats. Tots aquests tàxons s’han determinat fins al nivell d’espècie. 

En alguns casos, per la seva complexitat, s’han hagut d’assolir nivells infraespe-

cífiques. Així, 138 s’han determinat fins a subespècie i 11 fins a varietat.

Les Angiospermes dicotiledònies (74,07%) representen el grup més nombrós. 

Les monocotiledònies (24,47%), els pteridòfits o falgueres (1,06%) i les gimnos-

permes (0,40%) presenten un nombre més reduït de tàxons. En total s’han ob-

servat 112 famílies i 409 gèneres.

Teòricament, la biodiversitat d’un territori, entesa com el nombre d’espècies 

d’una àrea, hauria d’augmentar a mesura que s’incrementa la superfície de 

l’àrea estudiada, el gradient altitudinal, el nombre d’hàbitats que es troben pre-

sents a l’àrea, la diversitat climàtica i la diversitat edàfica de la zona. Per contra, 

la biodiversitat disminueix amb la major proximitat dels hàbitats de la zona a les 

comunitats climàciques o madures (Cardona & Gil, 2015).

A sa Pobla, l’àrea és relativament petita, inferior a 50 Km2; el gradient altitudinal 

és mínim, poc més de 300 m; el nombre d’hàbitats és mitjanament elevat (falten 

molts dels hàbitats de muntanya i part dels litorals) i la majoria d’aquests hà-

bitats són poc madurs; la diversitat climàtica i edàfica és també mínima. Fetes 

aquestes consideracions, hem de dir que aquesta àrea presenta una biodiversi-

tat molt elevada, ja que, malgrat tenir la majoria dels condicionants en contra, 



V JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA

[ 172 ]

com són superfície escassa, diversitat climàtica, edàfica i gradient altitudinal 

nuls o gairebé, s’han identificat 752 tàxons. 

Aquest nombre representa pràcticament un terç de la flora present a les illes, i 

gairebé un 40% de la flora de Mallorca, en un àrea que representa només l’1% 

de la superfície de les illes i l’1,35% de la superfície de Mallorca. Per tant, hem 

de concloure, tenint en compte tots els condicionants de la zona, que el terme 

municipal de sa Pobla és una zona d’elevada biodiversitat.

A títol comparatiu, si miram les dades dels altres dos municipis de Mallorca 

que tenen catàleg florístic publicat, veim que sa Pobla és el que presenta una 

major biodiversitat. A Algaida la llista agrupa 696 tàxons (Gil, 1994, 2010) i a 

Formentera, 576 tàxons (Gil & Llorens, 2004), tot i que ambdós municipis són 

significativament més grossos.

El nombre de tàxons per Km2 és de 15,08, pels 7,75 d’Algaida (Gil, 2004) i els 7,02 

de Formentera (Gil & Llorens, 2004).

De les 112 famílies observades, les 10 més abundants agrupen el 53% dels tà-

xons. A la taula 2 es quantifica la distribució dels tàxons per famílies. Com es pot 

comprovar, les famílies Gramineae, Compositae i Leguminosae són les més ben 

representades i el 34% de les espècies pertanyen a alguna d’elles.

Si comparam aquests resultats amb els de la flora general de les Balears s’obser-

ven algunes semblances i importants diferències. Així, s’observa que les tres pri-

meres famílies canvien el seu ordre. En el cas de les illes, el seu ordre és Compo-

sitae-Leguminosae-Gramineae (Rita & Payeras, 2006). A sa Pobla, les Gramineae 

augmenten el seu pes relatiu un 40% respecte del pes a la flora balear, les altres 

dues tenen valors similars a sa Pobla i a les illes. La resta de famílies es troben 

també entre les 10 primeres de la flora balear, excepte les Euforbiàcies, mentre 

que no apareixen les Plumbaginàcies, amb major pes a la flora general de les 

Balears (Rita & Payeras, 2006). Aquest fet és normal ja que les Plumbaginàcies 

viuen a hàbitats litorals, que no es troben ben representats a sa Pobla, només 

s’hi troba algun salobrar.

Família Nº de tàxons % del total

Gramineae 102 13,6

Compositae 81 10,8

Leguminosae 72 9,6
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Cruciferae 25 3,3

Liliaceae 24 3,2

Euphorbiaceae 21 2,8

Scrophulariaceae 20 2,7

Caryophyllaceae 20 2,7

Umbelliferae 19 2,5

Labiatae 18 2,4

Taula 2. Famílies millor representades a la flora de l’àrea estudiada.

La resta de famílies tenen pesos semblants o una mica inferiors als que presen-

ten a la flora de les illes. 

A la figura 5 es representa la distribució de les espècies segons la seva distribu-

ció biogeogràfica, és a dir, les àrees del món on viuen aquests tàxons.

Podem observar que el caràcter mediterrani de la flora queda ben palès, amb 

gairebé un 61% de la flora. Tot i això, quan es compara amb les flores d’altres 

municipis de les illes (Gil, 2004, Gil & Llorens, 2004) s’observa que aquesta flora 

d’origen mediterrani disminueix el seu percentatge de presència a sa Pobla; a 

Algaida aquest valor és del 68%, mentre que a Formentera supera el 75%. Aquest 

descens es compensa amb l’increment de les espècies d’origen tropical i eura-

siàtic. Especialment interessant és el cas de les espècies tropicals ja que moltes 

d’elles corresponen a “males herbes” d’estiu, lligades a conreus d’horta, molt 

presents a sa Pobla. Moltes de les espècies eurasiàtiques també corresponen a 

“males herbes” i a plantes amb un marcat caràcter ruderal, molt característic de 

sa Pobla per l’ús intensiu que se’n fa de la terra.

Figura 5. Espectre biogeogràfic de la flora del T.M. de sa Pobla.
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Un aspecte interessant de qualsevol flora, especialment quan parlam d’illes, és 

el percentatge d’endemicitat que presenta. En el cas de sa Pobla s’han localitzat 

15 endemismes, 2,0% del total de la flora (taula 3). Aquest percentatge és molt 

baix. A Balears el percentatge supera el 10% de la Flora (Rita & Payeras, 2006), 

a Algaida és del 3,2% (Gil, 2004) i a Formentera, del 4,3% (Gil & Llorens, 2004). 

Aquest fet s’explica perquè la majoria dels endemismes de les illes viuen a ro-

quissars litorals, a zones xeroacàntiques de muntanya i als salobrars, tots ells 

ambients absents o molt escassos a sa Pobla.

Si analitzam els hàbitats on trobam els tàxons que formen la flora de sa Pobla 

s’obtenen les dades de la figura 6.

S’observa que els hàbitats ruderals són els que dominen clarament amb un 57% 

de les espècies. A continuació trobam els hàbitats que formen part de les etapes 

serials, és a dir, pastures, brolles i boscos que, en conjunt, sumen un 29%. La 

resta el conformen els altres tipus de vegetació aserial, és a dir, lligada a factors 

ambientals particulars com per exemple la vegetació rupícola, que necessita la 

presència de parets o penyals de pedra on refugiar-se.

Si comparam aquestes dades amb les de la flora d’Algaida (Gil, 2004) veim que 

la vegetació ruderal i la lligada a l’aigua tenen un pes més important a sa Pobla, 

mentre que les pastures el tenen a Algaida. Això indica que l’aigua i la interven-

ció humana, principalment en forma de conreus, tenen una major incidència 

sobre la flora poblera que sobre l’algaidina.

El mateix fet, i encara més remarcat, s’observa si la comparació la feim amb For-

mentera (Gil & Llorens, 2004).

TÀXON DISTRIBUCIÓ

Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. subsp. montana (Willk.) Gand. Ma, Me, Ei

Aristolochia bianorii Sennen & Pau Ma, Me

Astragalus balearicus Chater Ma, Me, Ca

Carex rorulenta Porta Ma, Me, Ei, Fo, Ca

Crepis triasii (Camb.) Nyman Ma, Me, Ca

Crocus cambessedesii J. Gay Ma, Me

Hippocrepis balearica Jacq. subsp. balearica Ma, Me, Ca

Lotus tetraphyllus L. Ma, Me, Ca

Ophrys bertolonii Moretti subsp. balearica (P. Delforge) L. Sáez & Rosselló Ma, Me, Ei, Fo
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Polygonum romanum Jacq. subsp. balearicum Raffaeli & L. Villar Ma, Me

Rosmarinus officinalis L. var. palaui O. Bolòs & Molin. Ma, Me, Ca

Rubia balearica (Willk.) Porta subsp. balearica Ma, Ei, Ca

Smilax aspera L. var. balearica Willk. Ma, Me, Ei, Fo, Ca

Teucrium asiaticum L. Ma, Me

Teucrium capitatum L. subsp. majoricum (Rouy) T. Navarro & Rosúa Ma, Me, Ei, Fo, Ca

Taula 3. Llista d’endemismes observats a sa Pobla.

Si analitzam només la flora endèmica de Balears trobada a sa Pobla, veim que 

aquest espectre canvia radicalment. Els hàbitats on trobam més endemismes 

són els rupícoles, 40%; seguit de les brolles, 33,3% i les pastures, 13,3%. Una altra 

espècie, 6,7%, viu a boscos i només una ocupa hàbitats ruderals, concretament 

els lligats a l’aigua.

Aquest menor pes es deu principalment a què al terme municipal de sa Pobla 

són absents, o molt rars, els hàbitats principals on viuen aquests endemismes 

a les Balears, com són els roquissars litorals, els penya-segats, les comunitats 

xeroacàntiques de muntanya i els salobrars. Això fa que dels 15 endemismes 

presents, 12 les trobem només a la zona de muntanya, 1 entre la muntanya i el 

pla, i els altres 2 ocupin àrees del pla, concretament algunes torrenteres que la 

travessen.

Un fet que convé destacar de la flora poblera és l’elevat nombre d’espècies sub-

espontànies, és a dir, les que tenen el seu origen els cultius humans i que acon-

Figura 6.- Espectre ecològic de la flora del T.M. de sa Pobla.
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segueixen desenvolupar alguna població fora d’aquests espais. N’hem obser-

vades un total de 99 sobre els 752 tàxons identificats, és a dir, un 13,2%. Aquest 

nombre és prou elevat, només en alguns indrets de Mallorca fortament urba-

nitzats com les comarques de Llevant o a la zona de Calvià (J. Seguí, com. pers.) 

s’observen percentatges més elevats.

Gairebé una tercera part d’aquestes 99 espècies subespontànies provenen d’es-

pècies cultivades pel seu ús, bé com a aliment humà, bé per alimentar al ramat. 

La resta provenen del seu ús com a espècies ornamentals. Aquesta proporció 

entre espècies procedents de conreus i de jardineria és un aspecte diferencial 

del terme municipal de sa Pobla respecte del que ocorre als altres indrets de 

l’illa, ja que normalment la gran majoria de les espècies subespontànies tenen 

un origen ornamental, mentre que en el cas de sa Pobla aquesta important pro-

porció d’espècies provinents de conreus torna a deixar palès el caràcter majori-

tàriament agrícola del terme. 

La majoria de les espècies subespontànies les trobam en indrets ruderals (per 

exemple algunes faveres o cigroneres vora de camins prop dels camps on temps 

enrere es varen sembrar), però també ocupen altres hàbitats com bardisses 

(magraners o ametllers amargs), torrenteres (seder), síquies (lliris), etc.

A la figura 7 es representa l’espectre biològic de la flora del terme municipal 

de sa Pobla. Com es pot veure els teròfits són la forma més representada, més 

del 47% dels tàxons, seguits dels hemicriptòfits (més de les 2/3 parts de la flora 

tenen una d’aquestes dues morfologies). Els faneròfits, els camèfits i els geòfits 

presenten percentatges més baixos de presència i, finalment, els helòfits i hi-

dròfits es presenten en valors bastant més baixos.

Aquests percentatges es corresponen bastant bé amb els que trobam a nivell 

general a la flora de Balears (Rita & Payeras, 2006). El més destacable és un aug-

ment dels faneròfits, que passa de 8,5% a 12%, aquest fet es deu a l’elevat nom-

bre d’espècies al·lòctones, o subespontànies, arbòries que s’han localitzat. Tam-

bé s’observa un lleuger augment del percentatge de teròfits, aspecte esperable 

pels usos del sòl propis del terme municipal. També és ressenyable, i esperable, 

un descens en el nombre de camèfits, ja que aquestes formes vitals es troben 

molt mal representades en els hàbitats ruderals, que són els més abundants a 

sa Pobla.
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Aquests resultats se semblen molt als d’Algaida (Gil, 2004). L’aspecte més des-

tacable és l’augment important d’hidròfits i helòfits, la qual cosa és lògica per 

la major incidència d’hàbitats lligats a la presència d’aigua que es troben a sa 

Pobla, especialment a la zona de s’Albufera i de sa Marjal. A Formentera (Gil & 

Llorens, 2004) hi ha més teròfits i camèfits i menys faneròfits i hemicriptòfits.

En resum, els fets ressenyables de les formes vitals de la flora de sa Pobla són 

bàsicament dos: 

- el major nombre de teròfits respecte dels esperats per les condicions del 

terme municipal. En zones amb ombroclimes sec-subhumit, el valor es-

perable és d’un 40% (per exemple Shmida, 1984, Bocchieri, 1995, Mossa 

& Bacchetta, 1998). Aquest augment s’explica per l’abundància d’hàbi-

tats ruderals al terme municipal, que afavoreixen aquestes formes vitals.

- l’augment de faneròfits, lligat a l’abundància de tàxons subespontanis.

Igual com ocorre amb els hàbitats, si analitzam només la flora endèmica s’ob-

serva un canvi radical. El 47% dels endemismes són camèfits, un 20% són hemi-

criptòfits, un altre 20% són geòfits i un 13% són faneròfits. Aquests canvis també 

s’observen a nivell de flora endèmica de Mallorca, on els camèfits i els hemicrip-

tòfits són les principals formes vitals (Rita & Payeras, 2006).

Si relacionam el nombre d’espècies amb la superfície de les quadrícules estu-

diades, obtindrem una gràfica on es podrà analitzar quines són, proporcional-

ment a la seva superfície, les quadrícules UTM amb més biodiversitat i quines 

amb menys (figura 8).

Figura 7. Espectre biològic de la flora de sa Pobla.
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Com és esperable, s’observa una correlació positiva entre ambdós factors, és a 

dir a major superfície de la quadrícula, major nombre d’espècies presents, si bé 

la correlació no és massa elevada.

Hem representat la recta de regressió, que seria la relació entre la superfície 

d’una quadrícula UTM i el nombre d’espècies que esperaríem trobar-hi. Així, 

totes les quadrícules que es troben per damunt de la recta tenen més biodiver-

sitat de l’esperada, i com més enfora estan de la recta, major és la seva riquesa 

florística. Per contra, les que es troben per sota de la recta són més pobres de 

l’esperable i com més enfora es troba el punt de la recta, menys diversitat pre-

senten.

Alguns autors (Whittaker, 1998; Rita & Payeras, 2006) representen aquesta ma-

teixa gràfica, però emprant els valors obtinguts d’aplicar el log
10

 als valors de su-

perfície i nombre d’espècies. Nosaltres ho hem fet, però els valors de significació 

obtinguts són similars als de la figura 8. La recta obtinguda en aplicar logaritmes 

presenta un pendent amb un valor de 0,2, que és un valor que entra dins els 

marges habituals per flores insulars (Williamson, 1988).

Si aprofundim una mica més en el patró de distribució de les espècies a sa Pobla 

obtenim els resultats de la taula 4. Com es pot veure la majoria de les espècies, 

més d’un 60% d’elles, es troben a 10 quadrícules o menys, mentre que s’observa 

una disminució progressiva del número d’espècies a mesura que s’incremen-

ta el nombre de quadrícules. Això implica que la riquesa de la flora del terme 

municipal no es deu a un elevat nombre d’espècies que es distribueixen per 

tota ella uniformement, si no a la presència de nombroses espècies distribuïdes 

en un nombre, majoritàriament, petit de quadrícules. Aquest fet també es pot 

relacionar amb la clara divisió territorial de sa Pobla. Així, hi ha un conjunt im-

Figura 8.- Relació entre la superfície de la quadrícula UTM i el nombre d’espècies. 
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portant d’espècies que només viuen bé a la muntanya, bé a s’Albufera o bé a sa 

marjal, totes elles ocuparan un nombre escàs de quadrícules.

Nombre de quadrícules Espècies Percentatge

1-10 466 62,0

11-20 108 14,4

21-30 54 7,2

31-40 46 6,1

41-50 35 4,6

51-60 37 4,9

61-70 6 0,8

TOTAL 752 100,0

Taula 4.- Nº de quadrícules on es localitza cada espècie.

En els 70 catàlegs florístics realitzats per a l’elaboració del treball s’han obtingut 

10267 dades florístiques, entenent com a tal tots i cadascun dels punts on hem 

trobat cada espècie. De mitjana, una espècie es troba a 13,7 quadrícules. Aquest 

valor també és molt variable. A la taula 5 es pot observar com a la majoria de les 

quadrícules es troben entre 100 i 200 espècies. 

Nombre d’espècies Quadrícules

0-50 1

51-100 12

101-150 22

151-200 22

201-250 12

>250 1

TOTAL 70

Taula 5.- Nombre d’espècies per quadrícula.

La quadrícula on s’han observat més espècies, i amb diferència, correspon a la 

EE0207, amb 320 espècies. La que menys, la quadrícula EE0501, amb 30, que és 

la tercera amb menys superfície dins el terme municipal.

A la figura 9 es representa la riquesa florística de cadascuna de les quadrícules. 

Com es pot veure, les quadrícules amb menys de 100 espècies corresponen a 

aquelles quadrícules limítrofes amb altres municipis, per tant amb superfície 

estudiada generalment inferior a 0,5 Km2, només una quadrícula sencera s’in-

clou a aquesta categoria (EE0006) i ho atribuïm a la uniformitat de la vegetació 
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que s’hi troba. Les quadrícules amb més diversitat, per sobre de 200 espècies 

es localitzen prop de les zones habitades, per mor de l’increment de biodiver-

sitat de caire ruderal que suposa l’activitat humana, o bé en zones amb una alta 

diversitat d’hàbitats com són per exemple les quadrícules properes a les zones 

de s’Albufera i sa marjal. El motiu que la quadrícula EE0207 sigui la més diversa 

és, sense dubte, múltiple, per una part el fet de ser una quadrícula sencera, per 

altra, el fet de ser una quadrícula molt diversa en quant a presència d’hàbitats 

diferents; i, per altra, al fet que ha tengut una major pressió de recerca ja que un 

dels autors s’ha centrat únicament i exclusivament en aquesta quadrícula i part 

dels seus voltants. Això demostra clarament que una recerca més profunda de 

tot el territori implicaria un major nombre tant d’espècies com de citacions de 

les ja presents.

Figura 9.- Riquesa florística per quadrícules.
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ESPÈCIES D’ESPECIAL INTERÈS

No volem acabar aquest treball sense fer una referència a les espècies més des-

tacables localitzades al terme municipal.

En primer lloc dir que de les 752 espècies localitzades, 54 es mereixen ser des-

tacades per interès científic. Això representa més del 7% de la flora observada, 

la qual cosa és un percentatge molt elevat, especialment si tenim en compte, 

com ja s’ha exposat prèviament, el caràcter essencialment agrícola de les terres 

de sa Pobla.

Espècies protegides: hem localitzat 9 espècies que figuren al catàleg balear d’es-

pècies protegides i d’especial interès (Decret 75/2005). En concret, totes elles 

figuren a l’apartat d’espècies catalogades d’especial protecció. Cinc d’elles s’in-

clouen al subapartat A (amb caràcter general): Vitex agnus-castus L., T. boveana 

Bunge, T. dalmatica Baum, Tamarix gallica L. var. arborea Sieber ex. Ehrenb. i 

T. gallica L. var. gallica. Les altres quatre s’inclouen al subapartat B (autorització 

obligatòria per a la seva recol·lecció amb finalitats comercials): Chamaerops hu-

milis L., Myrtus communis L., Rhamnus alaternus L. i Ruscus aculeatus L.

En segon lloc destacam les 15 espècies endèmiques localitzades (taula 3).

En tercer lloc destacam les espècies presents al llibre vermell de la flora vascular 

de les illes Balears (Sáez & Rosselló, 2001). Apart dels endemismes, que hi són 

tots presents catalogats com a LC (risc feble), s’han trobat 15 tàxons catalogats 

com a DD (dades insuficients): Alisma lanceolatum With., Chenopodium glau-

cum L., Geropogon hybridus (L.) Sch. Bip., Melilotus siculus (Turra) B.D. Jacks., 

Mentha suaveolens Ehrh. subsp. insularis (Req.) Greuter, Orobanche minor Sm., 

Panicum repens L., Parapholis pycnantha (Hackel) C. E. Hubb., Sonchus mariti-

mus L. subsp. aquatilis (Pourr.) Nyman, Tragopogon porrifolius L. subsp. austra-

lis (Jord.) Nyman, Trifolium striatum L. subsp. brevidens (Lange) Muñoz Rodr., 

Trisetaria aurea (Ten.) Pignatti, Veronica catenata Pennell, Veronica triloba 

(Opiz) Opiz i Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.; 5 catalogats com a LC (risc feble): 

Alopecurus myosuroides Huds., Gnaphalium luteo-album L., Medicago doliata 

Carmign., Myriophyllum spicatum L. i Polygonum salicifolium Brouss. ex Willd.; 

i 3 catalogats sota la categoria NT (gairebé amenaçat): Aster tripolium L. subsp. 

pannonicus (Jacq.) Soó, Limniris pseudacorus L. i Potamogeton nodosus Poir. 
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Per interès biogeogràfic cal destacar les següents espècies:
Anemone coronaria L.: Espècie de distribució rara i molt localitzada fora de la 

Serra de Tramuntana. És indicadora de pastures estables una mica humides. 

Molt rara a sa Pobla, localitzada a camps d’ametllers abandonats al voltant del 

poble.

Petrorhagia nanteuilli (Burnat) P.W. Ball & Heywood: espècie anual, d’escassa 

distribució a Mallorca, pròpia de pastures terofítiques.

Artemisia verlotiorum Lamotte: primera citació per a l’illa de Mallorca d’aquesta 

espècie.

Bidens aurea (Aiton) Sherff: tot i ser una espècie d’origen antròpic, aquesta cita-

ció del nord de sa Pobla és la primera de Mallorca on s’indica clarament el seu 

caràcter naturalitzat. L’hem trobada a la zona de sa Marjal.

Lapsana communis L.: espècie d’origen antròpic a Mallorca, poc citada. L’hem 

trobada a una sola quadrícula, EE0207, en una àrea propera a una zona boscosa 

i que antigament s’havia usat com a zona de pastura. 

Phacelia tanacetifolia Benth.: primera citació d’aquesta espècie per a les Bale-

ars. L’hem trobada a la vora d’un camí prop d’unes cases on, probablement la 

cultivaven. S’usa com a ornamental i és ben coneguda com a planta d’interès 

apícola.

Senecio lividus L.: primera citació d’aquesta espècie per a l’illa de Mallorca. És 

una espècie fàcil de confondre amb la molt abundant Senecio vulgaris, si bé 

l’hàbitat de la primera és més natural i el de la segona, més antròpic. L’hem lo-

calitzada en una sola quadrícula, EE0207 a una zona de bosc mixt. 

Sabem que durant el present any 2017 sortirà una nova edició del llibre vermell, 

però a l’hora de la redacció d’aquest treball no estava disponible. Segurament 

aquesta nova edició implicarà algun canvi en els resultats mostrats en aquest 

apartat.

Finalment destacarem de forma negativa les espècies que estan incloses al 

“Catálogo español de especies exóticas invasoras” i que són presents al munici-

pi. Seria recomanable evitar el seu ús (generalment en parcs i jardins, públics i 

privats) i, fins i tot, dins de les possibilitats municipals, afavorir la seva erradica-

ció. Són un total de 13 i el llistat és el següent: Agave americana L., Ailanthus al-
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tissima (Mill.) Swingle, Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br., Cotula coronopifolia L., 

Ipomoea indica (Burm.) Merr., Nicotiana glauca Graham, Opuntia maxima Mi-

ller, O. subulata Engelm. (=Cylindropuntia subulata (Mühlenpf.) F.M. Knuth), 

Oxalis pes-caprae L., Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov., P. villosum R. 

Br. ex Fresen., Ricinus communis L. i Spartium junceum L.
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LA DEPURACIÓ DEL MAGISTERI. MESTRES DE LES 
ESCOLES PÚBLIQUES DE SA POBLA 1936-1943

Aulí Ginard, Antoni (AMEIB)
Pons Julià, Joan (AMEIB)

INTRODUCCIÓ

El juliol de 1936 un grup d’oficials militars planejaren un cop d’estat per a der-

rocar a la república, establir una dictadura de caràcter militar i així estendre la 

rebel·lió als quarters de la península i les illes. A la majoria d’indrets, la guerra 

va començar amb un tiroteig en els quarters militars on oficials sollevats s’en-

frontaren amb els seus companys lleials a la república. Aviat, milícies formades 

per sindicats obrers i els guàrdies d’assalt (cos de policia militar de la república 

que coexistia amb la guàrdia civil) s’uniren a les forces republicanes, mentre 

milícies falangistes s’uniren als sollevats. Finalment les forces republicanes do-

minaren 2/3 del territori espanyol incloses la majoria de ciutats industrials i els 

sollevats dominaren principalment les zones agrícoles. Ambdós bàndols execu-

taren a milers de combatents del bàndol contrari. Així va començar una guerra 

civil que va durar tres anys, va desolar el país i provocà més d’un milió de morts.

La repressió a la zona feixista (nacional) va formar part des del primer moment 

de l’estratègia dissenyada pels sollevats per aconseguir el poder i per mante-

nir-se indefinidament en ell. Es pretenia crear un ambient de control polític i 

ideològic generalitzat, que produís un efecte no sols intimidador sinó també 

paralitzant, deixant ben clar que ningú quedava fora de l’acció repressora de 

l’estat. A les zones ràpidament dominades pels sollevats es va instal·lar un règim 

de terror indiscriminat per evitar que el bàndol republicà pogués organitzar la 

seva resistència. En aquestes zones, la Falange va assolir amb el vist i plau mili-

tar, la responsabilitat de dur a la pràctica les consignes franquistes.
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La rebel·lió militar donaria pas immediatament a la depuració franquista i re-

publicana que de forma progressiva es va aplicar, en el cas que ens interessa, als 

docents en exercici així com als alumnes que estudiaven magisteri. Durant els 3 

anys que va durar la guerra civil i en línia coherent amb la radicalitat ideològica, 

va tenir lloc una depuració que es justifica en la idea de comprovar la fidelitat 

cap a un o l’altre bàndol. 

La depuració fou un tipus de repressió motivada per la guerra que es va esten-

dre a tots els funcionaris de l’Estat inclòs el personal administratiu i subaltern 

així com als funcionaris municipals i tots els treballadors relacionats o adscrits 

amb institucions i organismes oficials. Respecte als mestres, i en concret a Ba-

lears, la depuració franquista fou selectiva entre els mestres de les escoles pú-

bliques essent el seu interès esporgar del cos als “rojos”, Les represàlies de tipus 

professional com les que varen afectar als docents, foren durant el règim fran-

quista, però sobretot a l’inici, una forma molt eficaç de sancionar als desafectats 

i paralitzar als no addictes així com de premiar als incondicionals mitjançant les 

places vacants que deixaven els represaliats. Aquestes depuracions polítiques 

professionals que afectaren molt especialment a l’administració pública foren 

un instrument per a la sanció d’idees i conductes inconvenients en el nou règim 

i per adequar el perfil ideològic dels funcionaris i treballadors al servei de l’estat 

i de les directrius que regien en la dictadura. 

El procés de depuració va ser legalment establert amb la publicació del decret 

de 8 de novembre de 1936. Anteriorment, la purga fou realitzada per les autori-

tats acadèmiques de cada districte universitari seguint les directrius de les au-

toritats militar i civil de cada província, decidida pels estaments militars i sub-

jecta a la legislació castrense d’urgència. Posteriorment, quan es va constituir 

el Ministeri d’Educació Nacional, la depuració es va regular per lleis i normes 

establertes com a desenvolupament del decret 108 que diu en els seus articles 

tres i quatre: 

“Artículo tercero: 

Los funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el Estado, 

la provincia o el municipio, o concesionarias de servicios públicos, podrán 

ser corregidos, suspendidos y destituidos de los cargos que desempeñen, cu-

ando aconsejen tales medidas sus actuaciones antipatrióticas o contrarias 

al movimiento nacional.
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Artículo cuarto:

Las correciones y suspensiones a que se refiere el artículo anterior, serán 

acordadas por los jefes del centro en que preste sus servicios el funcionario, 

y en su defecto, por el superior jerárquico del corregido, y aquellos, en su 

caso, previa la formulación del oportuno expediente, propondrán la desti-

tución a la autoridad, empresa o corporación a quién correspondiera ha-

cer el nombramiento.”1

D’aquesta forma el control de la depuració passà de mans militars a conver-

tir-se en una competència del Ministeri d’Educació que gradualment va anar 

establint una sèrie d’organismes estatals creats específicament per a gestionar 

l’immens volum de treball administratiu que la depuració estava creant. Entre 

els organismes estatals més importants estaven les Comissions Depuradores 

Provincials formades per funcionaris ja depurats.

A Mallorca es produïren dos processos de depuració franquista. El primer es 

va donar entre setembre de 1936 i març de 1937. Degut a que pel juliol de 1936 

molts de mestres es trobaven de vacances, a l’inici del curs, amb el conflicte 

armat estès a molts de racons de la geografia peninsular, hi havia escoles sense 

mestre. L’inspector Joan Capó i Valls de Padrines va rebre la missió de orga-

nitzar tot el sistema educatiu de les illes segons les necessitats del nou règim 

franquista. D’aquesta manera, dia 19 de setembre de 1936 es va establir un tri-

bunal que havia d’examinar les fitxes dels mestres nacionals i demés personal 

de tots els centres educatius de les Illes Balears. Aquest tribunal estava format 

per D. Mateu Torres Bestard, D. Antoni Nicolau i D. Alfredo Llompart, essent 

aquest darrer el president del tribunal. Cada un dels mestres rebia les fitxes que 

s’havia d’encarregar de tornar emplenades, amb els informes del capellà, del 

batlle, del comandant de la guàrdia civil i d’un pare de família de reconeguda 

solvència moral, tots ells veïns del poble on estava ubicada l’escola. A Eivissa 

es creà un tribunal semblant a l’anterior. Segons dades del Dr. Jaume Serra i 

Barceló, a Mallorca i les illes Pitiüses foren declarats no aptes més del 25% del 

mestres depurats. 

El segon tribunal depurador que va durar des de març de 1937 fins el desembre 

de 1943, estava format per D. Bartomeu Bosch (President del tribunal i capellà), 

D. Lluís Mª Mestras (Inspector en cap d’educació), D. José Ramis de Ayreflor 

1 Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España – Burgos 16 de Septiembre de 1936. Núm. 22
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(President de l’Associació Catòlica de Pares de Família), D. Rafael de Ysasi Ran-

somé (Coronell d’artilleria retirat) i D. Gabriel Morell Font (Persona de recone-

guda solvència moral). Aquesta segona depuració va ser molt més contundent 

que la primera, formulant en molts de casos, acusacions genèriques i vagues, 

que feien que els interessats ignorassin “qui i de què” se’ls acusava. La comissió 

depuradora del personal de magisteri de Balears havia de rebre en el termini de 

8 dies un informe en el que constassin la conducta professional del mestre; la 

seva conducta religiosa; la conducta social i particular; si va formar part d’algu-

na associació secreta; les seves actuacions polítiques, indicant el partit o partits 

polítics amb els que simpatitzava o havia militat; si l’ensenyament que impartia 

estava relacionat amb les idees del “Frente popular” i “Associacions secretes” i 

si havia simpatitzat amb partits nacionalistes. Tota la documentació s’enviava a 

Burgos, seu del Tribunal a nivell nacional. La Comissió Depuradora va revisar 

més de 500 expedients passant a ser del 35% el nombre de mestres sancionats.

En el cas que els membres de la Comissió obtinguessin suficients proves contra 

l’acusat es procedia a formular un plec de càrrecs on s’arreplegaven totes les 

acusacions rebudes i es comunicava al mestre en qüestió, al qual, se li permetia 

realitzar un escrit de descàrrec en el que havia d’argumentar la seva defensa, 

demanant-li ajuda als veïns, a representants de professions prestigioses i auto-

ritats com el rector, el batlle o la Guàrdia Civil; proclamant la seva innocència i 

exaltant el moviment nacional i el paper del cabdill. 

Les decisions del Tribunal Depurador podien tenir pels interessats conseqüèn-

cies diferents:

1.- Sense sanció

2.- Trasllat a un altre destí, que podia ser dins la mateixa o a una altra pro-

víncia

3.- Jubilació anticipada

4.-Inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança

5.- Suspensió de feina i sou per un o més períodes

6.- Separació definitiva del servei

La Comissió Especial Dictaminadora es va crear per Orde Ministerial del 19 de 

març de 1939 amb la funció d’examinar i resoldre els expedients incoats per les 

Comissions Depuradores Provincials i va romandre en actiu fins el 30 de gener 

de 1942, moment en el que es considerà que ja s’havien resolt tots els expedi-
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ents de depuració. L’oficina tècnic administrativa no seria dissolta fins al 9 de 

febrer de 1944 per mitjà d’una resolució publicada al BOE del 2 de maig del 

mateix any.

ELS MESTRES I LES MESTRES DE LES ESCOLES PÚBLIQUES

Quan es va iniciar la Guerra Civil, a sa Pobla hi havia dues escoles graduades, 

una de nins i una de nines. Els mestres que exercien aleshores a l’Escola Gradu-

ada de nins eren: 

Bartolomé Pastor Vidal (direcció)

Juan Caldés Soler (secció primera)

Sebastián Thomàs Capó (secció segona)

Pedro Pons Bennàssar (secció tercera)

José Pastor Coll (secció quarta)

Manuel Hernandis Cortés (secció cinquena)

Amadeo Martínez Espert (secció sisena)

Les mestres que exercien a l’Escola Graduada de nines eren:

Catalina Pastor Coll

María del Pilar Escribano Ribas

María Josefa Fluxà León

Margarita Pericàs Cañellas

ESCOLA GRADUADA DE NINS DE SA POBLA

• Creada per OM del 28 d’octubre de 1935 (Gaceta 06-11-1929) amb el nom 

d’Escola Primo de Rivera.

• Transformació de l’Escola Unitària de Nins núm. 1 en 6 seccions de gra-

duada.

• Transformació de l’Escola Unitària de Nins núm. 2 en direcció de gradu-

ada.

Sebastià Thomàs Capó
Nascut a Búger dia 11 de juliol de 1896. Mestre de Primer Ensenyament (20-01-

1925) i Batxiller. Dia 15 de novembre de 1930 va prendre possessió com a mestre 

de l’escola graduada de sa Pobla. Gràcies a la seva adhesió al Movimiento Naci-

onal, pel mes de setembre de 1936, es nomenat secretari de la Junta Delegada 

de “Abastos”. Dia 4 d’abril de 1938 fou processat juntament amb la resta de la 
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Junta por desavenencias con la Junta Provincial en las liquidaciones. El 3 d’agost 

de 1940 fou absolt en Consell de Guerra celebrat a Palma. Una vegada absolt, 

va sol·licitar incorporar-se al seu centre però la Junta Provincial de Primer En-

senyament li va denegar i el va traslladar a l’Escola unitària de nins núm. 1 de 

Campanet:

“…de acuerdo con la Orden de la Dirección General del dia 1 de febrero de 

1940, que establece que todos los maestros que hayan sido detenidos por 

las autoridades judiciales sean trasladados provisionalmente y quedando 

a resultas del expediente definitivo de depuración…”2

Els Informes referents a la seva actuació professional, social, política i religiosa 

que tenia el tribunal depurador eren excel·lents. Per aquest motiu, va enviar 

una instància a la Direcció General sol·licitant ser reintegrat a la seva escola. 

Dia 24 de desembre de 1940, la Direcció General de Primer Ensenyament li 

va denegar la seva petició i el mestre va decidir no interposar cap recurs. Poc 

temps després, el 24 de gener de 1941 el tornaren a traslladar de centre i va pas-

sar a l’Escola unitària de nins de Can Picafort. Aquest fet l’encoratjà a tornar 

presentar un recurs (abril 1941) explicant tot el procés i suplicant que el tor-

nassin nomenar com a mestre de la Graduada de sa Pobla. Finalment, dia 4 

de novembre de 1941 reingressà de forma definitiva a l’Escola Graduada de sa 

Pobla on va exercir fins dia 11 de juliol de 1966 quan a l’edat reglamentària de 

70 anys es va jubilar.

Pedro Pons Bennàssar

Nascut a Búger dia 6 de maig de 1898. Mestre de Primer Ensenyament (20-01-

1925). Dia 20 de setembre de 1930 va prendre possessió com a mestre de l’esco-

la graduada de sa Pobla. L’1 d’octubre de 1936 fou suspès provisionalmente de 

empleo y sueldo durant el primer procés de depuració. Els informes del Cap de 

Falange de Búger, del capellà de sa Pobla, del metge de sa Pobla, del director de 

la Graduada, del seu company mestre Juan Caldés, de l’apotecari de sa Pobla, 

del seu llogater i de diversos pares d’alumnes eren excel·lents tant pel que fa a la 

seva professionalitat com a nivell de conducta.

2 Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears (AMEIB). Fons Lleonard Muntaner. Expedient de depuració del mestre Sebastià 
Thomàs Capó.
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El 12 d’octubre de 1936 va dirigir un escrit al membre del tribunal Antonio Ni-

colau on li exposava la seva inquietud pel fet que no s’hagués resolt el seu expe-

dient de depuració malgrat que tengués tants bons informes i notícies positives 

de l’oncle de la seva dona, el Comte de Peralada (que li havia assegurat que 

sortia a la llista d’aptes).

Dia 5 de novembre de 1936 fou suspès de empleo y sueldo per part del Governa-

dor Civil (BOE 07-11-1936). Per tant, la sanció fou ratificada.

El 15 de juny de 1937, el segon tribunal depurador li va remetre el plec de càr-

recs, on se l’acusava de:

“1º- Ser simpatizante con el Frente Popular.

 2º- Ser muy deficiente su conducta profesional.

3º- Ser también muy deficiente su conducta religiosa…”3

Entre el mesos de juny i agost de 1937, el tribunal sol·licità per dues vegades 

informes a Búger, el poble on havia nascut. El 6 d’octubre de 1937, el tribunal va 

acordar per unanimitat la seva separació definitiva del servei i el trasllat a Bur-

gos del seu expedient de depuració. El Tribunal Nacional li ratificà la suspensió.

Passat un temps, el 21 de setembre de 1940, es va resoldre de forma definitiva el 

seu expedient de depuració 

“…Por la cual se le sanciona con la separación definitiva del servicio y baja 

en el Escalafón del Magisterio…”4

Però la cosa no va acabar aquí, ja que el 3 d’octubre de 1942, li revisaren l’ex-

pedient de depuració i l’ordre de separació definitiva del servei fou anul·lada, 

encara que el sancionaren amb el trasllat dins la província durant dos anys.

Finalment, dia 12 de gener de 1943, amb una nota manuscrita dirigida al secre-

tari de la Junta Provincial d’Instrucció Pública José Fernández de la Plata va sol-

licitar que el destinassin a Pollença o a Llubí i en tot cas, el més a prop possible 

de Búger. Dia 1 de febrer de 1943 prengué possessió com a propietari provisio-

nal de l’escola graduada de nins de Llubí.

3 AMEIB. Fons Lleonard Muntaner. Expedient de depuració del mestre Pedro Pons Bennàssar.

4 AMEIB. Fons Lleonard Muntaner. Expedient de depuració del mestre Pedro Pons Bennàssar.
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Manuel Hernandis Cortés
Nascut a València dia 1 d’agost de 1907. Mestre de Primer Ensenyament (27-03-

1931). Dia 9 de setembre de 1933 va prendre possessió com a mestre de l’escola 

graduada de sa Pobla. El 5 de novembre de 1936, fou suspès de empleo y sueldo 

durant el primer procés de depuració. Dia 15 de juny de 1937, el segon tribunal 

depurador li va remetre el plec de càrrecs:

“…y según los informes existentes en esta Comisión, se deducen contra V. los 

siguientes cargos:

1º- Ser socialista.

2º- Ser de conducta irreligiosa.

En el plazo inprorrogable de diez días, formulará V. por escrito los descar-

gos, aportando la documentación que estime conveniente a su defensa; 

todo lo cual entregará al Presidente de esta Comisión -Instituto Ramón 

Llull, Palma – o lo enviará a la misma por correo certificado…”5

Aquesta documentació fou enviada a Burgos i el Tribunal Nacional va ratificar 

la suspensió. Dia 27 de juliol de 1940, es va resoldre el seu expedient de depura-

ció amb la sanció de:

…dos años de suspensión de empleo y sueldo, traslado fuera de la provincia 

con prohibición de solicitar vacantes en cinco años e inhabilitación para 

cargos directivos y de confianza en Instituciones Culturales y de Enseñan-

za” 6

Per aquest motiu, fou traslladat a l’escola de Pals (Girona).

Al llibre de nòmines de febrer de 1941, torna aparèixer com a mestre de l’escola 

graduada, però possiblement no va tornar a Mallorca ja que el 15 de març del 

mateix any va cessar definitivament i a les nòmines del mes d’abril ja no consta.

José Pastor Coll
Nascut a Santa Eugènia dia 30 de juliol de 1901. Mestre de Primer Ensenyament 

(02-12-1929) i pèrit mercantil. Dia 29 d’agost de 1933 va prendre possessió com 

a mestre de l’escola graduada de sa Pobla. L’1 octubre de 1936 fou suspès de em-

5 AMEIB. Fons Lleonard Muntaner. Expedient de depuració del mestre Manuel Hernandis Cortés.

6 AMEIB. Fons Lleonard Muntaner. Expedient de depuració del mestre Manuel Hernandis Cortés.



[ 195 ]

LA DEPURACIÓ DEL MAGISTERI. MESTRES DE LES ESCOLES PÚBLIQUES DE SA POBLA 
1936-1943

pleo y sueldo, per no ser al seu lloc de feina. També se l’acusava de tenir ideolo-

gia propera al Front Popular. Dia 4 de gener de 1938 es resolgué el seu expedient 

de depuració: 

“…Queda repuesto en su cargo con derecho al percibo de haberes con cargo 

a los créditos que se habiliten, inhabilitado para cargos directivos y de con-

fianza y traslado dentro de la provincia…” 7

Tot el temps que no va poder fer de mestre estava mobilitzat com a Alferes del 

Regiment d’Infanteria núm. 36 de Palma (pel mes d’abril de 1937 havia em-

barcat amb el vaixell Vicente Puchel cap a la península, passant pels fronts de 

Guadalajara, Pamplona, Lugo i Saragossa). Dia 16 de desembre de 1941 el seu 

expedient fou revisat i el confirmaren a la seva plaça sense imposar-li cap san-

ció. Finalment, el 10 de gener de 1942 va tornar a ocupar la seva plaça a l’ escola 

graduada.

Amadeo Martínez Espert

Nascut a Burjassot (València) dia 17 de març de 1906. Mestre de Primer En-

senyament (03-03-1931). Dia 1 de febrer de 1936 va prendre possessió com a 

mestre de l’escola graduada de sa Pobla. Dia 1 d’octubre de 1936 fou suspès de 

empleo y sueldo durant el primer procés de depuració. Més endavant, el segon 

tribunal depurador va demanar informes al municipi de Casas Altas (València), 

on havia estat destinat abans d’arribar a sa Pobla. Dia 24 d’agost de 1939, Don 

Anatalio Barberá Vicente (Delegat Local de Falange de Casas Altas) i Don Gre-

gorio Rubio Aguilar (Mestre nacional de Casas Altas) van remetre l’informe se-

güent:

“DECLARAMOS Y JURAMOS POR NUESTRO HONOR LO SIGUIENTE: 

Que conocemos personalmente a D. AMADEO MARTINEZ ESPERT, en la 

actualidad Maestro-nacional de La Puebla (Mallorca), y con anterioridad 

del pueblo de Casas-Altas (Valencia), como persona de una conducta mo-

ral relajada, de malas costumbres, acérrimo entusiasta de la República ne-

fasta, de ideas izquierdistas y disolventes del hogar, peligroso en el nuevo 

régimen, indeseable y no adicto al Glorioso Movimiento Nacional Salva-

dor de España que acaudilla nuestro invicto Generalísimo Franco. 

7 AMEIB. Fons Lleonard Muntaner. Expedient de depuració del mestre José Pastor Coll.
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Durante su permanencia al frente de la Escuela de Casas-Altas (Valencia), 

de febrero de 1931 a enero del 36, recordamos los hechos siguientes: en ti-

empo de la Monarquía, iba a la Iglesia los días de precepto acompañado 

de los niños, pero ya el funesto y repugnante régimen de la República en nu-

estra querida Patria no volvió a poner los pies en el Santo Templo de Dios, 

hacía alarde de su extremado izquierdismo, propagaba sus ideas derrotis-

tas e inculcaba a sus alumnos la desobediencia a sus padres en sus man-

datos, diciéndoles a la vez que eran libres y que si sus padres los trajeron al 

mundo fue no por cariño si no por un placer de ellos. En una palabra, para 

él una cosa tan santa y tan sagrada como el hogar no existía, habiéndolo 

demostrado al tener en su casa siendo casado y con hijos una mujer de 

“querida” con la que hacía vida marital, ya que según informes su esposa 

murió a causa de sus malos pasos.

Dicho sujeto se mofaba de los que iban a la Iglesia a oír la santa misa, se 

separó de las personas de orden y de ideas derechistas; daba a leer libros 

de lectura perniciosa e izquierdista a sus más adictos y en el pueblo la casi 

totalidad de idéntica idiosincrasia eran conducidos por las indicaciones o 

lecciones dictadas por él a tal efecto, llegando al extremo de ser objeto de 

malos tratos de palabra por parte suya y de sus secuaces algunas personas 

de la localidad. 

Por sus ideas tan marcadamente izquierdistas se vio alejado del saludo de 

todos los elementos derechistas y en particular de los seis u ocho compañe-

ros de profesión (…); no obstante lo expuesto hay que hacer constar que 

con anterioridad a su marcha del pueblo (enero de 1936) según referencias 

del falangista Manuel Aguilar, les enseñaba a los niños en la Escuela “La 

Internacional”.

(…) 

Invitó a un primo suyo llamado FRANCISCO PUIG ESPERT, y a otro sujeto 

llamado PEDRO VARGAS GERENDAIN a venir en viaje de propaganda 

izquierdista por el Rincón de Ademuz (…). Como caso digno de mención es 

necesario que figure el que exponemos a continuación “cuando alguna per-

sona de izquierdas le decía ¡qué bien habla su primo…! el sinvergüenza del 

AMADEO MARTÍNEZ ESPERT, reía a carcajada llena al ver que estaban 

acordes con las doctrinas expuestas que eran a la vez las suyas. En alguno 

de estos mítines o conferencias llegaron a negar la existencia de Dios…”
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Aquest contundent informe fou decisiu i el Tribunal Depurador Provincial (se-

gon) li va remetre el corresponent plec de càrrecs dia 1 de juny de 1937. Poste-

riorment es va enviar a Burgos la proposta de separació definitiva del servei del 

mestre. No tenim més referències seves però segurament fou donat de baixa de 

l’escalafó. 

Miquel Guillem Monferrer
Nascut a Palma dia 2 de febrer de 1896. Mestre de Primer Ensenyament (16-01-

1919). Des del mes de setembre de 1934 era mestre de l’Escola de Ses Marjades 

(Sóller). Entre setembre i novembre de 1937, el tribunal depurador li va reme-

tre el plec de càrrecs. Se l’acusava d’una deficient tasca professional i també de 

problemes amb la seva conducta social i particular. Per Ordre Ministerial de 27 

de juliol de 1940 es resolgué el seu expedient de depuració amb la sanció de:

…traslado dentro de la provincia con prohibición de solicitar vacantes en 

dos años e inhabilitación para el ejercicio de cargos Directivos y de confi-

anza en Instituciones Culturales y de Enseñanza.

Dia 24 de novembre de 1940 va prendre possessió com a mestre de l’escola gra-

duada de sa Pobla per trasllat forçós. Dia 31 d’agost de 1948 passà a través d’una 

permuta a l’Escola de Sant Jordi (Sant Josep, Eivissa) després de més de vuit 

anys exercint a l’escola graduada. Durant els anys 1949 i 1950 va rebre el premi 

Luis María Sobredo del Frente de Juventudes de Falange Española Tradicionalis-

ta y de las J.O.N.S. per la seva destacada tasca com a mestre.

Teodoro Terrés Lladó
Nascut a Palma dia 17 d’agost de 1897. Mestre de Primer Ensenyament Superior 

(27-10-1914). Premi extraordinari a la seva carrera. El 28 de juny de 1937, essent 

mestre de Can Pastilla, el tribunal depurador va demanar informes seus i el 30 

de novembre li remeteren el plec de càrrecs. Era membre de l’ABTE (Asociación 

Balear de Trabajadores de la Enseñanza) i militant històric d’Esquerra Republi-

cana. El 30 d’agost de 1938 fou processat i empresonat pel jutge militar D. Juan 

Florit. El 16 de maig de 1940 es va sobreseure la causa.

Dia 28 de maig de 1940 va prendre possessió com a mestre provisional de l’es-

cola graduada de sa Pobla on va exercir fins el 23 de setembre del mateix any en 

que va cessar a causa de la sanció imposada: 
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Separación definitiva del Servició y baja en el Escalafón.

Dia 14 de juliol de 1944 es revisà el seu expedient de depuració i li rebaixaren 

la sanció: Suspensión de empleo y sueldo por dos años, (…), traslado fuera de la

provincia sin que pueda solicitar vacante durante cinco años e inhabilita-

ción para cargos directivos.8

Andreu Llompart Oliver
Nascut a Palma dia 5 de juny de 1901. Mestre de Primer Ensenyament (29-08-

1932). Dia 5 de novembre de 1936, essent mestre d’Artà, fou suspès de empleo 

y sueldo.

El 28 de juny de 1937, el tribunal depurador (segon) li va remetre el plec de càr-

recs on se l’acusava de:

“Haberse afiliado a Izquierda Republicana, habiendo asistido a una ma-

nifestación para celebrar el triunfo del Frente Popular en las elecciones de 

febrero de 1936 y habiendo tomado parte en conferencias organizadas por 

dicho partido. 

Haber llevado a sus alumnos a una conferencia francamente disolvente”.

Dia 30 d’octubre de 1937, es proposà la seva baixa del servei. Posteriorment re-

visaren el seu expedient de depuració i li rebaixaren la sanció: 

“…traslado dentro de la provincia sin que pueda solicitar vacantes durante 

dos años e inhabilitación para cargos directivos y de confianza…” 9

Finalment, dia 1 de febrer de 1941 va prendre possessió com a propietari pro-

visional de l’escola graduada de sa Pobla on va exercir la resta de la seva vida 

laboral.

Pedro Urbina Mínguez
Nascut a San Millán de la Cogolla (Logroño) dia 1 d’agost de 1904. Mestre de 

Primer Ensenyament (21-12-1929). Dia 1 d’octubre de 1936, essent mestre de 

Llucmajor, fou suspès de empleo y sueldo. El dia 19 de novembre de 1937 va ser 

detingut i empresonat prop de dos anys i mig. El 15 de maig de 1940 es va sobre-

8 Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes Balears (AMEIB). Secció Administrativa. Expedient del mestre Teodoro Terrés Lladó.

9 AMEIB. Secció Administrativa. Expedient del mestre Teodoro Terrés Lladó.
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seure el seu cas i fou autoritzat a reintegrar-se a una altra escola de la mateixa 

província. Dia 10 de juny de 1940 va prendre possessió com a mestre de l’escola 

graduada de sa Pobla (com a resultes del seu expedient de depuració) on exercí 

fins el 10 de gener de 1941, que va passar a l’Escola de Vinaròs (Castelló). L’any 

1942, essent ja mestre de Vinaròs, es va resoldre de forma definitiva el seu expe-

dient de depuració:

“…Resolviendo el expediente de depuración en trámite de revisión, san-

cionándole definitivamente con la suspensión de empleo y sueldo por el 

tiempo que lo haya estado e inhabilitación para el ejercicio de cargos di-

rectivos y de confianza.” 10

Bartolomé Pastor Vidal

Dia 1 d’abril de 1916 prengué possessió de l’Escola Unitària de Nins de sa Pobla.

L’any 1936 era el director de l’escola. Dia 3 de gener de 1938, el tribunal depu-

rador va acordar per unanimitat no presentar cap càrrec contra ell. Per tant fou 

depurat sense sanció. Dia 26 d’octubre de 1939 es va jubilar a l’edat de 70 anys, 

després de més de 50 anys de dedicació a l’ensenyament.

Juan Caldés Soler

Nascut a sa Pobla dia 10 de setembre de 1871. Mestre de Primer Ensenyament 

Superior (02-07-1928). Dia 1 de setembre de 1922 prengué possessió de l’escola 

unitària de nins de sa Pobla. Depurat sense sanció. Després de passar a l’Escola 

Graduada, va exercir com a mestre fins el dia 6 d’octubre de 1940 que fou subs-

tituït per malaltia. També va ser director de la Graduada. Pel mes de febrer de 

1941, poc abans de complir els 70 anys li varen concedir la jubilació.

Juan Franch Socías

Nascut a sa Pobla dia 10 de novembre de 1883. Mestre Elemental de Primer En-

senyament (14-02-1906). Després d’exercir diverses vegades com a interí a sa 

Pobla, dia 1 d’octubre de 1936 va prendre possessió com a mestre de l’escola 

graduada per Ordre Governativa on va romandre fins el 14 de setembre de 1937. 

Depurat sense sanció.

10 AMEIB. Fons Lleonard Muntaner. Expedient de depuració del mestre Pedro Urbina Mínguez.
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Juan Rettich Amer

Nascut a sa Pobla dia 26 de març de 1912. Mestre de Primer Ensenyament (13-

01-1933). Dia 1 de desembre de 1936 va prendre possessió com a mestre interí 

de l’escola graduada on va exercir fins el 31 de març de 1937. Depurat sense 

sanció.

Pedro Celià Martorell

Nascut a Campanet dia 28 d’abril de 1909. Mestre de Primer Ensenyament (12-

04-1932). Durant el període 1936-1943, va ocupar la plaça com a interí i suplent 

a l’escola graduada durant els períodes següents:

- del 15 de desembre de 1936 a l’1 de juliol de 1938. Mobilitzat.

- del 22 de juliol de 1939 al 31 de gener de 1941.

- del 20 de març al 3 de novembre de 1941.

Excombatent. Depurat sense sanció.

Agustín Bestard Alvarez

Nascut a Palma dia 28 d’agost de 1911. Mestre de Primer Ensenyament (28-11-

1932).

Dia 15 de desembre de 1936 va prendre possessió com a mestre interí de l’escola 

graduada on va exercir fins el 7 de desembre de 1937. Pertanyia a la Centúria de 

Policia de “Requetés” de Falange, serveis especials. Depurat sense sanció.

Nicolás Socías Serra

Nascut a sa Pobla dia 11 de març de 1875. Mestre de Primer Ensenyament Ele-

mental (15-11-1894).

Pertanyia a les Milicias Ciudadanas de segunda línea de sa Pobla. Interí durant 

diverses etapes de l’escola unitària de nins núm. 1 i de l’escola graduada.

Durant el període 1936-1943, va ocupar la plaça com a interí i suplent durant els 

períodes següents:

- del 5 de maig de 1937 al 28 de maig de 1940.

- del 31 de gener al 30 d’abril de 1941.

- del 15 de novembre al 31 de desembre de 1943.

Excombatent. Depurat sense sanció. 
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Francisco Rosselló Riutort
Nascut a Palma dia 10 de març de 1909. Mestre de Primer Ensenyament (29-08-

1932). Dia 1 de juny de 1938 va prendre possessió com a mestre interí de l’escola 

graduada on exercí fins el 21 de juliol de 1939, que va passar a l’escola de Santa 

Catalina de Palma. Depurat sense sanció.

Rafael Pons Covas
Nascut a Campanet dia 17 de desembre de 1908. Mestre de Primer Ensenya-

ment (21-07-1930). Dia 25 de gener de 1938 va prendre possessió com a mestre 

interí de l’escola graduada on exercí fins el 9 de juny de 1940. Depurat sense 

sanció.

Rafael Pons Covas
Nascut a Campanet dia 27 de juliol de 1911. Mestre de Primer Ensenyament 

(25-06-1935). Dia 22 d’octubre de 1940 va prendre possessió com a mestre interí 

substitut de l’escola graduada on exercí fins el 23 de novembre del mateix any.

Molt de temps després, l’any 1974, va tornar a l’escola graduada de sa Pobla on 

es va jubilar l’any 1976. Excombatent. Depurat sense sanció.

Luis Homar Pizà
Nascut a Palma dia 11 de maig de 1889. Mestre de Primer Ensenyament (07-08-

1935). Dia 5 de octubre de 1938 va prendre possessió com a mestre interí de l’es-

cola graduada on exercí fins el 21 de juliol de 1939, que passà a l’escola “Aneja” 

de Palma. Depurat sense sanció.

Sebastián Horrach Fiol
Nascut a Alaró dia 31 de gener de 1915. Mestre de Primer Ensenyament (31-10-

1939). Dia 4 de novembre de 1939 va prendre possessió com a mestre interí de 

l’escola graduada. Havia estat militar i tenia molts bons informes. Depurat sen-

se sanció. Dia 9 de gener de 1942 va cessar en el càrrec quan va tornar al centre 

el mestre José Pastor Coll.

Baltasar Piña Forteza
Nascut a Manacor dia 17 de març de 1896. Mestre de Primer Ensenyament (02-

02-1939). També era diaca. Només va ser mestre (suplent) de l’ escola graduada 
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de l’11 de febrer al 9 de maig de 1939. Va substituir el mestre Sebastián Thomàs. 

Cessà per renúncia per motius de salut. Depurat sense sanció. En lloc seu, es va 

incorporar la mestra Francisca Cladera Rotger. Aquesta mestra va ocupar la 

plaça com a interina del 16 de maig de 1939 al 10 de febrer de 1940. També va 

cessar per renúncia.

Juan Gelabert Duran
Nascut a Manacor dia 22 d’octubre de 1870. Mestre Elemental de Primer Ense-

nyament (12-10-1896). Dia 7 de novembre de 1940 va prendre possessió com a 

mestre interí substitut de l’ escola graduada. Depurat sense sanció. Dia 15 de 

febrer de 1941 va cessar en el càrrec amb més de 70 anys.

Francisco Pomar Bonnín
Nascut a Palma dia 4 de gener de 1912. Mestre de Primer Ensenyament (30-

12-1967). Per tant, no tenia el títol de mestre durant el període que va estar a l’ 

escola graduada de sa Pobla. Dia 27 de desembre de 1940 va prendre possessió 

com a mestre interí substitut fins el 31 de gener de 1941. Poc més d’un mes. Fou 

depurat sense sanció.

Gregorio Castell Juan
Nascut a Palma dia 6 d’octubre de 1882. Mestre de Primer Ensenyament (18-

10-1917).

Dia 11 de març de 1940 va prendre possessió com a mestre suplent interí de 

l’escola en qualitat d’excombatent. Va exercir al centre fins el mes de desembre 

de 1940. Tenia molts bons informes. Depurat sense sanció.

Antonio Martorell Molinas
Nascut a Muro dia 15 de febrer de 1907. Mestre de Primer Ensenyament (04-

10-1932). Dia 1 de gener de 1941 va prendre possessió com a mestre de l’ escola 

graduada (per trasllat) procedent de Muro. Dia 7 de maig de 1941 li concediren 

l’excedència provisional i deixà l’Escola. El 13 de juliol de 1943 obtingué l’exce-

dència il·limitada. Depurat sense sanció.

Gabriel Garau Pons
Nascut a Campanet dia 20 de gener de 1911. Mestre de Primer Ensenyament 

(27-02-1934). Dia 29 de gener de 1941 va prendre possessió com a mestre interí 
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de l’ escola graduada on exercí fins el 15 de febrer del mateix any. Era falangista 

i excombatent. Depurat sense sanció.

José Roig Bestard
Nascut a Palma dia 28 d’octubre de 1918. Mestre de Primer Ensenyament. Dia 

16 de febrer de 1941 va prendre possessió com a propietari provisional de l’ es-

cola graduada on exercí fins el 31 de desembre de 1943, que passà a l’escola de 

Ferreries mitjançant un CGT. Depurat sense sanció.

Antonio Vallés Capó
Nascut a Sencelles dia 11 de gener de 1909. Mestre de Primer Ensenyament (18-

09-1936). Dia 1 de juliol de 1941 va prendre possessió com a propietari provisi-

onal de l’ escola graduada on exercí fins el 31 de març de 1942, que passà a l’es-

cola d’Andratx. Era falangista i tenia molt bons informes. Depurat sense sanció.

Pedro Estrades Mateu
Nascut a Valldemossa dia 9 de desembre de 1913. Mestre de Primer Ensenya-

ment (17-01-1941). Dia 16 de febrer de 1941 va prendre possessió de l’ escola 

graduada on exercí fins el 31 de desembre de 1943, que passà per CGT a l’escola 

de Valldemossa. Depurat sense sanció.

Bernardo Sintes Palacios
Nascut a Manresa (Barcelona) dia 29 de gener de 1911. Mestre de Primer Ense-

nyament (29-12-1930). Dia 1 de d’abril de 1942 va prendre possessió de l’ escola 

graduada (per oposició) on exercí fins el 15 de setembre de 1948, que passà a la 

Graduada de Llevant de Palma. Depurat sense sanció.

MESTRES PRACTICANTS

Gaspar Aguiló Forteza
Nascut a sa Pobla dia 9 de maig de 1915. Mestre agregat en pràctiques. Dia 1 de 

juliol de 1940 va començar les pràctiques de magisteri a l’ escola graduada fins 

el 30 de juny de 1942.

Francisco Porto Capó
Nascut a Campanet dia 6 de juny de 1914. Mestre agregat en pràctiques. Dia 1 
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de juliol de 1940 va començar les pràctiques de magisteri a l’ escola graduada 

fins el 30 de juny de 1942.

Nicolás Socías Gost
Nascut a sa Pobla dia 7 de juliol de 1914. Mestre agregat en pràctiques. Dia 1 de 

febrer de 1942 va començar les pràctiques de magisteri a l’escola graduada fins 

el 31 de desembre de 1942.

ESCOLA GRADUADA DE NINES DE SA POBLA

• Creada per OM del 23 de febrer de 1935 (Gaceta 05-03-1935) a partir de 

l’Escola Unitària de Nines

• 4 seccions que inclouen la direcció i una secció de pàrvuls

Catalina Pastor Coll
Nascuda a Santa Eugènia dia 22 de novembre de 1896. Mestra de Primer En-

senyament (21-02-1922). Dia 8 de gener de 1927 va prendre possessió com a 

mestra de l’Escola Unitària de Nines de sa Pobla a través d’una permuta.

Dia 15 de març de 1935 fou nomenada directora de la nova escola graduada de 

nines. El 3 de gener de 1938, el tribunal depurador va acordar per unanimitat no 

formular-li cap càrrec i resolgué el seu expedient de depuració sense sanció. Dia 

22 de novembre de 1966, seguia al centre i es va jubilar als 70 anys.

María del Pilar Escribano Ribas
Nascuda a Madrid dia 6 de gener de 1911. Mestra de Primer Ensenyament (02-

11-1933). Dia 30 d’abril de 1936 va reingressar com a mestra de l’escola gradu-

ada de nines després d’estar cinc mesos a una escola de Madrid. Dia 3 març de 

1938, el tribunal depurador va acordar no formular-li cap càrrec i resolgué el 

seu expedient de depuració sense sanció. Dia 11 de gener de 1944 va cessar en 

el càrrec i prengué possessió de l’Escola Rotlet Molinar (encara que més enda-

vant va tornar al centre). 

María Josefa Fluxà León
Nascuda a Palma dia 18 de febrer de 1913. Mestra de Primer Ensenyament (04-

08-1934). Dia 16 d’abril de 1936 va prendre possessió com a mestra interina de 

l’escola graduada de nines. Dia 30 de setembre de 1936 va cessar com a mestra 
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d’aquesta escola per passar a l’escola de nines de Llucmajor. El 8 de març de 

1938 es va resoldre el seu expedient de depuració sense sanció.

Margarita Pericàs Cañellas
Nascuda a sa Pobla dia 24 de juliol de 1915. Mestra de Primer Ensenyament (07-

08-1934). Com a interina, va exercir a l’escola durant diversos períodes des del 

7 d’abril de 1935 al 31 de desembre de 1943. El 9 d’abril de 1937 es va resoldre 

el seu expedient de depuració sense sanció. Posteriorment, a finals de 1947, va 

tornar a la Graduada de forma definitiva. Va seguir com a mestra de sa Pobla 

fins el 12 d’agost de 1976 que va morir.

Josefa María García Sansó
Nascuda a Palma dia 24 de setembre de 1907. Mestra de Primer Ensenyament 

(24-04-1929). Dia 1 d’octubre de 1936 va prendre possessió com a mestra inte-

rina de l’escola graduada de nines on va exercir fins el 14 de setembre de 1937. 

El 8 de març de 1938 es va resoldre el seu expedient de depuració sense sanció.

Teresa Homar Moreno
Nascuda a Manila (Filipines) dia 11 de juliol de 1899. Mestra de Primer Ense-

nyament (17-10-1921). Dia 1 de febrer de 1938 va prendre possessió com a mes-

tra interina de l’escola graduada de nines. Dia 31 de juliol de 1942 va cessar com 

a mestra d’aquesta escola per passar a l’Escola de nines de Jesús (Eivissa). Fou 

depurada sense sanció.

Magdalena Jaume Pujades
Nascuda a Biniamar dia 20 de gener de 1892. Mestra de Primer Ensenyament 

(22-09-1931). Dia 1 de febrer de 1938 va prendre possessió com a mestra interi-

na de l’escola. Dia 31 de juliol de 1942 va cessar com a mestra d’aquesta escola 

per passar a l’escola de nines de Sant Ferran (Formentera). Fou depurada sense 

sanció.

Isabel Gil Pomar
Nascuda a Palma dia 7 de juliol de 1916. Mestra de Primer Ensenyament (28-

01-1936).

Dia 1 d’agost de 1942 va prendre possessió com a mestra per oposició de l’Es-

cola Graduada de nines. Dia 31 de desembre de 1943 va cessar com a mestra 
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d’aquesta escola per passar a l’escola de nines d’Alaró. Fou depurada sense san-

ció.
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L’AGRICULTURA DE SA POBLA DURANT EL S. XIX I 
INICIS DEL S. XX: EL PAS D’UNA AGRICULTURA DE 

SUBSISTÈNCIA A UNA DE CAPITALISTA

Gabriel Gost Pons

SA POBLA I L’AGRICULTURA

Sa Pobla i l’agricultura sempre han anat lligades de la mà, sobretot a partir de 

1910. És a partir d’aquest any on comença una nova història per a sa Pobla, una 

història de progrés, tant cultural com agrícola. Per tant, podem afirmar que sa 

Pobla era i és un poble agrari. És un poble on una part important de la seva po-

blació depèn de la terra, de l’agricultura. Avui en dia, són moltes les famílies que 

tenen horts, malgrat no siguin productius. Aquesta dependència a la terra, però, 

era més rellevant anys enrere. Els segles XIX i XX foren uns segles claus per a la 

nostra història. Foren segles de canvi i progrés en què la comarca experimentà 

una eclosió econòmica vinculada a l’èxit de l’agricultura. Durant aquests anys, 

la riquesa de sa Pobla es basava en la seva agricultura. Però aquest panorama 

no fou així des d’un principi. Cal esmentar que abans de la dessecació de l’Albu-

fera, el 1863, sa Pobla era un poble pobre pel que fa a l’agricultura. Amb la seva 

dessecació i la parcel·lació posterior es crearen noves terres per a conrear. Amb 

el pas del temps també s’implantaren nous cultius, cosa que va permetre la cre-

ació d’una petita indústria dedicada a la transformació dels productes agríco-

les. D’aquesta manera, la modernització de l’agricultura es convertí en una peça 

clau per a l’economia local.

La pregunta que ens hem de formular per poder explicar la rellevància agrícola 

poblera respecte a la resta de Mallorca és la següent: Per què l’agricultura de sa 

Pobla es va convertir en una peça clau de l’economia balear i la resta dels mu-
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nicipis no? Doncs l’explicació d’aquest fet és degut a dos factors claus, com ara 

la situació geogràfica i la seva transformació. La zona de sa Marjal antigament 

era una zona d’aiguamolls a prop de la mar, però amb el procés de dessecació 

i d’extracció d’aigua subterrània es convertí en un terreny molt fèrtil, passant 

així d’un terreny de secà a un de regadiu. A més, cal destacar la capacitat que 

tingué la població poblera, en l’adaptació del mercat agrari, amb la introducció 

de nous cultius de major rendibilitat.

D’aquesta manera, explicar el progrés agrícola del municipi és explicar la seva 

pròpia història. Tal com diu A. Ballester, a la marjal poblera se segueix un cicle 

productiu característic, per a qualsevol moment de la història, respecte amb els 

cultius intensius. Tant per al cultiu del cànem, com de l’arròs, el tabac, les mon-

getes i les patates, l’economia poblera es caracteritza per 4 fases: intent d’intro-

ducció de nous conreus, implantació, eufòria productiva i decadència. Degut a 

aquest fet, “cada conreu intensiu ha marcat una etapa econòmica a sa Pobla i la 

seva comarca”.

L’AGRICULTURA DE SA POBLA DURANT EL SEGLE XIX

L’agricultura durant els anys 1800-1863
Sa Pobla, sense la tasca de la dessecació de l’Albufera, no hauria aconseguit la 

seva posterior eclosió econòmica, ja que la seva agricultura no ho hauria pogut 

aconseguir. Dit d’una altra manera, abans d’aquesta gran tasca, sa Pobla tenia 

una agricultura precària, la qual només es basava en el cultiu del cànem i del 

blat.

La zona de l’Albufera era en aquell moment la zona humida més important de 

Mallorca i estava dividida, com passa actualment, en tres municipis: Alcúdia, 

Muro i sa Pobla. Durant tot aquest temps, fou un lloc salvatge i un gran focus de 

malalties. L’Albufera concentrava una sèrie de factors que feia que el seu ambi-

ent fos dolent per a la salut. Aquests factors són bàsicament tres: humitat, males 

olors i terrenys pantanosos. En total podem trobar tres grans estanys: l’estany de 

Baix, l’estany Major i l’estany dels Ponts. sa Pobla, a tants sols a uns dos quilò-

metres de l’albufera, n’estava terriblement afectada, tant en la productivitat de 

l’agricultura com en la salut de la seva població.

L’ús que es feia del sòl era molt simple, ja que, com a zona salvatge i incultivable, 
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tenia molt poques opcions d’ús. El pasturatge i la pesca esdevenien les pràcti-

ques més usuals. Per tant, podem dir que aquest gran terreny sols era viable per 

a l’abastament de recursos de subsistència, com ara cànem, caça, pesca i pastu-

ratge. Com ja he dit, a l’Albufera hi podem trobar un total de tres grans estanys, 

els quals es comunicaven directament al mar gràcies a un sistema de síquies. 

Això encara provocà l’increment de la pràctica de la pesca, ja que convertí les 

síquies en llocs idonis.

Respecte al tema de la insalubritat sobre la població hem de fer referència al 

paludisme, també conegut com malària. És una febre intermitent provocada 

pels protozous del gènere Plasmòdium. Aquests protozous s’introdueixen al cos 

de les persones per la picadura d’un mosquit del gènere Anopheles, el qual vi-

via a les aigües pantanoses, estancades. Un cop són dins del nostre cos aquest 

provoquen un cicle de febres intermitents. El paludisme fou una malaltia molt 

comuna. Les aigües estancades i el cultiu de l’arròs convertí la zona en un lloc 

ideal per als mosquits. Cal afegir que aquest fet passava sobretot durant els me-

sos d’estiu. Una clara mostra d’aquesta situació la trobam a un escrit de 1855, de 

Fernando Weyler i Laviña, al llibre Topografia físico-médica de las Islas Baleares. 

Aquest text diu: “Tres son los pueblos limítrofes del pantano de la albufera […] 

que padecen las intermitentes palustres […] las que anualment causan algunas 

defunciones. […] Estas calenturas que atacan desde los niños de pecho, hasta los 

ancianos de ambos sexos, se dejan ver por junio, aumentan en agosto, principian 

a retirarse a finales de octubre y desaparecen casi por noviembre […].

A sa Pobla en aquells anys, a principis del segle XIX, la seva economia es basava 

en l’agricultura tradicional, que era la pròpia de l’Antic Règim. Com he dit, les 

seves terres eren pobres. Com a agricultura tradicional, els cultius més desta-

cats al principi eren els cereals, la vinya, el lli i el cànem a la zona de l’Albufera. 

Al 1800 trobam un informe elaborat per a l’Ajuntament en què s’assenyala que 

el conreu anual era de 7000 quarterades de blat, 300 d’ordi, 2000 quintars de 

cànem i 200 de raïm.

El cultiu del lli i del cànem agafaren rellevància gràcies a la indústria tèxtil, la 

qual esdevingué la principal activitat manufacturera. Aquests dos cultius esta-

ven destinats a l’obtenció de fibra tèxtil de tipus vegetal. La necessitat d’abun-

dància d’aigua per a aquest cultiu convertiren sa Pobla i Muro en els dos pobles 

més productors de fibres tèxtils. Per tant, podem dir que el lli i el cànem, durant 
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aquest període, foren uns dels cultius més importants per a sa Pobla. El cànem 

era el cultiu que se sembrava a les zones més humides de l’Albufera. Ja al 1862, 

hi trobam un total de 681 quarterades de cànem. De fet, tal era la seva impor-

tància per a sa Pobla que cada any es treien uns 300.000 kg (3/4 de la producció 

de tot Mallorca).

Els inicis del segle XIX varen ser durs per a l’agricultura poblera. Ja al 1805 tro-

bam el primer entrebanc per als pagesos poblers. El govern de Godoy en aquest 

any obligà a pagar nous impostos sobre diversos productes del camp, la qual 

cosa va empitjorar la situació de la pagesia. Degut a aquest fet, es produïren una 

sèrie de protestes per tota l’illa de Mallorca. En el cas de sa Pobla, trobam que 

els pagesos cremaren les cases dels recaptadors d’impostos. Un altre fet a des-

tacar és que hi hagué una sèrie de collites deficitàries de cereals i la producció 

de l’olivera cada vegada anava decreixent. A més, trobam tot un seguit d’anys 

de sequeres, com ara els anys 1825 i 1834. Això va fer empitjorar encara més la 

situació del camp pobler. Tal era la situació agrària que la Societat dels Amics 

del País presentà un conjunt de propostes per millorar l’economia per a totes 

les Balears.

Respecte al tema de les propietats, les principals possessions de sa Pobla en el 

segle XIX eren les següents:

Possessió Propietaris Extensió

Talapi Pere Gual 326 ha

Son Cladera Joan Baptista Socies 286 ha

Son Ferragut Joan Vanrell 239 ha

Crestatx Felip Villalonga 140 ha

Gaieta Gran Francesc Serra de Gaieta 129 ha

Son March Marquès de la Bastida 111 ha

Son Amer Antoni Massanet 101 ha

Son Barba Joan Serra de Gaieta 129 ha

Gaieta Petit Jaume Pons Torrens 64 ha

Son Tut Maria Fornès 40 ha

FONT: de OLAÑETA, J. José. Les Balears descrites per la paraula i la imatge, Arxiduc Lluís Salvador. 
Promomallorca, Palma. Vol. III. pp 45.
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Com podem veure, la major part dels propietaris eren grans terratinents, molts 

dels quals no residien a la contrada. Aquest és el cas de la família Gual, Socies, 

Vanrell i Villalonga. Per ser més precisos, al 1860 hi havia 1.096 propietaris a sa 

Pobla i 164 d’aquests no hi tenien fitxada la residència. Però, a part de propie-

tats privades també trobam la de tipus comunal. El 1822, l’Ajuntament acordà la 

distribució dels terrenys comunals de sa Pobla entre els treballadors del camp 

no propietaris i les vídues amb fills majors de 12 anys.

Un altre fet que podem comentar respecte a l’agricultura poblera són els mitjans 

de transport, que representen una millora econòmica per al poble, ja que per-

meten una major capacitat de comunicar-se i comercialitzar amb altres pobles i 

ciutats. Al principi del segle trobam els carros de roda plena i els de roda buida. El 

mitjà de transport que més destaca són les diligències, les quals eren carruatges 

de quatre rodes enganxades a un o dos cavalls, que facilitaven el trànsit de passat-

gers i correu entre les poblacions més importants i Palma. Al Tom I, n. 12 (1909) 

trobam un article titulat “Monografia del carro de roda plena” a la pàgina 197. Ens 

conta que a l’any 1801 només hi havia uns 4 o 5 carros dins sa Pobla. El 1843 hi ha-

via 9 o 10 carros de roda plena, estirats per bous. El 1842 sembla que es construí a 

sa Pobla el primer carro de roda buida en mans de Pep Malavida, per encàrrec de 

la possessió de Son Pere. Finalment, trobam que el 1825 es publicà una reial ordre 

que obligava a construir els carros a la catalana, és a dir, de roda buida.

També hem de fer referència a la introducció del cultiu de la patata a sa Pobla, la 

qual esdevindrà una fita clau per a la posterior prosperitat del municipi. Segons 

conta la revista Sa Marjal, la patata s’introduí a les nostres vides perquè el preu 

del blat era molt car. Segons testimonis, al s. XVIII els aliments no abundaven 

gaire. Per aquest motiu quan es produïa una mala anyada la fam ressorgia fà-

cilment, com ara els anys 1812 i 1846. “L’any dotze sa fam voltava / Mallorca 

de cap a cap; / qui volía menjar blat, / de sis amuts arrasat, / dos duros y mitx 

pagava.” La introducció de la patata va contribuir a evitar aquestes èpoques de 

fam tant freqüents. “La patata és una classe de pa que no necessita ni moliner 

per moldre es blat, ni forner per pastar sa farina i coure-la, amb una paraula, un 

pa abundant que produeix la terra, i que la veureu a la taula dels més rics i dels 

més pobres.”1. Destaca la figura de Parmentier, el qual aconseguí canvià la idea 

que tenia França de la patata a través de rigorosos estudis a mitjans del s XVIII.

1 FRANCH, Joan (1909). Monografia de sa patata. Sa Marjal: Vol. I, Tom I, n.6, pàg.105
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Les primeres referències sobre el cultiu de la patata a sa Pobla són del 1835 

quan la Societat Mallorquina d’Amics del País presentà una sèrie d’informes 

per tal de millorar l’economia mallorquina2. Així doncs, el 1835 ens trobam que 

s’aconsella sembrar el cultiu de la patata, ja que es veu que aquest serà favorable 

per a l’economia local. Segons conta Sa Marjal a l’article titulat Monografia de 

sa Patata, el primer pobler que dugué per primera vegada patates a sa Pobla fou 

el mestre Biel de Búger, el qual la portà procedent de Palma. Però el primer que 

la conreà a sa Pobla fou l’amo en Gostí Cristo el 1845. Tanta fou la importància 

d’aquest fet que, en aquella època, la patata era coneguda com a “la patata de 

can Cristo”. En aquest mateix any i els següents només trobem patata sembrada 

a la finca de can Cristo i a la d’alguns dels seus amics, com ara un tal “Amador” 

de Sóller que conrava l’hort de Can Flor. En aquesta època la patata ja tenia un 

valor bastant elevat, ja que hi havia molt poca producció i molta demanda. Ja 

el 1860 trobam que la producció s’estengué més per la vila. Però la patata que 

sembrà Gostí Cristo aviat fou substituïda per altres varietats, com ara la de fulla 

de noguer, procedent de França3.

A finals d’aquest període, el 1860, el municipi de sa Pobla tenia una extensió 

cultivada de 3253 ha. D’aquesta superfície total hi havia 2396 ha dedicades al 

cultiu de secà i 857 ha de cultiu de regadiu. Pel que fa al cultiu de secà, repre-

sentava el 73’66% del total cultivat. Els cultius que més destaquen són els se-

güents: cereals i llegums (57’46%), figuerals (5’14%), olivars (4’89%), ametlers 

(1’18%) i garrovers (0’60%). D’altra banda, el conreu de regadiu tan sols ocupava 

el 26’34% del total cultivat4.

LA DESSECACIÓ DE L’ALBUFERA, 1863

Per poder parlar de l’èxit de l’agricultura poblera de principis del segle XX hem de 

fer referència a la dessecació de l’Albufera. Tal és la importància d’aquesta tasca 

que a la revista Sa Marjal el 1913 hi trobam un article titulat “Per l’agricultura”5 

en què es destaca la importància d’aquest procés per al futur pobler. D’aquesta 

manera, a partir de la dessecació la comarca de sa Pobla i Muro millorà la salut 

2 Franch, Joan (1909). Monografia de sa patata. Sa Marjal: Vol. I, Tom I, n.7, pàg.119

3 Franch, Joan (1909). Monografia de sa patata. Sa Marjal: Vol. I, Tom I, n.7, pàg.119

4 Dolç Dolç, Miquel (coord.). Pobla, sa, Gran Enciclòpedia de Mallorca.Vol. XIII. Promomallorca, Palma. 1989-1997, pp. 184-209

5 G. i P. (1913). Per s’agricultura. Sa Marjal: Vol. III, Tom V, n.55, pàg.97
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dels seus habitants, quan abans regnava el paludisme. Per tant, el camp de sa 

Pobla guanyà en salubritat i aconseguí unes òptimes condicions per a la seva 

producció. A part d’això, també es reduïren notablement les malalties com ara, 

les febres, el tifus i altres, les quals tenien el seu origen a s’Albufera. 

Com ja he dit, la tasca de dessecació de l’Albufera va ser una fita clau per a la 

història de sa Pobla, però aquest pas no es realitzà en un dit i fet, sinó que foren 

varis els projectes que hi intervingueren. Totes les empreses que intentaren dur 

a terme la tasca de dessecació feren fallida i hagueren de tancar.

Foren molts els intents per dessecar s’Albufera, però no serà fins al 1863 quan 

quedà obert el Gran Canal, el qual permetia la sortida directa al mar de les ai-

gües dels dos torrents de Muro i Sant Miquel. En el mateix any, es concedeix 

l’explotació de la tasca de dessecació a l’empresa New Majorica Land Company, 

popularment coneguda amb el nom de “s’empresa”. Els seus principals promo-

tors foren John Frederic Bateman i Wiliam Hope. Aquests foren els qui realitza-

ren la major part de les tasques de dessecació de l’Albufera. El 1863 reberen en 

propietat un total de 2.136 ha, de les quals unes 239 ha eren de patrimoni reial 

o de particulars. Les tasques que varen dur a terme foren molt diverses. Prime-

rament, prolongaren el Gran Canal cap al mar i varen obrir els canals laterals 

del Sol i de Ciurana per tal de poder acollir els excessos d’aigua del Gran Canal. 

D’altra banda, també s’instal·laren tres bombes hidràuliques (a sa Roca, vora 

can Blau i al Pla des Pinar), les quals es desplaçaven mitjançant màquines de 

vapor. A més, es creà un altre gran canal, el Canal Riego que tenia uns 70 km 

de llarg, i que feia tota la volta a l’albufera i la seva funció era distribuir l’aigua 

de la font de Son Sant Joan per regar els cultius. En total s’obriren uns 400 km 

de síquies i canals de reg, a més d’una xarxa de ponts i camins. Ja el 1871 hi ha 

constància que es dessecaren més de 2000 ha, de les quals només 400 ha foren 

aprofitades per a l’agricultura degut a la salinització del sòl. Però tot i realitzar 

les tasques de dessecació amb èxit el 1894 la companyia feu fallida.

Cal esmentar que la dessecació també va generar molts llocs de treball. Es diu 

que foren més de 1000 homes i amb sous ben pagats (entre 8 i 12 reals al dia). 

Gràcies en bona part a aquest fet, s’aconseguí que molts de poblers no emigres-

sin cap a Amèrica i aconseguissin un lloc de treball, amb un sou ben pagat, que 

els permetia poder prosperar. Però aquest preu tenia una explicació, ja que era 

un treball molt dur. Durant tot el dia els obrers havien de treballar dins el fang i 
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l’aigua. A causa del gran nombre d’obrers que procedien de fora de sa Pobla, s’ha-

gueren de crear una sèrie de casetes, un total de 18 barraques situades s’Oberta.

La revista Sa Marjal és un clar exemple de la dura tasca que hagueren de realit-

zar els poblers en aquells anys. El seu lema: “Labor improbus omnia vincit”, és 

a dir, “El treball dur i constant ho pot aconseguir tot” és una clara mostra de la 

situació històrica en que passava sa Pobla. 

Un cop s’aconseguí treure bona part de l’aigua començà un període també molt 

determinant per a sa Pobla. S’inicià la parcel·lació massiva de l’Albufera, la qual 

cosa va permetre que moltes famílies poguessin comprar terres per al cultiu i 

així es diversifiqués la riquesa del poble.

Després de la parcel·lació de les terres, hi hagué un altre element a conquerir 

perquè l’agricultura prosperés. Aquest punt fou l’extracció d’aigua del subsòl per 

poder regar el camp. D’aquesta manera, es començaren a cavar pous. Com era 

d’esperar, aquesta tasca també es realitzà en unes condicions molt dures, ja que 

en aquells temps encara no hi havia màquines perforadores. S’havia de treure la 

terra a mà amb senalles fins a arribar a l’aigua subterrània. Alexandre Ballester 

moltes vegades parlà de la generació del 1910, aquella generació de poblers i 

pobleres que conqueriren els terrenys pantanosos i tragueren l’aigua per conver-

tir-los en terra cultivable. Aquests poblers hagueren de realitzar una dura tasca, 

la qual consistia a guanyar terra bona al sòl fangós a base d’anar acumulant terra 

per sobre el nivell freàtic. A més, tot aquest procés es realitzà amb unes eines 

precàries, com ara les pròpies mans i la rampaina (eina sembant a un càvec).

En conclusió, podem dir que la posterior prosperitat econòmica de sa Pobla no 

s’atribuí a les condicions naturals de fertilitat del terreny, tal com diu A. Balles-

ter, sinó que fou degut a l’esforç i voluntat dels poblers per convertir sa Pobla en 

un dels pobles més rics i avançats de Mallorca.

L’agricultura durant els anys 1863-1900
L’agricultura poblera al darrer terç del segle XIX es caracteritzà per la seva pros-

peritat. La base econòmica és el cultiu del blat, del cànem i de mongetes, entre 

altres productes.

El 1860 el cultiu de secà (cereals, llegums, figueres, oliveres, vinya, ametllers 

i garrovers) representava el 73’66% de la superfície conreada, mentre que el 
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26,34% era de cultiu de regadiu, el qual s’incrementà de manera exponencial 

a partir de la dessecació de l’Albufera. El 1862 ens trobam que tenim unes 681 

quarterades de conreu de cànem, la qual cosa encara constata la importància 

d’aquest cultiu per a sa Pobla.

El 1863 les 10 principals finques ocupaven un total de 1507 ha, les quals repre-

sentaven el 27% de l’extensió del municipi. Cal dir que aquestes 10 finques esta-

ven repartides entre diferents propietaris, els quals la majoria no eren residents 

de sa Pobla. D’aquesta manera, cinc propietaris eren de Palma, tres de sa Pobla, 

un de Muro i un de Campanet6.

Per altra banda, també cal esmentar quines eren les possessions amb més ex-

tensió del poble. Aquestes són les següents:

Nom de possessió Superfície total en hectàries

Talapi 326 ha

Son Cladera 286 ha

Son Ferragut 239 ha

Crestatx 140 ha

Gaieta Gran 140 ha

Son March 111 ha

Son Amer 101 ha

Son Barba 71 ha

Gaieta Petit 64 ha

Son Tut 71 ha

FONT: Dolç Dolç, Miquel (director). Gran Enciclòpedia de Mallorca. Promomallorca, Palma.1989-1997.

El 1891 Pere d’Alcàntara Peña a la Guia de las Baleares ens descriu com era el 

municipi i la seva agricultura. En l’escrit podem veure: “su termino municipal 

que tiene la extensión de 5.399 hectàreas equivalentes a 7.601 cuarteradas, pro-

duce cereales, viñas, frutales y en particular cañamo, lino, habichuelas, calaba-

zas y otras hrtalizas, por ser de regadío mucha porción del mismo. Son notables 

las tierras llamadas marjales, conquistadas a la albuefra vecina, por los feraces 

y por la abundancia y buena calidad de sus productos. Cria también mucho ga-

nado de cerda. […]7”

6 Dolç Dolç, Miquel (coord.). Pobla, sa, Gran Enciclòpedia de Mallorca.Vol. XIII. Promomallorca, Palma. 1989-1997, pp. 184-209

7 Peña nicolau, Pere d’Alcàntara. Guia manual de las Islas Baleares con indicador comercial. Ed
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Una altra referència sobre la situació agrària de sa Pobla a finals de segle XIX 

(1972) la trobam gràcies a l’Arxiduc Lluís Salvador al llibre Les Balears descrites 

per la paraula i la imatge, Mallorca8. En aquest llibre podem trobar el valor de 

les finques que hi havia a sa Pobla i el tipus de cultius que hi havia:

Nom finques Valor en reals d’una hectàrea

Finques d’oliveres 33.000

Finques d’ametllers i figueres 25.500

Finques de garrovers 7.300

Vinyes 20.500

Finques de cereals i llegums 64.500

Terres de regadiu 58.000

Arbusts resinosos, brucs i altres 15.600

FONT: OLAÑETA, J. José. Les Balears descrites per la paraula i la imatge, Arxiduc Lluís Salvador.  
Promomallorca, Palma. Vol. III. pp 48-45

Com podem constatar, la vinya també tingué un pes important en l’agricultura 

de sa Pobla, arribant a haver-n’hi fins a 184 ha. el 1875. Aquest fet te una expli-

cació simple, ja que el 1860 França patí la plaga de la fil·loxera i la seva collita 

de vinya quedà destruïda. Degut a aquest fet, Mallorca en general experimentà 

un augment pel que fa a la seva demanda de vi. D’aquesta manera, s’augmentà 

la seva exportació i el conreu de la vinya esdevingué un negoci molt rendible. A 

sa Pobla podem apreciar aquest auge de la vinya comparant tres anys diferents. 

El 1818 hi havia una extensió de 83 ha., el 1860 passà a unes 142 ha. i el 1875, 15 

anys després, ja hi havia un total de 184 ha. Com a conseqüència d’aquest auge 

vinícola foren molts els cellers que sorgiren al poble, com ara els de ca l’amo en 

Jaume Socies, Can Mel, Can Melcior, Can Cotà, Can Lleveta, Can Marron, Son 

Marc, Can Verdal, Son Cladera, Talapi i altres més. Però, com en tot procés, la 

vinya mallorquina, i per tant poblera, patí un declivi a partir del 1891 amb l’arri-

bada de la fil·loxera. D’aquesta manera, s’acabà el període d’esplendor i s’hagué 

de canviar el tipus de cultiu per tal d’aconseguir rendibilitat a les terres, com ara 

el cultiu d’ametlers.

Un fet a destacar de l’agricultura de sa Pobla respecte de la resta de Mallorca és 

8 olañeta, J. José. Les Balears descrites per la paraula i la imatge, Arxiduc Lluís Salvador. Promomallorca, Palma. Vol. III. pp 48-45
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el tema de la propietat de la terra. Gràcies a la dessecació de s’Albufera, i a la pos-

terior parcel·lació, els pagesos poblers varen tenir l’oportunitat de poder accedir 

a la petita propietat. Aquest fet contrasta notablement amb la resta de Mallorca, 

ja que a sa Pobla el 73% de propietaris poblers eren pagesos, és a dir, que tan sols 

el 27% de propietaris eren grans terratinents. Anys després de la dessecació, el 

1872, la petita propietat ja esdevingué important, degut al fet que algunes pos-

sessions es parcel·laren totalment. La zona que es va parcel·lar més fou la de la 

marjal, com ara: Son Fornari, son Amer, Son March i Son Vivot entre altres.

Com ja he dit, l’agricultura de finals del segle XIX es caracteritzà per la seva mo-

dernització. Per tant, és en aquest moment quan s’inicia l’autèntic capitalisme 

agrari pobler. Podem afirmar això perquè es produeixen una sèrie de fets que 

ajuden a consolidar i a prosperar l’estructura agrària de sa Pobla. Per començar, 

es produeix una parcel·lació important de la terra provocant així l’increment de 

petites propietaris en terres molt productives. A més, es canvien els cultius tradi-

cionals per altres de major rendibilitat, com ara la patata, la vinya i les ametlles. 

D’aquesta manera, es començaren a cultivar productes que tenien més demanda 

al mercat exterior aconseguint així una major rendibilitat. D’altra banda, també 

ens trobam que es produeix una transformació en el sistema de cultiu, ja que es 

comencen a abandonar les tècniques tradicionals per tècniques més adients als 

nous cultius. És a partir d’aquí on sorgiran les primeres indústries agroalimentà-

ries, com ara els cellers i les farineres entre altres. El 1891 tenim constància grà-

cies a la Guia de las Baleares de Pere d’Alcántara Peña que a sa Pobla hi havia: 10 

fusteries, 8 magatzems de farina, 8 molins de vent, 5 cellers de vi, 5 sabateries, 4 

botigues, 4 ferreries, 3 tavernes, 3 farineres, 2 carnisseries, 2 fondes, 2 merceries, 

1 serradora, 1 ferreteria, 1 forn, 1 hostal, 1 fàbrica d’aiguardent9.

Un altre fet destacable per a la modernització de l’agricultura poblera és que 

el 1919, segons la revista Sa Marjal10, sa Pobla arribà a produir tres esplets per 

any, és a dir, s’introduí la rotació triennal amb productes molt rendibles econò-

micament. Aquesta idea fou introduïda inicialment per l’amo Guillem Beltran 

Crespí l’any 1894 a un hort de 5 quartons de Son March. Tot començà quan va 

notar que de les patates “ventureres” que quedaren a l’esplet de l’hivern a dins 

les mongetes es feren molt grosses. A partir d’aquesta observació, l’any següent 

9 Peña nicolau, Pere d’Alcàntara. Guia manual de las Islas Baleares con indicador comercial. Ed: J. Tous, Palma. 1891.

10 Perera SanSó, Joan. (1919).Crònica. Sa Marjal: Vol. VI, Tom XI, n.132, pàg.187 (31 octubre)
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sembrà les patates a dins l’esplet de les mongetes a propòsit, aconseguint així 

un gran èxit. D’aquesta manera, les terres de sa Pobla arribaren a produir tres 

esplets per any: l’esplet del blat o de les faves, el de les mongetes i el de les pa-

tates per a la tardor. A partir sobretot de 1904 són molts pagesos poblers que 

realitzaren aquesta pràctica.

També els mitjans de transport per a sa Pobla milloraren. És en aquest període 

quan arriba per primera vegada el ferrocarril al municipi. Això provocà una mi-

llora important per al poble, ja que s’aconseguí una major capacitat de comu-

nicació i comercialització entre altres pobles i Palma. A part del ferrocarril, a sa 

Pobla també hi havia l’existència dels carruatges o diligències. Segons l’Arxiduc 

Lluís Salvador, a sa Pobla el 1870 hi havia un total de 160 carruatges d’un cavall 

i 132 de dos cavalls, en total 292 carruatges11. Però la fita clau fou el 1878, més 

concretament el 24 d’octubre a les deu del matí amb l’arribada del primer tren 

a sa Pobla. Aquest dia els poblers reberen al tren amb una gran il·lusió, amb 

una gran expectativa decorant el poble amb pancartes, com ara: “La vila de la 

Puebla da la bienbenida a los que hoy le honran con su visita” i “El Ayuntamiento 

felicita a la junta de la Sociedad de Ferrocarriles de Mallorca”. D’aquesta mane-

ra, sa Pobla quedà connectada amb Palma amb un nou mitjà de transport, el 

ferrocarril. Tal fou l’èxit del ferrocarril en l’agricultura que en pocs anys s’hagué 

d’ampliar el magatzem per tal de poder cobrir la demanda de totes les mercade-

ries que sortien de sa Pobla cap a Palma.

L’extracció de l’aigua, el progrés pobler I
Com podem observar, els pagesos poblers entraren en una època de canvi, en 

una època de progrés continu. Després d’aconseguir la dessecació de l’Albufe-

ra hagueren de realitzar un altre tipus de tasca, la de treure l’aigua del subsòl 

per així poder regar. Tal com diu el vicari Perera en la seva revista Sa Marjal: 

sa principal font de riquesa dels pobles és l’agricultura; i lo que fertilitza més les 

terres és l’aigua12. Vet aquí la importància de l’obtenció de l’aigua per a la millora 

constant de l’agricultura. D’aquesta manera, es començaren a cavar pous i a ex-

treure l’aigua de la terra. Com que no hi havia màquines perforadores, s’hagué 

de treure la terra a mà fins a arribar al nivell de l’aigua subterrània.

11 Olañeta, J. José. Les Balears descrites per la paraula i la imatge, Arxiduc Lluís Salvador. Promomallorca, Palma. Vol. III. pp 732

12 Perera SanSó, Joan. (1917). Aigos de sa Pobla. Sa Marjal: Vol. VI, Tom XI, n.103, pàg.97
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Sa Pobla era el poble de Mallorca que tenia menys aigua, ja que tan sols hi podí-

em trobar uns 40 pous en total. Per aquest fet, només hi havia en aquell temps 

tres horts de regadiu. Una solució a aquesta falta d’aigua, segons Sa Marjal, hau-

ria estat el transvasament de l’aigua de la font de la possessió de Santiani, antiga 

possessió de Campanet que és a uns 8 kilòmetres de sa Pobla. A principis del s. 

XIX aquesta font se la coneixia com “sa font de D. Joan es foraster”. També Sa 

Marjal esmenta la font d’es Muntar, la qual no se sap on estaria (podria ser la 

de Bonnàber o la de Son Estrany). Però gràcies a la modernització del camp, els 

poblers amb el pas del temps aplicaren nous mètodes perquè aquesta situació 

precària canviés cap a millor. Tal fou l’èxit d’aquest canvi que el 1917 sa Pobla 

era uns dels pobles més rics de Mallorca.

A principis del s. XIX aquest fet canvià molt clarament, ja que passà a tenir unes 

8000 persones i uns 1200 pous i cisternes. El 1859 a sa Pobla hi havia un total de 

800 sínies. “L’any 1859 apenes sembraven mongetes, ja que tal sols produïen uns 

500 JEs”. Gràcies a la tasca de les sínies, les quals eren capaces de treure uns 200 

metres cúbics d’aigua cada dia, sa Pobla aconseguí tenir un total de 4000 quar-

terades de terra molt fèrtil per a l’agricultura.

Aquest procés va anar evolucionant amb el pas del temps. Les primeres ex-

traccions es feien amb eines molt simples. Sembla que, segons diu Bartomeu 

Payeras al llibre El cicle de l’aigua, la primera eina per treure aigua fou el bui-

dador. Aquest era com una mena de recipient de zinc, es localitzava a un cap 

del mànec llarg. D’aquesta manera, es treia l’aigua directament de la síquia i 

després es dipositava allà on es volia regar. La següent tècnica per treure aigua 

fou la de les llaunes. Amb aquesta ja ens trobam davant una pràctica més avan-

çada, la qual consistia en la instal·lació d’una mena de trípode de tres pals d’uns 

tres metres d’alçada que estaven fermats a la part superior, mentre que a la part 

inferior estaven estesos. D’aquesta manera, el centre d’aquest coincidia amb el 

clot que s’havia cavat anteriorment per tal de treure aigua. Després es col·locava 

una politja a la part superior que subjectava dues llaunes d’uns 15 litres cadas-

cuna. Gràcies a això, s’aconseguí una extracció d’aigua continuada, ja que quan 

una llauna baixava per treure aigua, l’altra pujava amb plena d’aquest líquid tan 

apreciat per al cultiu.

El següent pas cap al progrés fou la introducció de la sínia, la qual fou introdu-

ïda l’any 902 pels musulmans. Era una màquina per elevar aigua subterrània 
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composta d’una roda horitzontal amb barrerons, moguda per una bístia que fa 

voltes a l’entorn de la sínia. Amb els barrerons engraen les pintes o barretes d’una 

roda vertical que, en rodar mou una sèrie de cadufs disposats al llarg d’un rest o 

cadena sense fi, la part inferior de la qual va submergida dins l’aigua del pou on 

la màquina està instal∙lada13.

Però les sínies no bastaven per treure l’aigua de certa fondària, ja que era un sis-

tema rudimentari de regadiu que sols era òptim per a les terres baixes. D’aques-

ta manera, es feia necessari poder treure aigua de les terres més altes, per tal de 

tenir pous rendibles i profitosos14. És aquí on entra en joc el molí d’aigua el 1885.

El molí és una màquina que aprofita la força del vent per fer moure un complicat 

sistema de peces que acaba en una bomba que treu l’aigua subterrània. El molí 

està untat sobre una torre que pot tenir forma rodona o quadrada i fins i tot de 

forma octogonal. La seva finalitat és d’elevar el molí per tal de captar el vent amb 

la màxima capacitat. Ha d’estar situat en paratges que no tinguin obstacles que 

dificultin el pas lliure del vent. Quasi aposta per les planes marjals pobleres15.

La introducció del molí de vent a sa Pobla possiblement és degut a la influència 

d’un enginyer holandès, Paul Bouvij. El 1846 introduí el primer molí de vent a 

Mallorca per dessecar el Prat de Sant Jordi. Posteriorment, es creu que visità 

l’Albufera per iniciar la tasca de dessecació, però per falta de capital no realitzà 

res. Podria ser que un dia d’aquestes visites aconsellés als poblers la instal·lació 

de molins de vent per treure aigua. El primer que es construí a sa Pobla fou el 

1885 a càrrec de Tomeu Pericàs, Borneta, a Can Culenrere, que tenia les veles 

de lona. D’aquesta manera, tal com diu A. Ballester, Tomeu Borneta fou el pre-

cursor de tot un seguit de molins, els quals modificaran el paisatge i l’economia 

de sa Pobla.

El 1889 trobam el segon molí a sa Marjal de sa Pobla a càrrec de Nicolau Socies, 

Guixa, a Son Gallina, ja amb un ramell de fusta. El 1890 trobam el de Sebastià 

Crespí, de na Xino, a Son March; i el 1892 se’n construïren dos més a Vinromà 

i a es Ravell Pla, propietat de Francisco Planes i Joan Socies, Campets. En total 

13 PayeraS comaS, Bartomeu. El cicle de l’aigua. Ajuntament de sa Pobla, sa Pobla. 2004.

14 Íbid

15 BalleSter, Alexandre. El clam dels molins. A: Retalls de la memòria. Albopàs, sa Pobla. 2000.
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es creu que el 1917 ja hi havia uns 340 molins, els quals tenien com a mitjana la 

capacitat de poder treure uns 122 metres cúbics d’aigua cada dia16.

I és que A. Ballester ja ho diu: la història dels molins de la marjal de sa Pobla és 

un episodi de lluita i treball, d’esplendor i decadència17.

L’associaccionisme agrari a finals del segle XIX
Com podem veure, el pes del sector agrari a sa Pobla a finals del segle XIX era 

molt significatiu. Degut aquest fet quan arreu de Mallorca a partir del 1881 s’im-

pulsà la creació d’associacions, com ara cooperatives, societats de consum i de 

socors mutus, a sa Pobla el 1895 es fundà La Constancia. Aquesta associació 

agrària era una societat de socors mutus i el seu objectiu era proporcionar, als seus 

socis, socors i instruccions d’esbarjo obtinguts amb el tracte mutu18. El seu primer 

president fou Josep Aguiló Cortès. Per tal de poder entrar en aquesta associació 

agrària s’havia de ser major de 20 anys i no tenir més de 50 anys, tenir bona 

salut i ser natural de sa Pobla. Els casos en què cobraven els associats eren dos: 

en cas de malaltia, els primers tres mesos cobraven 1 pesseta al dia i, en cas de 

defunció, els hereus rebien 20 pessetes per les despeses. Aquesta societat es va 

mantenir fins al 1960.

L’AGRICULTURA DE SA POBLA A PRINCIPIS DE S. XX, 1900-
1936

L’extracció de l’aigua, el progrés pobler II

Eclosió del molí de vent
Com he esmentat a l’apartat anterior, els molins de vent es començaren a cons-

truir a partir de 1885. Però no serà fins a principis del s. XX quan es produeixi la 

instal·lació massiva a sa Pobla. A partir de l’any 1911 ja veim com sa Pobla expe-

rimenta un canvi paisatgístic espectacular, ja que en poc temps el ferrer Jaume 

Gelabert, segons la revista Sa Marjal, havia arribat a construir uns 143 molins 

més. Un altre ferrer que també en muntà molts fou Joan Trobat, amb 47 molins i 

Joan Grau, Eixut, amb uns 50 molins més. En total es creu que el 1917 ja hi havia 

16 BalleSter, Alexandre. El clam dels molins. A: Retalls de la memòria. Albopàs, sa Pobla. 2000. Et Sa Marjal.

17 Íbid

18 calDéS cerDà, Joan Miquel. L’associaciionisme a sa Pobla durant la II República. A: XIX Jornades d’Estudis Locals, El Moviment 
Associatiu a les Illes Balears. Institut d’Estudis Baleàrics, Palma. 2001. pp. 413-423.
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uns 340 molins, els quals tenien com a mitjana la capacitat de poder treure uns 

122 metres cúbics d’aigua cada dia. Però la millora en l’obtenció d’aigua no aca-

bà aquí, sinó que això tan sols era el principi d’un llarg camí cap a la prosperitat 

econòmica de la vila de sa Pobla19.

Motor d’explosió
L’aigua és la principal font de riquesa que té la vila de sa Pobla, ja que “conver-
teix les terres més primes i rocoses en terres grosses i fèrtils com les de sa marjal. 
Aquesta frase defineix amb senzillesa perquè l’extracció d’aigua és tan impor-

tant per al municipi.

D’aquesta manera, sa Pobla mai no es conformà a l’hora d’extreure aigua del 

subsòl. Sempre s’intentava innovar, reduir costos i aconseguir una major rendi-

bilitat als pous. És degut a aquests fets que a partir del 1914 s’introduí el motor 

d’explosió per treure aigua. Gràcies a la revista Sa Marjal i a la seva crònica deta-

llada podem observar com fou el procés de la introducció del motor d’explosió 

al món agrari de sa Pobla.

Com ja he esmentat, la revolució dels motors s’inicià el 1914 amb la instal·lació 

del primer motor de benzina per tal de treure aigua. Més concretament fou al 

maig del 1914 i fou a càrrec de Rafel Torres a la finca de Son Tut. Aquest motor 

era de la marca Vellino i amb ell es podien regar uns 30 quartons de mongetes. 

El segon pagès pobler a instal·lar un motor de benzina fou Miquel Planes al ma-

teix any. Ja l’any següent, el 1915, s’instal·laren entre 3 o 4 motors més. Aquest 

fet constata l’interès que tenia el pagès pobler en la millora constant de la pràc-

tica agrària. De fet, no només s’instal·laren motors de benzina, sinó que també 

hi hagué motors de “carburo” i motors elèctrics, els quals donaren un molt bon 

resultat. En total, segons Sa Marjal, es creu que el 1916 hi havia uns 19 motors 

de benzina i uns 7 motors elèctrics en marxa per tota la marjal de sa Pobla. El 

primer motor elèctric l’instal·là l’enginyer Bartomeu Comas Socies, el qual s’en-

carregà de les futures instal·lacions d’aquests motors. El primer motor elèctric 

tenia una potència de 5 cavalls i era capaç de treure 500 litres d’aigua per minut, 

és a dir, uns 30 metres cúbics per hora o uns 360 metres cúbics per dia. Però avi-

at aquest motor quedà obsolet, ja que es passà a un motor elèctric de 10 cavalls 

de potència, el qual era capaç de poder treure uns 700 metres cúbics cada dia. 

El 1917 ja hi havia un total de 31 motors elèctrics. Però aquesta fita encara s’in-

19 PERERA SANSÓ, Joan (1917). Aigos de sa Pobla. Sa Marjal: Vol. V, Tom IX, n.103, pàg.97
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crementaria, ja que Joan Planes comença a instal·lar a la finca Can Bonafús un 

motor de major potència, d’uns 25 cavalls que anava amb gas pobre. D’aquesta 

manera, el motor de gas pobre era capaç de treure 1900 litres per minut i més 

1600 metres cúbics d’aigua per hora.

Però qui administrava l’electricitat a aquests motors? Doncs la resposta és que 

tots aquests motors eren alimentats per la central d’Energia Eléctrica Balear 

d’Alcúdia a través d’una línia d’alta tensió i de quatre casetes de transformació 

elèctrica que donen corrent directa als motors. Els seus preus oscil·laven entre 

6 i 7’5 duros per quartó. Una altra cosa destacable és que donava gran facilitats 

a l’hora de pagar20.

En resum, sa Pobla el 1917, entre molins, sínies, motors de benzina i motors 

elèctrics treia un total de 460.000 metres cúbics d’aigua per dia, dels quals es 

repartien d’aquesta manera 2000 sínies, que treien 400.000 m3 cada dia, 340 mo-

lins representaven 40.000 m3 i 55 motors que treien 20.000 m3. Les dades sobre 

els molins foren extretes dels coneixements dels ferrers de l’època, mestre Gela-

bert, mestre Trobat i mestre Grau; i les dels motors foren gràcies a l’enginyer Sr. 

Comas, el qual es cuidava de tot el manteniment elèctric.

Degut a la facilitat d’extracció d’aigua en les terres pobleres, el 1918 veim que 

aquestes terres s’havien revaloritzat bastant. Un clar exemple d’aquest fet és un 

cas que podem veure a Sa Marjal: l’amo en Toni al voltant de l’any 1868 pagà 

2000 duros per 30 quarterades a la finca de Can Marron. El 1918 aquesta matei-

xa propietat estava valorada per uns 40.000 duros21.

Una altra novetat és l’aplicació d’un motor a una antiga sínia, a càrrec de Joan 

Franch Socies. Això es realitzà el 1917, però el 1919 encara es fa una passa enda-

vant, ja que Rafel Torres Cladera va instal·lar un motor elèctric de 3 cavalls a una 

sínia amb “dos rests” (cada un dels quals duia 70 “cadufs de test”, és a dir, 140 

cadufs). La sínia tenia una mida de 15 metres i com a resultat d’aquesta innova-

ció s’arribà a treure més de 1000 litres d’aigua per minut. Un cop estreta l’aigua, 

després una bomba de pistó de 35 cm de diàmetre i un altre motor elèctric de 

13 cavalls mou l’aigua per tal de regar el camp. Aquest mètode era més rendible 

que l’anterior, ja que no es produeix tanta força de resistència. Degut a aquest 

20 Perera Sansó, Joan (1917). Aigos de sa Pobla. Sa Marjal: Vol. V, Tom IX, n.103, pàg.9

21 Perera Sansó,, Joan (1918). Crònica. Sa Marjal: Vol. V, Tom X, n.118, pàg.156 (10 agost
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èxit, s’instal·laren més sínies amb motors elèctrics, com ara Jaume Reinés, Neca, 
en el Camp del Pont.

Un altre sistema d’extracció d’aigua fou el de la família Socies i Caimari, el qual 
consistia en la instal·lació d’un motor elèctric de 15 cavalls a una caseta. Aquest 
treia un torrent d’aigua que anava a parar a un gran safareig. Després es feia 
servir aquesta aigua per poder regar una gran quantitat de quartons. L’inconve-
nient d’aquest sistema és que generava molt de renou.

Però la innovació no acabà aquí. Un altre sistema fou el de Joan Planes que 
instal·là a la finca de can Bonafús un motor de gas pobre de 30 cavalls, sistema 
Körting, el qual movia tres bombes de 40 cm que treuen 2500 litres per minut. 
Després aquesta aigua anava a parar a un gran safareig, el qual la distribuïa a 
10 horts de 10 quarterades mitjançant canonades. Després, per poder regar els 
horts, tan sols s’havia d’obrir una aixeta de la troneta d’aigua, de la qual sortia 
l’aigua a una gran pressió. Gràcies a aquesta nova tècnica es podia regar al ma-
teix temps 10 quartons des d’una mateixa font.

La revista Sa Marjal ens fa una descripció detallada d’aquest procés de moder-
nització. Tal és aquesta descripció que podem sabre de quina tipologia era cada 
motor i quina capacitat de treure aigua tenien cada un. El 1919 ja hi trobam una 
gran quantitat de motors, dels quals els que més destaquen són: 1) Motor ale-
many de 16 cavalls que mou 3 bombes de 25 cm i rega 30 quartons a Son Pons, 
propietat de Jaume Comas. 2) Màquina de vapor de 6 cavalls que fa rodar una 
sínia de ferro a ses Rotes de la Vila. 3) Motor de gas pobre, sistema Otto, de 14 ca-
valls que duia 2 bombes de 30 i 35 cm de diàmetre i era capaç de regar 26 quar-
tons, propietat d’Ignasi Planes Serra a Can Peu Blanc. 4) Motor de carbur de 4 
cavalls, sistema Reix, conjuntament amb la construcció d’un molí que en lloc de 
tuberia va amb un “cupet”, el qual economitza la força i dóna un gran augment 
d’aigua que rega 28 quartons, propietat d’Ignasi Planes Serra. 5) Motor de gas 
pobre, sistema Crossley, de 18 cavalls que mou 2 bombes de 30 cm de diàmetre 
que reguen 25 quartons, propietat de Vicenç Rosselló a una finca del camí de na 
Pontons. 6) Motor de gas pobre de 30 cavalls que mou tres bombes de 40 cm per 
regar 40 quartons, propietat de Toni Forteza a sa Canova). 7) Motor de gas pobre 
de 14 cavalls que mou tres bombes de 20 cm per regar 36 quartons, propietat de 
Macià Rebassa a Son Vivot. 8) Molí amb una bomba de 50 cm, propietat de Toni 
Cabanelles a can Bonafús22.

22 Perera SanSó, Joan (1919). ¡Mes aigo! Sa Marjal: Vol. VI, Tom XI, n.129, pàg.13
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Som davant un fet progressiu que encara no s’ha acabat. A part dels motors es-
mentats a diferents articles de Sa Marjal, podem observar que el 1921 aquest 
nombre encara augmentà de manera notable. Es fa referència d’un total de 17 
motors elèctrics més, amb una potència major que els motors dels anteriors 
anys. A més, trobam tot un seguit d’altres instal·lacions menors que són incal-
culables en aquests moments. De fet, tan sols el 1927 s’instal·laren més de 100 
nous motors. D’aquesta manera, ja trobam motors de 20 o 30 cavalls de po-
tència capaços de regar entre 70 i 100 quartons al mateix dia. Un clar exemple 
d’aquest progrés és el cas de Rafel Torres, el qual canvià el motor instal·lat a son 
Tut el 1919 per un altre motor de major potència. Passà d’un motor de 3 cavalls 
a un de 20 cavalls, sistema Körting, capaç de posar en moviment tres bombes de 
30 cm i 2 sínies de doble rest.

En conclusió, podem dir que la introducció del motor d’extracció al món agrari 
de sa Pobla fou l’element que faltava per aconseguir l’èxit agrícola. D’aquesta 
manera, es passà de dependre de l’escassa eficiència de les sínies i de les altera-
cions del vent, amb els molins, a tenir una gran quantitat d’aigua en qualsevol 
moment, gràcies als motors. A més, varen permetre l’extracció d’aigua a grans 
quantitats i la possibilitat de poder conrear finques de petita extensió. D’altra 
banda, també podem dir que la seva instal·lació era molt senzilla i aviat la inver-
sió feta es recuperava. Només bastava a tenir un pou, construir una petita casa 
i instal·lar-hi el motor amb una bomba centrífuga. D’aquesta manera, molts fo-
ren els propietaris de petites finques que es posaren d’acord per aprofitar una 
sola instal·lació d’aquestes característiques. Així doncs, es repartien les despe-
ses i els dies que els tocava regar a cada propietari.

Una frase que resumeix molt bé aquest procés tan llarg i dur és la que pronuncia 
el vicari Perera a Sa Marjal definint els poblers com a màrtirs del treball. Aquest 
text diu així: “Els màrtirs del treball, els quals són els poblers, fent pous i sínies 
i molins i motors de mil classes, i safareig i canals, i segant i regant, i batent i 
sembrant…23”. 

Introducció de maquinària agrícola i millores tècniques
Tal com passa amb el procés d’extracció de l’aigua, el pagès pobler es caracte-

ritzà per la seva adaptació al nou temps i a la seva capacitat de superar-se any 

rere any.

23 PERERA SANSÓ, Joan (1921). ¡Molta més aigo! Sa Marjal: Vol. VII, Tom XIII, n.155, pàg.153
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Un element a destacar és l’adaptació del mercat. A partir de l’arribada de la fil-

loxera el 1891, sa Pobla canvià els seus cultius per altres que eren més rendibles, 

per productes que tenien més sortida al mercat. Aquest és el cas del cultiu dels 

ametllers, de l’arròs, de la mongeta i, com no, de la patata. De fet, també s’inten-

tà sembrar tabac a la finca de son Tut a càrrec de Rafel Torres, però no tingué 

èxit24. D’aquesta manera, entre finals del s. XIX i principis del s. XX es produí una 

autèntica transformació pel que fa al sistema de cultius, ja que es desplaçaren 

els conreus tradicionals per altres de nous acompanyats de millores tècniques. 

Gràcies a aquesta adaptació, l’agricultura del municipi experimentà un gran 

desenvolupament arribant a crear una indústria agroalimentària. Aquest fet es 

reflecteix el 1920 quan els principals productes agrícoles eren les patates, mon-

getes, arròs, hortalisses i cereals.

Pel que fa a la introducció de la maquinària en el món agrari, podem afirmar 

que el 1910 trobam la primera màquina de porgar blat25. Tres anys després, el 

1913, ens trobam que també hi hagué una altra màquina de porgar blat. Sa Mar-
jal ens informa que: la Caixa Rural tenia una màquina, sistema Riutort, que per-
metia batre cada dia uns 44 “cavallons”; mentre que per persona se sol batre per 
dia uns 4’526. En aquesta darrera frase podem veure com la pagesia ja s’adonava 

de quin era el camí a seguir per tal d’aconseguir el progrés. El 1919, més concre-

tament al 6 d’octubre, s’instal·là un nou motor sistema Körtinc de 30 cavalls al 

camí de Muro per poder pelar arròs. També s’instal·laren alguns jocs de moles 

per poder fer farina27. Al mateix any a sa Pobla ja hi havia 3 peladores d’arròs: la 

d’en Torrella de s’Albufera, la d’en Beia i la des Valencià. Com podem veure, la 

primera dècada del s. XX s’introduïren les primeres màquines, les quals servi-

en per porgar blat i per pelar arròs. Però no serà fins a partir de la dècada dels 

anys 20 quan es produeixi la introducció de tractors al camp pobler. D’aquesta 

manera, el 1922 Rafel Torres fou el primer agricultor que emprà un tractor per 

llaurar a la marjal de sa Pobla. Aquest era un tractor, sistema Cleverland, de 20 

cavalls de força28. A més, a partir del 1921-22 s’introduí l’arada amb rodes i pales.

24 PERERA SANSÓ, Joan (1927). Crònica. Sa Marjal: Vol. X, Tom XIX, n.228, pàg.186 (4 novembre)

25 PERERA SANSÓ, Joan (1910). Crònica. Sa Marjal: Vol. I, Tom II, n.23, pàg.173 (26 setembre)

26 PERERA SANSÓ, Joan (1912). Crònica. Sa Marjal: Vol. II, Tom IV, n.64, pàg.128 (4 juny)

27 PERERA SANSÓ, Joan (1919). Crònica. Sa Marjal: Vol. VI, Tom XI, n.131, pàg.174

28 PERERA SANSÓ, Joan (1922). Crònica. Sa Marjal: Vol. VII, Tom XIV, n.167, pàg.159 (22 agost)
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Però la modernització del camp no acaba amb la seva mecanització, sinó que 

també hem de tenir en compte les millores tècniques, les quals ajuden a millo-

rar la productivitat. D’aquesta manera, amb el pas del temps a poc a poc moltes 

foren les feines que desapareixen. Un clar exemple d’aquest fet és que la tasca 

de cavar la terra va desapareixent, així com també la pràctica de fer formiguers, 

ja que són molts els marjalers que prefereixen més els adobs químics. Tal és 

l’èxit dels adobs químics que un dia, al moll d’Alcúdia, hi havia uns 200 carros 

poblers per transportar aquests adobs. L’any 1911 Sa Marjal esmenta que tots 

els marjalers poblers adoben químicament les seves terres. Qui sap els vagons 

que en aquest any han duit aquests adobs!29 També als anys 20 es produeix un 

altre fet destacat. Aquest és el sistema de rotació de cultius, el qual permetia fer 

tres collites a l’any. fou un procés proguessiu, ja que primerament es començà 

combinant la sembra de patates amb la de les mongetes30. 

D’aquesta manera, s’aconseguia un major aprofitament de la terra i una major 

productivitat. Però aviat es combinaren altres tipus de cultius, com ara l’arròs, 

els moniatos o els cacauets.

Com veim, l’agricultura de sa Pobla va esdevenir capdavantera en tot Mallorca. 

Tal fou el seu èxit amb l’extracció d’aigua i amb les millores tècniques que foren 

moltes les comissions agrícoles d’altres pobles que visitaren sa Pobla per tal de 

poder aprendre aquestes innovacions tècniques31. Un exemple d’aquest fet el 

trobam a Sa Marjal, n. 193: ara són agricultors de Manacor, els quals han vol-

gut veure els avanços sobre els motors. Han xerrat amb en Rafel Torres i Antoni 

Torrens, Mama. Ja han començat a posar motors i molins a Manacor, a Biniali i 

a altres pobles. Visca el treball, visca el progrés, visca l’aigua que ha convertit sa 

Pobla de la més pobre a la més rica vila de Mallorca!

La patata Kidney, la llavor del progrés, 1927
Sa Pobla i la patata durant el s. XX varen anar junts de la mà. De fet, quan un es-

menta el mot “patata”, la majoria de mallorquins l’associen a sa Pobla, ja que la 

història econòmica i empresarial de sa Pobla a partir del s. XX ha estat associada 

al món de la pagesia, i més concretament en el cultiu de la patata.

29 PERERA SANSÓ, Joan (1911). Crònica. Sa Marjal: Vol. II, Tom III, n.25, pàg.13 (10 desembre)

30 PERERA SANSÓ, Joan (1918). Crònica. Sa Marjal: Vol. V, Tom X, n.119, pàg.174

31 PERERA SANSÓ, Joan (1922). Crònica. Sa Marjal: Vol. VII, Tom XIV, n.163, pàg.95
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Anteriorment, he esmentat que el cultiu de la patata ja era present a sa Pobla, 

però només era bàsicament per al consum propi i no pas per a la comercialit-

zació. Gràcies a Sa Marjal, ja el 1909 sabem que els poblers interactuaven amb 

aquest cultiu, ja que sabien que com més nova era la llavor, major productivitat 

tenia la terra. Degut a aquest fet, cada any renovaran les patates, anomenades 

les “foresteres”. Al mateix any, també es coneixia un gran nombre de varietats 

de patates, les quals les més apreciades eren la patata groga, grossa, farinosa 

i sabrosa que no es desfeia per molt que es bullís. La varietat mallorquina era 

una d’aquesta varietat. Però no serà fins al 1910 quan es comenci a generalitzar 

el seu consum i la seva importació. De fet, el 1909 ja tenim constància que cada 

dia el ferrocarril se n’anava carregat de patates cap a Palma32.

La dècada de 1920 a sa Pobla esdevindrà un període clau per a la història eco-

nòmica del municipi, ja que es produí un altre fet important per a la prosperitat 

agrícola. És a partir d’aquesta dècada quan es produeix el primer gran impuls 

per a la comercialització de la patata. El 1922, segons conta el vicari Perera a Sa 

Marjal33: “Més d’un milló de Kg de patates se’n ha portat el tren durant el mes de 

maig que han valgut més de 200.000 psts, i al tren més de 900.000 pts pels fletes: i 

això tan sols serà cosa d’una tercera part”.

Però aquest fet no acaba aquí. El 1924, Pere Antoni Aguiló procedent d’un viatge 

a Mataró va dur per primera vegada la llavor de patata Royal Kidney a sa Pobla. 

En veure l’èxit de tenia aquest cultiu a Mataró, va decidir fer el mateix al seu mu-

nicipi natal. Així doncs, el mateix any exportà 25 tones de patates a Liverpool. 

Davant aquestes expectatives tan bones, el cultiu de la patata incrementà de 

manera sorprenent. Així doncs, se sembraren 200 tones, és a dir, unes 70 ha per 

tal de collir 1000 tones de patates. Aquesta serà la llavor més famosa de la histò-

ria de l’agricultura poblera, ja que a partir de la seva collita es començarà a ex-

portar la patata cap a l’exterior de l’illa. Fou d’aquesta manera com el 1925 es va 

realitzar la primera exportació de patates cap al mercat anglès amb un total de 

25 tones convertint així amb la família de Can Pere Antoni Aguiló amb el primer 

portal exportador de patata poblera. A partir d’aquest fet, sa Pobla es va veure 

afavorida econòmicament. El 1926, més concretament al 6 de maig Sa Marjal es 

fa ressò d’aquest fet, ja que diu que “Venint de Crestatx es troba tota una filera de 

32 PERERA SANSÓ, Joan (1909). Crònica. Sa Marjal: Vol. I, Tom I, n.8, pàg.145 (24 juny)

33 PERERA SANSÓ, Joan (1922). Crònica. Sa Marjal: Vol. VII, Tom XIV, n.164, pàg.108 (1 juny)



[ 229 ]

L’AGRICULTURA DE SA POBLA DURANT EL S. XIX I INICIS DEL S. XX

carros poblers carregats de patates. Aquests carros havien de traginar les patates 

a les esquadres angleses del Atlàntic i Mediterrani, però a causa del mal temps 

hagueren d’anar al port de Palma.”

Un cop iniciat aquest nou procés de conquesta del mercat anglès, a sa Pobla 

sorgiren multitud d’associacions i cooperatives per tal d’ajudar l’agricultor po-

bler. Una mostra d’aquest fet fou al 1929 amb la fundació de la Protectora Agrí-

cola Poblense, la qual importà 1000 tones de llavor de patata.

Altres productes agroalimentaris
Sa Pobla no només són patates, ja que també hi hagueren altres cultius que tin-

gueren importància. Aquest és el cas de l’arròs i de les mongetes, els quals tam-

bé tenien una comercialització rellevant.

L’arròs és un dels cultius que tingueren més rellevància, a més de la patata. La 

introducció de l’arròs a sa Pobla es produeix a principis de segle quan Joaquin 

Gual de Torrella, propietari de l’Albufera, arrendà aquesta a una companyia 

anomenada Agrícola Industrial Balear. Com que l’agricultura de sa Pobla sem-

pre ha anat acompanyada de la mecanització, el 1909 a sa Pobla hi havia tres 

peladores d’arròs: a l’Albufera hi havia la del senyor Gual de Torrella, la d’es Va-

lencià i la d’en Bea Contarellas. Tal fou l’èxit de l’arròs que avui en dia encara en 

molts de llocs de Mallorca és conegut i respectat. L’arròs produït a sa Pobla se’l 

coneix de diverses maneres, com ara: arròs bomba, arròs pobler o bombet entre 

altres noms.

Pel que fa a les mongetes podem dir que fou uns dels conreus d’hortalissa més 

importants. Tal fou el seu èxit que molts pagesos substituïren els seus antics 

cultius tradicionals per aquestes. Un exemple d’aquest fet el trobam a Sa Mar-

jal, n. 119: Arrabassen figueres, ametlers i les poques vinyes que queden per tal de 

sembrar mongetes.

L’associacionisme agrari a principis de segle i durant la II 
República
Com hem vist fins aquí, sa Pobla, a principis de segle s’havia convertit en un 

poble on l’agricultura tenia un paper rellevant en la seva economia. D’aquesta 

manera, gràcies a la dessecació de l’Albufera, la seva posterior parcel·lació, la 

creació de noves terres de regadiu i la implantació de nous cultius més pro-
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ductius i rendibles es creà una petita indústria agroalimentària que esdevindrà 

clau per a la prosperitat del municipi. Aquest fet, també va anar acompanyat 

de la creació de diverses associacions agràries, les quals tenien l’objectiu comú 

d’aconseguir un major desenvolupament del sector agrari pobler. Són un exem-

ple d’aquest fet les següents associacions: Sindicat Agrícola de sa Pobla, Caja de 

Ahorros y Montepio, Caja Auxiliar Agrícola de Crédito Mútuo, Foment Agrícola 

de sa Pobla i la Protectora Agrícola Poblense.

Durant l’etapa de la II República, a sa Pobla també sorgiren altres associacions 

agràries. En aquest cas però eren societats patronals, cosa que es contraposa 

en l’anterior etapa d’associanisme. D’aquesta manera, la gent més acomodada 

del municipi es decidí a crear societats per tal de defensar els seus interessos 

i les seves propietats davant l’amenaça de les reformes republicanes. Són un 

exemple d’aquest fet les següents associacions: La Poblense, Arrendatarios de la 

Puebla i Unión Agrícola Poblense.

CONCLUSIONS

Com hem pogut veure, el progrés agrari de sa Pobla ha tingut una sèrie de temes 

cabdals. Primerament, s’ha de destacar el paper que tingué la dessecació de 

l’Albufera i la seva posterior parcel·lació. Això suposà que els poblers pogueren 

adquirir les seves terres a un baix cost. A partir d’aquí comença l’autèntica his-

tòria per a sa Pobla, ja que es començà a extreure l’aigua del subsòl aconseguint 

augmentar la productivitat de la terra. La segona meitat del s. XIX destacaren 

les sínies i els molins. Al s. XX fou es caracteritzà per la seva modernització amb 

la introducció dels motors d’explosió per tal d’extreure aigua i l’exportació de la 

patata al mercat londinenc.

Degut a la importància del sector de l’agricultura, foren vàries les associacions 

que sorgiren. Però trobam diferències respecte als dos segles anteriors. Per una 

banda, al s. XIX l’associacionisme fou una societat de socors mutus i el seu ob-

jectiu era proporcionar als seus socis socors i instruccions d’esbarjo obtinguts 

amb el tracte mutu. Per altra banda, al s. XX el motiu fou vari, ja que fou mit-

jançant l’agrupació de petits i grans propietaris per defensar els seus interessos 

i ajudar-se mútuament.

Finalment, aquests dos segles explicats són cabdals per a la història del muni-
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cipi de sa Pobla. L’agricultura per a sa Pobla es va convertir el sector econòmic 

més important per al s. XX. De fet, actualment segueix sent la principal font de 

riquesa, gràcies a l’exportació de la patata al mercat exterior. Per tant, per poder 

comprendre aquest progrés econòmic es fa necessari anar fins als orígens del 

sector agrari pobler, és a dir, com era i com s’articulava l’agricultura de subsis-

tència i quins foren els canvis que propiciaren el pas cap a una agricultura de 

caràcter purament capitalista.
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INTRODUCCIÓ

L’església parroquial de Sant Antoni Abat de sa Pobla mostra a la veneració dels 

seus fidels devots des de l’any 1630 i actualment, des del seu Presbiteri, al mur 

lateral de l’epístola, el quadre de gran format sobre el “Traspàs celestial del Beat 

Ramon Llull”, obra de Miquel Bestard i Cirer, (1592-1633), un dels millors pin-

tors de l’Illa. Representa simbòlicament, la fita central i decisiva de la vida. Ho fa 

amb la dicotomia: Passar d’una vida humana, la dimensió terrenal que s’acaba, 

a una vida transcendent i espiritual que mai fineix i coronada de felicitat vora 

els seus. Encara que la Verge Maria i l’Infant Jesús presideixen l’escena ho fan en 

honor a Ramon Llull. Conseqüentment, l’obra pertany a la nombrosa iconogra-

fia lul·liana de Mallorca i en concret, de M. Bestard.

Ramon Llull (1232-1316) nasqué a Palma poc després de la Conquesta de Ma-

llorca per Jaume I, 1229, i de la seva incorporació a la Corona d’Aragó, als en-

torns actuals de la Plaça Major i les seves despulles descansen a la Basílica de 

Sant Francesc de Ciutat. El sarcòfag fou obrat per l’escultor Francesc Sagrera, 

l’any 1492.1 

Els punts de referència de Ramon Llull en relació a la seva vida i a la seva obra a 

Mallorca, són: Palma: La Plaça Major, l’Almudaina, la Seu, les esglésies de Santa 

Eulàlia i Sant Francesc, el Monestir de La Real i Porto Pi. I a la Part Forana: Ran-

da i Miramar. Escrigué 280 obres en ca talà, llatí i àrab. Se li han atorgat els títols 

i els sobrenoms, de: Doctor Il·luminat, sobretot, i el de: Doctor Inspirat.

Poc després de la seva mort, escassament aclarida, fou venerat, sobretot, a Ma-

llorca, com a màrtir, sant i doctor. Bastarà recordar, els altars, retaules, imatges, 

pintures, llibres…, que ens han llegat les esglésies, els arxius, les biblioteques, 

la litúrgia, el santoral i la història. Per aquest motiu, per “el culte immemorial” 

fou declarat: “Beato”, saltant-se els tràmits oficials. I així, cada 27 de novembre 

a l’Església de Mallorca se celebra la festa litúrgica del Beat Ramon Llull. Efec-

tivament, com he pogut comprovar, moltes esglésies de Mallorca, entre altres, 

sa Pobla, des de temps antics, reten culte a les imatges del Benaventurat Ramon 

1 Francesc Sagrera (ca. 1432-1509) era el fill segon de Guillem Sagrera,(1380-1456). Fou prevere, arquitecte i escultor. L’any 
1492, traslladaren les restes del màrtir, de la Sagristia de Sant Francesc a la capella actual.
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Llull,2 malgrat les prohibicions i greus amenaces d’Excomunió Major “ipso fac-

to” si no es retiraven les imatges, les figures, els retrats i les estampes de Ramon 

Llull de les esglésies.3

L’esmentat quadre forma part del Patrimoni Artístic i Cultural de la Vila i, per tal 

motiu, a més del religiós, voldria que es conegués, també en perspectiva històri-

ca i així, estimular els pensaments, els afectes i l’estima de tots nosaltres, creant 

consciència de poble. 

Ramon Llull és el mallorquí més savi, més sant, més il·lustre i més universal 

de la nostra història i és el personatge central del quadre i el seu protagonista, 

acompanyat, entre altres màrtirs, dels sants mallorquins, Sant Guillem Cabrit 

i Sant Guillem Bassa (+1286).4 Celebrat “l’Any Llull” i recentment clausurat de 

forma solemne i multitudinària a la Seu, el dia 27 de novembre de 2016, presidit 

pel cardenal A. Amato, me serveix de pretext i ocasió per festejar l’esdeveni-

ment, donar a conèixer i sensibilitzar al poble vers el Patrimoni Artístic i Cultu-

ral nostrat.

DESCOBERTA

Puc aplicar, una vegada més, sense por d’equivocar-me, l’aforisme savi: “Qui 

cerca, troba”. 

Obviant algun geni, que acurça el camí, perquè ell “no cerca, troba”… I quina 

sort!.

A la tardor de l’any 2013, cercant informació sobre el pintor valencià, Joaqu-

2 Cal dir, que Ramon Llull amb la seva intensa i extensa vida i obra també ha tingut enemics declarats. El més destacat per les 
seves insídies i poder fou l’inquisidor dominic,N.Eymeric.(1320- 1399). Per tal motiu, el rei Pere el Cerimoniós,(1319-1387), 
l’expulsà del seus regnes. (1383).

 B.S.A.L.:1887. Gelabert,M.: “Iconografía de R.Llull”.- Catálogo de las imágenes…- (La Puebla. 78). Pàgs.:130-131. ”Hay una 
pintura sobre tabla”…Nota: Aquesta afirmació és errònia, doncs, és damunt tela.

 Sacarès, M. 2016. Vivat Ars Lulliana. Ramon Llull i la seva Iconografia. Edit. Olañeta. Palma.

3 Sa Marjal. 1915. Nº.:80. Parera,J.: “El Bto. Ramón Llull, i Sapobla”. Pàg.116. Sa Pobla.

4 El Papa Urbà VIII, (1568-1644), a partir de l’any 1625, i en la Bula: “Coelestis Hierusalem” reserva a la Santa Seu el dret exclusiu 
de canonitzar. Nota: Per tolerar el culte immemorial de via ser provat i tenir una antiguitat de més de 100 anys. Juan Díaz de la 
Guerra,(1726-1800), Bisbe de Mallorca, 1772-1776, va suprimir el culte a Sant Cabrit i Sant Bassa, sense aconseguir-lo i va 
ordenar retirar de les esglésies les imatges, pintures i estampes del Beat R. Llull. La resistència de les parròquies foranes, i en 
concret, de la comunitat parroquial de sa Pobla, va ser intensa, de desobediència flagrant i exemplar, el que provocà el trasllat 
del bisbe a Sigüenza.

 AA.DD. 2010. Cabrit i Bassa. Catàleg Exposició. Palma.
 Gayà, J. 2016. Ramon Llull. 700 anys de Missió. (Exposició). Bisbat de Mallorca. Palma.
 Guasp, B. 1945. Nuestra Señora del Refugio.Palma. Pàg.28.
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ín Tudela Perales,5 vaig trobar que el dia 27 d’agost de 1920 es col·locaren dos 

quadres a l’oli a les parets laterals del Presbiteri de la Parròquia de sa Pobla i de 

l’autor citat, “de 6 metres d’alt per tres d’ample: el de mà esquerra representa la 

Resurrecció de Cristo i l’altre l’Assumpció de Maria Santíssima”.6 Efectivament, 

hi havia dos quadres de gran format cap dels quals era del pintor Tudela. I així 

va ser com vaig descobrir a la paret esquerra del Presbiteri el quadre del “Tras-

pàs celestial del Beat Ramon Llull”, pintat per Miquel Bestard, que és l’objecte 

essencial d’aquest estudi.

I així, vaig canviar de tema, aprofitant l’avinentesa en aquell moment, de la pro-

pera celebració del setè centenari del martiri de Ramon Llull.

L’any 1915, amb ocasió de la celebració del sisè centenari del martiri del beat 

i savi mallorquí, Ramon Llull, el Vicari Parera li dedicà el número complet del 

mes d’agost de la revista local - Sa Marjal -.7 La portada és una imatge poc cone-

guda de l’insigne personatge. L’article editorial, porta un títol prou significatiu: 

“El Bto. Ramón Llull, i Sapobla”. En perspectiva externa i profana, el títol sembla 

un poc pretensiós i fins i tot una mica exagerat. En veritat, ni una cosa ni l’altra. 

Respon als fets reals com podreu comprovar. Resumeix alguns fets artístics, po-

lítics, devocionals i culturals de sa Pobla en relació amb R. Llull, entre els quals 

hi són els següents: 

a.- A l’església primitiva del poble, segle XIV, hi havia un altar dedicat al Beat 

R. Llull. 

b.- Al Presbiteri hi havia un quadre antiquíssim de R. Llull. 

c.- A la paret dreta del Roser hi havia un gran quadre de R. Llull, que actual-

ment, està en el Presbiteri. 

d.- A la capella de Sant Joaquim i Santa Anna, hi ha un quadre “mitjancer i 

bastant hermós”. 

e.- Finalment, tenim “un altre quadret petit bastant preciós” que se conserva 

en el antic Retaule de Crestatx. 

5 Joaquín Tudela Perales, Xàtiva, València,(1891 - 1970). Va pertànyer a “la Academia de Bellas Artes de San Carlos” i a l’Acadè-
mia de Barcelona.”Maestro del paisajismo y del retrato “. Desenvolupà la seva carrera artística a França i Espanya: En especial: 
València i Mallorca. Sols a sa Pobla hi deixà vuit quadres. Sis a la Congregació i dos a l’església parroquial. 

6 Sa Marjal: 1920. “Crònica”: 27 d’agost de 1920. Pàgs.: 136 - 137. 

7 Sa Marjal:1915. Nº.: 80. Pàgs.: 113 - 128, in. 
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f.- A més a més, l’Ajuntament, li dedicà un carrer de la Vila.8

g.- No deixa passar per alt, que la Comunitat Parroquial de preveres de sa 

Pobla, l’any 1776, es rebel·là i va fer front a l’ordre i a l’amenaça d’Exco-

munió Major “ipso facto” si no retiraven les figures i les imatges de Ra-

mon Llull… I no les llevarem… i encara ara hi són!. 

També, afegir de part meva, que a la Rectoria hi figura un quadre del Beat Ra-

mon Llull. De tots els quadres destaca el següent: “Actualment a la Parròquia 

tenim un magnífic cuadro al oli del Beato, d’uns tres me tros de llargària per 

altres tants d’amplària, que no mos assembla molt molt antic i està a l’entrada 

de sa capella del Roser”.9 Fa referència a la lletra: c.- citada. És evident que el qui 

descobreix el quadre del Beat R. Llull, i ens dona un petit tast és el Vicari Parera. 

Si bé és cert, que l´any 1978, Jeroni Juan Tous, quan publica a la”Historia de Ma-

llorca”, coordinada pel recordat Josep Mascaró Pasarius, el seu estudi sobre:”La 

Pintura Mallorquina”, atribueix a Miquel Bestard i Cirer, l’autoria del quadre, 

fins aquell moment desconeguda. Diu el següent: “otro cuadro muy importante 

de Bestard es otro Beato Ramón que se conserva en la iglesia parroquial de sa 

Pobla, tela notable por su composición, por su cromatismo en oro viejo y por su 

tamaño, mide 2,35 x 2,90 m, en él nos representa a RAMÓN LLULL arrodillado 

a los pies de la Virgen María con el Niño Jesús; en la parte alta se ven represen-

tados los Copatrones del Reyno de Mallorca, entre ellos los Santos CABRIT Y 

BASSA. También figura en él, el Monte de Randa y en la lejanía se divisa el mar 

con la ciudad de Bugía”.10

Per una altra part, Marià Carbonell Buades, atemperarà l’atribució del quadre 

que fa Jeroni Juan Tous al pintor Miquel Bestard, essent difícil argumentar a la 

contra del millor coneixedor de l’artista i de la seva obra.11 Així i tot, m’arriscaré 

a aportar el meu granet d´arena blanca.12

L’any 2010, el quadre del “Traspàs celestial de R. Llull”,va ser exposat al Casal de 

SonTugores, Alaró, en honor i memòria dels sants Cabrit i Bassa, que hi figuren 

8 Llibre d’Actes de l’Ajuntament: 27 de març 1887. Folis: 14 - 15. (A.M.S.P.):”Seguidamente quedó acordado… se rotule… con 
el nombre de Ramón Llull en conmemoración al Ilustre campeón de las verdades científicas”. 

9 Sa Marjal: 1915. Pàg.:114.

10 Mascaró Pasarius, J.: Historia de Mallorca. Tomo IX. Palma, 1978. (Jerónimo Juan Tous:La Pintura Mallorquina. Pág. 11.

11 Carbonell, M.: 2007. Cendres de Troia. Palma. Pàgs. 100-101.

12 Fitxa: (La meva opinió… Pàg. del Text).
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a la part alta de la pintura. Al Catàleg, s’atribueix, seguint el criteri de Marià Car-

bonell, al “Cercle de M.Bestard “ i afirma d’una manera circumstancial i incerta, 

que dita pintura va ser col·locada al presbiteri de l’Església de sa Pobla “a partir 

de la seva remodelació l’any 1868”.13 L’any 1915, com ja he constatat, el Vicari 

Parera, afirma, que el dit quadre: “està a s’entrada de sa capella del Roser” i que 

el 27 d’agost de 1920, foren col·locats els dos grans quadres citats del pintor Tu-

dela. Puc confirmar, que en la meva infantesa, i contrastada la notícia entre els 

companys dels meus temps, el dit quadre ocupava la part lateral de l’entrada a 

la Capella del Roser. El canvi de lloc, el va dur a terme el Rector D. Miquel Mulet, 

(1988-2002), vers l’any 1988.

DESCRIPCIÓ

Es tracta d’un bell quadre pintat a l’oli sobre tela, de gran format: 345 x 265 cms, 

vers l’any 1630, per Miquel Bestard i Cirer, apellat, el Mallorquí, i que s’ha d’en-

quadrar dins l’àmbit de la iconografia lul·liana tan cultivada per l’autor.

El quadre representa el precís moment del “Traspàs de Ramon Llull”al regne 

celestial. Descriu, simbòlicament, aquest fet. Passar d’una vida física i terrenal a 

una immaterial i espiritual. No es tracta com fins ara s’ha suposat d’una simple 

“Aparició” sobrenatural de la Mare de Déu amb el Minyó diví, ni de l’altre model 

icònic, la “Glorificació”, encara que hi participi, parcial ment, d’ambdós models, 

el fet és més ampli i els transcendeix.

El cel ocupa la major part del gran quadre creant una atmosfera de nuvolada 

lluminosa,blan- ca i daurada, més densa en els contorns arribant a la terra i 

acabant en forma oval irregular que deixa veure la figura mig agenollada de Ra-

mon Llull i en el trespol el llibre de l’Ars Magna, la seva gran obra, on inventa 

un sistema filosòfic i un mètode per reduir la realitat a principis generals i així, 

explicar la veritat, fonament del seu apostolat vital i que perdurarà en les noves 

generacions que seran hereves del seu missatge.

La figura central i dominant del quadre i del cel l’ocupa la Mare de Déu vestida 

de túnica vermella, mantell blau i blanc amb el Nin Jesús en braços. Baixen del 

cel per a donar la benvinguda i acollir a un fill ben estimat, Ramon Llull, que 

mig agenollat al terra, vestit de l’hàbit penitencial franciscà amb cordó, rosari i 

13 Autors Diversos:2010. Cabrit i Bassa. Palma.(Catàleg Exposició, Alaró: Pàgs.: 57,80 i 81).
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capa amb les mans anhelants que cerquen a Déu, ben treballades, acarona amb 

la mà esquerra el peu dret i nuu de l’Infant diví amb qui se centra i somriu baix 

la mirada tutelar i de complaença de la Mare. I circumdant l’escena vuit testes 

d’àngels amb ales de coll, quatre a la dreta i quatre a l’esquerra, l’acompanyen 

per entonar més i més la representació en absència de l’àngel de cos present, 

alat i que amb la mà dreta porta la palma del martiri. La figura del Beat uneix la 

terra i els atris del cel.

Més amunt, en el pla més alt del quadre i sobre els núvols que trepitgen, com 

a comitè de recepció, hi figuren dos grups de sants separats per sexes, segons 

l’anterior vida, destacant els sants mallorquins, Cabrit i Bassa, acompanyats per 

sants i santes màrtirs, els més venerats a l’Illa, com sant Llorenç, santa Catalina, 

santa Cecília, santa Margalida… El color de la glòria és més lluminós a la part 

central insinuant la forma d’una corona vora el cap de la Verge. El cel dels sants 

té un color més tènue. Vull destacar, que a l’entorn més proper de la testa de la 

Ma re de Déu se li ha dibuixat, acuradament, en cèrcol, una corona de dotze 

estrelles de vuit puntes, que no porta el Nin Jesús. Miquel Bestard sol pintar a 

Ramon Llull, amb raigs de llum vora el cap, i aquí, encara que sembli que ha 

d’estellar la llum, el pintor s’ha contingut i no porta corona, ni halo, ja que enca-

ra no ha estat admès a la glòria.

El quadre té dos ambients
Arranca en la terra, vora la mar. Apareix, Ramon Llull agenollat amb l’hàbit 

franciscà, amb l’actitud expectant i confiada i amb la certesa de la fe que l’il-

lumina i que fins i tot defensava “per raons necessàries”. Té el llibre obert i els 

estris d’escriure al terra donant testimoni del seu apostolat en vida. Els angles 

s’obrin com a finestres a la mar tot recordant les històries de l’Illa de naixença 

i l’escena de Bugia, testimoni del seu martiri. Al lateral dret del quadre, apareix 

un ermità, que sorprès, presencia l’escena i que propagarà.

Continua i acaba en el cel. Ramon Llull, de mig cos en amunt, està embolcallat 

amb la llum dominant del quadre, que és l’atmosfera blanca, terrosa,daurada 

i lumínica del regne celestial amb la figura de la Mare de Déu amb Nin Jesús, 

que reben a Ramon Llull com un fill benvolgut a la pàtria eternal. I formant part 

de la glòria, a la cimera de la pintura, un estol de sants i santes, separats sense 

estridències, hi figuren els sants mallorquins, màrtirs, copatrons del Regne, i els 

sants màrtirs, com R. Llull, de devoció més mallorquina. (És la nota històrica i 
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localista, que ens regala el pintor). Efectivament: “El quadre enllaça la dimensió 

terrenal amb la superior, transcendent”. 14

FITXA

IDENTIFICACIÓ:  El Traspàs celestial de Ramon Llull. Número de Identi-

ficació General: 02. Presbiteri de l’església de sa Pobla. 

(P.E.P). 2017.

MATÈRIA I TÈCNICA:  Oli damunt tela.

MIDES:  a.-  345 X 265 cms. Oficial.15

 b.-  Jeroni Juan Tous: 235 x 290 m. 

 c.-  Vicari Parera: “…d’uns tres metros de llargària per al-

tres tants d’amplària”.

ÈPOCA:  Segle: XVII. ca. 1630.

AUTOR:  a.-  Miquel Bestard i Cirer.(1592 - 1637). 

 b.-  Altres: Cercle, Taller o/i seguidor del pintor.

ESCOLA:  Barroca. Mallorquina amb influències: Italiana i valen-

ciana.

UBICACIÓ ACTUAL:  Paret lateral esquerra del Presbiteri de l’Església Parro-

quial de sa Pobla.

ALTRES UBICACIONS: Paret lateral esquerra entrant al Roser de dita església.

RESTAURACIONS:  No consten

PROPIETAT:  Parròquia de Sant Antoni Abat de sa Pobla. (Bisbat de 

Mallorca). 

DESCOBERTA:  a.-  Del quadre: Gelabert, M. L’any 1887.16

 b.-  Mn. Joan Parera Sansó. (1865 - 1928). L’any, 1915.17

 c.-  De l’Autor: Jeroni Juan Tous.18 (1906 -1983). L’any, 

1977.

14 Autors Diversos: 2010. Cabrit i Bassa. (Catàleg Exposició. Casal de Son Tugores, Alaró). Palma.

15 Autors Diversos: 2010. Cabrit i Bassa. Catàleg Exposició Casal Son Tugores, Alaró. Palma. Págs.: 57, 80 i 81.

16 Gelabert, M. 1887. B.S.A.L.” Iconografía de Ramón Llull”. Pàgs.:130-131. Palma.

17 Sa Marjal.1915. Sa Pobla. Pàg. 114.

18 Autors Diversos: 1978.”Historia de Mallorca”.Tomo IX. (La pintura mallorquina. Siglos XVI al XVIII). Palma.Pág.11.
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 d.- Del Cercle o taller de M. Bestard.19 L’ any, 2007.

PROCEDÈNCIA:  Desconeguda. (La hipòtesi del Vicari Parera no es pot 

mantenir).

NOTA:  És un dels quadres més grans, i no sols de tamany, sobre 

Ramon Llull. Destaca per la representació dels fets bio-

gràfics i històrics locals, com la muntanya de Randa, la 

mar de l’Illa, Bugia i els sants mallorquins: Cabrit i Bas-

sa.

OPINIÓ

L’atribució del quadre: “El traspàs celestial de Ramon Llull” de 
l’església parroquial de sa Pobla a: Miquel Bestard i Cirer
La meva opinió es fonamenta, parcialment, en les raons següents: 

1.- En la tècnica pictòrica, la composició i els llaços que exhibeix entre la terra 

i la glòria, la història i l’eternitat. Destacar l’òcul terrenal a l’extrem dret i el 

paisatge continuat de l’extrem esquerre que dona profunditat al quadre se-

guint la lògica de la composició que no anul·la la invasió del cel testimoni-

ant els escenaris dels fets biogràfics, històrico-locals i així com el colorit, són 

clarament “Bestardians”.

2.- La semblança patent de la Mare de Déu amb el Nin Jesús del quadre de sa 

Pobla amb el quadre de “Sant Lluc pintant a la Verge amb l’Infant”del Col-

legi de la Sapiència. La presència de la Mare de Déu, apareixent des de un 

lateral, l’actitud, el posat, les fesomies,els vestits, els colors, les testes alades 

dels àngels… són clarament “Bestardians”.20

3.- La semblança bessona de Ramon Llull del quadre de sa Pobla amb la nom-

brosa iconografia lul·liana de Bestard és evident.21

4.- La presència als alts del quadre, a la glòria, dels Sants Cabrit i Bassa, co-

patrons del regne, acudint al “Traspàs” de Ramon Llull, com anècdota 

protocol·lària i històrica, sembla un detall “Bestardià”, així com també, que 

la comitiva santoral sien tots màrtirs. 

19 Carbonell, M.: 2007. Cendres de Troia. Palma. Pàgs.:100-101.· Autors Diversos: 2010. Cabrit i Bassa. (Catàleg Exposició).Palma. 
Pàgs:80-81.

20 Cendres de Troia. El pintor Miquel Bestard. (1592 - 1633). Palma, 2007. Pàg. 51. (Col·legi de la Sapiència).

21 Sacarès, M. 2016. Vivat Ars Lulliana. Ramon Llull i la seva Iconografia. Edit. Olañeta. Palma.
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5.- La precisió en els detalls oferts, com la corona de dotze estrelles voltant el 

cap de la Mare de Déu, quasi imperceptible, i cada una de vuit puntes, així 

com l’absència d’aurèola a Ramon Llull, com a candidat a la glòria, també 

són detalls, que confirmen el segell de Miquel Bestard i Cirer, com afirma, 

Jeroni Juan Tous.22 

CONCLUSIÓ

Avui, recent clausurat el festiu esdeveniment del Setè Centenari, he volgut re-

cordar tan significativa efemèride, donant a conèixer, pels qui ho ignoren i po-

sant a l’abast de tots els poblers i del públic en general, aquest modest treball 

sobre el quadre de gran format: “El Traspàs celestial de Ramon Llull”, que avui, 

segueix ornamentant la paret de l’epístola del Presbiteri de la nostra Parròquia 

i que és objecte de devoció i veneració dels poblers des de l’any 1630. L’autor 

és l’il·lustre Miquel Bestard i Cirer, un dels millors pintors de l’Illa de tota la 

història. 

El patrimoni artístic nostrat, pregona eloqüentment, la pietat poblera envers el 

Beat Ramon i és l’efecte i la demostració del Patrimoni ètic, evidenciat per la 

Comunitat Parroquial, l’any 1776, amb l’actitud de rebel·lió, valentia i fortalesa 

enfront a l’adversitat d’ordres injustes, arbitràries i davant la convicció del bé 

que no tem amenaces, ni el martiri, com el Beat, essent un signe clar d’identitat 

poblera.

“El Traspàs celestial de Ramon Llull” de sa Pobla, és un quadre destacat dins 

el panorama de la Iconografia lul·liana de Miquel Bestard,de la nostra Illa i del 

món. I testimonia la devoció dels poblers vers el Beat Ramon Llull, exhibint el 

cel més mallorquí. 

Efectivament, des de temps immemorial, a Mallorca se ret culte al Beat Ramon 

Llull, pel testimoni de la seva vida, per la seva extraordinària saviesa i sobre tot 

pel seu martiri. I amb ocasió del seu Setè Centenari, volem i recolzam, que més 

prest que tard, Roma avali oficialment, la santedat de Ramon Llull, que tant apor-

tà a l’Església universal, donant així,un sentit ple i profund d’arrelada fe, nascuda 

del fons més familiar i local. I des d’aquí, estendre a l’església universal el seu 

missatge en vida com ho va fer el Fill Major de la nostra fe, el Beat Ramon Llull.

22 Autors Diversos: 2007. “Historia de Mallorca”. Tomo IX. Palma. Pàg.: 11.
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ANNEXOS

Annex: I
Pintures del Beat Ramon Llull que formen part del Patrimoni Religiós i Artístic 

de la Parròquia de Sant Antoni Abat de sa Pobla.

Essent com és, el quadre del Traspàs Celestial de Ramon Llull el protagonista del 

treball i un dels quadres més importants de la seva iconografia, me plau acom-

panyar-lo, per tal de tancar aquest cercle lul·lià, amb les altres pintures presents 

sobre el Beat, també, a la nostra església, a mode de fitxa, i que són Patrimoni 

Religiós i Artístic de la Vila.

L’inventari de les pintures és el següent:
I.- EL QUADRE DE FORMAT MONUMENTAL DEL PRESBITERI DE L’ESGLÉSIA 

DE SA POBLA. IDENTIFICACIÓ: “El Traspàs Celestial de R. Llull”. Número de 

Identificació General: 02.(N.I.G.). UBICACIÓ ACTUAL: Presbiteri Església de sa 

Pobla. (P.E.P.). 2017. - Vide: Textos llibre, pàg. 11.
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II.- LA PINTURA DEL RETAULE DE LA CAPELLA DE SANT JOAQUIM I SANTA 

ANNA. IDENTIFICACIÓ:”El Beat Ramon Llull i la Immaculada”. N.I.G.: 02. Re-

taule.(R). Capella: 05. 2017. (Ocupa el carrer lateral esquerre del retaule sobre 

la predel·la). 

MATÈRIA: Oli damunt tela. 

MIDES: 1’79 X 70 cm, aprox. 

AUTOR: Anònim. 

SEGLE: XVII,finals - XVIII, principis. 

RESTAURACIÓ: No consta. Bon stat.

NOTA: L’esmentat retaule és del segle XIX. Com era costum, col·locaren la imat-

ge de la Mare de Déu de l’Esperança, patrona del teixidors, dels segles: XV - XVI, 

i la pintura del Beat Ramon Llull, dels segles XVII-XVIII, d’altres indrets de l’es-

glésia per tal d’embellir i adequar el retaule a les necessitats de la devoció dels 

fidels i de l’art. 

(Documentació: Sa Marjal. 1915. Nº.: 80. “El Bto. Ramon Llull i Sa Pobla”. Pàgs.: 

114-117). 
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III.- LA PINTURA DE RAMON LLULL DEL RETAULE PRESBITERAL DE L’ORA-

TORI DE CRESTATX. IDENTIFICACIÓ: “El Beat Ramon Llull a Miramar i la 

Immaculada”. N.I.G.: 03. P.O.C. 01. 2017. (Ocupa el carrer lateral esquerre del 

retaule, a la predel·la).

MATÈRIA: Oli damunt tela.

MIDES: 62 X 48 cm, aprox.

AUTOR: Gabriel Torres Cladera, (1640 - 1704). Autor del Retaule. 

SEGLE: XVII. L’any 1673.RESTAURACIÓ: No consta. Requereix una acurada 

neteja.

NOTA: El Vicari Parera, diu: “Sobre aquest quadret tenim documents molt im-

portants per al lul·lisme que los trobarem a un arxiu particular”. (Sa Marjal.1912. 

Nº: 38. Pág.: 29). (Documentació: Sa Marjal. 1914. Nº.: 66. Retaulo de Crestaig. 

Pàgs.: 89-90; AA.DD.: 1996. Gran Enciclopèdia de la Pintura i l’Escultura a les 

Balears. Vol.IV. Pàgs.: 318-325. Gr. García. Inca; Obrador, J. - Cladera, B. 1999. 

Crestatx. Pàg.:77. Gr. Gelabert. Sa Pobla).
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IV.- EL QUADRE DE LA RECTORIA DE LA PARRÒQUIA DE SA POBLA.IDEN-

TIFICACIÓ: “Ramon Llull al Concili de Vienne…” N.I.G.: 04. (Rect. Parr. Pobla: 

R. P. P. 03). 201. (Ocupa la paret lateral esquerra de la Sala de Recepció de la 

Rectoria). 

MATÈRIA: Oli damunt tela. 

MIDES: 40’5 X 31 cm, aprox. 

AUTOR: Anònim. SEGLE: XVII. 

RESTAURACIÓ : Requereix una neteja important. 

NOTA: L’autor segueix el model iconogràfic consagrat pel pintor M. Bestard 

amb el triple escenari: 

a.- La Il·luminació del Beat Ramon Llull a Randa. 

b.- El Concili ecumènic de Viena. 

c.- La predicació del Beat Ramon Llull en una plaça pública. I des del cel la 

imatge de la Immaculada presideix els distints escenaris.

Fotografies: Joan Llabrés
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Annex II

A. Biografia breu del beat Ramon Llull, 1232 - 1316.
Ramon Llull és el personatge més universal de la història de Mallorca. Contà 

les fites de la seva vida a un monjo de la cartoixa de Vauvert, París, que les va 

escriure i ens les va transmetre al llibre: Vida Coetània, que no és més que un 

relat-compendi de la seva agitada vida i que m’ha ajudat a escriure aquesta pe-

tita biografia.

1229:  El seu pare, Ramon Llull, vingué a Mallorca amb les tropes de Jaume I, el 

Conqueridor. La seva mare, fou Isabel Erill. 

1232:  NAIXEMENT DE RAMON LLULL. Ramon Llull va néixer a Palma, a un 

indret de l’actual Plaça Major. 

1257:  Als 25 anys fou nomenat “majordom” del príncep, encara, Jaume II, fill 

petit de Jaume I. Es casà amb Blanca Picany i tingueren dos fills: Domin-

go i Magdalena.

1263:  CONVERSIÓ DE RAMON LLULL. (Tenia 31 anys). Peregrina. S’entrevista 

amb Ramon de Penyafort. Durant nou anys es prepara i estudia per el seu 

apostolat: gramàtica, àrab, filosofia, teologia… 

1274:  A LA MUNTANYA DE RANDA REBÉ UNA IL·LUMINACIÓ DIVINA. (Te-

nia 42 anys). Escriu el llibre: “Art abreujada d’atrobar veritat”, que pretén 

ser la clau per convertir infidels. 

1276:  Fundà el monestir de Miramar. (Tretze frares franciscans estudien àrab 

i es formen per anar a predicar a terres de pagans). Es tancà l’any 1295. 

Escriu el “Llibre d’Amic e amat”. 

1285 - 1295: Viatge a Roma, París, Gènova, Tunis… desenvolupant una intensa i 

extensa activitat apostòlica i intel·lectual. 

1297:  Resideix a París. Thomas Le Myésier és un dels seus deixebles. 

1306:  Viatge a Bugia: És empresonat durant sis mesos i posteriorment expulsat. 

Naufragi a Pisa. (74 anys). 

1311:  Concili ecumènic de Vienne, França. R. Llull defensa un llistat de pro-

postes als conciliars. 

1313:  Fa testament: (26 - IV-1313). 

1316:  MOR RAMON LLULL. CONSIDERAT MÀRTIR I COM A TAL ES VENE-

RAT. (Als 84 anys). Potser, sia: a.- Mor a Tunis. b.- Mor a la nau de retorn 

cap a Mallorca. c.- Mor poc després d’arribar a Mallorca. 

1321:  Thomas Le Myesier escriu el “Breviculum”i l’ il·lustra amb les fites de la 
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vida de Ramon Llull, constituint el primer “còmic” sobre la vida i l’obra 

del Beat Ramon Llull.23 i 24

B. Biografia breu del pintor: Miquel Bestard i Cirer, (1592 - 1633. Mor als 41 

anys). 
(Miquel Bestard, en el àmbit de la creació artística, dóna testimoni físic del lloc 

i de l’illa on va néixer. És un pintor de referències físiques identificables que 

sublima sense perdre els orígens, com a ciutadà de Mallorca i al servei de la 

idea de l’Illa com a lloc històric. És el creador potent de distints models de la 

Iconografia de R. Llull).

* Naixement: 20 -V-1592. Va néixer a Palma, a l’àmbit de la parròquia de l’Almu-

daina.

* Aprenentatge: Coneixia els tallers de: Els “López” i els “Oms”. El manierisme, 

l’Escola valenciana. 

* Matrimoni: 3 -X - 1615: Capítols matrimonials amb Joana Batlle.

* Va tenir descendència: Miquel, Anna, Elionor. (Miquel i Elionor moriren en 

edat infantil: 1615 - 1622. Joana, Miquel segon, Josep, Jaume i Eusèbia. Tots fo-

ren batejats a la Seu.

* Mort: A primers de novembre de 1633, mor. Està enterrat a la Seu.

NOTES

1.-  És l’artista més singular del segle XVII mallorquí i el pintor més important de 

l’Illa en la primera meitat d’aquest segle.

2.-  Miquel Bestard, com a pintor, dóna forma a algunes obres: naufragis tràgics, 

escenes incertes de costums, lluites entre homes i bèsties i a un univers ima-

ginari que desafia el sentit comú.

3.-  Miquel Bestard, uneix les dues cares d’una mateixa moneda: El Bestard que 

pinta la Immaculada dels jesuïtes i el “ foll “ que pinta: “Troia “.

4.-  També, era conegut, com “el pintor loco”.

5.-  El pintor té dues grans temàtiques: La religiosa i la paisatgística amb figures.

6.-  En els començaments del segle XVII, a Mallorca, es passava d’una manifes-

23 AA.DD. 2008. Ramon Llull. Història, pensament i llegenda. Fundació “la Caixa”. (Catàleg Exposició). Barcelona.

24 Pascual, M. 1996. Vida Coetànea. Edit. Olañeta. Palma.
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tació d’art devot a adquirir pintura profana per a decorar la llar.

7.-  És un pintor de quadres de gran format.

 Carbonell, M. 2007. Cendres de Troia. Palma.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Amengual, J…: 1991. Els orígens del cristianisme a les Balears. Edit. Moll. Pal-

ma.

Autors Diversos. 1978. Historia de Mallorca. (Tomos: I-X). Edit. V. Colom. Palma. 

Autors Diversos. 1996: Gran Enciclopèdia de la Pintura i Escultura a les Illes Ba-

lears. Palma.

Autors Diversos. 2002. Miquel Bestard. La destrucció de Troia. (Cada mes una 

peça).Museu Mallorca. Palma.

Autors Diversos. 2007. Història i actualitat del Santuari de Crestatx en el Cente-

nari de la seva Reforma. Gràf. Gelabert. Sa Pobla.

Autors Diversos. 2008. Fills Il·lustres de Palma. Mallorca.

Autors Diversos. 2008. Ramon Llull. Història, pensament i Llegenda. Fund. la 

Caixa.Barcelona.

Autors Diversos. 2010. Cabrit i Bassa. (Catàleg Exposició Casal Son Tugores, 

Alaró). Palma. B. S. A. L.: 1885-2017. Palma.

Bover, J. M.. 1847 - 1849. Varones ilustres de Mallorca. Palma. (Dos volums).

Canterellas, C. 2005. B.S.A.L. Iconografía luliana: prototipos y desarrollo his-

tórico. Palma.

Carbonell, M. 2007. Cendres de Troia. El pintor Miquel Bestard. Palma. (Catà-

leg Exposició. Fundació “Sa Nostra”).

Ceán B., J. A. 1800. Diccionario histórico de los más ilustres Profesores de las 

Bellas Artes en España. Madrid. (Reedición: 1965).

Ferrá, B. 1889-1890. Iconografía de Raimundo Lulio. B.S.A.L. (Toms: III-IV). 

Palma.

Furió, A. 1840. Panorama óptico - histórico - artístico de las Islas Baleares. Pal-

ma.



V JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA

[ 250 ]

Furió, A. 1889. Diccionario histórico de los ilustres profesores de las Bellas Ar-

tes en Mallorca. Palma.

Gelabert, M. 1887. Iconografía de Ramon Llull. B.S.A.L. Tomo II. Palma.

Muntaner, J. La iconografia de R. Llull i la seva pervivència fins el segle XXI. 

Lluc. Núm. 867.

Obrador, J. 1954. Doctrina de la Immaculada Concepció de Maria exposada 

en les obres de Ramon Llull. (Obra Premiada en el Certamen Lul·Iià de 1954. 

Inèdita). 

Parera, J. 1909 - 1928: Sa Marjal. Revista mensual de sa Pobla. Edició facsímil. 

1990 - 1991. Volums:10. Toms: 20. (Especialment: Any, 1915: Nºs.: 80 i 81. Any 

1917: Nº.: 107. Any, 1918: Nº.: 109).

Pascual, M.: 1996. Vida Coetànea. Edit. Olañeta, Palma.

Pascual, M.: 1998. Estudio Iconográfico sobre Ramon Llull.(Inèdit).

Perelló, R i Ripoll, L: 1981. Islas Baleares y sus pintores, (1836 - 1936). Palma.

Pérez,L. 1988. D. Juan Díaz de la Guerra… y el lulismo. Anales Seguntinos. Vol. 

II. Nº.5. Sigüenza.

Pérez, L. 1962. La Causa Luliana en Roma… Antológica Annua, 13. Roma.

Sacarès, M. Vivat Ars Lulliana. Ramon Llull i la seva Iconografia. 2016. Olañeta, 

Palma.

Sebastián, S. 1968. La iconografía de R. Llull en los siglos XIV y XV. Mayurca. 
1974. Palma.

Siquier, B. Places i carrers de sa Pobla. Graf. Gelabert. Sa Pobla. 2012 (Segona 

edició).

Weyler, F. Historia militar de Mallorca. (Siglos XIII- XVIII). 1968. Palma.

Xamena, P. i… Història de l’Església de Mallorca. 1986. Palma.



[ 251 ]

EL QUADRE DE MIQUEL BESTARD A L’ESGLÉSIA DE SANT ANTONI ABAT DE SA POBLA 

APÈNDIX DOCUMENTAL

I.- Parera, J. 1915. Nº.:80. Sa Marjal. “ El Bto. Ramón Llull, i Sa pobla “. Pàgs: 113-

128. Sa Pobla. Pàgs.: 24-26.



V JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA

[ 252 ]

II.- Gelabert, M. 1887. B.S.A.L. “Iconografía de R Llull”. (Catálogo de las imáge-

nes del Beato R Llull. Muestra suscinta. Nº.:78. La Puebla). Págs.: 130 -131. (Nº.: 

78: La Puebla). - Nota de l’autor: “…en esta villa hay una pintura sobre tabla…” 

És un error: Ha de dir: …“sobre tela”. Pàgs.: 27-29.



[ 253 ]

v EL QUADRE DE MIQUEL BESTARD A L’ESGLÉSIA DE SANT ANTONI ABAT DE SA POBLA

III.- Siquier, B. 1984. Places i carrers de sa Pobla. (Segona edició: 2012). Pàgs.: 

132-133. Sa Pobla. Plànol: Carrer: Ramon Llull. * Pàgs.: 30-31.



V JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA

[ 254 ]

IV.- G, J. 1890. B.S.A.L. “Abre Genealógich de la descendencia de Ramón Llull 

fins l’any 1606”. B.S.A.L.,1980. Pàgs: 262-264. Làm.LXVI. (Col·locada entre les 

pàgines: 258-259). Pàgs.: 32-36.



[ 255 ]

EL QUADRE DE MIQUEL BESTARD A L’ESGLÉSIA DE SANT ANTONI ABAT DE SA POBLA 



V JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA

[ 256 ]



[ 257 ]

EL QUADRE DE MIQUEL BESTARD A L’ESGLÉSIA DE SANT ANTONI ABAT DE SA POBLA 





[ 259 ]

BARTOMEU CRESPÍ CLADERA “Pixedis”
Un destacat comediògraf, poeta i glosador pobler, jornaler del 

camp, no prou conegut a sa Pobla

Joan Payeras Llull

INTRODUCCIÓ

Amb aquesta comunicació aportada a les cinquenes 

Jornades d’Estudis Locals de sa Pobla, la pretensió 

del seu autor no és altre que donar a conèixer una 

mica més a un pobler nascut el segle XIX que, pel que 

hem pogut trobar fins ara, va destacar, i molt, dins el 

món de la literatura popular de la seva època. I ho va 

aconseguir des d’una formació no acadèmica, sinó 

més aviat autodidàctica i molt elemental, des de la 

seva humil i dura feina de jornaler del camp. La seva 

extensa obra escrita en vers, conreant els gèneres li-

teraris de teatre, poesía i glosa popular, va ser prou 

estudiada i reconeguda per il·lustres estudiosos de la nostra llengua. 

Es tracta de Bartomeu Crespí Cladera, de can Pixedis, un poeta, comediògraf i 

glosador, amb una obra no gaire coneguda a sa Pobla, sinó més aviat oblidada.

La intenció d’aquest treball no és altra que donar-lo a conèixer a ell i a la seva ex-

tensa obra per fomentar-ne l’estudi per part de les actuals i futures generacions. 

Sa Pobla, com la gran majoria de pobles de Mallorca, ha tingut, des de fa segles, 

grans veus que han contribuït, amb força i insistència, en la conservació de la 

cultura popular de la Mallorca rural, llançant al vent les típiques cançons que 



V JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA

[ 260 ]

acompanyaven i alleugerien els durs antics treballs de conreu a les marjals po-

bleres, amb aquelles tonades, queixoses com gemecs, diferents per a cadascuna 

de les feines; llaurar, sembrar, regar, collir, batre… i fins i tot emblanquinar. Tam-

bé s’enlairaven aquelles veus per expressar alegries en temps de festa, acompa-

nyades de la inconfusible tonada musical de la ximbomba.

Paral·lelament a les veus dels cantadors i cantadores, s’escoltaven les veus dels 

glosadors i glosadores, que amb el seu enginy i agilitat mental improvisaven les 

gloses de picat que satíricament es creuaven als animats combats que es feien 

els vespres a les tavernes o altres locals públics. 

Diu Alexandre Ballester al seu llibre “Moments del passat” (Edicions Albopàs, 

novembre 2001) que a sa Pobla, a sa Congregació es feien certàmens anuals de 

glosadors i que: 

“El de l’any 1907 va ser d’una gran brillantor i resultaren premiats els tre-

balls glosats de Sebastià Cladera Pipes, Llorenç Torrens, Martí Crespí Gost, 

Bartomeu Cladera, Pau Comes Tonió, Martí Amer Nany, Miquel Andreu 

Cosme, i Sebastià Simonet Crespí Tauler guanyador del primer premi. Tot 

això sense tenir una relació dels glosadors poblers que, a marjal, o a cellers i 

tavernes, recitaven les seves gloses com en Bartomeu Crespí Cladera “Cero” 

i el gran Bartomeu Crespí Cladera “Pixedis”, qui l’any 1910 va dedicar el 

glosat “Bella Carrera de Resistència” al seu germà Pere “Pixedis”, amb mo-

tiu d’haver guanyat la prova dels 6.000 metres proclamant-se campió de 

Mallorca de resistència”. 

Afortunadament, avui encara es fan, arreu dels pobles de les nostres illes, com-

bats de glosat gràcies a la gran tasca duita a terme per persones i associacions 

que prou s’han implicat en la promoció d’aquest preat bocí de la nostra cultura 

popular entre les noves generacions. 

Històries amoroses o sentimentals, succeïts tràgics, coverbos, treballs del camp, 

romanços, festes populars, eren cantats i glosats, en vers improvisat, per aquells 

glosadors, i qualque glosadora, dels segles passats, dotats del do de la paraula i 

d’agilitat mental, malgrat les seves mancances o desconeixement de les tècni-

ques i de les regles gramaticals. Malgrat la seva escassa formació intel·lectual 

autodidacta i summament elemental per desenvolupar una tasca literària.
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ELS NOSTRES GLOSADORS

Escriu Jordi Soler Cuart en un artícle publicat al número 78 de la revista local 

“Sa Plaça” (núm. 78, juliol 1999), referint-se als glosadors poblers i concreta-

ment a Bartomeu Crespí Cladera:

Les marjals i les terres baixes de sa Pobla, igual que les collites ben assao-

nades, sempre han brostat bons glosadors. Mentre llauraven la terra, con-

reaven la paraula, posant en rime tot el glatir de les marjals pobleres i dels 

cors dels qui la treballaven. Posaven en vers les amors i la mort, les festes i 

els dies. Com a notaris, els glosadors, arrenglaven tots els esdeveniments de 

la vila a vegades anònimament, i d’altres amb noms i cognoms i anaven 

engirgolant, a poc a poc, una part entranyable del patrimoni de cada poble 

que amb el temps esdevindrà memòria col·lectiva.

Els glosadors estan ungits com els vells profetes i tenen el do de la paraula mal-

grat, a vegades, els manquin uns coneixements tècnics i intel·lectuals per dur a 

terme una tasca literària. Bartomeu Crespí Cladera -Pixedis- va ser un d’aquests 

glosadors que honraren la seva terra…

BARTOMEU CRESPÍ CLADERA

Sense oblidar noms de destacats glosadors poblers del segle XIX i XX, les gloses 

dels quals apareixen publicades a la revista local Sa Marjal o en les plaguetes que 

es guarden a la nostra biblioteca municipal, o romanen oblidades dins qualque 

calaix de diverses cases familiars, aquí ens ocuparem del “glosador, poeta i co-

mediògraf, pobler, jornaler del camp” -tal com el defineix la Gran Enciclopèdia 

de Mallorca- Bartomeu Crespí Cladera “Pixedis”, que va deixar publicada abun-

dant i variada obra dels esmentats gèneres literaris, d’aquella literatura popular 

que, com a notaris, deixaren constància escrita dels esdeveniments que confor-

maven la vida del poble. I en el cas de Bartomeu Crespí, també expressaven uns 

sentiments fruit d’una intel·ligent inspiració.

Diu la GRAN ENCICLÒPEDIA DE MALLORCA del nostre glosador: 

CRESPÍ CLADERA, BARTOMEU-Pixedis- (Sa Pobla 1885 – Palma 1964) 

Comediògraf, poeta i glosador. Jornaler del camp, d’instrucció elemental, 

fou una figura de la literatura popular tradicional dels glosats i de les co-

mèdies còmiques. En contacte amb l’Escola Mallorquina, intentà el gènere 

dramàtic i la poesia de caire literari.



V JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA

[ 262 ]

Les seves obres més ambicioses són els drames rurals en vers “S’arrepenti-

da” (1917), representat a Palma per la companyia de Gaietà cortés, i “Pri-

mer l’amor que l’herència” (1930) que, amb l’actor Frances Fuster Pinya, 

assolí més de mil representacions.

Autor molt prolífic, dispensà la seva producció de gloses i sainets en innom-

brables plaguetes i fullets, sovint editats per ell mateix, sense consignació de 

data. Publicà “Desditxes d’un desditxat”, “Consells d’un pare a un fill 

que ha caigut soldat”, “Sa criada rabiosa”, Amors desberetades”, “Poesies en 

mallorquí”, Mare madastre” (1918), “Vida averiada”, “Ses corregudes”, “En 

Pau de ses sis al.lotes”, “Cançons en mallorquí d’en Rafel Garau”, El món 

contra s’homo”, “Milicia”, “Una al.lota enganada per senemorat” (1930). 

“Aplec de gatons: en Tomeu de sa seca i Societat de gatons”.

Els seus glosats relaten, sobretot, successos luctuosos de l’època, com es fet 

de s’Hort des Ca”, succeït l’any 1918 (1919), “Horrorós crim de San Jordi 

(1929).

A “Petites poesies, recollí la seva producció culta de 1940 a 1944 i contribuí 

al recobrament de la literatura catalana a la Mallorca de postguerra, amb 

una temàtica paisatgística, sentimental i religiosa. Un assaig (1968) de Mi-

quel Gayà Sitjar vindicà la seva dignitat de poeta menor i autor popular. 

(DF / GS).

A la mateixa pàgina de la Gran Enciclopèdia de Mallorca, es reprodueix, requa-

drat i en lletra cursiva negreta, la següent estrofa;
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DÈCIMA DESBARATADA

Vaig veure una geneta

moldre a un molí de vent 

i un escorpí diligent

que feia un nou guarniment

pes pareis de Son Garreta.

Un eriçó d’alt sa pleta

escrivía un testament,

i un llagost de Puigpunyent

va donar coneixement

que els Tres Reis d’Orient

pescaven dins es torrent

llises amb una canyeta.

De la lectura de la referència que de Bartomeu Crespí Cladera fa la Gran Enci-

clopèdia de Mallorca, es poden treure distintes conclusions; 

a).-La coneixença profunda de l’obra de l’autor pobler per part de la persona 

o persones, autors de la seva bibliografía, fruit d’un acurat estudi. “… fou 

una figura de la literatura popular tradicional dels glosats i de les comè-

dies còmiques…”

b).-La importància del contingut i missatge dels seus escrits, partint de la 

consideració que es fa de Crespí pel que respecta a seva formació aca-

dèmica; “jornaler del camp, d’instrucció elemental”. Però, “En contacte 

amb l’Escola Mallorquina…” la qual cosa demostra el seu interès per su-

perar-se culturalment amb la seva tasca literària.

c).- La diversitat de gèneres literaris en què es va desenvolupar la seva obra; 

Comèdia, poesía i glosa.

d).- La seva constància i dedicació a la literatura popular tradicional, esfor-

ços traduïts amb una prolífica producció editada per el mateix, que recull 

un total classificat de 38 obres.

LA SEVA OBRA

Les que es podrien considerar obres més ambicioses de Crespí, estan basades, 

com ja s’ha dit, en drames rurals, o en històries d’amors i de desamors, com 

“S’Arrepentida” (1971), representada per la companyía de Gaietà Cortés; o “Pri-

mer l’amor que l’herència” (1930), que amb l’actor Francesc Fuster Pinya, va 

sobrepassar les mil representacions, arreu de tot Mallorca.
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Autor molt prolífic, Crespí dispensa la seva obra escrita en plaguetes i fulletons 

que editava ell mateix a distintes impremtes de Palma (Gràfiques Mallorca, Jo-

sep Tous. Tip S.P. Clar, Tip Independència, Tip de Guasp, Minerva 1804, Im-

premta Pizà…) i que distribuïa a diferents punts de venda. En algunes plaguetes, 

hi figura: “de venta en los kioscos. En venta en es kiosco de sa Font de ses Tortu-

gues, venta Kiosco periódicos Estación Ferrocarril” i també hi figura el preu de 

0,20 cèntims de pesseta. 

L’historiador pobler mossèn Melcior Tugores Serra “es capellà Paraire”, va orde-

nar l’obra escrita de Crespí, comptabilitzant un total de 38 textos, que es guar-

den a la biblioteca March de Palma, i que transcrivim a continuació:
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Repassant les hemeroteques de les revistes locals, la primera referència escri-

ta que trobam del nostre personatge, apareix a la pàgina 86-89 del número 5, 

any 1909, de la revista Sa Marjal, en motiu de concedir-li un segon premi a una 

glosa, escrita en plagueta, que du per títol “Forsa i valor poblers, vos ho diu un 

mallorquí”. La nota diu textualment: 

Bartomeu Crespí Pixedis, es l’autor d’aquesta llarga i molt hermosa glosa-

da sobre els treballadors. Es un jovenet pobler que promet moltíssim”.

De la referida glosa premiada al “tercer certamen de glosadors poblers”, celebrat 

el dia 12 d’abril de 1909, segona festa de Pasqua, no hem trobat cap publicació 

del seu text, ni tampoc figura entre les 38 obres catalogades per mossèn Tugores.

Al número 21, pàgina 141 de l’any 1910, de l’esmentada revista del vicari Parera, 

hi trobam aquesta altra referència al nostre glosador; 

“Bella carrera glosada per un germà des campeón de Mallorca”. Es una 

plagueta de 16 pàgines de vuitenes qu’l nostro glosador Bartomeu Crespí 

(a) Pixedis dedica a n’el seu germà Pere (a) Pixedis qu’en les corregudes de 

Palma el dia 2 de juliol ùltim com saben els nostros lectors, se’n dugué el 

primer premi de 200 pessetes. S’enhorabona i gracias”.

UNES ESTROFES

Cuant en Crespí surt a cós

pot posá sa marxa en dobla

y ses masetes d’un redobla

no repiquen tan hermós

guaña s’honra per durmos

`petes feis cualque copla

y digau que heyá dins Sa Pobla 

se fló de bons corredós.

Sols a sa volta primera 

va corre un poc aviat

y no havantí necesidat

á poch poch fe se darrera 

tengué acabant sa carrera

aplausos per tot ciutat

visca se Societat

visca es campeón en Pera.
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A una altra publicació local, El Terruño, (1927 – 1929), hi trobam dos comentaris 

que confirmen el que diu la ressenya bibliogràfica de Bartomeu Crespí a la Gran 

Enciclopèdia de Mallorca, referent a l’èxit que tingueren les representacions de 

les seves obres teatrals, en aquest cas a sa Pobla. Diu: 

El pasado domingo actuó en el “Teatro Principal” (cine de Can Guixe) la 

compañía cómico-dramáiica Fuster Forteza. Puso en escena el drama ma-

llorquín en 4 actos y en verso, de nuestro paisano D. Bartolomé Crespí que 

lleva por título “Primer l’amor que l’herència”. El numeroso público que 

llenaba el local aplaudió entusiastamente, obligando al autor a que saliera 

al escenario, con lo qual se hizo mayor la ovación”. (número de 9 de març 

de 1927).

El número del 10 d’abril de 1927 de l’esmentada publicació, “El Terruño”, es fa 

ressò d’una altra representació teatral a sa Pobla. Diu: 

Conforme teníamos anunciado el domingo día 3, la compañía Fuster-For-

teza, puso en escena el drama “La mala madastra de nuestro paisano D. 

Bartolomé Crespí, el cual a petición del público se vió obligado a salir al 

palco escénico desde donde dirigió en verso un hermoso saludo al pueblo, 

siendo al final largamente ovacionado”.

Tornant a la revista Sa Marjal (número 142, pàgina 160, any 1920), referint-se a 

l’obra de Crespí itulada “S’arrepentida”, comenta:

Drama en tres actes i cinc cuadros, en vers, original de Bartomeu Crespí 

Cladera, -En 4rt de pàgina i un gravat:1 pesseta. Es una comedia molt mo-

ral, qual argument es consemblant es des fill Prodic: Na Clara enemorada 

den Rafel, fa algunes capritxades, que l’autor presenta en tota modestia, 

i despues ARREPENTIDA torna an es bon camí. Hey ha algunes escenes 

bastant conmovedores, fins a nes punt que un dia se representà en es Teatro 

Principal d’aquesta Vila i molta de gent derramà llàgrimes de ternura. Se 

coneix que mestre B. Crespí te gran facilitat en so versificar, com heu de-

mostra no sols aquest drama, sinó també 13 obretes, qu’ha impreses i que 

anuncia a sa cuberta de la present: pero és una gran llàstima que l’autor 

no tenga més instrucció per tractar els assuntos amb més correcció. De tots 

modos agraim molt ferm an el nostro bon amic, natural de sa Pobla, s’ex-

plar que mos ha enviat amb hermosa dedicatòria. 

Com es pot observar, l’autor d’aquest comentari, a la vegada que destaca les 

excel·lències dramàtiques i argumentals de l’obra “S’Arrepentida” de Bartomeu 
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Crespí i la seva gran facilitat amb la versificació del seu diàleg i d’altres de les se-

ves obres, lamenta “que l’autor no tenga més instrucció…”, referint-se clarament 

a la seva escassa formació acadèmica o intel·lectual. Una observació a la seva 

“instrucció elemental” que la Gran Enciclopèdía de Mallorca, en lloc de criticar, 

valora qualificant-lo com “una figura de la literatura popular tradicional i de les 

comèdies còmiques”. I que el poeta, escriptor i assagista, Miquel Gayà i Sitjar, 

considerat tota una institució de les lletres catalanes, valora, encare més, a la 

conferència que va pronunciar a sa Pobla la nit del 12 de gener de 1968, amb el 

títol de “A propòsit de Bartomeu Crespí, glosador”, editada a Ciutat de Mallorca, 

amb el patrocini de la “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares”, im-

presa a Gràfiques Miramar. Torre de l’Amor, 6 Palma de Mallorca (Depòsit Legal, 

P.M. 560 – 1974)

“A PROPÒSIT DE BARTOMEU CRESPÍ, GLOSADOR”. Miquel Gayà Sitjar. (Sant 

Joan 1917-1998. Poeta, escritor i agitador cultural)
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Digué Miquel Gayà i Sitjar a la seva esmentada conferència, després d’una acu-

rada anàlisi sobre els orígens i el contingut literari del glosat mallorquí més tra-

dicional i ancestral, fins a parlar de les arrels que d’aquell glosat que es veu a la 

poesia de Miquel Ferrà, d’Inca, o de Maria Antònia Salvà, per cenyir-se a Barto-

meu Crespí, amb aquestes paraules:

Passen de trenta les obres, fullets i plaguetes impreses que he pogut tenir 

a les meves mans, contenint l’obra en vers del nostre glosador Crespí. He 

vist també un munt d’obra inèdita; i dels treballs impresos, d’alguns n’he 

vist la quinzena edició. Hem de dir, doncs, que Bartomeu Crespí va ser un 

glosador fecund, i que la seva producció degué tenir una difusió enorme. 

Esper que ningú no em retregui si aquestes plaguetes estan escrites en una 

ortografia pèssima, sovint sense cap ni centener. Tanmateix l’obra del glo-

sador, com qualsevol altre obra popular, més val que l’examinem com si la 

recollíssim oralment d’ell mateix.

El que m’interessa de Bartomeu Crespí no seran els seus estudis ni la tècnica 

que no podia posseir: això cerquem-ho en els poetes formats. Al glosador 

li demanarem, més aviat, com ha sabut esser feel a al ressò i a la veu dels 

segles que li han arribat a través de les generacions: la passió primària i 

elemental, que en les seves vertents bona i dolenta pot tenir tants de caires 

foguers; i la llengua no contaminada, sense esquits d’arcaisme ni d’erudi-

ció, ni sense la tara xabacana i cursi dels castellanismes (…)

Llegint els glosats de Bartomeu Crespí, m’he fitxat sobretot en la llengua per 

ell usada. I tenc la impressió que com més a la seva joventut ens remuntam 

-és a dir: com menys contactes havia tingut fora la pagesia- més resplen-

deix per la seva netedat i senzillesa el mallorquí del nostre glosador. Vegeu, 

per exemple, a “S’arrepentida”, drama publicat el 1917, com en Miquel diu:

Deixa fer, vendrà un dia 

que sa seva dolentia 

darà tomb i finarà

i després se recordarà

de s’acte sentimental;

recordarà es bé i es mal

per reconèixer lo que val

lo que ella desprecià.

Més prest avui que demà,

vui que facem testament; 
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lo teu i lo que jo tenc

que siga de na Maria, 

perque si s’estrevenia

de morir sense intesta,

no li puga demanar 

sa part que li tocaria.

Si se gues portat com a fia,

Joana aixì com se deu,

sa pena, aquesta creu

per noltros no existiría.

Sobre aquest fragment de l’obra, el lingüista Miquel Gayà, fa una anàlisi de l’or-

tografia emprada per Crespí i comenta:

Veim en aquest tros, que, llevat d’un “después” fàcilment substituïbles per 

“després”, no hi ha castallenismes; el llenguatge, dins la seva sim-

plicitat i fluència, mallorquinetja en tot, se’n pot dir un llenguatge 

modèlicament popular. Fins i tot una frase elegant, “darà tomb”, 

que podria servir d’exemple.

Aquest mallorquí fluent i incontaminat encara el podem constatar 

millor en una plagueta de dècimes desbaratades. Per exemple:

Vaig veure una geneta

moldre a un molí de vent

i un escorpí diligent

que feia un nou guarniment

pes pareis de Son Garreta.

Un eriçó dalt sa pleta 

escrivía un testament,

i un llagost de Puigpunyent

va donar coneixement

que els Tres Reis d’Orient

pescaven dins es torrent

llises amb una canyeta.

I Miquel Gayà, fa aquesta observació:

Però aquest llenguatge tan net, que és gairebé la tònica dels glosats de Bar-

tomeu Crespí, té, de tant en tant, les seves tares. En el monòleg “Per què som 

nat?”, diu:
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Voldria que quan estassen 

mos ossos damunt tal llit,

a l’estar mig condormit

les parets se derribassen…

I més endavant:

Abandonar-me aquell dia,

tirar-me com un pedaç:

vostra força fou capaç ?

Ah, quin verdugo seria ?

Després d’aquestes observacions sobre els castellanismes -com veiem, pocs- 

emprats pel glosador pobler, Miquel Gayà, s’afanya a excusar-los i, fins i tot, a 

justificar-los, dient:

Un se pregunta si és possible que un glosador que a estones ha tingut un 

parlar tan cristal·lí, es pol.luesca amb mots com “derribassen i verdugo”.

Anem alerta, però. Fa mal fer retrets a Bartomeu Crespí per usar ençà i 

enllà aquest castellanismes, com també qualque mot tan estrambòtic 

“atravidència” per atreviment per tal de rimar amb “defensi”. Més tot ho 

hauríem de retreure al poble, del vocabulari del qual es nodreix la parla 

del glosador.

Aquests defectes que acab de citar són, en part, document i testimoni, com 

he dit més amunt. Donen fe, per sobre del llenguatge acadèmic usat pels 

escriptors, del parlar, més o menys corrupte de la gent del carrer. Però si 

volem estudiar les tares, caldrà talment que hi posem esment, i procurem 

destriar-hi les virtuts, els girs, les frases, els modismes, tot allò que és la sang 

i la gleva, el nervi i la força del parlar indígena. 

Quan m’aixec es dematí

me seny sempre en nom del Pare…

i quan començ una glosada 

procur sempre es dar-li fi.

Qui s’agrada de lletgir

i se vulga entretenir,

que miri aquesta jornada:

només és que està agafada 

com s’orquesta de Llubí 
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que perque fes es sò fi 

una trutja i un godí

deien sa misa cantada.

Sobre aquesta glosa, Miquel Gayà, comenta:

La cita és, un altre cop, de les “Dècimes Desbaratades”. Jo convidaria qual-

sevol expert en lingüística, a que vulga assaborir cadascun dels detalls 

d’aquest parlar nostrat, tan viu i tan llampant.

Hem examinat un poc això que constitueix la vestimenta més o menys mo-

desta, més o menys brillant, de la literatura popular, i que és la llengua. Hi 

ha un altre aspecte que la fa també, aquesta literatura popular, document 

i testimoni: és el tema, la passió, l’abrivada, tot allò que motiva i empeny al 

glosador a dictar les seves cobles.

En el cas de Bartomeu Crespí, aquesta temàtica abraça des de les finors lí-

riques -té un llibret que es titula “Petites poesies-, passant pels glosats de re-

flexió moral i els que toquen situacions i aspectes més o menys eròtics -l’ero-

tisme, a Mallorca, és sempre qualque cosa que va molt lligada a aquesta 

força incontenible de la terra-, i acabant per les plaguetes que glosen fets 

insòlits que sembren dol i consternació -per exemple “Es fet de s’Hort des 

Cà”, “Horrorós crim de San Jordi, etc.-, i les que canten gestes d’algun cor-

redor o esportista.

El romanç o glosat “A la memòria de Francisco Vanrell”, que morí assassi-

nat als vint-i-un anys, corprèn -dins els límits en què ens movem- per una 

certa força i contenció verbal:

Per s’instint d’anar a caçar

partí en Francisco Vanrell, 

 sense fer cas ni pensar

que una malaïda mà

fos la que el caçàs a ell.

La consciència ben neta

duia el pobre i partí

sense emplear s’escopeta:

s’atentat sa va cometre 

dins Son Llompart de Llubí.
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La teva mort és estat

sa més violenta i trista.

Fins avui res s’ha trobat, 

per més que s’Autoridat

no descans cercant sa pista.

En Jaume, lo seu germà,

i lamo’n Toni, son pare,

mai s’aturen de plorar,

i voldrien poder donar

força i conort a sa mare.

De mare a fii se suposa

el dolor sê el més sentit:

tan fondo el sent madò Rosa

que el cerca vèncer i no gosa

plorant de dia i nit.

Tenguent ple coneixement

cuidareu perdre el judici,

tan amarg i violent

va ser aquell fatal moment

que rebereu sa notici.

Dins el pit de cada cual

repercutí la ferida;

a tots los vostros fé mal

aquella mà criminal

que segà la seva vida.

Posats a triar qualque mostra més, no podria deixar de fixar-me en aques-

ta dedicatòria estampada al principi d’un altre dels seus glosats:

A tu, benvolguda esposa, 

te dedic aquest treball.

Ets prudent en tota cosa, 

i un cor tan ric que no posa

cap desevenència mai.
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Ho dus escrit a la cara,

Déu sap bé que no ponder:

tens la bondat viva i clara, 

ets un model com a mare

i un exemplar de muller.

Lluitant dins la maretjada

de les nostres tempestats, 

t’he vista en tot resignada.

Dem gràcies. Déu t’ha dotada

de les millors qualitats.

Sabent de quant tenc escrit

que el figurar te molesta, 

t’he cercat lo més petit, 

i amb tot lo meu esperit

te dedic la feina aquesta.

Miquel Gayà i Sitjar, després d’haver deixat ben clar i contundent la indiscutible 

vàlua del glosador pobler Bartomeu Crespí Cladera “Pixedis” en els distints gè-

neres literaris que va conrear, així com també, de la seva productiva obra, acabà 

la seva conferència amb aquestes paraules:

Parlar de Bartomeu Crespí, hem dit al principi, és parlar de qualque cosa 

entranyable mallorquina; és en definitiva parlar de Mallorca; és, aquesta 

nit, parlar de sa Pobla de Uialfàs. Les coses que en el glosador Crespí són 

dignes d’alabança, són coses que em d’alabar i estimar en la nostra terra 

benvolguda: la nostra llengua, neta de barbarismes; un esperit autèntica-

ment nostre, sense postissures cursis; tot allò que és passió noble i força i 

nervi de la nostra raça. Els defectes que he retret en l’obra de Crespí, són els 

defectes del nostre poble que cal bandajar: caldria organitzar una lliga de 

bons ciutadans que es proposassin usar un mallorquí digne, sense castella-

nismes, sense extrangerismes, sense cap mot estrambòtic. Caldria entre tots 

proposar-nos esser uns mallorquins cívicament conscients del nostre destí. 

Sense aquesta línia moral que justifiqui el nostre comportament com indi-

vidus i com a poble, aquesta festa d’avui, aquest homenatge a la memòria 

de Bartomeu Crespí, i aquestes fests pairals que s’acosten, serien una farsa 

innoble, una comèdia que el més bon sentit rebutjaria. Evitar-ho està en 

les nostres mans. Com els nostres pagesos fan d’aquestes terres un paradís, 
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facem nosaltres del caràcter i esperit de Mallorca la consciència d’un més 

alt destí.

DICCIONARI DEL TEATRE A LES ILLES BALEARS

El “Diccionari del Teatre de les Illes Baleares”, obra dirigida per Joan Mas i Vives, 

sota la coordinació de Francesca Perelló Felani, de la col·lecció Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat (Lleonard Muntaner, editor), diu referint-se a Bartomeu 

Crespí:
Crespí Cladera, Bartomeu “Pixedis” (sa Pobla 1885 – Palma 1964). Autor 

dramàtic de caràcter popular i glosador. L’any 1917 va publicar S’arrepen-

tida, drama en vers de caràcter religiós, en tres actes i cinc quadres, escrita 

en vers. Fou posada en escena per la companyia de Gaietà A. Cortés. El 

1918 va publicar “Societat de gatons”, diàleg en vers, i l’any 1919, “Per què 

som nat?”, monòleg en vers que s’estrenà al Teatre Principal de sa Pobla. 

El 1930 va publicar “Primer l’amor que l’herència”, drama en quatre actes 

i dos quadres en vers, dedicat a Francesc Fuster Pinya. Aquest drama, es-

trenat a sa Pobla, es va representar molt arreu de Mallorca fins a superar 

les mil representacions abans de 1936. Conta la relació entre un pastor i la 

filla de l’amo, na Isabel, amb un final en què fa honor al títol i els protago-

nistes anteposen l’amor als interessos materials, malgrat les dificultats en 

que topen. Abans de 1919 va publicar “Una al·lota enganada per s’ena-

morat”, diàleg en vers estructurat en forma de preguntes i respostes dels 

dos protagonistes, amb un final moralitzant que promoou l’obediència als 

pares; “Apleg de gatons (mal viatge qui s’engata)”, monòleg còmic en vers 

protagonitzat per en Tomeu de sa Seca; “Conseis d’un pare a un fii que ha 

caigut soldat”, diàleg en vers, i “En Pau de ses sis al·lotes”, “Fadrins veis fei-

vos casar”, diàleg en vers escrit l’any 1915.

Altres obres seves són “De l’amor una besada!… I jo guard el desengan!”, 

diàleg en vers; “Desditxes d’un desditxat”, o sia, odisea d’un venedor am-

bulant, monòleg en vers mallorquí, escrit el 1917; “Jo també t’estim”, diàleg 

amb un acte i en vers, estrenat per la companyia de Joan Soberats; “A cri-

ada rabiosa i es soldat casat”, diàleg en vers; “Ses dues guerreres” 1ª part, 

diàleg en vers i “Ses dues guerreres” 2ª part, diàleg en vers.

A la premsa hi va publicar “A Mala Madastra” i la comèdia “Els pobres no 

poren viure”. El seu teatre, com el de Jordi Martí “es Mascle Ros” i el de Toni 

Fuster, va esser molt popular durant la segona dècada del segle XX, encara 

que tingué escàs reconeixement per part de la crítica. (AN) (SCS) 
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ELS INTEL·LECTUALS MALLORQUINS DAVANT EL FRAN-
QUISME

La consulta de l’obra de Josep Massot i Muntaner, “Els intel·lectuals mallor-

quins davant el franquisme” (Biblioteca Serra d’Or. Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat) ens descobreix una obra de Bartomeu Crespí Cladera, que va ser 

prohibida per la censura feixista, que romangué segrestada als arxius del “Mi-

nisterio de Información y Turismo”, actualment amb seu a Alcalá de Henares. Es 

tracta d’un text mecanografiat, de 27 pàgines, que va ser trobat i fotocopiat per 

l’escritora catalana, Maria Josepa Gallofré. Diu el comentari, a la pàgina 13 de 

l’esmentat llibre:

“…Durant els mil dies de guerra fratricida, foren múltiples els mallorquins 

-i els habitants de les altres illes, es clar- que hagueren de agafar les armes 

a la infanteria de marina, o be els que formaven part de les milícies de 

la Falange, la Falange Naval o dels diversos serveis de la defensa passiva. 

Molts d’altres passaren per l’Acadèmia d’alferes provisionals de Lluc i ana-

ren, voluntaris o forçosos, als fronts de la península, on els acompanyaren 

molts altres soldats de les Illes, sobretot mallorquins. Tot plegat representà 

un esforç immens i un tribut de sang considerable.

Un “glosat” prohibit 

Un altre glosador popular ben conegut, el pobler Bartomeu Crespí Clade-

ra, mirà de guanyar-se unes pessetes imprimint i venent una plagueta més 

extensa titulada “Una petita memòria feta en el gran Moviment”, datada a 

Ciutat a 29 de juny de 1939. Any de la Victòria.

Un altre comentari que fa sobre glosador pobler Josep Massot i Muntaner, al 

mateix llibre, és aquest que es reprodueix a continuació:

Un poeta popular, Bartomeu Crespí Cladera, reflectia el sofriment que tot 

això produïa en un glosat titulat ‘Una petita memòria feta en el gran mo-

viment’ compost el 29 de juny de 1939, ‘Any de la Victòria’ i que malgrat el 

seu abrandament profranquista no obtingué l’autorització de la censura 

de Madrid i ha romàs inèdit fins avui:”

Espanya necessitava

florir de la seva gent,

per això tot el jovent

sa vida li ofrendava,
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a vèncer i morir consent

i el manto de sentiment

de cap a cap abrigava.

Florits d’una valentia 

com ja no hi ha res igual,

dant el pit en el punyal

a davant la força impia, 

cantant passava i rompia

el tronc del foc infernal, 

però l’amor paternal 

plorava de nit i dia. 

Sa força s’hi oposava 

que de just caia del pes,

Espanya d’herenci és

la raça més noble i brava,

de dins el cor s’arrencava

el fill ferit o ofès, 

i qui no n’hi tenia tres,

al menos amb dos comptava. 

És el major sentimentalvist 

vist en la forma més clara 

quan un fiet se separa 

del carinyo més ardent,

perillant cada moment;

ja no quedava cap mare 

que no dugés a sa cara

el sello del sofriment…

La seva pretensió, però, topà amb les noves exigències de censura, que vol-

gué urgir la consigna continguda al títol d’un article del setmanari ‘Arri-

ba’ de Manacor: ‘Aquí, bien o mal se habla español’. Per això, l’original de 

Crespí -17 pàgines escrites a màquina- dormí als arxius de Madrid -ara 

conservats a Alcalá de Henares-, oblidat de tothom fins que Maria Josepa 

Gallofre l’hi descobrí i el pogué fotocopiar.

El seu glosat, que és la darrera composició franquista en català de Mallorca 

de la qual tenim notícia fins ara -curiosament avortada per les mateixes 
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autoritats de les quals cantava lloances-, Crespí recorda amb poca sim-

patia els governs que s’anaren succeint en temps de la monarquia, ‘homos 

nous de tot color / que deixaren sa nació / de tortures estragada’, i carrega 

les tintes contra la segona república.

El mil noucents trenta ú

una electoral campanya

de engendrats de mala entranya

se apoderaren de Tú

tirant per ells cadescú

guiats per basura extranya 

te dugueren, pobre Espanya

l’engan més vil i segú. 

BIOGRAFIA

Hem parlat de l’obra de Bartomeu Crespí Cladera, però es poc el que sabem de 

la seva vida quotidiana, de la seva activitat laboral després d’haver-se traslladat 

a viure a Palma, deixant la feixuga feina de jornaler del camp a sa Pobla. Poc 

sabem de l’entorn social que freqüentava. Llei de vida, a sa Pobla ja no queda 

cap familiar directe que tinguera una relació personal, fluïda, amb Bartomeu 

Crespi. I tampoc hem pogut localitzar a cap descendent seu, fills o néts, que 

poguessin facilitar qualque informació.

Si sabem que es va casar amb Pereta Riera Sbert a qui li va dedicar una plagueta. 

Del matrimoni nasqueren els fills Ramon i Martí

Els familiars més propers del glosador, que encara viuen, que el van tractar per-

sonalment i fins i tot hi van conviure al seu domicili de Ciutat, un carrer entre 

les places de les Columnes i de Pere Grau, són el seu parent Toni Mestre de la 

tenda de cas Cotxer, que durant dos anys va viure a casa seva mentre cursava 

estudis de peritatge mercantil a l’Escola de Comerç. També el seu renebot, Sal-

vador Martínez Crespí, del cafè de Can Nadal. Salvador ens conta que quan feia 

el servei militar a Palma, i gaudia de permís de pernocta, anava a sopar i dormir 

a cal Tio Tomeu, al pis que ell i la seva esposa habitaven a un carrer proper a la 

plaça de les Columnes.

Salvador recorda el glosador com un home seriós, meticulós, correcte i exigent 

d’un bon comportament, recte i educat, que escrivia dins la seva cambra es-
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criptori, tot concentrat, envoltat de papers i plaguetes ja escrites i publicades i 

que exercia la professió de barber al carrer dels Oms, a Ciutat, davant l’Hospital 

Militar.

VERSOS A PETRA RIERA SBERT

(A la memòria de la meva volguda esposa, morta el dia 7 de novembre de 1962. 

(E.P.D.)
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Publicats al número 147 de la revista Vialfás (desembre de 1962). Aquests versos 

dedicats a la seva benvolguda esposa, amb motiu de la seva mort, segurament 

serien els darrers que veurien la llum en lletra impresa. Són uns versos, com es 

pot veure, plens de sentiment, d’angoixa i de patiment. De lloança cap a la bon-

dat de la seva estimada companya i mare dels seus dos fills. Dos anys després de 

la mort de Petra Riera, moriria a Palma el destacat glosador, poeta i comediògraf 

pobler, jornaler del camp, Bartomeu Crespí Cladera.

CONCLUSIONS I PROPOSTES

Dit i escrit el que hem pogut trobar de Bartomeu Crespí Cladera “Pixedis”, su-

ficient per donar-lo a conèixer com a destacat i productiu autor de la nostra 

literatura popular, com es dedueix de les opinions d’acreditats coneixedors de 

la nostra llengua i de la nostra cultura pròpies, crec que aquest modest treball, 

podria ser el punt de partida perquè persones, prou preparades i qualificades 

per fer-ho -lingüistes, filòlegs, historiadors, literats, cal·lígrafs- aprofundeixin 

més en l’estudi de la seva obra.

Intentar la reedició de la seva obra escrita que tenim catalogada, per tal de di-

vulgar-la entre les actuals i futures generacions i tenir-la a l’abast de consulta a 

la biblioteca i arxiu municipals.

Animar les persones amb inquietuds teatrals o escèniques a escenificar o repre-

sentar les seves comèdies, diàlegs i monòlegs.

Promocionar els seus glosats entre els actuals glosadors poblers i associacions 

de glosadors de les Illes.

Organitzar un homenatge de reconeixement en el marc de les nostres festes po-

pulars, per exemple, Sant Antoni.

FULLETS DE BARTOMEU CRESPÍ CLADERA (a) PIXEDIS 
CATALOGAT ORDENAT I TRANSCRIT 
Per Mn. MELCIOR TUGORES I SERRA

BARTOMEU CRESPÍ (Obra en poder de Maria Crespí Seguí)

Maria Crespí Segui, reneboda del glosador Bartomeu Crespí, guarda amb gran 

gelosia i estima les plaguetes i fulletons originals, relacionats a continuació; una 

deixa del seu pare Martí Crespí Gost, a quí el tío Tomeu havia donat.
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UNA AL·LOTA ENGANADA PER S’ENAMORAT
Preguntes y respostes d’es dos. Y en vers (15ª edició) Es propietat d’en Bartomeu 

Crespí. Mallorca 1930.

DESDITXAS D’UN DESDITXAT o sia Odissea d’un venedó ambulant.
Y en referencis d’en: Patacol, Matesetses, d’es Salé, n’Ignaci, de en Netas, d’en 

Verdolaga y d’en Maseo. Monolec en vers mallorquí. Imp. Gráficas Mallorca – 

Palma de Mallorca. 4 de juriol de 1917

¿PERQUÉ SOM NAT?
Monolech en vers original d’en Bartomeu Crespí. Estrenat en gran éxit pes ma-

teria autó en el Teatre Principal de sa Pobla. Es propiedad Imprenta de J. Tous-

Palma. XXV d’Abril de MCMXIX. 

De venta en els kioscos

MAL VIATGE QUI S’ENGATA / APLECH DE GATONS
Monólech cómic en vers.  

TOMEU DE SA SECA Tip S.P. Clar

SOCIEDAD DE GATONS
Dialeg en vers

¡JO TAMBÉ T’ESTIM!
Diáleg amb un acte y en vers. Aquest diálec va esser escrit exprofés perque el 

posas amb ascena mon íntim amíc Juan Soberats. Preu 20 céntims. Tip. Inde-

pendencia, Lulio, 17 Interior.Palma

DE L’AMOR UNA BESADA!.. ¿I JO GUART EL DESENGÁN!
Diálec en vers. A mon íntim amic i galàn jove Bartomeu Garau Bennasar, dedic 

aquest petit trebai en prova de l’afecte que li profes.Imp. S.P. Clar

SA CRIADA RABIOSA Y ES SOLDAT CASAT
13ª Edició

EN PAU DE SES SIS ETLOTES

FREDINS VEIS FEIVOS CASÁ
11ª Edició (No va firmada). Es propiedad del mateix autó. 1915

CONSEYS DE UN PARE A UN FIY QUE HA CAYGUT SOLDAT
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SAS DUAS GARRERAS

Parlament d’es tres amb vers. PRIMERA PART. Tip. De Guasp

SAS DUAS GARRERAS.

Parlament d’es tres en vers. SEGONA PART. Tip. De Guasp

JA NO REINA GERMANDAT

Ciutat 27 Octubre de 1933

ES FET DE S’HORT DES CA

Succeit l’any 1918. Palma.-Imp. De Jusep Tous
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SEGONA PART DE’S FET DE S’HORT D’ES CA
Ocurrit l’any 1918. Imp. de J. Tous

HORROROS CRIMEN DE SANT JORDI. GLOSAT
Primera part

HORROROS CRIMEN DE SANT JORDI. VISTA DEL TRIBUNAL Y SENTENCI. 

GLOSAT
Segona part

A LA MEMORIA DE Josep Nicolau Balaguer
Campeón de Velocidad d’Espanya. Morí a l’edat de 26 anys. (Que descansi en la 

pau del Senyor). Tip.Guas. Morey, 6 y 8 Palma

A la memoria de FRANCISCO VENRELL BERGAS
mort assessinat el 24 de Octubre de 1947, a la edat de 21 anys. E.P.D.  

Minerva 1804

Sempre han estat, som i son dels homos la majoria. DEDICATORIA
a Pereta Riera Sbert (La seva esposa)

BELLA CARRERA DE RESISTENCI CELEBRADA A PALMA dia 2 de joriol del 

any 1910. GLOSADA per un germa de es CAMPEÓN DE MALLORCA
Tipografía de Guasp. 1926

VIDA AVERIADA, SE DESGRACIA den Pere Crespí, 
es Campeón de Carreres a peu de Mallorca 1915. Imprenta de José Tous

“HI HA ENTRE POC I MASSA UNA COSA QU’ESTÁ BÉ…”
(Fulletó de 4 planes). Imp. Pizá. Venta: Kiosco periódicos Estación Ferrocarril

EL MON CONTRA S’HOMO. ¡Si el jove sabía, y el vey poría!
(Fulletó de 4 planes)

¡OH, MALLORCA !
Dedicada al primer actor mallorquín, D. Francisco Fuster. (Glosa de 6 estrofes)

RAMO A DELMONTE. Cantadas por MANUEL ARANDA
Lletra en castallà d’una cançó, de 5 estrofes, dedicada al “torero” mallorquí, 

MELCHOR DEL MONTE. (A l’altre cara del materia fulletó)

*En Salvador té; FESTETJERA PRIMERENCA.
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OBRES DEL MATEIX AUTOR

(Talment com figuren a la contraportada de tres plaguetes)

Fulletons
Amors desbaretades (Agotad)

Soldat de Cavalleria

Sa criada rabiosa

Conseis d’un pare a un fii

S’atlota enganada

En Pau de ses sis atlotes

Ses Corregudes

Vida Averiada

Cançons en mallorquí d’en Rafel Garau

Es fet de S’hort des cá, (1ª y 2ª part)

El mon contra s’homo

Milici

Monolechs
Desditxes d’un desditxat

Apleg de gatons

Perque som nat

Drames
S’Arrepentida

Primer l’amor que l’herenci

En prensa (queden a publicar)
Mala madastra

No queda maldat sens paga

Y es dialech
Es gats en sociedad

En algunes plaguetes hi figura; DE VENTA EN LOS KIOSCOS. En venta en es 

kiosco de sa Font de ses Tortuges o Preu 20 cèntims.

Escrit literal i ortogràficament talment els originals



V JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA

[ 284 ]

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA I FONTS D’INFORMACIÓ

Gran Enciclopèdia de Mallorca.
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Diccionari del Teatre a les Illes Balears.

Els intel·lectuals mallorquins durant el franquisme.
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Antoni Mir i Marquès
col·laborador del Centre de Recerca  

i Documentació Històrico-Musical de Mallorca. 
Joan Parets i Serra

president del Centre de Recerca  
i Documentació Històrico-Musical de Mallorca. 

INTRODUCCIÓ 

En aquesta comunicació es realitza una aproximació a l’obra de Francesc Tàr-

rega com a concertista i mestre de guitarra. Es recopilen, valoren informacions 

i dades rellevants de la seva carrera a través de notes, homenatges, retalls de 

premsa, diaris com La Almudaina i el setmanari El Felanigense. Es posa en re-

lleu la vinculació de Tàrrega amb sa Pobla a través de la família del Dr. Comas, 

així com es repassen algunes dades biogràfiques i hemerogràfiques significati-

ves.

DADES BIOGRÀFIQUES I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Francesc d’Assís Tàrrega Eixea va néixer un 21 de novembre de 1852 a Vila-re-

al (Castelló), a una casa situada al costat del santuari de Sant Pasqual Bailón. 

Sembla que aquesta casa al costat del convent era el domicili familiar, però per 

donar a llum la mare es va traslladar a la casa d’uns parents que vivien al mateix 

carrer.1

El seu pare, Francesc Tàrrega Tirado, i la seva mare, Antònia Eixea Broch, treba-

llaven com a casolans per a les mares clarisses.

A causa de l’ocupació dels seus pares, el petit Francesc era cuidat per una as-

sistenta. En cert moment, es va escapar de la seva cuidadora, cosa que el portà 

a tenir un accident quan va caure a un canal de reg i va danyar la seva vista. 

1 Això almenys és el que afirma Adrián Rius a un article i en el seu llibre de 2002, 14-15.



V JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA

[ 286 ]

Aquest fet va ser el que va induir els seus pares a traslladar-se a Castelló, perquè 

assistís a classes de música i, en cas de quedar cec, es pogués guanyar la vida.

Les seves primeres lliçons musicals, les rebé d’un músic cec, Eugeni Ruiz, i cu-

riosament més tard Manuel González, conegut com el “Cec de la Marina”, seria 

el qui l’iniciaria en el món de la guitarra. Ell es guanyava la vida tocant aquest 

instrument i sabia molt bé tots els trucs per animar el públic, secrets que va 

ensenyar al jove Tàrrega.

Partida de baptisme

Francesc Tàrrega a València, on va fer el servei militar, aprox. 1871



[ 287 ]

FRANCESC TÀRREGA A MALLORCA

El 1862 el concertista Julián Arcas va oferir un concert a Castelló, on va tenir 

l’ocasió d’escoltar el petit Francesc; tan impressionat quedà per la seva habilitat 

que va recomanar al seu pare que l’enviàs a Barcelona a millorar els seus estu-

dis, a on es traslladaria amb tan sols 10 anys d’edat.

Mentre treballava tocant en bars i cafès, aconseguí la plaça de pianista al Casino 

de Burriana, on conegué D. Antoni Cánesa, que es convertiria en el seu protec-

tor; aquest li pagà el viatge a Madrid perquè milloràs els seus estudis musicals, 

i que faria ja acompanyat d’una guitarra Antonio de Torres, la qual utilitzaria al 

llarg de 20 anys.

Als 22 anys entrà a estudiar solfeig, piano i harmonia al Reial Conservatori de 

Madrid. El seu director, Emilio Arrieta, després de sentir-lo tocar la guitarra, li 

aconsellà que mai deixàs la guitarra pel piano.

La seva alternativa com a concertista de guitarra va ser en el teatre Alhambra de 

Madrid, que seria el principi d’una sèrie de brillants concerts.

L’any 1880 i per malaltia del seu amic Luis de Soria, el substituí en un concert 

a Novelda (Alacant), on va conèixer una estudiant de guitarra, María José Rizo, 

que més tard, el Nadal de 1882, es convertiria en la seva esposa.

María José Rizo, aprox. 1881
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Després d’una sèrie de reeixits concerts a Lió, París, Itàlia, Londres… tornà a 

Espanya, on residiren una temporada a Madrid, i es traslladaren a viure a Bar-

celona, on hi havia més interès per la guitarra. Allà es reunia freqüentment amb 

els seus amics Isaac Albéniz –amb qui actuaria a la Sala Bernareggi–, Enric Gra-

nados, Joaquim Malats, Pau Casals…

Cals Guitarrers 
El 1892 existia, al carrer Ample de Barcelona,   la guitarreria de Ribot i Alcanyís, a 

la qual concorrien assíduament gairebé tots els aficionats a la guitarra, professi-

onals i mestres. Per aquest motiu era conegut l’establiment sota el nom de “Cals 

Guitarrers”, on es canviaven impressions, es feien crítiques o elogis, es tocava… 

i fins i tot s’escoltava alguna vegada.

Desfilaven per aquesta botiga Magí Alegre, Domingo Bonet, Josep Ferrer, Mi-

quel Mas, Joan Ferrán i Severino García Fortea, el més destacat entre ells pel seu 

virtuosisme, i que també exercia les funcions de metge militar.

Va ser en aquesta guitarreria on Magí Alegre va fer sentir en diverses ocasions el 

seu deixeble Miquel Llobet, en aquell temps d’uns 14 anys.

Tàrrega en la intimitat amb els seus amics Vicente Pujol, Tonico Tello i Federico Orellana, a la casa d’Emili Pujol a 
València
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Una tarda del mes d’octubre de l’esmentat any, van coincidir a la guitarreria 

Tàrrega i el petit guitarrista, que va ser immediatament presentat al mestre. En 

adonar-se aquest de les facultats extraordinàries del noi, li va obrir les portes de 

la seva llar per a totes les vegades que desitjàs els seus consells.2

Això ve a corroborar, sense cap dubte, que l’estiu en què Tàrrega va estar a casa 

del Dr. Comas a sa Pobla va ser el de 1892, ja que durant aquest any fins al mes 

d’octubre no es té cap relació que hagués estat oferint concerts a qualsevol altre 

lloc que no fos el de Mallorca.

El 1894, en companyia de Walter Leckie, partia per a una sèrie de concerts a 

Cannes, Niça i Montecarlo; de tornada a París oferí un concert a la reina Isabel 

II.

El 1906 patí una hemiplegia que li deixà paralitzada la part esquerra del seu cos, 

després d’una lenta recuperació reprengué de nou les seves gires.

Encara que bastant recuperat i potser intuint que li quedaven pocs dies de vida, 

tornà a Castelló per fer alguns concerts a Novelda, València, Cullera, Alcoi…

Tàrrega en el seu últim concert públic a casa del constructor de pianos Sr. Cateu-
ra, el 23 desembre 1906

2 Emili Pujol: Tárrega. Ensayo biográfico, 119, Talleres Gráficos de Ramos, Afonso & Moita, lda., Lisboa, 1960, 119.

Tàrrega en un dels seus últims concerts. Aprox. 1909
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Sentint-se indisposat, tornà a Barcelona, on morí als 57 anys, el 15 desembre 

1909. 

El 17 de desembre de 1915, les restes de Tàrrega, que descansaven al cementiri 

de Barcelona des de la mort del guitarrista el 1909, van ser exhumades per ser 

traslladades a Castelló, on havia nascut.

“La traslación de los restos de Tàrrega
Acto solemne

CASTELLON. (Domingo, noche.) Ha resultado de una solemnidad sin pre-

cedentes la traslación de los restos del guitarrista Tárrega al cementerio de 

esta localidad.

La comitiva salió de la Casa Capitular: abría la marcha la banda muni-

cipal, siguiendo las Sociedades políticas, recreativas y obreras con bande-

ras onduladas y músicas: La Diputación, el clero de todas las parroquias; 

después una carroza cubierta de monumentales coronas y flores naturales.

Esquela
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Formaban la presidencia la familia y los discípulos del finado llegados de 

Madrid, Barcelona, Valencia y otras poblaciones; Comisiones de lo Rat Pe-

nat y del Circulo de Bellas Artes de Valencia; la Comisión organizadora del 

homenaje; representantes de la Prensa local, de la Sociedad de Autores, de 

la Juventud regionalista; la banda municipal de Villareal que ha querido 

[…] el acto por haber nacido allí el maestro; el […] oficial; representaciones 

de los Ayuntamientos de Castellón y Villarreal; los diputados provinciales, 

presididos por el gobernador civil; los alcaldes de Castellón y Villareal, y el 

vicepresidente de la Diputación.

Cerraba la marcha el regimiento de Tetuán.

En las calles del tránsito agolpábase inmenso gentío; los balcones ha-

llábanse también llenos de pueblo.

Una brigada de bomberos daba escolta al féretro, en que iban los restos del 

insigne maestro.

Al llegar a la plaza de la independencia despidióse el duelo. 

Las cuatro bandas reunidas ejecutaron la Serenata árabe de Tárrega.

El momento fue de gran emoción: los discípulos y la familia del maestro no 

podían contener las lágrimas.

Desde la plaza de la Independencia hasta el cementerio, el féretro, que en-

cerraba los restos del maestro, fue llevado á hombros de sus discípulos, y 

seguido por una muchedumbre imponente.

Retall de premsa, cedit per Cristina Ramírez (Casa Ramírez. Madrid)
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En el cementerio y antes de dar sepultura á los restos, se pronunciaron sen-

tidos discursos y se leyeron bellísimas poesías.

El párroco de la iglesia arciprestal entono un responso3.”

AMICS I ALUMNES DEL MESTRE A MALLORCA 

Diversos van ser els concerts que va oferir Tàrrega a Mallorca, on, a més, va tenir 

quantitat d’amics així com alguns alumnes, d’entre els quals cal destacar alguns 

músics. 

Pere Antoni Alemany Palmer (Palma, 1862-1952), guitarrista i compositor, de-

mostrava una gran destresa amb la guitarra i el violí, a més de dominar altres 

instruments de corda.4

Pere Antoni Alemany va ser amic personal de Francesc Tàrrega. L’admiració que 

sentia per ell es reflecteix en la presència de diverses obres d’aquest guitarrista 

i compositor entre les seves partitures. Entre elles podem destacar una versió 

manuscrita de Cartageneras, arranjament que es coneix per l’edició pòstuma 

d’Ildefons Alier i per la que va formar part del volum 3 del mètode de Pascual 

Roch; la versió del manuscrit difereix d’aquestes dues edicions.

3 Retall de premsa, cedit per Cristina Ramírez (Casa Ramírez). Madrid.

4 Antoni Mir i Marquès; Irina Capriles González: Músics a Calvià, Obra Cultural Balear – Lleonard Muntaner Editor, 2012, 55.

Pere Antoni Alemany, aprox. 1934
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Catàleg del Fons Pere Antoni Alemany (només Tàrrega) 

Partitures cedides per Bartomeu Quetglas

Manuscrits
Títol Text complementari Autor Data Format (cm) Comentari

Pavana F. Tàrrega S/d 2 pàg. 17 x 25 Transcripció de B. Calatayud

Cartageneras Arreglades per F. 
Tàrrega

F. Tàrrega S/d 6 pàg. 21,5 x 31,5 Possible manuscrit de Tàrrega 
(Mallorca)

El Carnaval 
de Venecia

Transcripció de T. 
Damas

F. TÀrrega S/d 4 pàg. 31,5 x 21,6 Possible manuscrit de Damas

Danza Mora F. Tàrrega S/d 2 pàg. 21,8 x 30,8 Trans. P. A. Alemany

El carnaval de 
Venècia

Arranjament de T. 
Damas

F. Tàrrega S/d 4 pàg. 21,2 x 30,7 Còpia P. A. Alemany

Vals F. Tàrrega S/d 2 pàg. 21,8 x 30,5 Copista desconegut. El títol 
apareix com Vals per Tàrrega

Pavana F. Tàrrega S/d 1 pàg. Copista desconegut

Partitures editades
Títol Text complementari Autor Data Edita Comentari

Lágrima

Pavana

Preludi. Revisat per 
Daniel Fortea

F. Tàrrega

F. Tàrrega

© 1930 Biblioteca Fortea. 
Madrid. N.º D.F. 
450. D – 450 – F

Capricho 
Árabe

Serenata per a 
guitarra

F. Tàrrega 1902 Antich y Tena 
Editores. Valencia. 
N.º A. y T. 357.

Segell Ortiz & Cusso (Casa 
Perelló)

Rosita

¡Marieta!

Polca

Masurca

F. Tàrrega

F. Tàrrega

1903 Antich y Tena Edt. 
Valencia. 
N.º A. y T. 393.

Segell Casa Perelló. “A la Srta. 
Dñª. Rosita González de Melo”

“A mi queridísimo amigo D. 
Santiago Gisbert”

Preludio n.º 1

Preludio n.º 2

F. Tàrrega

F. Tárrega

1902 Antich y Tena Edt. 
Valencia.

N.º A. y T. 358. Bis

“A mi buen amigo D. Francisco 
Corell, Pbro.”

“A mi queridísimo discípulo 
Miguel Llobet”

María Gavota F. Tàrrega S/d Sociedad Editorial 
de Música. Madrid. 
N.º 1032

“A mi querido amigo el eminente 
mandolinista D. Baldomero 
Cateura”

La Mariposa Estudi F. Tàrrega 1902 Antich y Tena n.º 
359

“A mi querido discípulo D. Manuel 
Loscos”
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Antoni Mestres Gómez (Barcelona, 1839 – es Capdellà, 1908)

Fill de Josep Mestres Almirall, de Vilanova i la Geltrú, i Antònia Gómez Gómez, 

de Cartagena, li va tocar viure uns temps en què la guitarra encara no gaudia, 

en el seu entorn proper, de prestigi, per la qual cosa havia de conformar-se a 

estudiar i tocar al seu pis del carrer dels Apuntadors de Palma.

Músic i matemàtic, el 1896 va aconseguir la càtedra de Matemàtiques de l’Ins-

titut Balear, on va exercir com a professor i director. Com a guitarrista, va tenir 

alumnes tan distingits com el nostre gran mestre Bartomeu Calatayud o Pau 

Coll Tomàs. El que podríem assegurar és que va haver de ser un gran moment 

per a la seva persona l’estiu en què va col·laborar amb el gran guitarrista Fran-

cesc Tàrrega Eixea, el qual, en aquells moments, estiuejava a sa Pobla.5

“Homenatge a un professor de matemàtiques

La vida eremítica del músic facilità l’aprofundíment en l’estudi del virtuo-

sisme i de la sonoritat de l’instrument, i eren pocs els qui sospitaven de la 

seva amagada i malvista, per l’època, dedicació. La figura del mateix Tàr-

rega, - autor dels ‘Recuerdos de Alhambra’, si homes la musiqueta aquella 

de “Oscar Mayer”, arribà a lloar les avantatjades qualitats del mallorquí, 

5 Antoni Mir i Marquès; Irina Capriles González: Músics a Calvià…, 82-83. 

Antoni Mestres. Dibuix de Jacinto Nadal (1899)
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amb qui mantingué contacte en un parell d’ocasions. Molts pocs són els qui 

es poden afegir als anteriors, com a descobridors i divulgadors de les pos-

sibilitats que la guitarra oferia, instrument avui d’empenta i virtuosisme 

il·limitat i que de les mans de Segovia, Calatayud, Yepes… ha conegut un 

pujança inimaginable tan sols un segle enrere.”6

Bartomeu Calatayud Cerdà (Palma, 1882-1973)

A principis del s. XX es va desplaçar a València per rebre lliçons de Francesc 

Tàrrega, de qui era gran admirador;7 així, va ser alumne seu.

A la segona dècada del s. XX, el guitarrista i compositor Emili Pujol va visitar 

Mallorca i va escoltar Calatayud en un concert celebrat al Círculo Mallorquín. 

Va néixer llavors una amistat i reconeixement artístic que va permetre a tots dos 

músics compartir noves ocasions a la casa que Calatayud tenia a Valldemossa. 

Aquesta relació portaria Pujol a convidar Calatayud a Barcelona, on va oferir 

un concert al Casal del Metge. Arran de l’èxit del dit concert, va ser requerit per 

la Penya Tàrrega per tocar l’endemà, i una fotografia seva figura en el quadre 

d’honor d’aquesta penya.8

6 Joan Estrany Planas: “Homenatge a un profesor de matemátiques”, Monti-sion. Páginas Culturales y de Creación. Gener-febrer 
de 1996, 23.

7 Biografia inèdita de Bartolomé Calatayud escrita pel guitarrista Juan Coll. El document es troba a la Partituroteca i Centre de 
Documentació Musical de la Universitat dels Illes Balears, 9.

8 Juan Coll: Biografia inèdita de Bartolomé Calatayud…, 4-5.

Bartomeu Calatayud. Dibuix del pintor Jacinto Nadal (1904)
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Ja com a reconegut concertista, a més de presentar-se a tots els teatres i centres 

culturals d’importància de Mallorca, va fer múltiples concerts a Maó (Menorca, 

desembre de 1930), Eivissa, València, Barcelona,   París (Sala Pleyel) i a Toulouse. 

D’aquesta última ciutat guardava bons records, ja que existia allà una orquestra 

sostinguda per la societat musical La Paladieuse, la qual celebrava la festa de 

Santa Cecília a l’església de Sant Jeroni. Segons Calatayud: “Vaig ser convidat a 

prendre part en el concert, vaig interpretar L’Alhambra de Tàrrega. No pots imagi-

nar-te l’efecte que feia sentir la guitarra al temple, enmig d’aquell silenci religiós.”9

També cal esmentar el distingit metge Jaume Comas Llabrés (sa Pobla-Mallor-

ca), nascut el 2 d’agost de 1851 i mort el 24 de maig de 1924. Fill de Jaume Comas 

Cladera i Florentina Llabrés Serra, casat amb Margalida Cladera Bennassar, filla 

de Rafael Cladera i Magdalena Bennassar Bujosa de Campanet. Van tenir un fill, 

Jaume Comas Cladera, que va ser prestigiós oftalmòleg (llegiu el llibret Una vol-

ta per la plaça, de Joan Torres Gost). Tenia un germà capellà, Gabriel, que va ser 

batle de l’1 juliol de 1899 al 24 de juliol de 1901 (vegeu Sa Marjal, 1924, pàg. 111).

Jaume Comas Cladera (sa Pobla 1882-1964), polític i metge. Estudià a Barcelo-

na, on feu amistat amb el polític republicà radical Marcel·lí Domingo. S’especia-

litzà en oftalmologia amb el doctor Ignasi Barraquer i Barraquer. Posteriorment 

exercí d’oftalmòleg a Palma.10

UN ESTIU A SA POBLA

“Un oasi de felicitat (1892)

Fa poc he descobert que a la vida de D. Antoni Mestres hi hagué un curt i 

meravellós oasi de felicitat.

Era un estiu tòrrid d’un any del segle passat. D. Antoni Mestres es trobava 

a la maduresa de l’edat i del seu excepcional virtuosisme.

Amb el vaixell de Barcelona, tal vegada el Lulio, l’Isleño o l’Unión, arribà 

un modest passatger que anà a refugiar-se a sa Pobla, a ca un hisendat 

excepcional que tenia una sensibilitat d’artista.

Les cigales tocaven al sol les seves somioses guitarres; a les eres, fumejants 

per la calor com grans paelles, gemegava la veu oriental del pagès que ba-

9 Pedro Deyá: “B. Calatayud tuvo una alumna de 70 años”, Baleares, 28-05-1947, 34.

10 D. A.: Gran enciclopèdia de Mallorca. Vol II, Palma de Mallorca: Promomallorca Edicions, SL, 1989-1998, 404.
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tia, i allà lluny, entre els ametlers estremits de llum, anaven i venien les 

llançadores sonores dels passarells.

En aquest escenari de sonoritats lluminoses, el gran mestre Tàrrega, dins 

una fresca estança de la gran casa senyorial dels seus desenganys i de les se-

ves tristeses. Era com un ocell més, ignorat en aquell món fecund de l’estiu.

D. Antoni Mestres hi acudí amb el cor bategant.

Els dos mestres es comprengueren immediatament, i, en una abraçada 

sentimental, uniren les seves guitarres germanes durant aquell estiu que 

passaren junts.

Podem intuir fàcilment els profunds goigs espirituals, les recòndites emo-

cions d’aquells dos éssers que guardaven un mateix somni i una idèntica 

aspiració i com l’esperit solitari de D. Antoni Mestres s’extravasaria en fe-

licitats puríssimes.

El doctor Comas, que de jovenet va presenciar aquestes escenes, perquè la 

casa on s’allotjava a Tàrrega era la casa de son pare, tingué una frase grà-

fica en referir-se a aquests dos esperits privilegiats:

I tots dos plegats, sempre improvisant, s’ho varen dir tot amb les guitarres.”11 

CONCERTS REALITZATS A MALLORCA A LA PREMSA 

Amb data 15 juny 1883, la publicació Almanaque Balear, que editava El Isleño, 

portava el següent escrit. “El distinguido guitarrista Sr. Tárrega dejose oír en los 

salones del Conservatorio, también ofreció un concierto en Felanitx”. 

Segurament aquesta seria la primera vegada que Tàrrega estigués a Mallorca.

El Bien Público (Maó), 19-VI-1883, 3

“De los periódicos de Palma recibidos por el correo de hoy extractamos las 

siguientes noticias:

Están llamando la atención del público palmesano dos notabilidades. 

El guitarrista español Tárraga que goza de fama europea y el prestigita-

dor y hombre de ciencia Henry Frizzo. Ambos han sido muy celebrados y 

aplaudidos”12.

11 Màrius Verdaguer: La ciutat esvaïda, 183. Traducció de Nina Moll. Mallorca. Editorial Moll, 1977. Aquest llibre fou publicat per 
primera vegada l’any 1953, en castellà, amb el títol de La ciudad desvanecida, per encàrrec del Círcol Mallorquí, que li havia 
concedit un premi amb motiu del centenari de l’entitat. L’Editorial Moll expressa el seu agraïment a totes les persones i entitats, 
citades en el text, que li han facilitat les il·lustracions que enriqueixen la present edició en català.

12 El Bien Público (Mahón), 19-VI-1883, 3.
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La Almudaina

“DIARIO DE LA MAÑANA – AVISOS Y NOTICIAS

Miércoles 2 Diciembre 1891

Tárrega

Afortunado el artista que no necesita de otra recomendación que su apelli-

do. Afámese quien quiera, para acumular en su membrete una retahíla de 

designaciones patronímicas, para lucir todos los dictados de la jerarquía 

oficial y todos los oropeles de la honra cortesana, que en no pocas ocasio-

nes entregan méritos reales y eminentes al suplicio de la crucifixión…

Quédese para otros la gloria de no dejar más que un apellido aislado en 

las columnas de los periódicos, en las páginas de la historia ó al pié de los 

monumentos, como cifra fulgurante de una existencia fecunda ó de una 

posteridad dilatada. Apolíllense aquellas libreas y cintajos; ennegrécense 

las placas; olvídense de puro difíciles y barrocas tantas denominaciones 

relumbrantes, mientras el apellido glorioso suena con acento sugestivo en 

el oído de las generaciones, vuela á través de los siglos y brilla como una 

estrella inmóvil en el cielo de la inmortalidad.

Becquer, Fortuny, Gounod,… ¿hay algo más profundamente aristocrático, 

más distinguido y selecto, que la artística llaneza, la concesión y el prestigio 

de un apellido semejante, cuando ese apellido sintetiza una personalidad, 

una producción sacada de las propias entrañas, una mente creadora que 

muy de cerca proclama la semejanza del hombre con la divinidad?

Aunque no de esa constelación de celebridades, figura el nombre de Tár-
rega entre los más distinguidos en el mundo artístico contemporáneo. Su 
arte es la música. Su instrumento, el más genuinamente nacional, el más 
democrático, el más español, el más rebelde: la guitarra. Coger la guitarra 
y ennoblecerla sin falsearla, he aquí uno de los empeños más difíciles. Y 
del éxito con que Tárrega lo ha logrado puede juzgarse por sus triunfos en 
Londres y en Paris, en Madrid y en Barcelona, en todas las poblaciones 

donde hay público inteligente y afición educada. Su ejecución prodigiosa y 

personal, su temperamento exquisito, le han valido el nombre de Sarasate 

de la guitarra. Transforma ese instrumento en algo nuevo é insólito, no 

tanto por las maravillas de su digitación, como por la magia con que espi-

ritualiza ó, por decirlo así; imanta sus cuerdas.

Tárrega acaba de cumplir cuarenta y dos años; nació en Villarreal, pro-

vincia de Castellón. A los ocho años empezó en esta última población sus 

estudios musicales que más tarde le llevaron á emular y aun exceder á Sors 
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y Aguado, los más célebres guitarristas. Dio lecciones de piano en Valencia; 

vivió entre la laboriosidad y la penuria; pasó por último a Madrid y cursó 

en su Conservatorio las clases de piano y la de Armonía con Galiana y Her-

nando. Fluctuando entre el piano y la guitarra, se decidió por ésta, gracias 

a los sorprendentes aplausos que obtuvo en repetidas audiciones.

Desde entonces, si no ha alcanzado aquella envidiable ó cómoda posición 

que otros talentos más secundarios y obscuros alcanzan merced á condici-

ones absolutamente ajenas al mérito artístico en sí mismo, puede decirse 

que Tárrega ha vivido en un triunfo continuo y en una perfección siempre 

en aumento. Sus composiciones originales y sus transcripciones de Beetho-

ven, de Mendelssohn, de Thalberg, le acreditan de consumado armonista. 

Entre sus composiciones propias, merecen citarse en primera línea la co-

lección de 12 estudios, el capricho-gavota, las melodías, el scherzo en re 

mayor, el estudio de concierto en la mayor y la fantasía sobre motivos de 

música nacional.

No sólo ha obtenido el aplauso de la multitud, sino la amistad y aun la in-

timidad y la admiración de lo más notables artistas músicos y literatos de 

la presente época. Lo que ha dado a escribir á la prensa con sus conciertos 

no cabria en media docena de tomos. Tal es, esbozada calamo currente, la 

personalidad de este artista que hoy es nuestro y que pronto tendrá ocasión 

de oír el público de Palma”.

El Diario de Palma, 5 de desembre de 1891

“El Sr. D. Francisco Tárrega, distinguido concertista de guitarra, dará una 

audición musical en los elegantes y espaciosos salones del Circulo Mallor-

quín, la noche del miércoles próximo, á cuya función hemos sido atenta-

mente invitados por el señor presidente de aquella sociedad”.

“Los cien años del Círculo Mallorquín 

MUNDO ARTÍSTICO

Siguiendo con los actos musicales, el 9 de diciembre de 1891, fue el famo-

so guitarrista y compositor Francisco Tárrega quien dio un concierto en el 

‘Circulo’13”. 

El Noticiero Balear, 10 de desembre de 1891 

“Tárrega en el Círculo

13 Julio Sanmartín Perea: Los cien años del Círculo Mallorquín (1851-1951). Edició del centenari. Impremta Mossèn Alcover, 
Calatrava, 68. Palma de Mallorca, 1951, 88.
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Lejos de nuestro ánimo la idea de juzgar al eximio concertista de guitarra 

Sr. Tárrega. Sentimiento, claro y oscuro, limpieza, sorprendentes efectos y 

ejecución imposible hacer que la guitarra de Tárrega se convierta en un 

instrumento para nosotros desconocido.

Lo hemos dicho y lo repetimos, no tratamos de escribir un juicio del con-

cierto de anoche ni que traza nuestra pluma una crónica detallada de la 

fiesta que dicho sea en honor de la verdad no ha de olvidarse fácilmente.

El aspecto que ofrecía anoche el salón de espectáculos del Circulo Mallor-

quín era deslumbrador. El suntuoso salón del Círculo se tornó por unas 

horas en rico ó inapreciable florón de la belleza palmesana.

La concurrencia era tan numerosa como selecta. Tárrega fue aplaudido 

con calor y no menos espontaneidad.

Lástima que muchos de los efectos no resultaran por lo inmenso del salón y 

sus pésimas condiciones acústicas.

Terminado el concierto se bailó hasta hora muy avanzada de la noche pre-

sentando el salón durante el baile alegre y encantador aspecto”.

La Almudaina, 13 de desembre de 1891

“NOTICIAS. De la Capital

Esta noche a las ocho tendrá efecto en el salón de baile de la Protectora la 

acostumbrada academia; pero antes de dársele principio el concertista de 

guitarra señor Tárrega tocara algunas piezas de concierto de las que for-

man su selecto y variadísimo repertorio”.

La Almudaina, dilluns 14 de desembre de 1891

“NOTICIAS. De la Capital

En extremo lucido y brillante resultó el concierto dado anoche por el Sr. 

Tárrega en La Protectora. 

Mucho antes de darse comienzo á la velada el espacioso salón principal de 

aquella floreciente sociedad, profusamente alumbrado y lleno de bote en 

bote, presentaba magnifico aspecto.

A las nueve y cuarto el Sr. Tárrega entró en el salón, siendo saludado con 

una salva de aplausos por la numerosa concurrencia.

Ocupado que hubo el célebre guitarrista el sitio que de antemano se le ha-

bía dispuesto, empezó el concierto con arreglo al siguiente programa:
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Primera parte

1º.- Melodía, Verdi. 2º Fantasía de Marina, Arrieta. 3º Miscelánea españo-

la, Tárrega. 4.- Trémolo, Gottschalk. 5º.- Polka de los paraguas, Chueca.

Segunda parte

1.- Minueto, Bolzoni. 2.- Serenata, Tárrega. 3º.- Fantasía de La Traviata, 

Verdi. 4º.- Carnaval de Venecia, Tárrega. 5º.- Jota las Ratas, de La Gran 
Vía. 

Tratándose del Sr. Tárrega, Creemos escusado decir que durante la ejecu-

ción de todas las piezas tuvo en suspenso y como extasiado bajo el mágico 

influjo de su prodigiosa guitarra al numeroso auditorio, prorrumpiendo 

éste en frenéticos ¡bravos! y calurosos aplausos al final de cada número.

A las once y media, terminado el concierto empezó el baile que duró hasta 

las primeras horas de la mañana, resultando uno de los más lucidos y ani-

mados de cuantos se han celebrado en aquella sociedad. 

Nuestro parabién á los señores socios organizadores de la fiesta de anoche 

y mil gracias á los de la Comisión por las deferencias y atenciones de que 

nos hicieron objeto. 

Después de haber ofrecido por invitación, esta serie de conciertos en Pal-

ma (Mallorca), regresa a su hogar el mismo día de Navidad, recibiendo, 

a su llegada un rudísimo golpe: Su hija Conchita, de cuatro años y medio 

de edad, había sido enterrada tres días antes. Su familia prefirió ocultarle 

hasta su regreso la desconsoladora noticia para que no fuese obstáculo a la 

celebración de sus conciertos en Mallorca14.

En la página 19 de su ‘carnet’ encontramos la nota siguiente:

El día 14 de diciembre de 1891 cayó enfermita nuestra idolatrada hija Con-

chita; aunque parecía no revestir gravedad su dolencia, el 19 se agravo de 

tal manera que se temió por su vida, sobreviniendo luego tan fatales com-

plicaciones que el día 22, a las 6 de la mañana, exhaló su último suspiro. 

El angelito de nuestra alma sufrió horriblemente antes de subir al cielo. El 

mismo día 22, a las cinco y veinte minutos de la tarde, mi buen hermano 

Vicente y nuestro querido amigo Rios, presidieron su enterramiento.- Llegué 

de Palma de Mallorca a esta, (Barcelona), el día 25 a las 6 de la mañana15.

14 Emili Pujol: Tárrega, ensayo…, 118. 

15 Emili Pujol: Tàrrega, ensayo…, 118.
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El sábado 19 de Diciembre de 1891, el ‘Setmanari el Felanigense’, anuncia-

ba: Tenemos noticia de que el eminente guitarrista señor Tárrega visitará 

esta ciudad en las próximas Pascuas, con el objeto de dar algunos concier-

tos en nuestro Centro Filarmónico Teatral. 

Con suma satisfacción veríamos se confirmara este rumor, seguros de que 

con no menos gusto lo celebraría el público felanigense, que carecerá en este 

año, durante las próximas fiestas, de todo género de espectáculos teatrales.

Con fecha 7 de mayo de 1892 el ‘Setmanari Felanigense’, ofrecía la siguiente 

noticia: ‘Hace unos días se halla en esta ciudad, con objeto de dar algunos 

conciertos, el distinguido y célebre guitarrista Sr. Tárrega.

Según se ha anunciado, y conforme pueden ver los lectores en la correspon-

diente se han preparado en el teatro Centro Filarmónico dos funciones, 

para esta noche la una y para mañana la otra, en las cuales tendremos el 

gusto de oír las difíciles notas que sabe arrancar el artista á su instrumento, 

al mismo que tendremos ocasión de escuchar en los intermedios al baríto-

no Sr. Prohens. (Se trata del cantante felanigense Llorenç Prohens i juan 

‘Floquet’ (Felanitx, 1844 – Ciutat de Mallorca, 1908)”.

HOMENATGES 

El 20 de novembre de 1952, i amb motiu del centenari del naixement de Fran-

cesc Tàrrega, s’organitzaren diversos actes, en els quals els seus deixebles i 

amics oferiren un concert en memòria seva.

Programa del concert d’homenatge
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En aquesta mateixa data, Francesc Tàrrega, fill, va felicitar el que va ser deixeble 

del seu pare amb l’obsequi d’una foto amb la següent dedicatòria: “A D. Barto-

lomé Calatayud, eximio cultivador de nuestra amada guitarra y fiel intérprete 

de las obras de mi venerado padre, cuya fotografía me complace en dedicarle 

como testimonio de admiración”.

CONCLUSIONS

Consideram el mestre Francesc Tàrrega una figura destacada i exemplar dedi-

cada a la guitarra, l’ensenyament, la formació d’agrupacions musicals (ronda-

lles) i la producció de música (composicions), motiu pel qual hem volgut pre-

sentar la valoració que diversos músics han fet als mitjans de comunicació vers 

la seva figura i tasca professional, mitjançant els concerts i les referències a la 

seva obra que hem pogut compilar. El propòsit és reivindicar una vegada més el 

valor de la seva feina.

Felicitació de Francesc Tàrrega (fill, 1952) a Bartomeu Calatayud



V JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA

[ 304 ]

ANÈCDOTES

La música més tocada i sentida en el món és la coneguda com “Melodia Nokia” 

(Nokia Tune) perquè és el to de trucada per defecte dels telèfons mòbils de la 

marca Nokia, però està treta d’una peça anomenada Gran vals (compassos del 

14 al 16) del compositor i intèrpret espanyol Francesc Tàrrega. Aquesta melodia 

s’ha convertit en una de les més escoltades a tot el món, ja que més de 850 mi-

lions de telèfons Nokia la reprodueixen diàriament (Grans transcripcions per a 

guitarra, F. Tàrrega, Ed. Unió Musical Editors, SL). També és digne d’esmentar 

que de les seves obres s’han realitzat versions per artistes com Mike Oldfield, 

que inclou la seva versió particular i orquestral de Records de l’Alhambra a la 

seva banda sonora per a la pel·lícula Los gritos del silencio (The Killing Fields, 

1984); es tracta del tema Étude.

Per a la pel·lícula El amor en los tiempos del cólera, basada en la novel·la de 

l’escriptor colombià Gabriel García Márquez, es va utilitzar com a tema cen-

tral la cançó Hay amores, composta per la cantant Shakira. La instrumentació 

d’aquesta cançó està basada totalment en el Capricho árabe de Tàrrega, però la 

lletra va ser composta per la colombiana inspirant-se en paisatges del seu país.

AGRAÏMENTS: 

Al nostre bon amic el guitarrista Julio Gimeno García, per la seva ajuda quan 

teníem algun dubte sobre Tàrrega. És professor de guitarra al Conservatori de 

Dos Hermanas (Sevilla) i professor d’Història de la guitarra al curs de postgrau 

dirigit per Ricardo Gallén a la Universitat d’Extremadura. El 2012 li va ser ator-

gada la medalla “Andrés Segòvia” per la Fundació Andrés Segovia de Linares. 

Aquest agraïment, volem fer-lo extensiu a Cristina Ramírez per la seva amabi-

litat, ja que sempre ens ha atès amb una gran senzillesa i ha volgut col·laborar 

cedint-nos alguna de les fotos de Tàrrega i que van pertànyer a José Ramírez 

I, així com el retall de diari amb l’escrit “La traslación de les restos de Tàrrega. 

Acto solemne”. Sense oblidar-nos del nostre amic Bartomeu Rosselló, de s’Horta 

(Felanitx), pel seu entusiasme en aconseguir esbrinar les dates en què Tàrrega 

va estar a sa Pobla. El seu afany d’investigació va fer que amb l’ajuda del Setma-

nari el Felanigense, poguéssim esbrinar l’estiu en què va estar vivint a casa del 

Dr. Comas.
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Aquest llibre va acabar d’imprimir-se el dia 
18 d’abril de 2018, festivitat de sant Perfecte,  
al taller d’arts gràfiques Gelabert de sa Pobla, 
Illes Balears. El tiratge és de 250 exemplars.

I, allà on hi ha terra i persones, hi ha passat.  
Hi ha història.
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