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Presentació

La publicació d’un nou recull d’estudis sobre sa Pobla sempre és un bona no-
tícia i un plaer. Els treballs presentats a les VI Jornades d’Estudis Locals, ce-
lebrades el 22 i 23 de febrer del 2019 a Can Planes, conformen aquest volum 
amb dissertacions sobre camps tan variats com les migracions, la història, la 
cultura, la lingüística, la toponimia, l’etnologia, la museologia i l’arqueologia.

Com a batle de sa Pobla, vull destacar la important font de coneixement que 
ens ofereixen les Jornades d’Estudis Locals i manifestar el ferm compromís 
de donar força i continuïtat a aquest espai de coneixement del nostre poble, 
i de la seva divulgació. Si feim una mirada enrere, podem afirmar que les 
Jornades d’Estudis Locals han suposat un important estímul per a totes 
aquelles persones amb inquietuds sobre el coneixement de la realitat i de la 
vida pobleres des de diverses perspectives.

Els treballs presentats en aquesta edició es caracteritzen per la seva quali-
tat i rigorositat alhora de presentar nous coneixements sobre sa Pobla. Ens 
permeten endinsar-nos en els nostres trets com a societat i com a territori, i 
posar en valor la nostra història i patrimoni. 

Divulgar és l’única manera de conèixer i estimar el nostre poble. De la 
mateixa manera que conèixer el passat és el camí idoni per crear un futur 
emparat en l’aprenentatge que dóna l’experiència. 

Vull expressar el meu agraïment a totes les persones que han aportat els 
seus treballs i investigacions a les VI Jornades d’Estudis Locals. També a la 
regidoria de Cultura de l’Ajuntament de sa Pobla i a totes les persones que 
fan possible aquesta convocatòria. Per acabar, vull animar a tots els poblers i 
pobleres a capbussar-se en aquestes pàgines, i a gaudir de la cultura perquè 
ens fa grans com a persones i com a poble.

Llorenç Gelabert,
batle de sa Pobla



Presentació

Un dels pilars de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de sa Pobla és el fo-
ment del coneixement. Iniciatives com la de les Jornades d’estudis locals casen 
perfectament amb les voluntats de la Regidoria i fomenten l’esperit crític de 
la comunitat. La investigació i el coneixement són una de les pedres angulars 
que, o bé ens permeten evolucionar com a societat o bé ens eviten caure amb 
els mateixos errors del passat. En aquesta última, hi recau una responsabilitat 
com a conjunt social i com a ciutadans de mostrar interès en aquesta iniciativa, 
precisament per no cometre errors pel nostre tarannà i en la configuració del 
futur que construïm en el dia a dia.

Aquesta sisena edició de les Jornades són l’exemple del compromís d’autors i 
autores, curiosos i curioses, que ens ofereixen visibilitzar fets, fenòmens i ele-
ments de la contrada; on sa Pobla acaba sent sempre la protagonista o el teló 
de fons de la història o de l’objecte d’estudi. Una sisena edició que, des de fa 
uns anys, s’ha estructurat de forma biennal per donar cabuda i temps a estudis 
més profunds i concrets, i que ofereix un espai de reflexió i de debat més ampli.

M’agradaria fer un agraïment públic a totes les persones que hi heu presentat 
les vostres investigacions, mostrant-nos el que poden ser embrions de propos-
tes més àmplies i complexes. I també vull reiterar l’agraïment a la iniciativa 
que tingué l’Obra Cultural Balear en definir les primeres Jornades d’Estudis 
Locals.

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

Planejament Urbanístic i Patrimoni.



Índex

El jovent de la immigració magrebina a sa Pobla. 13
Antoni Simó Tomàs i Canyelles

La fascinant i llegendària història de la patata. 39
Joan Payeras Llull

La darrera visita de John Latrobe Bateman a sa Pobla. 57
Pere Perelló i Payeras

Cronicó de la Banda de Música de sa Pobla, de 1843 a 1991. 69
Joan Llabrés Vanrell

El patrimoni lingüístic de sa Pobla al Diccionari català- valencià-balear. 121
Estudi, classificació i posada en valor. Cristian Raúl Sánchez Curto

Inventari de béns de la possessió de Talapi (1518). 147
Maria Barceló Crespí / Antoni Mas i Forners

La desamortització de finques rústiques a sa Pobla al segle XIX. 167
Pere-Antoni Mateu Caldés

Topònims antics de sa Pobla (Gaieta, Crestatx i Talapi). 201
Mateu Morro Marcé

Les ferreries de sa Pobla. 217
Bartomeu Alomar Batle

Les campanes a sa Pobla. 227
Pep Lluís Riera Moll

Els ploms d’església. 259
Els ploms de la parròquia de sant Antoni Abat de sa Pobla.
Josep Obrador Cladera

Jaciments del municipi de sa Pobla. 287
Maria Antònia Cladera Salvà / Caterina Ballester Terrassa



COMUNICACIONS



13

El jovent de la immigració 
magrebina a sa Pobla.

Situació, context i incorporació de 
la interculturalitat dins l’educació. 

Antoni Simó Tomàs i Canyelles
Febrer 2019, a les Jornades d’Estudis Locals.
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Resum1

Les migracions són un fet comú en gairebé totes les societats, especialment 
les opulentes. Sa Pobla –un poble del nord de Mallorca– rep per primera 
vegada persones provinents del nord d’Àfrica cap als anys 90 tot modificant 
la piràmide demogràfica i la convivència al municipi. No obstant això, trenta 
anys després les persones que arribaren no han establert vincles sòlids amb 
les persones autòctones, i aparentment els seus fills i les seves filles tampoc. 
Aquesta manca d’acostament ve determinat per la percepció social que 
construeix la mediatització de la vida, principalment pels mass media els quals 
construeixen socialment a l’altre com una mena de perill. És important saber, 
sobre els fills i filles que ja han nascut aquí, en quina situació i sentiment 
de pertinença es troben en relació a sa Pobla. Per això analitzarem de quina 
manera es relacionen i se socialitzen dins el municipi pobler, i més en concret 
els adolescents immigrats i els fills i les filles de famílies immigrades. Una 
vegada realitzada l’anàlisi de la situació es plantejaran unes línies de treball 
per assolir una millora inclusiva dins la societat del municipi mitjançant un 
programa des de l’institut per treballar la interculturalitat des del centre i des 
del poble.

Paraules clau: socialització, construcció social, immigrant, adolescent, mass 
media, pertinença, escola

1 Anotacions prèvies: quan s’utilitza el terme autòcton és simplement per destriar el col·lectiu de persones 
no desplaçades que viu i conviu al poble, del qual el seu origen no és més llunyà que Mallorca.
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Introducció
El plantejament d’aquest treball és l’anàlisi de la joventut immigrada o els 
fills i filles de les famílies immigrades. Mitjançant l’anàlisi es pretén establir 
línies de feina dins l’àmbit educatiu des d’una perspectiva intercultural. Aquest 
col·lectiu dins la joventut es desenvolupa com a persones joves en transició cap 
a la vida adulta i la seva socialització dins el municipi de sa Pobla. Transició que 
es desenvolupa durant tota la vida, encara que es fa especialment important 
dins l’adolescència (Smith, V 2002). La socialització no és un fet aïllat i 
puntual, sinó que necessita la resta de persones i institucions que conformen la 
societat. És especialment important i rellevant en l’adolescència tres pilars que 
es descriuran més endavant: l’escola, la família i l’oci o el lleure. 

El treball es compon d’una estructura deductiva la qual es centra primerament 
en una descripció general de les conseqüències de la construcció social que es 
fa de l’immigrant des de les societats occidentals. Tot enfocant la importància 
del llenguatge i dels mass media, com elements indissociables de la construcció 
social a les cultures occidentals. El llenguatge com a element connector de 
la comunicació i com el patrimoni compartit transhistòricament que acaba 
definint la identitat d’un poble tant per assimilació com per contraposició, i els 
mass media que conformen un potent mecanisme socialitzador que connecta 
i estableix realitats –fins i tot inexistents– dins les psiques dels individus d’una 
societat.

Per saber del que estem parlant és necessari mostrar quina és la situació 
demogràfica de sa Pobla. Les dades demogràfiques mostren l’establiment i 
cristal·lització de les onades migratòries a sa Pobla. És per això que analitzarem 
les dades dels anys 1996 i 2017 per establir una comparativa i revisar les 
diferències i els canvis que ha sofert sa Pobla. Les dades demogràfiques 
aporten al treball una informació de l’estat actual i de les progressions de la 
societat poblera. Amb aquestes dades podem analitzar alguns comportaments 
demogràfics i alguns índexs que ens donen informació més profunda de la 
societat. Tanmateix la demografia acaba sent una eina crucial per establir 
les línies i els objectius d’unes polítiques contextualitzades i reals. Sense el 
coneixement de la demografia la planificació de qualsevol municipi resulta 
fictícia. 

Cal entrar més en matèria, per això es farà una anàlisi del col·lectiu magrebí 
jove que està escolaritzat a l’institut de sa Pobla. Analitzant l’enquesta podrem 
esbrinar alguns punts interessants que permetran donar a conèixer una realitat 
més profunda sobre el col·lectiu. L’enquesta realitzada al col·lectiu magrebí 
amb una mostra significativa a l’IES Can Peu Blanc, permetrà utilitzar eines 

estadístiques interessants per establir explicacions vàlides que ens donaran 
a conèixer el col·lectiu i el seu comportament. Ara bé, com hem comentat 
anteriorment el desenvolupament de l’adolescència i de la identitat és un fet 
indissociable dins la joventut que hem sotmès a estudi. Per això, el resultat de les 
experiències individuals i holístiques són la base de la nostra identitat. Durant 
l’adolescència es treballa la identitat, en una època de transitorietat de la vida 
infantil a la vida adulta, el pont cap a l’abandó de la imaginació de la infància 
cap a la materialitat de l’adultesa. Un moment de molts canvis, no només físics, 
sinó també identitaris, que són complicats d’entendre per l’adolescent i per la 
família. És en aquesta època de canvis on els i les adolescents treballen la seva 
forma de ser, el seu estil, el seu vocabulari, el seu cercle social el seu jo intern 
(self ) i el seu jo social (me) (Smith, V. 2002 i Palou, B. 2013). Però com es 
socialitzen aquest col·lectiu?

Aquesta és una de les preguntes que vol contestar aquest treball. De quina 
manera es socialitzen i quins són els principals canvis que han de travessar 
els i les joves d’aquest col·lectiu per introduir-se i de com es senten dins 
el municipi de sa Pobla. Cal considerar l’adolescència com una etapa de 
consideració cultural, indissociable de la socialització. Cada situació i època 
històrica produeix una joventut diferent (Alarcón i Alcalde, 2010:19) i per 
tant la joventut és un producte de la societat on vivim (Corraliza 1985, citat a 
Alarcon i Alcalde, 2010:19).

Partint d’aquest recorregut, amb l’objectiu de conèixer bé el col·lectiu ara és 
important treballar cap a una societat més inclusiva i que permeti la convivència 
amb tota la seva diversitat. Per aquest propòsit l’escola té un paper fonamental 
en el treball i en el plantejament de futur de les societats on estan instal·lades. 
És per això que per una banda el treball pretén explicar la situació social del 
jovent immigrat o descendents de famílies immigrades dins la societat poblera 
per donar-lo a conèixer a les escoles i institut. Per altra banda, a partir del 
corpus teòric general i de la situació real es plantejaran cinc línies de feina 
per treballar des de l’IES Can Peu Blanc. Aquest treball pretén ser el punt de 
partida per incloure la perspectiva intercultural dins la documentació i en el 
dia a dia de l’educació.

L’adolescència immigrada –o fill o filla de famílies immigrades– a les 
societats occidentals i la cultura postmoderna

En les societats occidentals és evident que el pas de la infància a la vida 
adulta no és abrupte, sinó un procés dilatat en el temps cada cop més llarg. 

16
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Alarcon i Alcalde (2010) destaquen l’adolescència com a concepte definible 
des de tres perspectives: com etapa vital, com a procés i des d’una perspectiva 
nominalista. A més a més, si introduïm immigració en el concepte s’obre un 
nou camp d’anàlisi, no només de la immigració sinó de la mateixa joventut; ja 
que sempre hem estat veient una definició separada de joventut i immigració 
i no de joventut immigrada. És a dir, no es definien simultàniament en la seva 
doble condició de joves i d’immigrants (Alarcón i Alcalde 17:2010). Val a dir, 
que la lògica economicista del món occidental conceptualitzava el jove com a 
mà d’obra i no com a jove pròpiament dit.

A més a més, no podem parlar de joventut sense parlar d’entorn cultural, que 
com ja s’ha comentat anteriorment, la cultura postmoderna acaba regulant 
les adaptacions a l’entorn social. La postmodernitat és sens dubte un dels 
moviments culturals i econòmics més raquítics de la nostra història. El no saber 
que és i no ser res, és propi de la definició postmoderna del mateix concepte 
de postmodernitat. Immersa dins la cultura de masses, o inherent a aquesta, la 
postmodernitat centra a partir del consum, l’alternativitat i la personalització 
dels components i els béns de masses. Malgrat que el concepte sigui ambigu, i 
tengui concepcions oposades, ha generat impactes evidents a l’individu i a les 
seves relacions amb l’entorn, tot creant un nou paradigma identitari (Mir, A. 
166:2012). Llavors, la postmodernitat té efectes directes en la construcció de 
la identitat individual i col·lectiva de la nostra era social, impregnada sobretot 
per la globalització. 

L’adolescent immers plenament en les onades de la cultura postmoderna, ara 
no pren partida per una construcció de la identitat sòlida, íntegra i contínua, 
sinó que experimenta múltiples identitats, algunes vegades contradictòries 
entre si en el seu ser. Aquestes identitats constitueixen d’alguna manera una 
forma de supervivència dins les dinàmiques de canvis que experimenten a 
l’entorn global i transnacional, com una mena de mimetisme social com a 
instint per superar les adversitats de l’entorn, o fins i tot per no crear-ne de 
noves. L’entorn que és altrament canviant és també la causa del canvi identitari 
i de referents.

Aquesta situació no ens ha de sobtar, ja que com diu Bauman (1999) ens trobam 
en una societat líquida, per referir-se precisament a aquesta inestabilitat en les 
manifestacions de la societat. Societat que s’estableix en tant que els canvis 
són constants i es fa complicat establir pilars i projectes sòlids en qualsevol 
àmbit de la societat i de l’entorn personal. Per tant, els adolescents es troben 
en una doble dificultat: el seu estat líquid pel que fa a la seva identitat i 
l’estat líquid de la societat pel que fa a la construcció d’un moviment cultural 
sòlid que defineixi la forma de ser de la societat. A més a més, si prenem la 

perspectiva dels adolescents migrants que viuen i conviuen a dins les cultures 
postmodernes, aquest estat líquid encara es troba més palès en les seves vides 
i construccions de la seva identitat; com estableixen Alarcón i Alcalde (2010) 
una doble condició de jove i immigrant.

Anem ara a definir cada una de les perspectives de la joventut que s’han 
destacat anteriorment. 

• La primera que fa referència a la joventut com una etapa vital és aquella 
que es mostra com una perspectiva empirista, en el sentit que atribueix 
un seguit de característiques a la joventut, a més de plantejar valors que 
li són propis. És l’etapa que supera a la infància i es construeix des d’una 
posició positiva de la diferència amb les persones adultes. Es tracta d’una 
concepció afirmativa de la joventut que es construeix amb relació a la 
dialògica amb la societat adulta (Alarcón i Alcalde 18:2010). La joventut 
és vista com un tot, característiques de la qual la fan única i unida pels 
valors que comparteixen les persones joves i per tots els trets que la 
fan característica. El jove migrant en aquest enfocament se li planteja 
una situació complexa de realitat plural i cultural, i que per tant la seva 
identitat pot ser temporal i reversible (Alarcón i Alcalde, 2010).

• La joventut vista com un procés o transició cap a la vida adulta, es 
planteja com el moment en què l’individu ha d’adquirir tot un seguit 
de responsabilitats i reptes vitals. Aquests reptes que poden diferir 
segons la societat en què es produeix no són més que l’adquisició de 
l’autonomia personal mitjançant principalment, segons Cardenal de la 
Nuez (citat a Alarcón i Alcalde, 2010): les credencials vitals, la inserció 
cap a la vida laboral i el desenvolupament de la vida dins una nova llar. 
Clar està que les situacions són tan heterogènies que els reptes poden 
variar, ara bé la inserció laboral de la joventut es planteja com un eix 
transformador i socialitzador de la vida dels i les joves i en especial de 
la joventut immigrada o fills i filles de famílies immigrades. No obstant 
això, el mercat de treball es troba altament segmentat i distribueix a 
l’exèrcit de reserva de treballadors, i no garanteix els mateixos nínxols 
d’ocupació. En analitzar les realitats i necessitats dels joves immigrants, 
tenim tendència a ressaltar els aspectes socialitzadors […] en detriment 
de les concepcions afirmatives de la joventut com un conjunt de valors i 
una etapa amb contingut en si mateixa (Palacín, I. 16:2005).

• El darrer enfocament de la joventut és aquell que fa referència en el 
nominalisme, el que el seu nom indica fa referència de quina manera es 
crea la joventut. Per tant l’època i la situació tenen un paper crucial en 
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social romandrà constant i es comportarà com un element estanc insuperable. 
Tampoc es podran considerar com a ciutadans o ciutadanes gaudint de les 
mateixes condicions i drets, encara que sí amb els mateixos deures i fins i tot 
més. Llavors pareix ser, que no hi ha la possibilitat d’una mobilitat ascendent 
pels fills i les filles de les persones immigrades. Tanmateix el concepte de 
segona generació és un concepte totalment abstracte i massa universalista que 
no admet matisos i no permet establir grans explicacions, i acaba definint un 
estatus social que condueix a la invisibilització, a la mobilitat ascendent i a la 
solidificació de la infraclasse, tot reduint als nínxols de l’exclusió social.

Context de sa Pobla i el jovent d’origen immigrant 
Una aproximació demogràfica.

La disparitat de les causes migratòries és tan gran com tantes siguin les situacions 
i naturaleses d’aquestes persones i dels seus entorns familiars. Principalment, 
de les famílies del Magreb parteix un sol membre de la família, home d’uns 
vint-i-cinc anys per a treballar a sectors d’un baix nivell acadèmic –construcció 
i l’agricultura, per exemple. Acostuma a viure amb altres persones de la seva 
comunitat, generalment persones que han estat el seu vincle per emprendre el 
viatge d’anada i el seu primer contacte en l’entorn, que no acostumen a mantenir 
llaços gaire sòlids amb les famílies autòctones. El salari del treballador és destinat 
a pagar les despeses de lloguer i queviures, sense gairebé cap luxe, envia la resta a 
la seva família del país d’origen. Quan les quanties econòmiques acumulades són 
suficients es realitza la reagrupació familiar i configuren un nou entorn per a la 
família. Dona i fills –si en tenen– es reagrupen amb el pare, i implica una onada 
de canvis per a tots els integrants de la família.

Sa Pobla en l’actualitat és un poble que has esdevingut conegut per, entre molts 
temes, la immigració. És, segurament, un dels pobles de les Illes Balears que ha 
experimentat un dels fluxos més llargs i més abundants de migracions. És des 
dels darrers vint anys que la població experimenta canvis substancials pel que fa 
a la immigració, amb l’arribada d’una onada contínua d’immigrants procedent 
del Marroc. Si bé cal desmentir que aquest sigui l’únic col·lectiu immigrant que 
resideix en el poble; és el col·lectiu més nombrós. Sa Pobla després d’aquestes 
onades ha d’aprendre a gestionar la situació, que políticament no és fàcil, ja que 
no es té experiència que vengui d’antany. Ara bé, no és només la política que 
haurà d’emprendre unes mesures per l’anomenada integració dels immigrants, 
sinó que haurà d’elaborar plans per fer entendre en el col·lectiu autòcton que 
la població nouvinguda són part de la ciutadania.

la creació de la joventut. Llavors, cada època i cada cultura construeixen 
un concepte de joventut, d’infància o d’adult. Per posar-ne un exemple, 
després de la revolució industrial la concepció de l’infant canvià i conformà 
part de la mà d’obra que desenvolupava la seva força de treball a tasques 
de les fàbriques; o també la concepció de la infància d’algunes cultures 
tribals difereix moltíssim a l’occidental, ja que la infància no coincideix 
amb una etapa estrictament social i simplement és una transició vital 
cap a la vida adulta. Si al concepte joventut i afegim immigrant l’atenció 
que faria aquest enfocament atenent a la situació actual és simplement, 
la relació amb les problemàtiques. Ja s’ha comentat anteriorment que 
l’imaginari col·lectiu està creat pels mitjans de comunicació principalment 
i que posa en una situació de qüestionament tota aquella persona que 
estigui marcada per l’etiqueta d’immigrant, ja que en aquest concepte 
hi ha inherent tot un seguit de significacions que deriven en la idea de 
problemes, necessitats, inseguretat, malestar i demandes socials. Llavors 
totes aquelles persones que es situen dins aquest magma de significacions 
seran automàticament excloses o relacionades amb el fet migratori com 
quelcom incontrolable, amenaçador i impossible d’impedir. Llavors des 
d’aquesta perspectiva el jovent d’origen immigrant es veu criminalitzat 
i victimitzat. Malauradament és la perspectiva que connecta més 
dins la percepció postmoderna actual, fruit del consum dels mitjans 
de comunicació, l’escassa reflexió i la desfeta de la cultura hospitalària 
substituïda per la cultura de l’hostilitat i de la repulsió; alimentada, dia sí 
dia també, pel llenguatge, l’economia, la història, l’estadística, per algunes 
forces polítiques i pels mass media.

Crida especialment l’atenció que a hores d’ara i després d’haver citat que les 
migracions són el resultat cíclic de la supervivència humana encara es planteja 
com un fenomen aliè a la societat. És més, com ja s’ha dit anteriorment, 
l’herència de les famílies migrades que vingueren a viure a l’estat espanyol, no ha 
estat més que rebre el mateix tractament, encara que en la majoria de casos els 
fills i filles dels immigrants ja han nascut aquí. Llavors, si encara estem parlant 
de segona generació, quelcom no hem estat fent bé com a societat d’arribada. 
El mecanisme d’inclusió cap a la societat autòctona no han estat a l’altura de 
les circumstàncies. Si bé, ja es va donar per perduda la generació que vingué 
especialment en els anys noranta, ara la seva descendència no ha gaudit d’una 
millor interrelació entre les persones amb pares i mares autòctones. 

Mantenir el concepte de segona generació implica necessàriament projectar 
cap al col·lectiu la incapacitat d’escalar a la societat i no poder-se superar 
(Palou, B. 2013, Alarcón i Alcalde, 2010 i Massot, I. 2003). Per tant la classe 
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la qual ens permet veure els canvis que ha sofert sa Pobla vint anys després 
on aquelles onades migratòries, aparentment dinàmiques acaben acomodant-
se en el municipi i desenvolupen la seva activitat vital i econòmica. Llavors, 
a grans trets, sa Pobla l’any 2017 assoleix una població de 12.793 persones, 
en la qual destaquen 6.516 homes i unes 6.277 dones. És cert que les ales 
de la piràmide demogràfica d’aquest any presenta una major importància 
actualment, i en aquest cas en les edats que comprenen des dels 40 fins als 60 
anys, tot coincidint amb el repunt de l’any 96 que ocupaven exactament les 
franges de 20 anys menys d’edat. Per tant podem fer l’afirmació que la població 
immigrada queda a viure a sa Pobla.

A més a més, veiem una projecció important de la natalitat que contrasta 
especialment a la de l’any 1996. Aquesta situació la podem veure reflectida 
a l’índex de dependència infantil, el qual vint anys més tard augmenta en 
gairebé 9 punts percentuals (de 21,01 a 29,19%). A més a més, la relació 
de masculinitat ha baixat de 107 homes per cada 100 dones a 103,8, fet 
que pot explicar els processos de reagrupació familiar, en què les dones i 
les persones descendents viatgen a sa Pobla per viure amb el pare, per així 
millorar la vida de la resta de components de les famílies i per evitar despeses 
extres (viatges, enviaments...). Si bé és cert que la natalitat es veu més 
augmentada, l’envelliment de la població és encara superior al de l’any 1996, 
en el que trobam 109 persones majors per cada 100 joves. No obstant això, 
un indicador que cal comparar amb l’any 1996 és la relació de dependència 
senil que mostra un descendiment, passant de 30 persones majors per cada 
persona adulta, a 26 persones majors.

Per concloure aquesta descripció demogràfica, podem afirmar que les persones 
immigrades que arribaren de sa Pobla als anys 90 foren persones joves-adultes 
d’entre 20 i 35 anys, que primerament vingueren generalment homes, i que 
anys després s’activaren els processos de reagrupació familiar a les terres 
immigrades. Per tant, les famílies s’instal·len a sa Pobla i cristal·litzen la seva 
situació com a part indissociable de la piràmide demogràfica i col·laboren 
en els processos de rejoveniment demogràfic de sa Pobla. Mostra d’això és 
l’augment de les franges amb més fecunditat tot augmentant gairebé el doble 
de la natalitat estructural de sa Pobla i, per tant de la dependència juvenil, en 
detriment de la dependència senil. Finalment, la immigració a sa Pobla ha 
afavorit objectivament en el rejoveniment del municipi.

Per explicar què ha significat aquest fenomen a sa Pobla cal veure una 
comparació de dues realitats que disten entre elles vint anys. Presentarem 
les dades demogràfiques dels anys 1996 i 2017, per comparar el flux fresc 
de l’onada migratori i la seva posterior cristal·lització. Si posam l’ull en l’any 
1996 sa Pobla té una població de 10.213 persones. Una població que presenta 
una particularitat a la franja de població masculina d’entre 25 i 34 anys, on 
s’observa una major quantitat d’homes joves. Si no consideram aquestes 
franges, la piràmide d’edat que presenta sa Pobla l’any 1996 és regressiva 
pel que consideram una escassa natalitat i amb una població més envellida. 
Encara que aquesta és una situació força repetida en les societats occidentals. 
Si anem més endins d’aquesta població, podem veure que és una societat 
masculinitzada, situant gairebé 107 homes per cada 100 dones. Encara que 
neixen més homes que dones, a sa Pobla aquesta diferència s’explica per les 
onades migratòries dels anys 90. Ja l’any 96 sa Pobla tenia una població de 636 
persones estrangeres, a les que hem de sumar 63 de la Unió Europea.

Per revisar la situació de sa Pobla l’any 1996 és important mostrar la 
dependència infantil, la qual només reunia 21 infants per cada 100 adults, i la 
senil de ben bé 31 majors per cada 100 adults. Llavors podem afirmar que els 
gruixos centrals han de tenir cura especialment de la cúspide de la piràmide i, 
en menor mesura, de la base. Una altra dels indicadors que ens mostra la salut 
demogràfica de la piràmide és l’índex d’envelliment que ens mostra la relació 
de persones majors de 65 anys i les persones menors de 15 anys, que en aquest 
cas es mostra que per cada 100 persones joves hi ha 80 de majors.

Els canvis es veuen en la prolongació temporal de la demografia del poble, 

Homes 1996
Dones 1996
Homes 2017
Dones 2017
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P. i Rodríguez, L., 2016) o de no distribució normal; i per altra banda és una 
opció que treballa millor amb les variables ordinals, el coeficient de Kendall 
és adequat quan ambdues (les) variables presenten escales de mesures ordinals 
(Morales, P. i Rodríguez, L., 2016). 

La mostra està repartida en 24 homes, 31 dones, i dues persones que no 
s’identifiquen en cap dels gèneres home ni dona. Les edats comprenen dels 
12 als 17 anys, és a dir, de primer d’ESO fins a batxillerat, acumulant un pes 
dins l’estadística el gruix dels 14 anys on hi apareixen 18 persones enquestades, 
l’edat menys representada és la de 17 anys. La diferència ve determinada per 
l’obligatorietat de l’escolarització fins als 16 anys, i altres vies d’estudi com per 
exemple la Formació Professional o directament el món laboral. És important 
fer constar que les persones que estan a cursos superiors totes són dones. La 
majora de les persones enquestades, han nascut al Marroc (37) i la resta han 
nascut a l’estat espanyol. Per aquesta primera impressió tenim que les persones 
que actualment estan escolaritzades a l’IES can Peu Blanc són persones 
nouvingudes que han nascut fora de l’estat espanyol, i que la resta de persones 
(20) són fills i filles de famílies que migraren cap als anys 90 a l’estat espanyol 
i en concret a sa Pobla. Segons el lloc de naixement hi trobam les primeres 
particularitats generacionals pel que fa al sentiment de pertinença. Gairebé 
més del 80% de les persones que nasqueren al Marroc se senten del Marroc, 
una dada que contrasta amb el col·lectiu de persones que ja nasqueren aquí, les 
quals només un 30% se sent del país dels seus progenitors. Ara bé, cal destacar 
que en aquesta opció segmentada per lloc de naixement destaca la pertinença 
moderada del país dels seus pares, que és la moda d’aquesta variable. Per tant, 
encara que les persones filles de persones immigrades neixen a l’estat espanyol 
encara mantenen un vincle important amb la terra dels seus pares.

La llengua vehicular de l’educació pública de les Illes Balears és la catalana, i 
també la llengua més usada entre l’alumnat (Canyelles, M. Joana, 2015). Per 
tant, la llengua juga un paper crucial dins el dia a dia del col·lectiu magrebí i els 
fills i filles de famílies immigrades. Segons els resultats de les enquestes podem 
veure que la llengua més parlada amb els companys i companyes és el català 
assolint gairebé el 75%. Pel que fa a la llengua vehicular entre les amistats, la 
llengua catalana, és la principal llengua, encara que sofreix un descens respecte 
a la utilització en l’àmbit escolar. A l’àmbit familiar la llengua més utilitzada 
és l’àrab (65%), encara que podem observar que el català i el castellà també 
són utilitzades amb força freqüència (poc més del 60% de la mostra) entre els 
germans i germanes que utilitzen la llengua catalana que és la de l’escola i la de 
l’entorn d’amics i amigues.

El jovent immigrat o descendent de famílies immigrades del Marroc 
que estudien a sa Pobla. Enquesta, explotació i anàlisi.

L’enquesta va ser formulada a un total de 57 persones, d’un univers de 72 
persones. Llavors atenent a la mostra enquestada i a la població a estudi 
(estudiants marroquins o de família marroquina), podem afirmar que els 
resultats de l’enquesta responen amb un 95% de confiança, és a dir, es pot 
afirmar que es té el 95% de probabilitat que el valor veritable de la qual estem 
estudiant de la població, es troba en la mostra enquestada; i un 6% de marge 
d’error, definint així uns resultats força exactes i amb poc error. L’enquesta 
composta de 31 preguntes va ser dissenyada amb Google forms, realitzada 
en paper i després introduïda al programa informàtic Excel per fer canvis de 
nomenclatura de les variables i les seves categories de resposta i, ja per acabar, 
l’explotació es va fer amb el programari Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS).

Com a resultat de la transformació de les enquestes podem veure que gran 
part de les variables són ordinals de tipus likert de 5 categories, el que ens 
permet fer una anàlisi quantitativa de les variables. Algunes de les respostes 
obertes com ara Quines són les principals preocupacions?, s’han agrupat en 
conceptes més generals, igual que l’ofici que els agradaria ser en ser majors. 
Ambdues variables mantenen la seva naturalesa nominal. Comentar també 
que la pregunta ‘Anomena els noms de les tres amistats més properes’ s’ha 
convertit en escala ordinal segons la procedència del nom, agrupant així el 
nombre d’amistats magrebines des de 0 sent aquest el valor més baix fins a 3 
que és el valor més alt. 

Mitjançant l’explotació de l’enquesta s’han pogut realitzar diferents taules de 
freqüència, anàlisis exploratòries i s’ha optat per analitzar la relació de variables 
amb la tècnica estadística de correlació bivariada. Aquesta tècnica estadística 
infereix sobre la causalitat de les variables aportant la significació entre elles i 
el pes de causalitat que sustenten en una escala que va del -1 a l’1 sent aquests 
dos extrems el màxim pes de causalitat entre aquestes. Per explicar-lo d’una 
altra manera, la correlació ens ofereix la mesura d’associació que hi ha entre 
dues variables, per una banda el grau –fortalesa– i la direcció –que pot ser 
positiva o negativa. Tanmateix la correlació no explica la dependència que hi 
ha entre les variables. Donat el cas que la majoria de variables són ordinals 
o qualitatives hem optat per utilitzar el coeficient de correlació Tau-b de 
Kendall, per dues raons: per una banda Kendall tracta millor els empats, ja 
que Tau es determina a partir de valors classificats, i inclusivament reporta la 
mateixa tendència en dades amb distribució monòtones no lineals (Morales, 
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El col·lectiu així com se sent bé dins sa Pobla, també se sent bé dins l’escola, 
tot assolint gairebé un 90% de la mostra que se situa entre el 7 i el 10 a una 
escala d’1 a 10. La moda d’aquesta variable ha estat l’opció màxima. A més a 
més, si ens fixem en les correlacions d’ambdues variables, podem afirmar que 
hi ha relació causal i que a més a més és extrapolable (significació del 0,01) i a 
més mantenen un pes important entre elles gairebé mig punt. Podem observar, 
també, que les persones que fan ús de la llengua catalana se senten millor a 
l’escola, ja que essent aquesta la llengua més parlada entre l’alumnat ofereix 
més possibilitats de relacionar-se amb més gent i altres col·lectius que no els 
magrebins i els fills i filles de famílies immigrades.

Segons les dades podem afirmar que les persones que se senten millor a l’escola 
i al poble coneixen més espais del poble i que per tant tenen un arrelament al 
municipi. Especialment coneixen els espais que els permet desenvolupar-se 
com a joves com per exemple places i parcs. A més a més, les persones que se 
senten més bé a sa Pobla participen més de les activitats del poble (fortalesa 
de l’associació de 0,272 i una significació del 0,05), encara que les persones 
que se senten més bé a l’escola hi ha una relació més forta en la participació 
en les activitats que es fan al municipi. Encara que la participació no sigui 
massa elevada, ja que la majoria de casos no contesta a la pregunta de contrast 
que demanava quina és la seva darrera activitat que ha fet al poble, és cert 
que la majoria de persones del col·lectiu tendeix a utilitzar espais públics per 
desenvolupar la seva vida social. Més d’un 50% queda amb les seves amistats 
al carrer o a les places, i una part més reduïda de la mostra es distribueix 
entre la biblioteca i a casa. La biblioteca juga un paper fonamental en la 
socialització i en rebaixar les necessitats i les mancances d’estris especialment 
tecnològics i d’equipaments, com ara ordinadors i impressora, i espai per 
estudi, respectivament.

Tanmateix, les mancances electròniques pareixen ser inexistents, ja que la 
majoria disposen de tots els dispositius pels quals se’ls hi ha demanat: televisió 
(96,5%), mòbil (≈95%) i reproductor de música (≈86%). Encara que en el seu 
moment aquests dispositius van ser de luxe en l’actualitat els preus acaben 
sent força assequibles per la majora de la població, i acompleixen una funció 
crucial per la socialització occidental i mantenen el vincle amb el país d’origen 
de la família. Llavors, per posar-ne un exemple, la televisió és una finestra que 
connecta amb la informació de les terres del passat, a més a més, transmet la 
llengua als més menuts d’una manera fàcil i passiva sense intervenció dels 
progenitors. El mòbil, per la seva part, juga un paper clau en la comunicació 
del jovent, i extrapolable en la societat actual. L’ús de missatgeria instantània 
és la manera que utilitzen principalment el col·lectiu a estudi (≈81%). És una 

Podem veure que l’associació entre el sentiment de pertinença vers el país de 
la família i l’ús de la llengua catalana entre les amistats és significativa (0,01) 
i amb una fortalesa -0,321 i mostrant una direcció negativa, indicant que a 
més utilització de la llengua catalana menor sentiment de pertinença tenen 
al país de la família. Llavors, la llengua juga un paper fonamental en el sentit 
de pertinença. Com hem pogut veure anteriorment a mesura que s’utilitza 
el català més sovint, menor sentiment de pertinença es té en relació al país 
dels pares i mares (fortalesa del 0,324); en canvi la relació causal quan parlam 
d’identificació amb el poble i ús de la llengua catalana té una relació positiva 
i assoleix una fortalesa 0,248, és a dir, les persones que tendeixen a parlar més 
català se senten més de sa Pobla (significació d’aquesta correlació és de 0,05).

Els resultats de l’enquesta ens mostren que més d’un 70% de les persones 
enquestades se senten pobleres o molt pobleres, i mostren especial preocupació 
per la realitat del poble, independentment del lloc de naixement. Ara bé, és 
important comentar que entre la multitud de preocupacions que poden tenir 
crida l’atenció que no destaquin cap preocupació. Llavors, podria venir explicat 
per dues raons: que no se sentin amb la capacitat d’opinar i proposar millores 
o que se sentin fora de la possibilitat d’aportar-ne, ja que l’entorn no els inclou. 
Segurament aquesta és una tendència de la joventut i no només d’aquest 
col·lectiu, ja que el jovent no té espais on puguin compartir les seves passions 
i voluntats pel seu poble. Ara bé, cal destacar que les principals preocupacions, 
després de ‘cap’ són el ‘Civisme’, la ‘Neteja’ i el ‘Racisme’, per aquest ordre. 
Podem establir una important relació entre civisme i racisme, ja que una 
societat cívica és una societat inclusiva i no racista. Amb tot podem observar 
una tendència acumulada a les opcions que indiquen que aquest col·lectiu se 
sent bé dins sa Pobla. 
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Segurament un dels trets més diferenciadors entre el col·lectiu a estudi i el 
col·lectiu occidental és tot allò que fa referència a la fe. La secularització de 
la vida i de l’entorn es fa cada vegada més gran per, entre moltes causes, la 
globalització. La cultura global i la visió global aparta la religiositat a les esferes 
més intimes i cada cop més envellides de la societat. Ara bé, un dels trets 
distintius que diferencien especialment és la religió i la religiositat, encara que 
les dades deixen entreveure un canvi dins l’autodefinició de persona religiosa. 
La gran majora de la mostra se situa al centre de les opcions –escala de l’1 al 10. 
Podem definir que és una postura neutra i que prefereixen no posicionar-se al 
respecte. Encara que el pes se situa principalment com una persona religiosa. Si 
ens centrem per gènere, les persones que se senten dones tenen una distribució 
més homogènia, i en canvi les persones que se senten homes tenen tendència a 
sentir-se més religioses. Les persones que se senten més religioses acostumen 
a viatjar més al país de la família i se senten i es preocupen més del país dels 
progenitors. Per tant podem afirmar que els viatges cristal·litzen un vincle 
amb el país d’origen. Aquest fet podria explicar algunes reticències a plantejar 
voluntats adaptatives per incloure’s dins la població d’arribada.

Com a conclusió d’aquest apartat, podem dir que la llengua és un element 
catalitzador per a la inclusió social, ja que actua com un element eminentment 
comunicador i a la vegada socialitzador, fent que el sentiment vers l’escola 
sigui més positiu. La llengua permet estructurar la realitat de manera similar 
als companys i companyes de classe, el que permet establir vincles més forts 
amb les amistats autòctones, establint així una causalitat inversa, és a dir, 
les persones que tendeixen a parlar més llengua catalana amb les amistats 
i companys i companyes de classe tendeixen a tenir un cercle social divers 
amb més persones autòctones. A més a més, hem pogut observar que a més 
utilització de la llengua catalana més implicació en els estudis, i menys temps 
passen a la videoconsola.

forma senzilla i barata per comunicar-se i estableix similituds amb el col·lectiu 
occidental. 

La televisió juga un paper aliat per aquelles persones que juguen a la 
videoconsola. Hem pogut observar que hi ha significació (0,05) i una fortalesa 
que indica la correlació 0,226 i per tant podem afirmar que quant més temps 
passen a la televisió més temps passen a la consola. Aquesta última juga 
un paper important en el nombre d’assignatures suspeses. Les persones –
especialment els homes– que passen més temps en els videojocs porten més 
assignatures suspeses. Segons la mostra hem pogut observar que un 60,5% han 
suspès una o més assignatures i gairebé un 65% ha repetit almenys una vegada. 
Si segmentam els casos per gènere, podem veure situacions distintes: les dones 
repeteixen menys i porten menys assignatures suspeses que els homes, també 
jugen menys a les videoconsoles. Nogensmenys el temps que es destina als 
videojocs té una direcció positiva en l’associació d’assignatures suspeses amb 
una fortalesa de 0,301, l’ús del català dins la família2 i amb els companys i 
companyes de classe3 té un comportament invers, és a dir, les persones que 
utilitzen la llengua catalana s’associa a uns millors resultats acadèmics.

També observam diferències per gènere dins l’àmbit educatiu. Els homes 
tenen voluntat d’estudiar grau mitjà en acabar l’ESO (poc més del 50% entre 
els homes), les dones per la seva banda volen estudiar batxillerat (71% entre 
les dones). Cap de les dones de la mostra veu com a sortida immediata el 
món laboral, en canvi els homes sí que veuen el món laboral com una sortida 
–encara que un percentatge molt petit (12,5% entre els homes). Entre les 
opcions laborals que volen ser en ser grans, també difereixen segons el gènere. 
Els homes tendeixen a ocupacions més tècniques i manuals, especialment 
mecànic (21%), seguit d’informàtic (12,5%) i a parts iguals entrenador de 
futbol i electricista (8,3%), entre altres. Cal comentar també que el col·lectiu 
masculí és també el més indecís, ja que l’opció més contestada és la de NS 
amb un 25% del total de les respostes dels homes. Les dones, per altra banda, 
posen els ulls a ocupacions de més nivell educatiu, entre les quals destaquen: 
metgessa4 (≈13%) i advocada (≈10%). És important comentar que les dones 
tenen objectius d’ocupacions més diversificats i mostren menys indecises per 
triar el seu futur. Si feim una visió global sense segmentar, podem afirmar 
que el col·lectiu magrebí, encara no té molt clar el seu futur, i que encara es 
mantenen els patrons de gènere segons l’ocupació, especialment els que tenen 
a veure més amb aquelles feines més físiques.

2 Significació del 0›01 i una fortalesa de -0.306
3 Significació del 0›01 i una fortalesa de -0.342
4 Aquesta és la moda en si segmentam els casos per dones.
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dificultats pel que fa a la gestió de les ràtios i del transcurs de l’aprenentatge del 
grup classe. A més a més, el cos docent indica que l’escolarització hauria de ser 
quan més aviat millor (Ioe, C. 2012) per a garantir el bon ritme i aprenentatge 
de l’alumnat. Només a sa Pobla s’han escolaritzat 50 alumnes després del 
període d’escolarització dins aquest curs segons dades provistes dels serveis 
socials de sa Pobla. L’escola actua com a primera institució de contacte per 
aquests infants nouvinguts i també per les famílies. 

Les famílies realitzen les tasques més mecàniques com per exemple 
acompanyar a l’infant, emperò no s’involucren en els estudis ni en la comunitat 
educativa, generalment per motius d’idioma. Aquesta situació genera dues 
problemàtiques: que l’infant només manté un vincle social que és la institució 
escolar i és on desenvolupa la seva identitat en la societat autòctona, i segona 
molt relacionada amb l’anterior manté a les famílies dins una classe social 
subalterna de la migració (Ioe, C. 2012). Mostra d’això que encara que 
aquestes famílies que arriben a sa Pobla durant els noranta ja sumen una nova 
generació, aquesta generació es troba dins la mateixa classe social que quan van 
arribar –subalterna.

El segon canvi que s’ha esmentat anteriorment és el familiar, els progenitors 
han viscut separats durant molts anys fins que tornen a conviure junts, després 
de la reagrupació familiar. Els infants pateixen molts de canvis en un espai 
molt breu de temps, que no permet un període d’adaptació i assimilació 
massa llarg. Es poden trobar nous germans o germanes, en el seu si familiar 
comportant una modificació dels seus cosmos familiar i afectant d’alguna 
manera en els seus cicles vitals. A més a més, en els desplaçaments es produeix 
l’abandonament d’altres figures cuidadores, com puguin ser padrins, oncles... 
Tot i que el canvi de l’entorn és de per si complicat pels nadons i els familiars, el 
problema augmenta de forma exponencial quan els fills i filles són adolescents, 
que poden arribar a produir conductes problemàtiques a la família i a l’escola. 
Quan més tard es fa la reagrupació familiar més resistència desenvolupen, i 
més problemàtiques desperten.

És important contemplar el col·lectiu adolescent (35% segons l’estudi) 
que ha nascut al municipi, que ha fet vida, que ha anat a escola i que parla 
molt bé  i utilitza l’idioma autòcton. Aquests adolescents, alguns ja adults, 
es troben en un conflicte identitari important: les famílies mantenen uns 
patrons tradicionals de la zona d’origen i els descendents presenten altres 
interessos i altres manifestacions culturals. Fruit principalment de la cultura 
postmoderna i de la societat de consum del segle XXI, on els adolescents 
són precisament el blanc perfecte de les onades consumistes. Per posar un 
exemple, gairebé un 70% de les persones enquestades té tableta a casa, que 

La socialització dels adolescents migrants o fills i filles d’immigrants a sa 
Pobla, els tres canvis

Si bé és cert que les migracions generalment no són accions voluntàries cal 
tenir present que a les famílies els fills i filles no són partícips de la decisió 
de partir, i el fet els converteix amb migrants involuntaris. Especialment a sa 
Pobla són les persones joves que vingueren a partir dels any 90 fins els 2000, 
encara que, a hores d’ara arriben persones nouvingudes. Si bé és cert que la 
tendència a partir és quan són d’edats molt joves, hi ha algunes migracions 
que els fills i filles són adolescents. Gairebé el 65% de la mostra són persones 
que nesqueren al Marroc, i comparteixen un relat similar de vida: l’emigració. 
És a l’adolescència quan es complica encara més la situació, ja que els fills han 
creat cercles socials i vincles en la població d’origen, i en algunes ocasions no 
coneixen gairebé el seu pare o la seva mare. Aquest fet pot generar conflictes 
de relació familiar i social. Els canvis no només són en el si familiar, sinó en 
l’àmbit social, cultural i en l’àmbit institucional: els amics i l’escola –l’espai 
i la metodologia. Aquest és possiblement un dels canvis més abruptes que 
experimenten els infants, ja que a l’Estat espanyol, l’escolarització és obligatòria 
des de la primària fins a l’ESO, dues etapes que comprenen les principals edats 
d’arribada dels nouvinguts.

El gran pas que fan els descendents primers de les famílies migrades són tres: 
canvi de sistema escolar, canvis familiars i canvis socials. Anem a aprofundir-hi 
sobre cada un dels canvis esmentats anteriorment en relació al jovent immigrat 
de sa Pobla. El canvi d’escola no implica només la introducció en el sistema 
escolar d’una persona més, sinó que s’estan posant en joc diverses imbricacions 
entre la trajectòria migratòria i la familiar (Ioe, C. 2012). Els infants que han 
partit, a causa de la seva escassa edat, no tenen un projecte propi ni sòlid de 
la seva vida, per tant l’escola acabarà sent una eina important per construir 
un projecte vital per aquesta persona nouvinguda. Així és com es senten dins 
la institució que els ensenya, ja que el 90% del col·lectiu es sent bé a l’escola. 
L’ensenyament acaba sent un pilar estructural per la construcció del futur dels 
infants de diferents orígens, i acaba sent un eix vertebrador de la socialització, 
tal com hem pogut observar que la gent que es sent millor a l’escola també es 
sent millor dins el poble. La incorporació de persones nouvingudes en el sistema 
escolar de sa Pobla no és un cas aïllat, encara que no significa que aquestes 
persones no hagin anat mai a l’escola en el seu país d’origen. És més, dins el 
tarannà migratori de les famílies poden haver canviat d’escola diverses vegades.

Aquesta escolarització de persones migrades que fa poc que han arribat, és a 
destemps del període d’escolarització dins el curs escolar, i implica un seguit de 
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anteriors. Aquestes noves generacions no han fet un salt qualitatiu dins la 
cultura d’arribada sinó que han mantingut la seva naturalesa i la seva xarxa 
principal del país d’origen, encara que molts d’aquesta xarxa són també nascuts 
en el municipi.

Generalment els cercles socials d’aquests adolescents són, com ja s’ha dit 
anteriorment, amb persones del mateix origen, encara que hi podem trobar 
alguns mallorquins/es, o altres persones d’altres cultures. Segons Mir, A. 
(2011), el factor temps és un factor significatiu en l’adopció de grups socials 
més heterogenis, en els quals els adolescents migrants acaben sent membres de 
grups amb autòctons. Emperò, no podem dir el mateix en el cas de sa Pobla, 
en el qual ja han passat gairebé trenta anys de la primera arribada de persones 
nouvingudes i encara no s’observen grups socials amb què integrin persones 
del Magreb. Tanmateix, el factor temps d’estada és un factor més volàtil que 
uns altres, que caldrà considerar més significatius.

Un dels factors més importants és l’àmbit social que està estretament relacionat 
amb el nivell econòmic de la família. El col·lectiu immigrant viu a vegades en 
situacions d’insalubritat en pisos i cases en estats deplorables, que no ofereixen 
unes condicions òptimes de vida. L’entorn socioeconòmic condiciona aspectes 
com ara la capacitat de consum del subjecte i, en conseqüència, l’allunya de 
determinats ambients en els quals es poden instal·lar altres grups d’estrangers 
europeus (Mir, A. 171:2011). Llavors podem parlar que les relacions amb els 
nouvinguts són multiculturals, encara que selectives, en tant que depenen del 
nivell socioeconòmic dels integrants. Les relacions amb el col·lectiu magrebí 
amb diferents cultures són escasses o nul·les.

És precisament a l’escola o institut on es troben les amistats del col·lectiu 
magrebí. En els centres educatius és on passen més hores amb els col·lectius 
autòctons, i on podem observar una major relació d’amistat dins cercles molt 
inestables i sense una estructura sana (Mir, A. 172:2011). El plantejament, 
llavors, és que l’escola és una mena d’attrezzo social pel que fa a la socialització 
efectiva de les joventuts de procedència nouvinguda. Des d’un enfocament 
dramatúrgic de Goffman (2006) el plantejament de l’escola és una mena de 
realitat paral·lela que no acaba d’establir amb solidesa els vincles socials per 
teixir una xarxa social sòlida. Amb matisos, l’escola assumeix un entorn pel 
desenvolupament de les identitats d’aquests adolescents, tot i que no acaba 
configurant un cercle d’amistats amb la cultura autòctona5. 

És cert que, després d’haver analitzat les dades, podem concloure que els cercles 

5 Segons els resultats de l›enquesta la correlació entre les variables edat i amistats, no és significativa i el pes 
entre les variables és molt escàs. Per tant podem afirmar que les variables no tenen relació causal entre elles.

en si és un producte de luxe i no tant de primera necessitat que respon al 
consum de béns tecnològics.

Segurament un dels canvis més elementals és el canvi social. En qualsevol 
desplaçament les famílies deixen els seus amics, familiars, costums, llengua, 
casa... per despertar noves etapes en un entorn totalment diferent. De cop 
i volta ja no es parla la llengua que sempre han parlat, els costums ja no són 
els mateixos i la xarxa social que s’hi havia construït canvia els seus nodes. 
Els canvis socials repercuteixen directament en la família, i implica d’alguna 
manera que es busquin vincles propers de la zona d’origen. Fins i tot, sis de 
cada 10 persones del col·lectiu té un cercle d’amistats de majoria magrebina. 
És per això que és habitual veure que les persones migrades tendeixen a buscar 
persones dels seus orígens i costums, per mantenir un vincle social d’arrels 
similars. 

La cultura és un mecanisme que a partir de xarxes, estructura a un col·lectiu 
enfront de les adversitats de l’exterior, com per exemple la natura o altres 
col·lectius socials. La cultura igual que integra, fragmenta. Així crea vincles 
entre iguals per protegir, i a la vegada crea un espai aïllant d’altres integrants 
externs a la mateixa cultura. És comú a sa Pobla sentir que els immigrants 
creen guetos, cosa que és el funcionament natural d’unitat integradora de 
qualsevol nouvingut. Una persona que no coneix ni la llengua ni els costums 
d’una nova realitat, és habitual que la pretensió principal és buscar iguals, 
d’aquesta manera la llengua no suposa un problema i les experiències i l’univers 
simbòlic de significacions del dia a dia es comparteixen amb les persones 
que comparteixen orígens i així es senten més acompanyats. La inclusió 
no es pot fer a partir d’una cultura ja creada, sinó que s’ha de flexibilitzar i 
crear un espai aglutinador de cultures que parteixi d’una creació nova, d’una 
construcció comunitària, que partesqui de les diferències com a elements de 
nou coneixement i no com a elements diferenciadors.

Els factors de socialització del col·lectiu adolescent magrebí a sa 
Pobla

En els tres canvis esmentats anteriorment cal diferenciar dues situacions: el 
moviment migratori en si, en el qual les persones vénen d’un origen diferent, 
i els fills i filles de les famílies immigrades, les quals encara rauen dins les 
classes socials subalternes malgrat siguin ciutadans originals del municipi. 
És especialment en aquest últim on es troba sa Pobla en l’actualitat, malgrat 
que encara arriben famílies estem parlant d’una menor quantitat que anys 
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Mentre els nins i les nines dels grups en el poder tendeixen a generar una forta 
identificació amb l ’endogrup i desvaloritzar a l ’exogrup, els nins i les nines 
que pertanyen als grups ètnics minoritzats i discriminats mostren una certa 
tendència a valorar positivament els grups majoritaris i presenten patrons 
d’identificació bicultural  (Smith, V. 2002:73)

Per aquest motiu veiem que cada cop és més habitual veure vestimentes 
occidentals i d’estils llatins tant per al·lots com per al·lotes. És sobretot en 
aquestes últimes en qui observam una vestimenta cada cop més europeïtzada 
amb trets característics de la religió i/o la cultura com és el hijab. Llavors el 
procés d’adaptació per mimetització que aporta Mir, A. (2011) pareix no ser 
un element útil per obrir els cercles socials de la societat poblera. Tanmateix els 
adolescents del col·lectiu magrebí realitzen la seva vida social i activitats d’oci 
amb els germans i altres familiars i amistats, sobretot en el carrer. Espai cada 
cop menys freqüentat per les joventuts autòctones. Els germans més majors 
hauran de tenir cura dels més petits i acaben desenvolupant un rol de germà 
tutor (Mir, A. 174:2011) i amic.

En plena era de les tecnologies, és evident que l’ús d’aquestes és major i que 
planteja unes facilitats i necessitats que abans no tenien, unes altres dinàmiques 
socials i unes altres maneres de comunicar-se. La introducció del telèfon 
intel·ligent, de les xarxes socials i dels videojocs ha creat una nova forma de 
plantejar la vida social, no només al col·lectiu migrant sinó a la majoria de 
persones joves de les societats opulentes. Certs autors apunten que hi ha un 
nou tipus d’identitat cultural anomenada identitat nodal com a resultat de les 
relacions que s’estableixen a la xarxa (Marín, 2005, citat a Palou, B. 142:2003). 
Els dispositius mòbils són l’abisme diferenciador entre els progenitors i els seus 
descendents: per una banda les famílies immigrades i per altra els fills i les filles 
d’aquestes famílies. Com hem pogut observar poc més de 8 persones per cada 
10 utilitzen el telèfon mòbil per comunicar-se. Així una de les característiques 
de les relacions socials dels fills i les filles és que sumen en riquesa i diversitat, 
en el cas dels progenitors succeeix més aviat el contrari (Mir, A. 173:2011).

En resum, sobretot en el moment d’arribada al nou municipi és quan trobam 
que els cercles són més homogenis i tancats. Els components del grup està 
format per compatriotes, no és d’estranyar llavors que els primers amics sempre 
siguin magrebíns i que el seu millor amic també ho sigui, segons indicia Mir, 
A. (2011). Encara que això sigui immensament natural, el problema que ens 
trobam és precisament que les dinàmiques no han canviat ni en els adolescents 
de les segones generacions. Persones que ja han viscut aquí i entenen la cultura 
i la llengua de la zona on viuen. Llavors estem parlant d’altres problemes 
d’integració pròpiament dits. A sa Pobla, després de gairebé trenta anys no 

socials del col·lectiu magrebí no plantegen un model obert de cultures. Encara 
ara les relacions amb persones autòctones són escasses, tot i que es detecten 
algunes relacions de reciprocitat: per una banda el col·lectiu magrebí tanca 
un cercle social cap a l’acceptació i identificació amb un grup i les persones 
autòctones els accepten per tenir aliats per desenvolupar la seva activitat 
singular i en algunes ocasions conflictiva. D’aquesta manera, el col·lectiu sent 
la pertinença a una comunitat no només per les identificacions personals 
que sent sinó també pel fet de pertànyer a un col·lectiu determinat d’iguals 
(Palou, B. 2013). El manteniment d’aquestes relacions és escàs i es produeix 
en un temps relativament curt, encara que és important destacar que moltes 
d’aquestes relacions són nocives i no desenvolupen una bona salut social i 
personal.

Si bé és cert que hi ha altres espais de socialització, aquests estan condicionats 
per una barrera a l’entrada per aquest col·lectiu: el poder adquisitiu. A menor 
poder adquisitiu menys possibilitats tenen els adolescents de relacionar-se en 
activitats de fora de l’escola. Per exemple, la fitxa del futbol del municipi és 
superior a 500 €, una despesa gairebé impossible d’assumir per les famílies 
magrebines. La condició econòmica, per tant, desplaça als adolescents 
magrebins a fer activitats gratuïtes, on s’acaben relacionant amb membres de 
la mateixa comunitat, per això és habitual veure’ls jugant a futbol, jugant al 
carrer, fer voltes amb bicicleta, i fent vida a les places (més d’un 50% de la 
mostra). 

Acostumen a fer activitats molt rudimentàries o tradicionals, un oci molt 
econòmic i realitzat en l’espai públic (Mir, A. 2011), com pot ser a l’skatepark 
o a les pistes de futbol. També es pot observar que fan ús de la biblioteca 
perquè tenen accés a internet i a l’ordinador, i acaba sent un punt de trobada 
d’adolescents magrebins. La biblioteca, llavors, és un espai de socialització 
i punt de trobada del col·lectiu magrebí. És important destacar que aquests 
adolescents, fins i tot infants, no són acompanyats pels seus progenitors, i en 
algunes ocasions acaben desenvolupant comportaments incívics.

Els adolescents magrebins pareix que no acaben d’arrelar dins els grups 
d’adolescents autòctons. Vesteixen robes similars i escolten la mateixa música, 
per una qüestió postmoderna de la construcció de la identitat de ser únic dins 
els patrons de la cultura de masses. D’alguna manera una conceptualització 
absurda de l’autenticitat, dins una confluència identitària juvenil que 
desemboca en hibridacions entre la població de diferents procedències, […] 
que gira entorn del consum cultural, especialment les noves tecnologies, el 
vestit i el consum musical (Ballestín, B., González, S. 2015). En aquesta línia 
podem reforçar l’argument amb aquesta aportació que fa Smith: 
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veiem aproximacions significatives en la interrelació entre les comunitats 
existents, més que unes meres relacions econòmiques de molt dubtosa 
humanitat. Per tant com s’ha comentat anteriorment és habitual parlar de 
guetos, encara que la societat ho pugui negar, però ara per ara la relació entre 
ambdues comunitats és inexistent.
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La fascinant i llegendària 
història de la patata

170 anys de conreu a les marjals pobleres

Joan Payeras Llull

Darrers dies de juliol, festes de Santa Margalida i Sant Jaume de 2016 a sa 
Pobla. Un profund alè omple els pits dels pagesos, poblers i pobleres, i dels 
responsables i treballadors dels portals comercials. Fa només tres setmanes va 
acabar la llarga i pesada tasca de l’exportació de la nostra patata arreu d’Europa. 
Els resultats d’enguany s’estimen bons quant a la qualitat del producte i al 
rendiment de l’anyada, encara que menys productiva que la pasada. Ni gelades, 
ni escarabat o altres epidèmies que abans feien sovint malbé el conreu. Avui 
tot això està ben controlat, gràcies a les noves tecnologies i als productes 
fitosanitaris. Tan sols una inesperada calabruixada caiguda amb força un 
migdia del passat mes de maig va posar el crit d’alarma sense danyar greument 
la collita, ja en avançat estat. Sa Pobla ha enviat als seus mercats del continent 
europeu un total aproximat d’unes quinze-mil tones de la vintena de varietats 
de tubercle que produeixen les seves terres, i que suposaran una injecció 
d’ingressos més o menys importants dins la maquinària econòmica del poble. 
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Des de fa anys, ja  no es conreen mongetes i aquests dies de festa no cal anar-
se’n a treure’s la son de les verbenes mullant-se la cara i els peus amb l’aigua 
del rec. Entre altres coses, perquè tampoc hi ha verbenes que durin fins la 
matinada, a trenc d’alba, i el rec dins el solc fa temps que s’ha substituït per 
l’aspersió. 

Els temps canvien i també els costums, les tasques i la seva manera de realitzar-
les. Per això de tant en tant és gratificant fer una ullada cap enrere per recordar 
com els nostres avantpassats amb molts més esforços i sacrificis, i vessant 
moltes més gotes de suor, començaren a llaurar el present d’un poble que en 
temps d’hambruna va ser el rebost de Mallorca, que va viure uns esplendorosos 
anys de benestar econòmic i social, aconseguit amb l’esforç de tots i totes, 
marjalers i menestrals remant en una mateixa direcció a la recerca de nous i 
prometedors horitzons.

Abans de la seva declaració com a vila reial pel rei Jaume II, l’any 1300, “La 
Pobla de Huyalfaz” ja vivia de l’agricultura, dels primitius conreus de les seves 
terres, que al llarg dels segles han anat evolucionant en tots els aspectes fins 
arribar a l’agricultura rendible i moderna dels darrers cinquanta anys  del segle 
passat i fins avui.

Un dels conreus que més ha arrelat dins las terres de les marjals pobleres és, 
com tothom bé sap, la patata. I de la patata, dels seus orígens, de la seva llarga 
i fascinant història i de la seva perllongada presència a les terres de la nostra 
vila, intentaré esbrinar en aquestes pàgines del programa de festes de Santa 
Margalida i Sant Jaume de 2016. Unes pàgines que el batle, i regidors de 
l’Ajuntament de sa Pobla tingueren per bé d’oferir-me. Un detall que, com 
aficionat i apassionat a escriure, vull agrair sincerament.

Definició i orígens de la patata
La patatera (Solanum tuberosum) es descriu com una planta de la família de 
les solanàcies, de cicle anual, originària d’Amèrica del Sud, on creix silvestre a 
la regió muntanyenca dels Andes. D’aquesta planta es coneixen centenars de 
varietats; unes adaptables a altes temperatures i altres a suportar les gelades de 
les altures.

La patatera, que es conrea pel seu tubercle comestible i nutricional, va ser 
importada a Espanya pels conqueridors hispans que la van descobrir a Perú, 
per oferir-la al rei Felip II com a planta exòtica, d’una tija d’uns 40 a 60 
centímetres, de fulles pubescents, pinatipartides i peciolades, de petita flor 

blanca o morada, segons la varietat. Una planta que, en conjunt, ofereix unes 
singulars característiques ornamentals. Felip II obsequiaria, al papa Pau VI i 
al seu sogre Enric II, rei de França, amb alguns tubercles d’aquella novetat 
exòtica perquè els conreessin en els seus jardins, ja que se’n desconeixien les 
qualitats alimentàries del fruit.

Segueix explicant la història, amb certs tints de llegenda, que l’any 1777 el 
farmacèutic francès Antoin Agustín Parmentier, va aconseguir que es prestés 
atenció al cultiu de la patata, convidant insistentment al rei de França Lluís 
XIV que visités l’ufanós i esponerós jardí de patatateres que creixia al seu 
hort, voltat per una tanca espinosa perquè no li robessin les plantes. Hàbil 
estratagema, la de Parmentier, per fer creure que la patata era útil a l’home 
quan la veien tan gelosament protegida. I es diu que va ser immens el goig del 
farmacèutic quan es va adonar que li robaven les patates del seu hort. Des de 
llavors, la humanitat es va acostumar a consumir el, avui, tan preuat tubercle 
a tot el món.

Són moltes i diverses les històries que s’han escrit sobre l’origen d’aquesta 
planta de la família de les solanàcies i el seu descobriment per part de l’home, 
fins que arribés a considerar-se comestible i alimentari el fruit que produeix; 
el seu tubercle.

Entre els molts investigadors i historiadors que s’han interessat pel tema, bé és 
cert que hi ha veritable coincidència a considerar-la oriünda dels Andes xilens 
i peruans i que es va conrear de manera organitzada en el segle VII a J.C. a 
les àrees muntanyenques on no creixia el blat de moro, que era el principal 
aliment dels inques.

La seva arribada a Espanya i a Mallorca
Diu el gastrònom, membre de la Societat Gastronòmica Fonseca, Jorge 
Fernández Nogueira, en un apassionant treball històric sobre la patata, que 
malgrat que l’explorador Carlos Giménez de Quesada, la descobrís en 1537, 
la planta no apareix documentada a Espanya fins a l’any 1570. Les primeres 
patates, procedents del Perú, arribarien al nostre país cap al 1550 de mans del 
conqueridor sevillà, cronista i historiador del món andí, Pedro Cieza de León, 
que les va presentar al rei Carles I, i alguns exemplars van ser enviats al papa 
Juli II, com exòtica planta ornamental que va florir en els jardins de Roma 
molts anys abans que el seu tubercle subterrani fos considerat comestible.

 Una altra versió apunta que les primeres patates de cultiu que aparegueren a 
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Europa l’any 1567, des d’on, llavors es dispersaren per moltes altres parts del 
món, foren registrades a Canàries, on se les anomena “papas”, com en altres 
països sud-americans. I afegeix, aquest estudi, que durant anys, els investigadors 
ha debatut sobre el lloc de naixement de la patata europea. Mentre uns científics 
defensen la hipòtesi que aquestes varietats natives són originàries dels Andes, 
altres creuen que la seva introducció va arribar  procedent de Xile, si bé hi 
ha moltes línies d’evidències que recolzen ambdues hipòtesis. La teoria de la 
procedència andina neix de la creença que les varietats natives de Canàries són 
d’origen exclusivament andí.

I va ser durant el segle XVIII quan la seva producció es va estendre de forma 
masiva arreu del nostre país.

D’Espanya, la planta va passar a Portugal, Itàlia i França, per arribar a les illes 
britàniques el 1586 i en 1610 a Holanda, sempre com a planta ornamental, 
fins que aviat comencés, amb recel, el seu tímid consum entre les classes 
més pobres, empesos per la fam patida a conseqüència de l’epidèmia que va 
devorar els castanyers d’Europa, quan el seu fruit constituïa l’aliment bàsic 
de la població d’aquella època. Però seguien sorgint debats pels dubtes que 
es generaven sobre les propietats alimentàries del tubercle. Mentre uns li 
atribuïen propietats medicinals i afrodisíaques, uns altres la culpaven de ser 
causant d’algunes malalties, entre elles la lepra, basats en la creença que les 
plantes pertanyents a la família de les solanàcies, com ho és també el tabac, 
tenen components verinosos. Això va fer que durant molts anys, la patata 
romangués apartada de les cuines i taules europees.

En allò que sí coincideixen els investigadors és en el fet que fos el farmacèutic 
francès Antoin Agustín Parmentier, qui la va donar a conèixer com a comestible 
a tot França, en un gest d’agraïment en sobreviure, gràcies a ella, quan va ser fet 
presoner pels prussians, afirmant que la patata havia salvat de morir de fam a 
milers de companys de presó.

La patata, fins llavors desconeguda a la nostra illa com a aliment, arribaria 
a Mallorca per al seu cultiu, concretament a les terres de l’Albufera abans 
de la seva dessecació, a mitjan segle XIX, procedent de Menorca, on l’havien 
introduït els anglesos durant la seva ocupació de l’illa, propagant-se ràpidament 
la seva producció, segons es comenta en el llibre “Sa Pobla. La Gent, el Medi, 
la Història “, editat per l’Ajuntament sa Pobla (novembre 2003). I afegeix que 
l’any 1816 la Capitania General oferia un premi al millor agricultor de patates 
de sa Pobla i Alcúdia amb l’objectiu de promoure el seu cultiu a la comarca.

El cultiu de la patata a sa Pobla data de l’any 1845

Un documentat article signat per Melcior Comes Serra al número 8 de la 
revista local Sa Pobla (febrer de 1993) diu que “a sa Pobla, segons constància 
escrita, la patata va ser introduïda per Agustí Serra de “Can Cristo”, l’any 
1845 i, des d’aleshores no ha cessat d’experimentar nous i diversos sistemes 
de cultiu i comercialització”. Al principi, el tubercle, només es conreava en 
petites parcel·les de les terres baixes del nostre terme municipal, pròximes a 
s’Albufera, per atendre l’escassa demanda del mercat illenc i dedicar el sobrant 
de la producció a l’alimentació dels animals domèstics.

El 1926, es va donar un gir en el cultiu de la pata, impulsat pel comerciant 
Pere-Antoni Aguiló, que canvià radicalment l’economia del poble, amb 
l’arribada a les nostres terres de la patata “Royal Kindey”, que l’any següent ja 
va ser exportada al Regne Unit, com contarem més endavant. El primer que 
va sembrar aquella varietat, importada de Mataró, va ser el propi Pere Antoni 
a la seva finca per tal d’animar els pagesos poblers a participar d’aquella nova 
experiència. I aviat varen ser molts els que ho provaren, animats pels bons 
resultats que s’anaven obtenint. 

A mitjans del passat segle XX, els agricultors poblers duien a terme, anualment, 
dues collites de patata; la primerenca destinada a l’exportació, que se 
sembrava al mes de novembre i es començava a recollir al maig. L’altra collita, 
anomenada d’hivern, es destinava al consum interior, se sembrava a finals de 
juliol i recol·lectada entre octubre i novembre. Entre les dues produccions, 
les terres acollien el conreu de la mongeta. La varietat “del ganxet” era molt 
apreciada i desitjada pels mercats interiors i peninsulars. La mongeta va deixar 
de conrear-se fa anys per manca de rendibilitat, motivada per la importació 
de la lleguminosa d’altres països a preus incompatibles amb la de producció 
mallorquina.

Des dels anys 90, la campanya d’exportació té el seu desenvolupament entre 
els mesos de febrer a finals de juny, segons la varietat més o menys primerenca. 
La “Lady Christl” i la “Maris Peer”, coneguda popularment com patató, són 
les primeres a recol·lectar per proveir el mercat anglès. Després els segueixen 
una amalgama de varietats destinades a diferents mercats de països nòrdics i 
de l’est, per acabar amb la varietat alemanya, de pell més fosca i gruixuda, que 
abasteix el mercat germànic.
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Procés evolutiu
De la consulta al detallat i extens estudi que va oferir, l’any 1958, Jaume 
Obrador Socias, a través de les pàgines de la revista local Vialfàs, es pot 
observar la constant evolució que ha experimentat el sistema del conreu de la 
patata; des de la preparació del terreny, adobat, sembra, regadiu i tractament de 
la collita, fins a la seva recol·lecció comercialització i transport. Tasques, totes 
elles que requerien hores de dedicació i esforç corporal d’una legió d’homes i 
dones -petits propietaris, parcers, missatges i jornalers- que les realitzaven en 
jornades de sol a sol, a espinada encorbada i mirada fixa en els solcs, sobre els 
quals regalimaven les suors que brollaven dels seus fronts. Primer manejant, 
amb destresa, rudimentàries eines de conreu, per a poc a poc incorporar l’arada 
de tracció animal en les seves diferents versions (de rella, amb orelles, amb 
rodes) fins que van ser arraconades amb l’arribada dels motocultors, com el 
popular Pascuali i, més tard, el tractor; màquines que accionaven les primeres 
sembradores i recol·lectores mecàniques i anaven arraconant el carro i la bèstia.

Les noves tecnologies, també van revolucionar, amb força, els sistemes de reg, 
des del primitiu treure aigua amb llaunes, passant per la sínia, els molins de 
vent, les bombes centrífugues o d’èmbol activades pels motors d’explosió, i 
més tard les bombes submergides, mogudes per sistema elèctric, fins a arribar 
al reg per aspersió, actualment ja activat des de la pròpia llar de l’agricultor 
i que tanta ajuda suposa a l’hora de combatre les, antany, tan preocupants i 
catastròfiques gelades.

Igualment han anat evolucionant els sistemes de comercialització, amb 
la progressiva incorporació per part dels portals comercials de l’adequada 
maquinària de selecció, neteja, pesatge i envasat del tubercle i amb l’avanç 
que han experimentat els tràmits burocràtics i administratius que, en major o 
menor mesura, garanteixen, al productor, la sempre incerta rendibilitat de la 
seva collita. Només en la memòria dels més vells queda avui aquella descripció 
que del cultiu de la patata feia el citat Jaume Obrador fa gairebé seixanta anys, 
mereixedor d’un futur estudi i comentari.  

“... A mitjans de setembre i primera meitat d’octubre, es llauren 
els terrenys destinats a la sembra de la patata d’exportació, tant de 
llavor importada com de la reproduïda per la mateixa destinació, 
amb brabanters de dues cavalleries a una profunditat d’uns vint 
centímetres. Quan el sol i l ’aire han purificat aquests terrenys, es 
llauren d’encreuament per si hi ha algun terròs o males herbes morin 

... Un cop llaurats els camps, els nostres agricultors amunteguen els 
fems produït en els seus propis corrals per escampar en els terrenys 
preparats, cosa que esdevé ja a principis de novembre en una quantitat 
de deu carros per quartó (1.776 m2.) escollint el temps bo i sec per 
deixar-los en munts dins la terra preparada, per quan la terra estigui 
en aquell temps repartir sobre la mateixa, mitjançant una altra reixa 
per tal que quedin ben barrejats amb la terra. Un cop acabada aquesta 
tasca es passen ganivets perquè una altra vegada quedi aquesta al 
màxim de compacta i es conservi la humitat per tal que la terra amb el 
fems comenci la seva fermentació, estat en què s’espera el temps propici 
per efectuar la sembra ... “

També explica Obrador que a principi de desembre arribava la llavor importada 
d’Anglaterra, al mateix temps que preparaven la patata escollida de la segona 
collita que arrancaren a mitjan novembre. Entre Nadal i Cap d’Any es feien 
les tallades per sembrar entre els dias 2 i 10 de gener, així com, també, es 
mesclaven els adobs per tenir-ho tot a punt.

“...Arribat el moment adequat es procedeix a llaurar la terra amb 
l ’arada solcant a una distància de centre a centre de quaranta 
centímetres, amb una exactitud que els solcs pareixen traçats amb 
tiralínies; al mateix temps s’escampen dos-cents quilos de superfosfat 
de calç amb cent quilos de sulfat amònic per quartó, i seguidament es 
van col·locant les parts de llavor en els solcs oberts, a una distància 
màxima de quinze centímetres, per després tancar els solcs, amb la 
mateixa arada, i seguidament se pasa la post sobre la terra sembrada 
a fi que se’n conservi la humitat...”

Després d’aquesta primera sembra de la llavor importada, es procedia, amb 
el mateix procés a la plantació de la llavor reproduïda destinada, també, a 
l’exportació, entre el 10 i el 20 de gener, per a principi de febrer plantar la 
destinada al consum interior. El naixement de la planta es produïa entre el 10 
i el 20 de febrer, la destinada a l’exportació i, un mes més tard, la de consum.

Jaume Obrador, també ens conta amb tot tipus de detall, com eren les 
tasques de la collita i del procés que es duia a terme durant l’època de 
l’exportació.

“...Els patatars s’arrencan de la mare terra amb estris de ferro, ja 
que encara no es coneixien les màquines, els quals formen com una 
ma de ferro (referint-se als gavilans, dels quals fa una detallada 
descripció). Per arrencar un quartó de patates es necessita; quatre 
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homes, quatre dones per recollir-les i depositar-les als envasos (sacs o 
coves) i un home per condicionar-les, pesar-les i tancar els envasos, ja 
plens i d’un pes de 25 quilos nets cada un, per carregar-los al carro, pel 
seu control i entrega al magatzem comercialitzador...”

Pel que ens diu l’autor de l’esmentat article, escrit fa quasi 60 anys, poc o res 
ha canviat en el procés de sembra, conreu i recollida de la patata quant al fons, 
però sí molt en les formes de dur a terme les tasques, abans totes amb la força 
dels homes i el bestiar i avui amb la força i enginy de les màquines que, a més 
d’estalviar gran quantitat de mà d’obra, realitzen les tasques amb molt menys 
temps.

Després de la introducció del seu cultiu a sa Pobla, aquell any 1845, han estat 
diversos els factors que han vingut afavorint la seva progressió. L’arribada als 
camps de la fil·loxera, l’any 1891, que provocaria la desaparició de les vinyes, 
alhora que el notable increment de les superfícies destinades al cultiu de cereals 
a la resta de l’illa, disminuiria la demanda en el mercat del blat de producció 
local. Així, l’augment de les extensions de terra de regadiu, obria la possibilitat 
a altres cultius, com el de la patata.

 

Varietats de patata
Els experts han desenvolupat milers de varietats de patata, moltes d’elles 
van quedant obsoletes per la aparició d’altres amb major rendiment i millor 
adaptabilitat a les climatologies i terres de conreu. Així, es parla que actualment 
es conreen unes dues-centes varietats en tot el mon i se classifiquen pel color de 
la pell i de la polpa i per les seves gemmes, i també per la seva forma i tamany.

A la Fira Nocturna de la Patata d’aquest any, els sis portals exportadors donaren 
a conèixer una mostra de les diferents varietats que es conreen a sa Pobla i de 
les propietats de cada una d’elles. En total, actualment són una vintena les 
varietats de patata que produeixen els nostres horts: Soprano, Alexia, Sifra, 
Agata, Maris Peer, Maris Bard, Música, Agria, Marfona, Lady Christl, Inova, 
Constante, Folva, Fandango, Europa, Cristina o Vermella, Elfe i Diva.

La gran aventura de l’exportació
Primavera de 1927

Agonitzava maig i sa Pobla començava a recuperar el pols de la normalitat, 
com si es fes la calma després d’uns llargs i durs dies d’autèntic frenesí, tant al 

camp, com als magatzems dels comerciants, als seus despatxos, i pràcticament 
en tots els sectors laborals del municipi (transportistes, industrials, comercials, 
oficines bancàries i altres). També tràfec en els molls, primer al de Palma i 
més tard al d’Alcúdia. Patrons i obrers, centenars de jornalers dels pobles de la 
comarca i immigrants peninsulars temporers, arribats per a l’ocasió, alteraven, 
amb la seva frenètica activitat abocada en les tasques de l’exportació de patata 
al Regne Unit, el bategar del cor d’un poble, lliurat en cos i ànima a la voràgine 
de “s’exportació”. Aquest tràfec començava a mitjans d’abril i finalitzava 
amb el mes de maig. Ens situem en els últims de la dècada dels anys 20 i 
començaments dels 30, fins a finals dels 70, quan la campanya d’exportació va 
començar a experimentar un canvi en tot el seu procés.

L’aventura de l’exportació de patata poblera a Anglaterra, va néixer amb la 
primavera de 1927 i continua avui; però amb un altre ritme, amb diferents 
mètodes, diferents tasques, amb la introducció de noves varietats. Amb diferent 
calendari i l’obertura de nous mercats a bona part del continent europeu, 
cadascun amb les seves pròpies demandes o exigències entorn del producte.

Els arxius municipals i de les publicacions locals i regionals, són una valuosa 
font d’informació a l’hora d’embastar la història de l’exportació de la patata de 
sa Pobla al mercat britànic i per valorar el que la mateixa ha suposat, i suposa 
encara, per al teixit econòmic i social d’un poble, potser pioner a Mallorca 
en transaccions comercials de productes agrícoles amb països estrangers. No 
oblidem que abans de la patata, sa Pobla ja havia experimentat, amb èxit, 
l’exportació de la seva producció de mongetes a diferents mercats.

La publicació local “El Terruño” (1927-1929) va ser el primer mitjà de 
comunicació, escrit en castellà, que es va fer ressò, detalladament, de la, llavors, 
estranya i arriscada aventura empresa pel espavilat comerciant de productes 
agrícoles, el pobler Pere-Antoni Aguiló Bonnín de “Can Pere-Antoni” (sa 
Pobla 1874-1955), de sembrar la varietat de patata primerenca anglesa “Royal 
Kidney” (ronyó reial), aconsellat per un col·lega i amic català, de Mataró, 
amb el qual mantenia relacions comercials,” Aquests dies han estat a la Pobla 
importants productors i comerciants de Mataró, regió que produeix en gran escala la 
patata anglesa i que constitueix la principal riquesa d’aquella localitat. Han visitat 
el nostre terme municipal i han quedat gratament sorpresos de la esplendidesa dels 
nostres cultius. Segons notícies s’ha noliejat un vapor per al 25 d’abril vinent per a 
l ’exportació a Londres de la nostra patata”, publicava la revista en la seva edició 
de 27 de març de 1927.

Cal assenyalar que la localitat catalana de Mataró ja havia experimentat el cultiu 
de la varietat anglesa per allà l’any 1910, ja que era la que s’adaptava millor 
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amb vista a l’exportació i que va fer que en 1932 es declarés, obligatòriament, 
la denominació d’origen Mataró per al tubercle de tal varietat produït a la 
comarca mataronina i zones limítrofs.

Una altra informació en el número vuit de l’esmentada publicació, deia “No és 
estrany que el senyor Aguiló (D. Pedro Antonio) qui va ser l ’únic que l ’any passat 
que va assajar aquest cultiu (la patata “Royal Kidney”), que aquest hagi suprimit el 
blat i l ’haver plantacions que solien alternar en el nostre antic sistema. Hem visitat 
la seva finca emplaçada a “Son Senyor”, i tota ella està sembrada d’aquesta classe 
de patata, oferint més aviat l ’aspecte d’un deliciós jardí, que no el d’un prosaic hort 
de producció econòmica. El senyor Mas Balaguer [de Mataró] “creu que les nostres 
terres són molt adequades a l ’explotació. El senyor Mas ens va dir: “Aquest nou cultiu 
serà la riquesa de la Pobla”.

La producció de patata primerenca de la varietat anglesa i la seva exportació 
al Regne Unit havia despertat gran expectació a sa Pobla, alhora que havia 
fomentat fermes esperances que comportaria prosperitat i riquesa per a tots 
els poblers. Així ho confirma un altre comentari aparegut a la revista local, 
que dona compte de la primera expedició del tubercle pobler cap a la Gran 
Bretanya, “La collita de patata primerenca ha començat amb gran activitat per 
embarcar la major quantitat possible en el vapor, que sortirà de Palma amb destinació 
a Anglaterra. Avui es cotitzen a 35 pessetes cent quilos (35 cèntims quilo) ... Hem 
tingut ocasió de parlar amb un (l ’amo en Pere-Antoni) de la comissió de comerciants 
d’aquesta vila que han tornat de Londres amb motiu de la remesa a aquesta plaça 
d’un important carregament de patata Kidney recol·lectada a La Pobla. Va ser 
portador d’aquest gènere el vapor Aragó de la companyia Transmediterránea ... “, 
explicava la crònica. 

 Un altre article aparegut a la mateixa publicació, titulava “Amb vista a un 
filó”, i comentava: “Una important cascada de lliures esterlines s’albira a l ’abast 
de la mà amb la introducció del cultiu de la “Kidney” (blanca primerenca oriünda 
d’Anglaterra ) a la primera recol·lecció es va procedir el proper dijous passat ... 
“ . Aquell dijous era el dia 10 d’abril de 1927, data històrica per al pròsper 
esdevenir d’un poble que conserva amb cura i cuidava com un tresor el cultiu 
del tubercle, motor de la seva economia, font de la seva riquesa.

Comenta un altre article de la revista, que el comerciant Pere-Antoni Aguiló 
i el propietari agrícola Pedro Serra Bennàssar, van ser els primers productors 
de patata “Kidney”, en els respectius horts de la seva propietat. La primera 
expedició va ser de 1.536 quilos i es va realitzar via Marsella i Barcelona.

El pas de la patata poblera per territori francès, amb el temps, va ser prohibit 

pel govern gal. Davant aquesta negativa, que suposava una gran trava per a 
l’exportació, segons figura en el llibre d’actes de la corporació municipal de sa 
Pobla, abril de 1937, l’Ajuntament en ple es va dirigir al Governador Civil i 
al Ministeri d’Agricultura i al diputat Alejandro Jaume. Va ser precisament 
Jaume, casat amb una filla de la família poblera de Can Planas, qui va bolcar 
tot el seu interès en l’intent de solucionar el problema. Tot i així, en anys 
següents es van repetir les prohibicions franceses. Una altra vegada va intercedir 
l’Ajuntament davant el Govern i el diputat Jaume. Però altres i més dificultats 
d’índole política, embolicaven el territori espanyol aquells dies d’aferrissada 
guerra fratricida.

A mesura que augmentava la producció, s’anaven obrint nous portals 
comercials. L’any 1929 es va fundar la Protectora Agrícola Poblense i en 1937 
es va crear la Societat Cooperativa Agrícola Poblense, alhora que van instal·lar 
sucursals a sa Pobla empreses exportadores de la península, com Improver, 
Agama, Matutano ..., alhora que un bon grapat de poblers es van dedicar a 
fer de comerciants o intermediaris, obrint els seus propis magatzems. Aquest 
important creixement del sector comercial ocorria en la primera meitat del 
segle XX, amb la patata i la mongeta blanca, “del Ganxet”, com a principals 
productes agrícoles a mercantilitzar. L’any 1937 es van obrir les portes dels 
grans magatzems de la Cooperativa Agrícola Poblense (CAP), que en poc temps 
es va convertir en un monstre comercialitzador dels productes agrícoles del 
terme municipal i en la firma líder en l’exportació de patata, fins poc abans de 
la seva tràgica desaparició en 1990.

La dubtosa viabilitat de la CAP, per part d’un grup d’associats seus, els va portar 
a fundar el 1978 la “Cooperativa Agrícola i Ramadera” presidida per Martí 
Quetglas Quic, que, poc més tard donaria pas a la firma comercialitzadora 
“Esplet SAT”, actualment el principal portal comercialitzador de la localitat.

El tonatge de patata exportada, creixia d’any en any, amb millors o pitjors 
resultats econòmics per a l’agricultor, pendent diàriament dels preus que 
marcava el mercat anglès, que se sabien a primera hora del matí, la qual cosa 
permetia al pagès decidir si aquell dia recol·lectava i lliurava el producte, o no 
ho considerava convenient, esperant una possible millora de preu els propers 
dies.

Plagues a part, com el míldiu, el cadell o el temut escarabat, un altre gran 
enemic per a la collita de la patata ha estat sempre la climatologia regnant en 
el seu cicle reproductiu; el vent i sobretot les gelades. Actualment les plagues 
es combaten amb l’aplicació dels productes fitosanitaris adequats i les gelades, 
es controlen, si és possible, amb les noves tecnologies.
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Va ser a la dècada dels 50 i principis dels 60, quan es va produir, de forma 
esglaonada, un important augment de la producció de tubercle i es van 
enregistrar les xifres més elevades d’exportació. El 1954 van sortir 4.292 tones. 
En 1955, 5.580 Tm. El 1957, 4.616 Tm. El 1959, 9.910 Tm., 9.l20 Tm. el 1961. 
I l’any 1962, van arribar a exportar-un total de 14.406 tones; considerable 
quantitat que més o menys es va mantenir durant els anys setanta.

El preu de mercat, suposava en aquells anys, i segueix essent avui, una altra 
incertesa de rendibilitat afegida al millor o menor resultat de la collita. No 
totes les campanyes, llançaven un balanç econòmicament satisfactori per a 
l’agricultor, ja que aquest ve depenent de les oscil·lacions del mercat receptor 
(oferta-demanda) i també de l’arribada al Regne Unit, en dates avançades (a 
partir de mitjans de maig), de patata d’altres competidors, bé de la península 
o d’altres països. Amb el temps, es va anar imposant el sistema de “lliurament 
a compte”, que consistia que el pagès lliurava, al comerciant, el seu producte, 
que cobrava a final de campanya, al preu d’arribada al mercat receptor, prèvia 
liquidació amb l’exportador de les corresponents despeses d’enviament, aranzels 
i marge comercial acordat.

D’aquella, que podríem considerar primitiva, exportació de patata no en queda 
res que s’assembli a l’actual sistema o metodologia de les actuals campanyes. 
Res queda d’aquelles rudimentàries eines i estris de sembra, reg o recol·lecció a 
espinada encorbada amb la mirada sobre els solcs. Ni de les “romanes” penjant 
d’un trípode de fusta per pesar els sacs o cistells a la pròpia finca. Ni de les 
legions de jornalers treballant en les marjals o magatzems. Ni dels carros de 
llanta metàl·lica tirats per les pesades cavalleries. Ni d’aquells controls de pes i 
qualitat efectuats per D. José Sureda “Don Pep des Mostatxos”, de la Prefectura 
Agronòmica de les Balears. Ni es produeixen aquelles llargues i pacients 
coes de carros carregats de mercaderia per dipositar-la en el seu magatzem 
de destinació. Ni d’aquells combois de trens i camions que transportaven la 
mercaderia al moll de Palma. 

Només queden, en la retina dels que van viure aquella època, les nostàlgiques 
estampes d’una aventura que va catapultar sa Pobla cap a una etapa de progrés, 
que encara avui perdura. Amb imatges totalment diferents, però eficaces per 
perpetuar una de les millors fonts de riquesa d’un poble que porta cent-setanta 
anys entregat, amb orgull, estima i dedicació, a un cultiu preuat i valorat molt 
més enllà de les nostres fronteres.

L’exportació avui
  A partir dels anys 90, les campanyes d’exportació de patata tenen el seu 
desenvolupament entre els mesos de febrer a finals de juny, segons la varietat, 
més o menys matinera. La “Lady Christl” i la “Maris Peer”, coneguda 
popularment com patató, són les primeres a recol·lectar per proveir el mercat 
anglès. Després els segueixen una amalgama de varietats destinades a diferents 
mercats de països nòrdics i de l’est, per acabar amb la varietat alemanya -de 
pell més fosca i gruixuda- que es destina al país teutó.

Segons dades facilitades per les firmes exportadores locals, actualment són uns 
8o els agricultors que es dediquen a la producció de la patata per a l’exportació, 
cultiu al qual destinen unes 70 hectàrees (4.000 quartons) que produeixen una 
quantitat de tubercle que aquests últims anys, depenent del rendiment de cada 
collita, oscil·la entre les 17 mil i les 25 mil tones . Segons dades de l’Agència 
Tributària, amb aquestes xifres, sa Pobla exporta, aproximadament, un terç del 
total de patata exportada pel nostre país.

Els portals o firmes exportadores, són actualment, a sa Pobla: Viuda d’Antoni 
Serra, Uco sa Pobla, Esplet SAT, Illa Camp, MateuExport, i Mercosemillas, 
abans Matutano la més antiga d’elles.

L’anunciada sortida del Regne Unit de la Comunitat Econòmica Europea, 
pel referendum del passat 24 de juny, es motiu de preocupació pel sector 
agrari pobler, ja que suposarà, segons els exportadors, una baixada del preu 
de la patata que s’exporti a Anglaterra, originat per la devaluació de la lliura 
esterlina davant l’euro.

El llarg i sinuós camí de la patata cap als fogons
L’avui tan preuat tubercle a la gastronomia mundial era considerat maleït

La celebració de la “Fira Nocturna de la Patata” a principis de juny i el “Concurs 
de Truita de Patata”, en el marc de les festes de Santa Margalida i Sant Jaume, 
per iniciativa de l’Ajuntament de sa Pobla, oferint una suggerent i variada 
oferta gastronòmica amb el tubercle solanaci com a principal ingredient, 
convida a fer un tast de cada un dels plats elaborats, tradicionalment uns, i 
amb exquisit enginy altres. I al mateix temps convida a submergir-se en la 
indagació del paper que ha jugat la patata en l’alimentació i sosteniment de 
l’home, al llarg de la mil·lenària presència  de la planta patatera sobre la terra.
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Camí cap a la cuina
Ficats en el tema, que bé podríem anomenar “la patata a la gastronomia”, no 
deixen de sorprendre les moltes i curioses circumstàncies, recels, dificultats 
i anècdotes per les quals ha hagut de travessar la patata fins a esdevenir un 
aliment, avui tan indispensable i omnipresent en l’elaboració de milers de plats, 
propis de totes les cultures gastronòmiques del planeta; plats que van des dels 
més humils, senzills i econòmics als més sofisticats, tots ells prou apetitosos.

Conta Fernández Nogueira en la seva història, que a Espanya, les grans àrees 
de cultiu de la patata s’estenien en les zones que primer van rebre la visita de les 
naus que arribaven procedents del Nou Món i que van ser Canàries, Andalusia, 
Galícia i el País Basc, les regions on apareixen les primeres referències de 
plantacions i varietats de patates. Entre 1730-1735, els monestirs feudals de 
Galícia obligaven els seus colons a plantar i consumir la patata per sobreviure 
a la fam que va sobrevenir a causa de l’epidèmia que van patir els castanyers, el 
fruit dels quals, la castanya, constituïa la base de l’alimentació de la població 
gallega. Tot i ser uns anys de fam i pesta, els llauradors seguien sent molt 
reticents al consum de la patata com a aliment, ja que se la considerava causant 
de la pesta i altres mals, fins al punt de denominar-la “l ’arrel del diable”.

Seria, segons coincideixen diversos estudiosos, entre els anys 1750 a 1780, quan 
la patata es va anar obrint camí en la gastronomia de l’època i va començar a 
prendre presència en els fogons, cuinada de diferents formes; cuites, rostides, 
o com a acompanyament d’altres productes alimentaris, especialment la carn, 
fins a esdevenir un ingredient molt important en la dieta alimentària de tota la 
humanitat.

Tornant al nostre país i als diferents costums de cuinar la patata, va ser la seva 
preparació en truita, una recepta genuïnament espanyola, present en totes les 
regions fins al punt de ser coneguda mundialment com “Tortilla Española”, de 
la qual deia Pérez Lugín, que “és un dels plats més intel·ligents de la història 
de la cuina mundial”, ja que, segons l’escriptor madrileny a ningú se li havia 
ocorregut abans ajuntar i barrejar, sobre una base lleugera de greix (oli), les 
patates amb ous amb el resultat d’un exquisit maridatge, no exempt d’enginy a 
l’hora d’aplicar, cadascú, el seu particular toc a tan senzilla recepta.

Fent referència a les seves qualitats alimentàries i al seu valor gastronòmic, ens 
remetem al llibre, obra de la periodista i escriptora poblera, Margalida Socías 
“de ... sa Pobla, patates” (passic 2008) que diu que “el color de la patata és molt 
important per saber com s’ha de cuinar “, aclarint que quan  es parla del color 
es refereix a la pasta del tubercle, no al color exterior de la pell. “Hi ha patates 

de diversos colors en la seva polpa; blanca, groga, vermella i fins i tot de color 
negre. Igualmente, la pell ens donarà una pista de si la patata és novella o si és 
vella, de pell més gruixuda.

Així mateix ens parla Socías, de la composició en nutrients de la patata dient que 
“ens aporta unes 80 quilocalories per cada cent grams, però tambié ens aporta 
proteïnes, hidrats de carboni, fibra, calci, potasi, magnesi, fluor, coure, àcid fòlic 
i en menor quantitat, lípids “, afegint que menjar una patata amb la seva pell 
aporta prop de la meitat d’ingesta de vitamina C. L’esmentat llibre ofereix un 
receptari amb quaranta plats (38 de salats i 2 de dolços) cuinats tradicionalment 
a sa Pobla, amb la patata com a ingredient més o menys important.

Com queda dit, a la Fira Nocturna de la Patata d’aquest any, els sis portals 
exportadors que participaren a la mateixa donaran a conèixer una mostra de les 
diferents varietats de patata que es conreen a sa Pobla i de les característiques 
gastronòmiques de cadascuna. Per la seva banda, els vint establiments de 
restauració presents a la fira, ofertaren vuitanta degustacions diferents, de la 
més senzilla a la més creativa, amb la patata com a ingredient.

Fins aquí el llarg i sinuós, gairebé llegendari, discórrer de la patata en el seu 
camí cap a la cuina, fins a esdevenir un ingredient de tan apreciada presència 
i polivalència en la gastronomia mundial, i a la qual, de cada dia, l’home li 
dedica més imaginació i enginy culinari.

... I fins aquí la fascinant i llegendària història de la patata, com hem titulat 
aquest article. La patata, que tant ens identifica com a poblers, a qui tantes 
vegades ens han titllat de “pataters” en to despectiu, sense pensar, qui ho feia, 
que el que aconseguia era enaltir el nostre orgull de ser-ho, pataters.

Tonada de treure patates
Com totes les feines del camp mallorquí, la tasca de treure patates, té la seva 
pròpia tonada, la partitura musical i la lletra de la qual trobam publicadas, així 
com el comentari literari, al llibre “Cuadernos de Música Folklorica Balear”.

Diu l’article que fa referència a dita tonada, que “és la mateixa cançó que 
antigament se cantava a les feines d’esterrossar, escardar i fer herba, ja que el 
conreu de la patata, com ja s’ha dit, data de mitjan segle XVIII.

Ai, Bonjesuset amorós  Ai! per entrar en el cel amb vós
Ai! amorós en tota cosa  Ai! Bonjesuset amorós. 
Ai! els meus pecats me fan nosa

VI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA LA FASCINANT I LLEGENDÀRIA HISTÒRIA DE LA PATATA



54 55

Diverses varietats de patata que es conren a sa 
Pobla: Soprano, Alexia, Sifra, Agata, Maris Peer, 
Maris Bard, Música, Agria, Marfona, Lady 
Christl, Inova, Constante, Folva, Fandango, 
Europa, Cristina o Vermella, Elfe i Diva.

Pere Antoni Aguiló Bonnín, impulsor de 
l ’exportació de patata poblera a Londres

Passant el control a la plaça del Mercat.

Les primeres campanyes d’exportació. 
Les patates es tansportaven en tren cap al moll de Palma.
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Introducció
El mes de desembre de 1885 arribava a sa Pobla el principal responsable de la 
dessecació de la Gran Albufera del Nord de Mallorca, John Frederic La Trobe 
Bateman,1acompanyat de la seva esposa Anne. Venien de Londres; els dos ja 
eren persones majors i havien trepitjat la Gran Albufera per primera vegada 
el 1862. Seria una de les darreres visites a sa Pobla i a la seva finca de reguiu, 
la més gran d’Europa. El seu fill petit, Lee, havia arribat a començaments 
d’estiu del mateix any per fer-se càrrec de la direcció de la New Majorca Land 
Company, coneguda popularment com s’Empresa. Lee havia substituït l’enginyer 
Enrique Roberto Waring i Rampling, que al llarg de més de quinze anys2 havia 
representat i dirigit els interessos de J.F. La Trobe Bateman a Mallorca.

Varen gaudir de quasi un mes de la seva estada a sa Pobla i s’Albufera.3 I pels 
actes que varen preparar els poblers podem pressuposar que va ser una de 
les visites més importants o populars. Varen rebre obsequis, dinars, festes i 
reconeixements honorífics.

La seva primera visita va tenir lloc -segons la revista Sa Marjal del vicari 
Parera- el 1862. També fa referència a la del 1863, quan les obres ja havien 
començat. Possiblement la seva darrera visita o estada va esser el novembre 
i desembre del 1887, que explicarem dins el present treball. Podríem suposar 
que hi hagué més visites però no en tenim certesa documentada. Aquell hivern 
del 1885, les autoritats i el poble es varen implicar i participaren a la rebuda i 
els actes festius que després narrarem amb detall.

 J.F. La Trobe Bateman moriria tranquil·lament el 1889 a la seva casa de 
Moore Park Farham al comtat de Kent (Anglaterra).

Una visió panoràmica del 1885
Cal emmarcar breument els fets d’aquell any, perquè ens ajudaran a entendre 
millor el context que descrivim al present treball. 

Panorama internacional

Des de la perspectiva occidental o europea, l’anomenada Conferència de 

1 Enginyer anglès, un dels fundadors de la New Mallorca Land Company, juntament amb Wiliam Hope
2 Les primeres notícies de Waring a sa Pobla daten del 1870. Entre els enginyers Green i Waring hi va 

haver un altre enginyer dirigint les obres de la dessecació anomenat Eury. Al final del treball reprodui-
rem el text publicat per Juan Pou Muntaner a Noticias y relaciones històriques de Mallorca siglo XIX 
tom VI, on hem trobat aquest enginyer del qual no teníem notícia 

3 Cal suposar que també varen visitar indrets o pobles de la contrada. 

Berlin d’aquest any va marcar de manera significa la política internacional de 
finals del segle XIX i començaments del XX. Les grans potències europees 
lluitaven pel repartiment colonial del continent africà i asiàtic. El Regne 
Unit era propietari d’un gran imperi que li subministrava els queviures i  les 
matèries primeres que necessitava. Per garantir les vies marítimes d’aquest 
anar i venir de mercaderies, havia construït la marina de guerra més gran i 
poderosa que s’havia vist mai: la Royal Navy. Alemanya, que havia acabat el 
seu procés d’unificació després de la guerra amb França pels territoris d’Alsàcia 
i Lorena, s’havia convertit en la gran potència continental europea. Des de la 
ciutat bàltica de Memel a Estrasburg, Alemanya havia esdevingut una gran 
potencia industrial, necessitada d’una xarxa de terres més enllà del continent 
europeu per garantir la seva supervivència. Itàlia, França, Holanda, Portugal, 
Bèlgica, també lluitaven per un tros del pastís. La Rússia tsarista i l’imperi 
otomà lluitaven per la seva pròpia supervivència i contra la decadència. I els 
Estats Units, mentre superaven les ferides de la seva guerra civil, ja miraven 
cap al Pacífic i el Carib.

El panorama nacional

L’esdeveniment més significatiu a l’estat espanyol aquell 1885 fou la mort 
d’Alfonso XII, per tuberculosi, tan sols tenia 27 any. Succeïa el mes de 
novembre i el 31 de desembre Maria Cristina jurava la Regència a les Corts 
espanyoles. Al mes de maig naixeria el rei Alfonso XIII.
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La situació a Mallorca
Aquell mateix any a Ciutat els presos de la justícia eren conduïts a l’antic 
convent  de sant Francesc. La fira del Ram s’instal·lava a la Rambla després de 
deixar-se de fer a la plaça de Santa Eulàlia. Al port, entraven en quarantena 
tres vapors arribats de Barcelona –Maria, Bellver i Palma– per por a l’expansió 
del còlera. A la vall i horta de Sóller s’esdevingueren torrentades i inundacions 
que feren molt de mal. Curiosament, aquests fets coincidien amb la sortida al 
carrer del periòdic Sóller, a cura de Joan Marquès Arbona.

Mentrestant, a Cuba s’abolia l’esclavisme, a Palma teníem uns 500 pilots de 
vaixell sense feina, ja que l’arribada dels vaixells de vapor havia fet aplegar les 
veles a centenars de paquebots. A la Seu, es col·locaven les creus que rematen 
les torres majors.4

El comiat de l’enginyer Waring5

Aquell 1885 va suposar un canvi important en la direcció de s’Empresa. El 
30 d’abril del 1885 el diari El Balear detallava la festa de comiat de l’enginyer 
senyor Enrique R. Waring de s’Albufera, que va tenir lloc a sa Pobla. El text és 
un cant d’alabances als 15 anys de gestió com a director de s’Empresa. Sabem 
que el seu predecessor, en W. Green, va deixar la tasca de direcció i la casa dels 
Agüera al Clot d’Alcúdia el 1868. 

La notícia surt de manera extensa a la secció local del periòdic i va signada per 
“un amigo”, la qual cosa no ens permet identificar-ne el redactor. Cal recordar 
que  Waring havia tingut un sou de 4000 duros anuals, la qual cosa el convertia 
en un dels homes més rics de sa Pobla. Representava els interessos del Sr. John 
Frederic La Trobe Bateman de manera autònoma i al llarg dels anys havia 
assolit un estatus social i econòmic de relleu. Curiosament, la notícia que ens 
ocupa parla del retorn del Sr. Waring a Anglaterra, país on tindria la residència 
i defensaria els seus interessos.  Avui dia sabem que aleshores, aquell 27 d’abril 
de 1885 data dels actes festius, Waring, ja era propietari d’un gran casal al 
carrer de sant Miquel de Ciutat i de la possessió de Peguera. El redactor de 
l’article no volia donar detalls de la nova vida que estava a punt d’emprendre 
Waring, o aquest no li havia volgut donar el net dels seus preparatius per 

4 Altres esdeveniments de relleu aquell any varen ser: l’enderrocament del convent de la Consolació, que 
estava a l’actual plaça de Quadrado a Ciutat. La muntanya del castell d’Alaró era comprada per Pere 
Sampol per 6.330 pessetes. 

5 El Balear 982 (30 d’abril de 1885).

afrontar la nova vida que l’esperava lluny de sa Pobla.6

Molt probablement, Waring no va tornar a visitar sa Pobla, encara que va 
continuar uns anys més com a titular de la fàbrica de paper situada a sa Roca. 
Va morir el 1914 a Ciutat. Intuïm que era una persona intel·ligent, astuta, 
emprenedora i especialment discreta. Va intentar passar desapercebut tant 
com va poder i es va dedicar a diversos negocis i a la seva possessió de Peguera, 
al Pariatge. 

Però, tornem a El Balear. Waring va convidar tot el personal que treballava 
a s’Empresa i els seus amics. Entre les seves amistats destacava el diputat a 
Corts, el pobler Miquel Socies, que també fou governador d’una zona remota 
de Pangasinan a Filipines.

No hem trobat per ara documentació que relacioni Waring i Socies amb 
l’arribada del tren a sa Pobla. Aquesta arribada era d’importància vital per a 
l’economia de s’Empresa. Els productes havien d’arribar als mercats de Ciutat. 
Res és casualitat i de cada dia agafa més força la teoria que relaciona l’amistat 
d’aquests dos homes amb l’arribada dels camins de ferro. Per la premsa de 
l’època sabem que Miquel Socies va tenir un paper destacat, fins i tot clau, 
amb l’arribada del tren.7

El conflicte del telèfon a l’estiu del 18858

Poques setmanes després de la partida de Waring i l’arribada de Lee, trobam 
documentació del primer conflicte entre aquest i l’ajuntament pobler, 
encapçalat pel batle Joan Bennasar. Cosa curiosa ja que el poder econòmic 
dels anglesos era notori i molt evident i els jornals i les terres llogades donaven 
vitalitat a la contrada. 

Lee, el fill més jove de Bateman, no va venir de Londres amb les mans buides. Va 
dur material suficient per instal·lar dues línies de telèfon. Sí, hem dit telèfon.9 
La primera línia fou construïda entre les oficines de s’Empresa situades al 

6 Una de les darreres tasques que va dur a terme l’enginyer Waring fou la tramitació de la llicència per 
habilitar com a duana el Port d’Alcúdia per a l’entrada i sortida de mercaderies relacionades amb s’Em-
presa. Boletín Oficial de Zamora 80 p. 2. El permís de duana parla de fustes sense obrar i carbó, així 
com maquinària diversa. 

7 Després de deixar sa Pobla, Waring i la seva esposa es traslladaren un temps a Anglaterra i Gal·les. 
Trobam la seva tornada consignada a El Balear de 27 de març de 1886. 

8 “Expediente instruido para el desmonte de una línea telefónica instalada en los requisitos prevenidos en 
el art 33 del Reglamento de 12 agosto de 1884. 2 de agosto de 1885”.

9 Els primers assajos a Espanya varen tenir lloc a Barcelona, a l’Escola Industrial el 1877, i fins al 1924 no 
va començar a popularitzar-se. 
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carrer Plaça i la casa on vivia Lee, situada al mateix carrer. La segona línia fou 
construïda entre les oficines de sa Roca i les cases de la possessió de s’Albufera, 
situades a 1600 metres de distància una de l’altra. El batle li diu, a Lee, que 
no tenen llicència o permís d’instal·lació i que per tant les ha de desmuntar. 
S’inicia una picabaralla d’instàncies i notificacions entre les parts fins que el 
senyor Arronte10fa de mediador. El plet o conflicte dura entre els mesos d’agost 
i setembre del 1885. Dissortadament, per manca de documentació no sabem 
com va acabar. Però si al desembre arriba el vell Bateman, podem pressuposar 
que s’havia arribat a un acord o resolució. 

Realment, Lee no ho va tenir fàcil, potser a causa de la seva joventut o d’altres 
motius que desconeixem. La seva etapa al capdavant de s’Empresa estarà 
marcada per dificultats, plets judicials i manca de crèdit o de doblers. La 
capbaixada dels anglesos havia començat, i ja no s’aturaria fins a la liquidació 
total el 1896.

La premsa de l’època
Transcrivim dues notícies de diaris de l’època que ens donen una idea bastant 
aproximada de com es va viure la visita de John Bateman. Hem respectat 
íntegrament el text original amb l’ortografia de l’època i el to pompós que 
empra el periòdic. S’ha de dir que les cròniques no van signades. 

Després, relacionam alguns articles o cròniques relacionats amb els anglesos i 
s’Albufera que hem trobat dels anys 1885 i 1886. Segurament no són tots els 
que es publicaren, però són els que hem localitzat. 

El Balear año IV  nº 1178 del 28 diciembre 1885
Una recepción en La Puebla entusiasta, ha sido la recepción que en La Puebla han 
hecho al ilustre ingeniero Mr. Bateman y á su Sra. esposa, a su llegada a aquel 
pueblo, que tantos beneficios debe al propietario de  la Albufera y director que fue de 
las obras  de desecación  de la misma.

El mismo día que llego a Palma Monsieur Bateman salió en el tren de las 14 de la 
tarde acompañado de su esposa é hijos con dirección a La Puebla, haciendo el viaje 
en el coche salón que galantemente les ofreció la Compañía de los ferro-carriles , 
galantería que estimaron en mucho los distinguidos viajeros .

10 José Arronte. Administrador i persona de confiança dels anglesos.

Al llegar á eso de las 16 de la tarde el tren a la Puebla , en aquella estación esperaban 
Mr Bateman una infinidad de personas no solo de aquel pueblo sino junto de Muro, 
Pollensa ,Santa Margalida y Alcúdia, que gran numero habían ahí acudido para 
saludar á tan apreciables huéspedes, quienes fueron acompañados hasta su casa, al 
son de la música que recorrió las calles cubiertas de mirto , en las cuales se habían 
levantado 3 arcos con banderolas. 

Por la noche hubo iluminación con faroles de colores, frente a la casa de Mr. Lee La 
Trobe Bateman, hijo del célebre ingeniero , en cuya casa este y su distinguida esposa 
se hospedaron.

Varias serenatas se han dado á esos señores desde que se encuentran en La Puebla, 
quienes continuamente recibian señaladas muestras de cariño y respeto de los vecinos 
de La Puebla y pueblos cercanos, que no pueden olvidar los inmensos bienes que á 
todos ha reportado la realización de unas obras debidas al genio é ilustrada dirección 
de una persona de tanto valer como Mr. Bateman ,que al frente de la Empresa 
ha logrado aumentar la riqueza de aquellas comarcas ,y mejorar las condiciones 
higiénicas de aquellos pueblos.

Seguramente que los distinguidos viajeros, lo mismo que sus apreciables hijos, deben 
sentirse agradecidos á las afectuosas pruebas de simpatía que acaba de dárseles á su 
llegada á La Puebla, como también deben estar orgullosos los dignos empleados y 
operarios de la Empresa. De la manera como el pueblo ha correspondido á sus deseos 
de ver tan dignamente  recibido á su ilustrado y respetable jefe.

El Balear nº 1188 de 12 de enero 1886. Una fiesta en La Puebla
Por referirse á un distinguido extranjero è interesar la atención pública, copiamos la 
siguiente relación que público el sábado un colega nuestro:

La Puebla ha sido teatro estos días de manifestaciones espresivas que no se borraran 
de la historia de aquel pueblo ni de la de los comarcanos.

Todos conocemos los beneficios inmensos que la desecación de la Albufera ha traído 
á aquella vastísima comarca; y no ignoramos la gratitud que los habitantes sienten 
hacia la empresa que tomara á su cargo tan colosales obras, pues notorio es que, 
aunquemuchas veces iniciadas, nadie se había atrevido á emprenderlas, por el temor 
de que el éxito no coronara la buena voluntad que las impulsaba è dejara fallidas las 
esperanzas que se concibieran.

La gratitud la sienten aquellos honrados y laboriosos vecinos, en primer tèrmino 
hàcia el Sr. Bateman propietario de los terrenos y de los aparatos è instalaciones que 

VI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA LA VISITA A SA POBLA DE JOHN F LA TROBE BATEMAN EL 1885-1886



64 65

para pagarlos se hicieron precisos, así es que al saberse la llegada de ilustre protector, 
pues tal nombre le dan merecidamente, improvisaron el más espontaneo y … podemos 
esplendido recibimiento, obcecándole con serenatas, vistosos arcos de arrayan y flores 
y presentando la población el carácter de un día de gran festividad.

Nada más justo y merecido. El señor Bateman ha llevado á feliz término el proyecto 
que una empresa británica emprendiera, convirtiendo aquellas manzanas lagunas 
en fértiles campos donde se cosechan ricos productos codiciado consumo y de fácil 
exportación, llevando donde antes imperaban las enfermedades palúdicas y la 
miseria en grado altamente lastimoso.

Esta transformación tan grata y tan saludable nos hace pensar en lo que pudiera 
haber sido la isla de Cabrera si la …. Del progreso, que tan en alto grado aplican 
los ingleses se hubiera dejado sentir en su suelo ceras y casi virgen, descubriendo a 
los labradores de Mallorca nuevos veneros de riqueza que ahora buscan algunos en 
puntos lejanos. Los moradores de Alcudia, Muro y La Puebla han encontrado en la 
colonia de la Albufera elementos de trabajo, que era lo que buscaban, y de este sacan 
la legítima consecuencia de bienestar relativo para todos y especial para no pocos.

Justificadas quedan pues, las demonstraciones de gratitud hacia á quien en tal 
estado les ha sabido colocar, y nosotros uniendo nuestra voz á la de aquellos honrados 
trabajadores enviamos al señor Bateman y su hijo el aplauso más entusiasta.

Tantas y tan halagadoras demostraciones de júbilo y amor debían hallar eco en el 
corazón bondadoso de aquel á quien iban dirigidas casi para responder a ellas diò 
una espléndida comida que se efectuó el domingo en la espaciosa casa que posee en La 
Puebla el señor Marquès  de Bastida, á la que concurrieron además de las autoridades 
todas de las tres poblaciones indicadas, muchos amigos de las mismas y de esta capital.

El local estaba decorado con gusto. Los colores nacionales y los escudos de Inglaterra y 
España con los de Mallorca y La Puebla entrelazados con palmas y laureles formaban 
el principal adorno. Una música amenizó la comida que se sirvió en cuatro grandes 
mesas, precediéndolas el señor Bateman, su hijo y las autoridades antedichas …///… 

Se nos olvidaba decir que uno de los que brindaron propuso al alcalde de La Puebla 
que el Ayuntamiento nombrara hijo adoptivo de aquel pueblo al señor Bateman y 
colocara su retrato 11en el Salón del Consistorio como señalada muestra de mucho que 
se agradecían de su trabajo de su preclaro ingenio .

11 Aquest retrat va estar molts d’anys a la sala de plens de l’ajuntament pobler. Als anys seixanta,  va passar 
al museu de Can Planes. La darrera vegada que fou vist va ser a l’edifici municipal de sa Vileta. No 
l’hem pogut trobar a hores d’ara. Cal suposar que Bateman vell fou nomenat fill adoptiu però no tenim 
documentació que ho corrobori.

Terminada la comida hubo baile y por la noche se celebro función en el teatro a los 
que fueron convidados los trabajadores de la colonia .

El vapor Lulio.

El Balear núm. 1084 de 22 de juliol 1885

Publica una instància base, per complimentar contractes de lloguer entre 
s’Empresa i particulars que volien llogar trossos de terra o veles. 

El Balear núm. 1175 de 22 de desembre 1885

Publica l’arribada dels Srs. Bateman a Palma amb el vapor Bellver. Començava 
la seva estada de quasi un mes a les terres albuferenques de Mallorca.

El Áncora núm. 1849 d’ 11 de gener 1886

Publicava la notícia de l’arribada dels Bateman a sa Pobla.

El Áncora núm.  1859 de 23 de gener 1886

Els Srs. Bateman partien de Palma amb el vapor Lulio cap a Barcelona. L’estada 
a sa Pobla havia acabat.

El Balear núm. 1236 de 11 de març 1886

En Lee Bateman tenia una estació meteorològica a sa Roca (Albufera). 
Aquells dies va fer una ventada d’aquelles que fan història, fins i tot va tombar 
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el carruatge que duia la correspondència pública entre Alcúdia i sa Pobla. El 
periòdic va publicar les dades facilitades per Lee. Varen arribar a quantificar la 
velocitat de 92 km/hora.

El Áncora núm.  1898 de 12 de març 1886

Publicava la mateixa informació meteorològica que el dia abans El Balear.

El Isleño, juliol de 1886

En Lee Bateman tornava d’Anglaterra a Mallorca.

La visita del 1887, possiblement la darrera.

Mentre reconstruíem la visita dels Bateman a s’Albufera i a sa Pobla el 1885, 
vàrem trobar la notícia i ressenyes d’una visita seva el 1887, concretament els 
mesos de novembre i desembre. Ho sabem, ara, gràcies a una ressenya que va 
fer Juan Pou Muntaner al VI tom de Noticias y Relaciones Históricas de Mallorca 
siglo XIX, publicat el 1985 per Gràfiques Miramar de Palma.

A la plana 175 i dins l’any 1887, escriu:  

29 de desembre del 1887. Salió para Londres D. Juan Federico La Trobe Bateman, 
propietario de la Albufera de Alcúdia y director de los trabajos de desecación, 
acompañado de su esposa e hijo.

No especificava la font de la notícia. Després d’esbrinar-ho sabem que la 
notícia fou publicada al diari El Áncora: diario Católico popular de las Baleares, 
año VIII, nº 2457. 

L’arribada a Mallorca i a sa Pobla no està ressenyada per Pou Muntaner, 
però també fou publicada a El Áncora, concretament al núm. 2411 de 15 
de novembre del 1887. L’arribada dels Bateman a Palma va esser el 12 de 
novembre.

En aquesta visita no varen tenir lloc actes festius, ni arcs de llorers. Sembla 
que hi havia un rerefons de feina o de resoldre problemes. Hi havia dèficit a 
s’Empresa? Havia començat el plet amb Gual de Torrella? En Bateman pare 
havia fet 77 anys i el viatge de Londres a sa Pobla no era gens fàcil ni còmode. 

Conclusió
El treball de dessecació i explotació de s’Albufera fou molt important per als 
pobles del voltant, especialment per a sa Pobla. Es varen viure diverses etapes 
entre 1862 i 1896, la nomenada Presència Anglesa al Nord de Mallorca. L’accés 
a la terra i els jornals donaren un impuls econòmic de primera magnitud a tota 
la contrada.

El gran actor principal de l’obra fou J.F. La Trobe Bateman, el poble de sa 
Pobla li va reconèixer, i li mostrà gratitud. Anys després de la seva mort, 
vendria l’oblit. Fa uns anys només quedaven a sa Pobla tres noms de carrer i 
dos cèntims de toponímia. Que aquest treball ajudi a recuperar un polsim de  
la seva memòria de l’oblit. 
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Premsa de l’època relacionada al treball.
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Cronicó de la banda de música de sa Pobla,
de 1843 a 1992

Joan Llabrés Vanrell

Aquest article, que vaig presentar com a comunicació en les VI Jornades 
d’Estudis Locals de sa Pobla, pretén donar a conèixer el dia a dia del batec 
del poble... Un devenir diari on al llarg de la història i dels actes i de les festes 
sempre trobam l’acompanyament musical, en aquest cas, de la Banda de 
Música.

Quan vaig començar el buidatge del diari “La Almudaina” (1895 al 1929) amb 
l’objetiu de recollir informació dels directors de la Banda de Música, Joan Rian 
i Andreu Pol Mir “Breguins”, de qui vaig presentar diverses comunicacions en 
anteriors jornades, em vaig plantejar, a més, anotar tot allò que feia referència a 
sa Pobla (bicicletes, curses, successos, notes de societat, etc.) D’aquesta manera, 
he anat recollint un cabal d’informació que, conjuntament amb el material 
de les actes del ple de l’Ajuntament, de les revistes “Sa Marjal”, “El Terruño”, 
“Vialfás” i la consulta d’alguns llibres, he anat presentant en treballs publicats 
a les Jornades Locals de sa Pobla. De tot el material restant, he seleccionat, 
per a aquest article, els esdeveniments en què la Banda de Música ha tengut 
un paper important al llarg d’aquest segle i mig. Es podrien fer molts de 
comentaris i “posar poesia” –com dic jo-, però per motiu d’espai, deixaré que 
sigui el lector qui ho faci.

Abans de res, però, voldria donar les gràcies en nom de molts de poblers a la 
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Banda de Música i als components que els han precedit des de 1843 fins a dia 
d’avui.

Un cronicó és, segons el DIEC, un “text que té una estructura similar als 
annals, però amb el text corresponent a cada data més detallat i menys extens 
que una anotació de dietari”. Pens que aquest nou treball, que li podem dir 
“cronicó”, pot servir per donar a conèixer fets desconeguts, curiosos, alguns 
de destacats i altres oblidats en què la vida de sa Pobla s’ha acompanyat dels 
batecs musicals de la Banda de Música. I, sobretot, potser serveix a futurs 
estudiosos per prendre el fil de la investigació... Si aquest article servís per a 
algú, ja em donaria per satisfet.

S’organitzaran les anotacions en dos grans períodes: les informacions del segle 
XIX i del XX. I aquestes, en franges de deu anys, des del primer document on 
trobam una referència a la Banda (1843) fins a l’any 1992 com a data límit. 
Faltaria completar la informació fins a dia d’avui... La porta està oberta. 

1843-1899
D’abans del canvi de segle XIX a XX trobam poques anotacions sobre la 
banda/bandes de música. Les que hem pogut recollir són aquestes: 

“Boletin Oficial Balear” 8 d’agost 1843. El bolletí publica un ofici o comunicat 
del batle de sa Pobla referent a les festes celebrades pel triomf de la reina sobre 
la guerra. “[…] L’Ajuntament ha assistit a l ’ofici major […] tot seguit se serví 
un refresc a la Casa Consistorial, essent el rector Pere Andreu Serra qui ha cridat 
el Viva la Reina!, Viva la Constitució! […] estant altra volta la gent reunida a 
aquest lloc, “rompió la música 1y hasta las dos de la noche guardando el mayor orden 
se entregó este vecindario” (extret del llibre Notes per a la Història de la Música a 
Mallorca III, pàg.39). 

Uns anys més tard trobam un text referit a la banda en les actes de l’Arxiu 
Municipal (13 d’abril de 1873): “En la Villa de La Puebla provincia de las 
Baleares dia 13 Abril de 1873. Reunidos en secion extraordinaria y en el Salon de 
costumbre de esta Casa Consistorial los señores del Ayuntamiento D. Antonio Serra, 
D. Bernardino Cladera, D. Juan Socias, D. Gabriel Bennsar, D. Jayme Carrió, 
D. Jayme Cortes y D. Damian Ferrer, todos bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
D. Antonio Serra, quien abrio la sesion y manifestó que el motivo de la presente 

1 Podria ser que la banda estigués dirigida per Joan Rian Gelabert (Manacor 31-12-1815/sa Pobla 7-8-
1876), donat que ja apareix als arxius el 1841 on consta com a casat i amb un fill d’un any. (Vegeu el llibre 
de les III JORNADES ESTUDIS LOCALS)

convocatoria era para darles cuenta y oir el parecer de los señores Regidores sobre 
la siguiente comunicación, que dice: “Comité Republicano federal de La Puebla, 
Sr. Alcalde. Este comité han acordado dar una manifestación popular contra las 
quintas. A las cuatro de la tarde del dia trece del actual desde el local de la sociedad 
La Proteccion, saldrá la banda de Música y banderas y después de recorrer varias 
calles se dirijirá á la plaza y frente á la  Consistorial pasará y una comision se 
presentará á esa corporación en demanda de la talla para que sea quemada, la que 
espera les sea entregada á presencia y satisfacción del publico. Lo que comunico a V. 
para su inteligencia y gobierno. La Puebla 12 Abril de 1873. El Presidente Jayme 
Carrio, el secretario Jayme Adrover, Sr. Alcalde popular de La Puebla.

Y enterados los señores del Ayuntamiento después de una ligera discusión manifestó 
el Sr. Regidor Socias que por su parte cedia al Alcalde todas las facultades para 
que obrase conforme mejor creyera convenir: El Sr. Regidor Ferrer hizo igual 
manifestación como tambien los demas señores, á excepción del Regidor Cortes que 
propone que se faculte el Alcalde para que al presentarse los manifestantes se les haga 
por el mismo señor la pregunta de si quieren ó no quemar la talla y que en vista á la 
contestación se obra conforme vea la mayoria de los animos. I el Sr. Regidor Carrió 
que como á presidente del Comité Republicano de ratificaba en su pretensión.

En este estado el Sr. Presidente fué preguntando por el Sr. Carrió  para que 
manifestase su parecer; á lo que contesto de que en atención a las circunstancias le 
parecia prudente que quedase retirada la talla. 

[...] I sin mas asunto levantó el Sr. Presidente la sesion que firmo con los demas 
señores que supieron por ante mi y certifico: Antonio Serra.

En la Villa de La Puebla provincia de las Baleares dia siete Mayo de mil ocho 
cientos setenta y tres”. (AMsaP Sig.58 pàg.18  13  abril 1873).

Del 1878 trobam referències a la inauguració del ferrocarril de sa Pobla (24 
d’octubre de 1878). Es diu que el tren feu aturada a l’estació de Muro, on 
les autoritats locals reberen les provincials. “Los gritos de la muchedumbre y el 
sonido de la música daban gran animación a aquel cuadro”. Essent ja a sa Pobla, 
les autoritats locals també reberen les provincials amb la música i la gent que 
cridava d’alegria; es muntà una exposició per mostrar els principals productes: 
carabasses, patates, mongetes,  cànyom  i anguiles de l’Albufera. A l’església es 
cantà el Te Deum i després la comitiva anà a la Casa Consistorial al so de les 
músiques. (Notes per a la Història de la Música a Mallorca II, pág.153 ).

Inauguracions, festes, celebracions..., la Banda sempre present: 

Dia 22 de juliol de 1885: “D. Lorenzo Bennasar Bisquerra y D. Antonio Palou 
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Pons nombrados para la adquisición de los dos toretes que deben lidiarse el sabado 
de la fiesta mayor de este pueblo expusieron que para la adquisicion de dichos toretes 
debia satisfacerse quinientas pesetas, discutido lo suficiente se acordó la adquisición 
de dichos toretes por el mencionado precio de quinientas pesetas. Igualmente quedó 
acordado asistan a la plaza de toros las dos bandas de música que existen en esta 
localidad y toda vez que se prestan a torear gratuitamente quedó acordado que como 
gratificación a las mismas por su desprendimiento se les haga entrega de una cabeza 
de torete a cada una de ellas. Igualmente quedó acordado se haga entrega de dos kilos 
de carne de dichos toretes a las Monjas de caridad y parte de las tripas; a los toreros 
tambien quedó acordado se les entregue una tripa entera.” (AMsaP Sig.62 pàg.12  
22 juliol 1885).

Ja cap a finals de segle XIX, començam a tenir un cabal més gros d’informacions 
que, extretes de diverses fonts, anotam seguidament:

2 de febrer de 1895: “Igualmente quedó acordado después de discutido el que se 
permitan los ensayos á la Banda de Música en la dependencia de los bajos de la Casa 
Consistorial, en justa recompensa á que tiene prestados servicios acompañando al 
Ayuntamiento en actos de representación sin gratificación alguna”. (AMsaP Sig.62 
pàg.371532/25).

2 de juliol de 1895: “Igualmente quedó acordado asistan á la plaza de toros las 
dos Bandas de Música que existen en esta localidad y toda vez que se prestan á 
torear gratuitamente quedó acordado que como gratificación á las mismas por su 
desprendimiento se les haga entrega de una cabeza de torete a cada una de ellas. 
Igualmente quedó acordado se haga entrega de dos kilos de carne de dichos toretes 
a las Monjas de Caridad y parte de tripas; a los toreros también quedó acordado se 
les entregue una tripa entera”. (AMsaP Sig.62 pàg.337.292/12  2 juliol 1895).

Dia 2 de setembre de 1895: “Quedó acordado después de discutido el que se 
permitan los ensayos a la banda de Musica en la dependencia de los bajos de la Casa 
Consistorial, en justa recompensa á que tiene prestados servicios acompañando el 
Ayuntamiento en actos de representación sin gratificación alguna”. (1895 setembre 
9 pàg.25 sig.62)

Dia 20 de novembre de 1895: “Diose cuenta de la atentacion del Sr. Alcalde de la 
ciudad de Palma invitando para que la música de este pueblo pase a despedir la tropa 
que debe embarcarse para Cuba el dia 22 de los corrientes y se acordó por unanimidad 
que dado el mal estado actual de la música de este pueblo no es conveniente pase á la 
ciudad de Palma para dicho acto  participandole el disgusto que tiene esta corporación 
en no poder contribuir al explendor de dicho acto.” (AMsaP Sig.62 pàg.57 V,  20 
novembre 1895).

Fins al canvi de segle continuen les informacions d’actes diversos amb 
participació de la banda de música: 

25 de juny de 1896: la banda de sa Pobla participa a les festes de Muro: “Como 
anuncié en mi anterior correspondencia se ha celebrado con numerosa concurrencia 
la fiesta civico religiosa que los vecinos de esta pueblo dedican á San Juan Bautista. 
[…] en la novillada que se celebró el martes por la tarde asistió mucha gente […] por 
la noche tocaron alegres y escogidas sonatas las dos bandas de música de Muro y la de 
Lapuebla en los tres distintos catafalcos construidos al efecto […] anoche á las ocho 
y media empezó á caer una ligera lluvia que fue parte á desanimar por completo la 
fiesta, quedando casi desiertas las calles” (“La Almudaina” 25 junio 1896).

Dia 21 de juliol de 1896: “Se expone por el Sr.Presidente la serie de festejos 
proyectados para los días veinte y cuatro, veinte y cinco y veinte y seis del corriente 
por la Comisión nombrada, siendo aprobados por unanimidad y acordándose la 
construcción de un palco para el Ayuntamiento y otro para la música en el redondel 
en que han de lidiarse los toros el veinte y cuatro, cuyo trabajo se subastará en pública 
licitación”. (AMsaP Sig.62 pàg.54  21 juliol 1896).

Dia 31 d’agost de 1896: “Esta tarde el pueblo en masa ha acudido á presenciar 
la llegada de la fuerza del Regimiento Regional núm. 2 que debe marchar á Cuba. 
También acudieron á recibir los soldados, el cura párroco D. Bartolomé (tocaria 
possar Gabriel) Pujol, el Alcalde D. Pedro Antonio Serra, el juez municipal don Juan 
Serra, el vicario, el clero, los concejales del Ayuntamiento y una banda de música. A 
la llegada la multitud prorrumpió en vivas á España y á Cuba española que fueron 
contestados por los soldados, confundiéndose con los acordes de la banda. Todas las 
calles de tránsito estaban atestadas de gente que ansiaba ver á los defensores de la 
integridad de la patria. En la plaza de Miguel Socías se ha detenido la tropa algunos 
monentos, repartiendo el Ayuntamiento entre los soldados tabaco, dulces y licores. 
Después se han verificdo los trabajos de alojamiento con toda festividad. Reina entre 
los expedicionarios la alegría mas complida”. (“La Almudaina” 31 agosto 1896) .

Dia 9 de juny de 1897: ”[...] pide la palabra para proponer que antes de terminar 
el año económico corriente, se abone á la Música la retribución consignada en 
presupuesto, que asciende á cuarenta pesetas. El concejal D. Antonio Gost se opone al 
pago de la referida cantidad, proponiendo no se abone la misma, aduciéndose á esta 
proposición los Srs. Valls y Beltran. El Sr. Presidente expone que según el articulo 
107 de la ley mucipipal, la minoria debe consignar los fundamentos de su oposición 
y que hallándose aprobado el Presupuesto por la Junta Municipal, es caprichoso 
oponerse al pago indicado sin razón que abone tal oposición, debiendo tenerse por no 
hechas las manifestaciones de la minoria, mientras no se cumpla lo ordenado por la 
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ley. Puesta a votación, se aprueba la proposición por cuatro votos de los señores Serra, 
Comas y Bennssar y Sr. Presidente, contra tres de los señores Valls, Beltran y Gost”. 
(AMsaP Sig.63 pàg.337131/64  9 juny 1897).

Dia 10 de juliol de 1897: “Aunque en contadas ocasiones cumplo la misión de 
corresponsal con que un dia se dignó V. Honrarme, no puedo hoy dejar en el silencio 
los preparativos que para celebrar la fiesta de San Jaime se están haciendo en esta 
villa. […] el principal atractivo serán sin duda las carreras de velocipedos que 
tendrán lugar en la tarde del dia 25 habiéndose al efecto comenzando en la Plaza de 
la Constitución los trabajos preliminares para la construcción de velódromo que al 
decir de los inteligentes reunirá excepcionales condiciones para carreras de velocidad 
[…] dos bandas de música amenizarán la fiesta que á juzgar por los preparativos 
promete verse sumamente concurrida” (“La Almudaina” 10 julio 1897).

Dia 27 de juliol de 1897: “Dias pasados recibi un atento B.L.M. de Don José 
Barceló2 alcalde de La Puebla invitándome asistir á las fiestas que se celebraban 
en aquel pueblo, y especialmennte á las carreras ciclistas que ayer se verificaron 
[…] después de haber acondicionado nuestras máquinas, en un furgón destinado al 
efecto, por la Compañía de Ferro-carriles, siempre atenta con los ciclistas, y colocados 
nosotros en varios departamentos salimos, […] durante el trayecto reinó el mayor 
entusiasmo y alegria. Al entrar el tren en agujas la muchedumbre, que llenaba el 
andén prorrumpió en aplausos y una música lanzaba por los aires los acordes de un 
paso-doble […] montados en nuestras máquinas recorrimos al son de una música, 
las principales calles de la población, siendo objeto de continuas nuestras de simpatia” 
(“La Almudaina” 27 julio 1897).

Dia 3 de maig de 1898: “Esta mañana ha llegado â este pueblo la tropa procedente 
de la villa de Inca. Han salido â esperarla las autoridades, mucha parte del vecindario 
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, proporcionándoles 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 Mayo de 1898).

1900-1910
Tombat ja el segle XX ens trobam amb la participació de la banda en activitats 
ben diverses: 

2 Era Pedro José Barceló Pons, nascut a Muro i metge de professió.

15 de juliol de 1901, la banda de música participa en les festes d’Inca: “Lucida 
en extremo resultó la fiesta celebrada ayer en honor á San Cristóbal, patrocinada por 
los fabricantes de curtidos de esta localidad, y circunscrita á las calles de Muntanera, 
Angel, Mallorca, Mercado, Cometas y Comercio. Hubo, la antevíspera, función 
religiosa en la Iglesia del exConvento de San Domingo […] la misma tarde 
verificaron su entrada las bandas de Lapuebla y Campanet, á las que aguardaba la 
de esta ciudad, recorriendo las tres la población en distintas direcciones á los acordes 
de un pasacalle, que animó más al vecindario. Durante la noche las mismas bandas 
dejaron oir lo más selecto de su repertorio, colocadas sobre sus respectivas jardineras, 
soltándose en los intermedios vistosos fuegos de artificio y algunos globos areostáticos”.
( “La Almudaina” 15 juliol 1901).

9 de setembre de 1901: “Siguiendo la costumbre de tiempo inmemorial se celebró 
ayer en esta ciudad la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora […] dieron principio 
los festejos el sábado por la tarde, cantándose solemnes completas en el antiquisimo y 
célebre oratorio de Santa Ana, extramuros de la población […] la corrida se efectuó 
sin el menor incidente desagradable excepción hacha de que el último bicho no queria 
salir al redondel […] amenizaron la fiesta las bandas de música de Pollensa, La 
Pobla y Campanet” (“La Almudania” 9 septiembre 1901).

Dia 29 de maig de 1902, la nostra banda participa en un acte a Búger: “Con 
inusitado esplendor el domingo último de Mayo las Hijas de Maria de este pueblo en 
honor de excelsa Madre. […] Por la tarde, después de visperas con acompañamiento 
de órgano y de la banda de música de La Puebla, hubo procesión, la cual al compás 
de la música recorrió las principales calles de esta población. Cuatro jóvenes de las 
asociadas llevaban á la Virgen Inmaculada embellecida con muchas joyas cedidas 
para aquel acto por algunas hijas suyas. Asistió todo el pueblo […]” (“La Almudaina” 
29 mayo 1902).

Dia 3 de juny de 1902: “La Almudaina” ens relata la visita d’uns congressistes 
a l’Albufera: “Excursión á la Albufera.  A las siete y media de la mañana, echó la 
locomotora sus últimos espumarajos de humo, sonó el silbato y en marcha, y conste 
que á una marcha á razón de 50 kilometros por hora, por lo menos […] se hizo el 
viaje, que por cierto tocaba ya á su término;  se pasó el Empalme, Llubi y Muro y 
los alegres acordes de una banda de música, mezcladas con las personas, nos advirtió 
que nos acercábamos á La Puebla. Por las ventanillas del tren asomaron numerosas 
cabezas, y cual no sería el asombro y buena impresión, al ver que por lo menos 
medio pueblo en masa con bandera y música habia acudido á recibirnos. El acto 
habia sido habilmente preparado y por lo mismo no hay que regatear el aplauso á 
los organizadores don Miguel Socias y autoridades de La Puebla, puesto que asi 
comprendemos que es la manera como se recibe á personas que luchan a favor de la 
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prosperidad de los pueblos. Bajamos del tren y salimos de la estación dirigiéndonos á 
la posada que en La Puebla tienen los propietarios de la Albufera, acompañados por 
la banda y la misma multitut que habia acudido á esperarnos; la primera ejecutando 
bonitos pasos dobles y la segunda aclamando á los Congresistas […] autoridades 
en agricultura como Mir, Marcel, Codorniu y Marqués de Camps, aseguran que 
aquellos trabajos son perfectísimos, admirando las buenas condiciones en que están 
trabajados los canales de inundación y desague […] centenares de mujeres y niños 
estan ocupados en la nivelación de estos terrenos ya cavando en seco ó dando la última 
mano por medio del encharcado. 

La única nota triste de la fiesta, puede decirse que ha sido esta, tal es la mala impresión 
que ha producido á los visitantes y especialmente á los Congresistas, la pesadez de 
los trabajos que exigen ambas operaciones. La vida en estas condiciones dijeron los 
Congresistas, teniendo en cuenta que después de haber trabajado seis horas dentro del 
agua por la mañana, la alimentación de aquella gente la constituía al mediodia, sólo 
un pedazo de pan é higos […]”  (“La Almudaina” 3 junio 1902).

Dia 17 de juny de 1902, “La Almudaina” ens explica un acte en el qual la 
nostra banda va participar a Alcúdia: “Con gran solemnidad y lucimiento se ha 
efectuado hoy la fiesta que anualmente celebra los confrades de San Luis Gonzaga de 
esta. […] anoche se cantaron solemnes completas. Esta mañana misa de comunión á 
las siete misa mayor á las mueve y media, con sermón que ha predicado el reverendo 
y joven oarador sagrado P. Jaime Roselló, de Lluch. Esta tarde se ha verificado 
concurrida procesión, á cuyo acto ha asistido una banda de música de la Puebla” 
(“La Almudaina” 17 junio 1902). 

Dia 25 de juliol de 1903, la banda és convidada a participar a les festes de 
Búger: “Según los preparativos que con actividad se llevan á cabo en esta población, 
las fiestas que en honor de San Pedro […] el dia 28 por la noche, vispera del Santo 
Apóstol de cantarán por la Reverenda comunidad solemnes completas en honor del 
Santo, y seguidamente de se celebrará la verbena amenizada por una banda de 
música de La Puebla, quemándose en los intermedios un bonito ramillete de fuegos 
artificiales confeccionados por el pirotécnido pollensin don Bartolomé Vives (a ) 
Sargent. […] En dichos tres dias la calle mayor estará adornada con arcos de mirto 
é iluminado á la veneciana y con gas acetileno”. (“La Almudaina” 25 julio 1903).

Dia 17 de gener de 1904, dins “La Almudaina”, a la crònica de sa Pobla, es diu 
que s’ha inaugurat l’estación telegràfica,  i hi ha actuat la banda de música que 
dirigeix Joan Rian Cladera. (“La Almudaina” 17 gener 1904)3.

3 Informació extreta del llibre Notes per a la Història de la Música a Mallorca II pàg.116

Dia 21 de juny de 1905 la banda s’embarcà cap a Eivissa per participar en 
les festes del Corpus i Sant Pere: “Ayer al medio dia la banda de música de la 
Puebla se embarcó en el vapor correo “Cataluña”, para Ibiza.  Dicha banda ha sido 
contratada para tomar parte en los festejos que estos dias se piensan celebrar que 
aquella ciudad con motivo de la procesión del Corpus y de las festividades de San 
Pedro”. (“La Almudaina” 22 de Junio de 1905).

La informació continua: “De Ibiza ha regresado esta mañana en el vapor correo 
“Isleño”, la banda de música de La Puebla, que pasó à aquella isla para tomar parte 
en las fiestas del Corpus Cristo y otras celabradas estos dias en la misma.   Al doblar 
la farola dicha banda ejecutó una pieza de su repertorio”. (“La Almudaina” 26 de 
Junio de 1905).

Dia 26 de gener de 1907: “Por fin tenemos la sastifacción de ver nuestras calles 
claramente alumbradas por el gas acetileno. A las 5 en punto de la tarde las 
autoridades eclesiásticas salian de nuestro templo y con la cruz parroquial con 
dirección á la Casa Consistorial para juntarse á las autoridades civiles, judiciales y 
militares, dirigiéndose al local de la instalación para solemnemente bendecirle. […] 
El acto que por primera vez se iba á realizar era imponente. Nuestro Cura Párroco 
con Gabriel Pujol recibiendo una luz de manos del Ingeniero de dicha instalación 
don Jaime Suyols inauguró el alumbrado prendiendo fuego á uno de los mecheros 
previamente preparado, siguiéndole el Alcalde accidental don Jaime Comas Llabrés 
[…] amenizó el acto la banda municipal de esta localidad y otra de música de 
nuestro vecino pueblo de Muro que tocaron esquisitas piezas de su vasto repertorio” 
(“La Almudaina” 26 enero 1907).

A aquest esdeveniment dedica un comentari el vicari Parera a “Sa Marjal”, uns 
anys després, a la secció d’efemèrides: “A les 5 de la tarde del día 26 de janer de 1907, 
el Clero parroquial am Creu alsada, acompanyat de les Autoridats civils, judicials y 
militars, va a benehír solemnement sa fáfrica del Gas Acetilé. Entrada de fosca en 
mitj d’una gran gentada reunida a sa Plassa, el Rector D. Gabriel Pujol inagurá 
s’alumbrat y després el seguéis el Batle accidental D. Jaume Comes, encenguent un 
artístic metxér. Durant un esquisit refresc sa música de Muro y Sa Pobla tocan pesses 
escullides y se donen enhore bones als empresaris D. Juan Serra Mel y D. Juan Comes 
Pelut, poblers”. (“Sa Marjal” 1923 pàg.106, Efemèrides).

Dia 18 de maig de 1907 s’informa d’uns fets ocorreguts dia 10: “Para conmemorar 
el natalicio del Principe de Asturias, nuestro digno Ayuntamiento y clero parroquial 
acordaron celebrar varios festejos alusivos al acto. En efecto, serían las cinco de la 
tarde del dia 10 cuando empezó á circular la fausta noticia, que quedó confirmada 
por un prolongado repique de campanas, […] por la noche hubo iluminación á la 
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veneciana y cúspide de la torre de la Casa Consistorial; dando mayor realce los arcos 
de mirto colocados al efecto. El dia 11 á las ocho de la noche se cantó en nuestra 
parroquia un solemne Tedeum […] con asistencia de todas las autoridades y un 
inmenso gentío, tocando la música un bonito pasa calle, repitiéndose la iluminación 
de la noche anterior”. (“La Almudaina” 18 mayo 1907).

Dia 27 de juliol s’expliquen els actes de celebració de les festes de Sant Jaume: 
“En esta Villa son tradicionales los festejos dedicados al Apostol San Jaime y sabido 
es, que éstos corren á cargo del Ayuntamiento. […] La Revetla en nuestro magnifico 
y espacioso paseo que dá cómoda cabida á cuantos lo deseen festejar, las escogidas 
piezas que ejecutó la banda de música municipal, el sorprendente ramillete de fuegos 
disparados, la iluminación y buen gusto del adorno, y sobres todo, la sorpresa para los 
más , de la traca final de doble trueno” (“La Almudaina” 27 julio 1907).

Dia 30 de setembre de 1907: “El domingo último de los corrientes, sacrificó por 
primera vez, la Hostia sacrosanta, el novel sacerdote D. Gabriel Socias Serra. Desde 
su casa á la Iglesia parroquial las calles parecían veramente una arboleda en tiempo 
de privamera, levantándose con arrayan varios arcos de gusto esquisito. A cosa de las 
10, acompañado 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 3 cuartos empezó la misa mayor, cantándose la misa 
de Perosi, Hoc est corpus menm, acompañada de armonium por el joven D. Juan 
Siquier […] a las 13 y 30 minutos dióse principio á la comida, en que tomaron parte 
unos 300 comensales […] la fiesta resultó muy espléndida, no ocurriendo ningún 
accidente desagradable. ”  (”La Almudania” 30 septiembre 1907).4

Dia 18 d’octubre de 1909 la revista “Sa Marjal” ens explica: “Avuy fa dos anys 
que mori el jove sacerdot don Gabriel Socias5, qui después de haver  cantada sa 
solemníssima Misa Nova només celebrá tretze misses més. Al cel sia ell!”  (“Sa 
Marjal” 1909 pàg.192).

Dia 29 de juny de 1908 s’explica que la banda de música participa en les festes 
de Sant Pere al port d’Alcúdia:  “Desde tiempo inmemorial y principalmente por 
la gente de mar, se ha celebrado en Ciudad la fiesta de San Pedro. Este año por el 

4 Vegeu també la comunicació a les V Jornades d’Estudis Locals
5 Segons el certificat de defunció, Gabriel Socias Serra morí el 18 d’octubre del 1907 al carrer Plaça, número 

1. Tenia 29 anys i era fill de Nicolau Socias Palou i Paula Serra Sastre. Era germà d’11 o 12, entre ells el 
mestre d’escola don Nicolau “dels Corbs” i l’amo en Jaume del cine de can “Guixa” A “Sa Marjal” trobam 
una referencia a la mort de sa mare:  “Paula Serra Sastre, “Llacinta o de can Guixa, viuda, de 67 anys, d’un 
atac en es cor: mare d’onze infants, set fills i quatre filles, fa cosa de deu anys que tengué el sentiment de 
veure morir el seu espòs i dos fills dels majors, D. Toni i D. Gabriel, sacerdot que sols pogué celebrar Missa 
per espay de quinze dies justs; pero més envant tengué se íntima setisfacció de veure professar dues filles 
monjes tancades en el Convent de Sta. Catalina de Sena […]” (“Sa Marjal” 1911 pàg.110).

acrecentamiento de fé para su Patrón no han esquivado medios para su lucimiento 
gracias á la iniciativa de sus encargados y á los sacrificios de todo el gremio. […] 
La vispera por la tarde se organizaron en el puerto regatas y cucañas y por la noche 
en la plaza de esta población fuegos artificiales y baile al estilo del pais. Amenizó 
el espectáculo la Banda de Música de La Puebla que ejecutó bonitas piezas de su 
repertorio” (“La Almudaina” 29 junio 1908).

Dia 3 de juliol de 1908, es comenta que la Banda de sa Pobla també participà 
en les festes de Sant Pere de Búger: “En extremo lucidos ha resultado esta año 
los festejos con que este pueblo ha honrado á su patrón el apóstol San Pedro. […] 
El domingo, víspera de la fiesta, á las nueve de la noche, los alegres acordes de la 
banda de La Puebla, que acompañaba al Ayuntamiento, anunció al vecindario 
era llegada la hora de reunirse en la iglesia, para cantar las clásicas completas, á 
las que asistieron todas las autoridades y personas de viso, […] Acabadas éstas se 
trasladaron, siempre acompañados de la citada banda, á las Casas Consistoriales 
[…]”  (“La Almudaina” 3 julio 1908).

Dia 20 de juliol de 1908 es presenten els actes de les festes de Sant Jaume: 
“Las fiestas y festejos que según costumbre tradicional se celebran en esta villa todos 
los años en honor del apóstol San Jaime […] dia 24 a las 5 de la tarde, en plaza 
improvisada con carros y palcos para el público y un redondel de tablones en su 
centro gran corrida de tres bravas vacas de la ganaderia de Son San Marti por 
parte de la cuadrilla que dirige Jaime Clar (a) Moreno; amenizará la fiesta la banda 
Municipal y los precios serán gratis como de costumbre” (“La Almudaina” 20 julio 
1908).

Dia 27 de juny de 1909 s’explica la participació de la banda en les festes de Sant 
Joan a Muro: “La fiesta de San Juan ha resultado lucidísima. […] la amenizaron 
tres bandas de música dirigidas por don Andrés Pol, de La Puebla, don Andrés 
Vallespir y don Jaime Torrandell de ésta, las cuales tocaron las mejores piezas de sus 
vastos repertorios, siendo aplaudidísima la banda dirigida por don Andrés Vallespir” 
(“La Almudaina” 27 junio 1909). 

Dia 23 d’agost de 1909: “Acto seguido significó el Sr. Presidente que dado la 
importancia que ya tiene esta población, las inmejorables condiciones de su plaza-
paseo, ameno recreo del vecindario que en domingos y dias festivos concurre en 
número extraordinario, hace que el Ayuntamiento procure que dichos paseos sean 
de general esparcimiento y lo mas recreativos posible y en su vista considera de 
necesidad que por lo menos toque una música las tardes ó veladas de domingos y 
demas dias festivos por temporadas desde S. Jaime á Octubre sin perjuicio de otras 
que se considere necesarias, y que al efecto debe hacerse construir un palco de madera 
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é instalarse en el indicado sitio para que encima de el coloque la Música ejecute las 
piezas que debe tocar. Al afecto propuso que la Corporación acuerde la construccion é 
instalacion de dicho palco y que su coste se aplique al Capitulo de imprevistos por no 
haber consignacion determinada. Hicieron uso de la palabra varios Srs. Concejales y 
conviniendo todos que la opinión pública reclama la instalacion del palco propuesto 
y autorizar al Sr. Alcalde y Comision de Festejos para que bajo su direccion sea 
construido é instalado y que su coste se aplique á imprevistos. I sin mas asuntos de 
que tratar se levantó la sesion á las 22 y firmaron los tres concurrentes que saben y 
certifico. El Alcalde Presidente. Pedro Serra”. (AMsaP  Sig.4297 pàg.41 V 23 
agost 1909).

11 de gener de 1910 es comenta una actuació del dia anterior: “Ayer por la 
tarde amenizada por la banda de música que dirige el profesor don Juan Rian y 
su correspondiente lunch, se dio por constituido el Sindicato Agricola de la Puebla 
siendo presidente del mismo don Bartolomé Cladera y Socias” (“La Almudaina” 11 
enero 1910).

3 de juny de 1910: “Palco para la música. Acuerdo del Ayuntamiento tomado en 
sesion de 20 Abril de 1910: Dice asi: Seguidamente el Sr. Presidente puso de manifiesto 
á la Corporación el proyecto del palco que se desea construir para instalarlo en la 
plaza paseo, significando que con la consignacion del actual presupuesto que asciende 
á mil pesetas no podrá hacerse de hierro como en principio se tenia acordado, por lo 
que consideraba que alguna de sus partes ó todas si se conseguia con mas economía 
debian componerse de madera. Visto por la Corporación el proyecto, teniendo en 
cuenta lo expuesto por el Sr. Presidente y que de llevarse á efecto debe reunir las 
condiciones que el paseo requiere, se acordó que por la Comision respectiva se estudie 
detenidamente admitiendo á concurso cualquier otro proyecto que se presente, y 
proponga en definitiva el que estime mas conveniente con memoria y presupuesto 
correspondiente á fin de que la Corporación resuelva en definitiva. Acuerdo del dia 
3 Junio de 1910”. (AMsaP Sig. 4297 pàg.39 V expedient-16 20 abril 1910).

“Acto seguido se hizo cargo la Corporación del nuevo proyecto presentado por el 
Maestro carpintero sobre el palco que se ha de construir para que la musica toque 
en la plaza-paseo y conforme la Corporación en adaptar dicho proyecto se entabló 
discusión sobre si una ó no conveniente hacerlo por Administración ó por subasta. 
El Sr.Presidente significó que para mejor orillar, cualquier dificultad que se presente 
durante la construccion y de mejores garantias de solidez consideraba que debia 
hacerse por administración bajo la direccion de una comision que se nombrara al 
efecto. El Sr. Isern dio su parecer favorable á la subasta, hicieron uso de la palabra 
varios Srs.y nuevamente el Sr. Presidente por lo que en vista de sus observaciones 
se acordó por unanimidad que se haga la construccion por Administración bajo la 

direccion de una Comision compuesta de los Srs. Bennasar, Siquier, Pericas é Isern 
presididas por el Sr. Alcalde, sin perjuicio de que á ella puedan aderirse los demas Srs. 
Concejales que lo deseen por ser el deseo que haga bien atendiendo la observaciones de 
todos.”   (AMsaP  Sig.4297 pàg.45_45 V 3 juny 1910).6

Dia 25 de juliol del 1910 es comenta una activitat de les festes de Sant 
Jaume, on participa la banda de Joan Rian: “Lo apacible de la tarde de ayer, 
unida al entusiasmo reinante par presenciar la inauguración del “Hipódromo de son 
Ferragut” hizo que se reuniera en dicho sitio un maremagnum de espectadores que 
pasarian de doce mil y á un millar los carros y carretones, notándose gran afluencia 
de los pueblos cercanos á esta villa”. Al llarg del capvespre hi va haver curses d’homes, 
de carretons, etc. I “[…] por la noche tuvo lugar la clasica revetla […] todos los actos 
han sido amenizados por la banda de música que dirige Juan Rian. Hasta aquí se ha 
cumplido con éxito el programa, no ha habido ningun incidente”. (“La Almudaina” 
25 julio 1910). 

El 14 de setembre de 1910 s’informa que dia 11 es va haver de suspendre la 
novillada a Alcúdia: “La empresa de toros de esta Ciudad ha sido poco afortunada. 
El dia 8 del corriente, tuvo que suspender la novillada por la persistencia lluvia, 
anunciandola para ayer dia once. El dia presentábase despejado; la afluencia de 
gente para presenciarla era bastante considerable […] Se oian ya en el circo taurino 
los marciales acordes de las bandas de música de La Puebla y Pollensa; los palcos 
habíanse llenados de bellísimas señoritas con sus respectivas mamás á retaguardia 
[…] pero la inoportuna lluvia empezaba á propinar los desastrosos efectos y fue el 
chubasco y tan pésimas condiciones en quedó la pista, que el Presidente de acuerdo 
con la empresa ordenó suspenderla otra vez y que se devolviesen las entrades”. (“La 
Almudaina” 14 setembre 1910).

Dia 27 de setembre es va poder celebrar: “Ayer, por fin, gracias á un dia espléndido 
celebróse la novillada que habia tenido que suspenderse dos veces á causa de la lluvia. 
[…] La concurrencia ha sido numerosa y por tanto la plaza ofrecio un bonito aspecto 
las bandas de música de La Puebla, Pollensa y Alcudia, animaban con sus acordes el 
espectáculo […] Los novillos han sido bravos la cuadrilla trabajadora especialmente 
el Tortillo que cada dia gana mas simpatias por lo voluntarioso” (“La Almudaina” 
28 septiembre 1910).

6 “Diligencia: En sesion de 31 de Diciembre de 1910 fue aprobada la cuenta de la construccion del palco 
de referencia,….? En la del dia 23 y pagada por libramento No.141 Captlo.1 artlo. Por valor de 998,34 
pesetas.

   Diligencia: En 1911 por libramento No.78 capitulo de imprevistos se pagaran 125,20 pesetas por pintar 
y restaurar dicho palco en virtud de acuerdo de 16 de Junio y 23 de dicho mes, probada en sesion de 1 de 
Septiembre.”               
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1911-1920
Dia 15 de juliol de 1911 es parla de les festes de Sant Jaume de sa Pobla: 
“Durante los dias 24, 25 y 26 del actual se celebrarán grandes festejos en La Puebla 
con motivo de la festividad del Apostol San Jaime, costeada por el Ayuntamiento. 
[…] a las 9 de la noche. Sorprendente iluminación en la espaciosa plaza paseo, 
adornada convenientemente en la que se ha instalado un artístico y magnífico palco 
para la música que tocará hasta las 12 con disparo de magníficos fuegos artificiales”. 
(“La Almudaina” 15 julio 1911).

14 de març de 1912, s’explica que la banda de música va participar a un funeral 
a Llubí: “Ayer falleció en esta villa, de un ataque de asistolia, y á los 55 años de edad 
la bondadosa señora Coloma Llinás Truyols esposa del inteligente Secretario de este 
Ayuntamiento don Juan Ferrer. […] El entierro y funeral han sido concurridísimos 
asistiendo todos los elementos visibles de esta villa, sin distinción de color político, 
[…] la conducción del cadáver al cementerio fue un acto solemnísimo, pocas veces 
visto en esta población, porque, aparte del clero parroquial con Cruz alzada, asistió, 
tocando sentimental marcha fúnebre, la música de La Puebla, todos los señores 
concejales y empleados con sendos blandones y cincuenta hombres llevando farol. 
Presidian el acto el señor Alcalde y el señor Juez municipal. […]” (“La Almudaina” 
14 marzo 1912).  

26 de juliol de 1912 s’explica la inauguració de la central elèctrica7, on també 
participà la Banda de Música: “[…] Como adelantamos en nuestro número de 
ayer, anteanoche se celebró el acto de la inauguración de la nueva Central Eléctrica 
y el éxito ha sido pública demostración de la compenetración que hoy existe entre el 
señor Ordinas y el vecindario de La Puebla. […] a las siete salió el Ayuntamiento 
en Corporación de la Casa Consistorial, presidido por el Alcalde don Rafael Torres, 
precedido de una banda de música dirigiéndose a la Iglésia Parroquial donde se le 
unió el clero con cruz alzada y juntos se dirigieron á la nueva fábrica donde esperaban 
los invitados que lo eran todas las fuerzas de la población. (“La Almudaina” 26 
julio 1912). 

I com és habitual, la banda és convidada a activitats a fora ploble.  Segons s’explica 
dia 18 d’agost a “La Almudaina”, al setembre han d’anar a Alcúdia: “Para el domingo 
dia 8 del próximo Septiembre se prepara una importante corrida de toros en esta plaza 
de toros. […] Pedro Fuentes hará la suerte de Don Tancredo. […] amenizarán el 
espectáculo las bandas de Pollensa, La Puebla y Alcudia. La entrada general de sombra 
valdrá 1,30 pesetas y la sol 1,10 pesetas”. (“La Almudaina” 18 agosto 1912). 

7 És interessant la lectura de la crònica d’aquesta inauguració que, per altra part, resulta molt llarga per 
apuntar-la aquí.

Aquesta participació és comentada dia 11 de setembre: “Alcúdia.   Ayer 
se celebró la anunciada novillada estando como de costumbre muy. concurrida. 
La discrepancia del empresario con ciertos elementos, ocasionó una bronca. Con 
intención ó por descuido dejó de invitar á la banda de música de Alcudia y estos 
músicos indignados increparon dura é injustificadamente á la banda de La Puebla, 
cuando esta empezaba á tocar. Tal actitud en contra de la representación genuina 
de un pueblo completamente ageno á lo que había pasado, produjo el consiguiente 
disgusto.  Sosegándose los animos después de mutuas explicaciones y empezó la lidia”. 
(“La Almudaina” 11 setiembre 1912).

Dia 16 de juliol de 1913: “Atentamente invitados asistimos el domingo pasado 
á la apertura de la farmacia que ha instalado en ésta, el joven licenciado don 
Jaime Bonnin “Barons”. Dicha farmacia está situada en la calle Mayor núm. 15 
en el edificio de reciente y apropiada construcción y elegante fachada con figuras 
alegóricas propias de la ciencia. El conjunto de la farmacia y laboratorio químico 
es de una completa innovación poco vista, tanto por lo completa en medicamentos, 
orden,  distribución, como por los aparatos científicos modernos para la obtención 
de especialidades farmacéuticas completamente asépticas. Desde el 1º. de  Julio 
paróximo para el buen servicio del público, estará abierta toda la noche. Pasaron á 
felicitar al novel farmacéutico don Jaime, todas las clases sociales de esta población 
siendo obsequiados con exquisito refresco, cooperando el lucimiento los armoniosos 
acordes de la música de Muro que dirige con acierto don Andrés Vallespir. A las 
muchas felicitaciones que recibió el conocido comerciante don Jaime Bonnin (Barons) 
y su ilustrado hijo don Jaime, unimos nuestra más cordial enhorabuena”. (“La 
Almudaina” 16 julio 1913).

10 de setembre de 1913. La banda torna a participar en els toros d’Alcúdia: 
“Todos los años y desde tiempo inmemorial se acostumbra en esta ciudad el dia 8 del 
mes actual, celebrar una novillada ó becerrada, afluyendo á esta plaza numerosa 
concurrencia de los pueblos comarcanos. […] el espectáculo amenizado por las bandas 
de música de Alcudia y La Puebla daba más realce á la fiesta. […] Tortillo con 
acreditada limpieza le hace el salto de la garrocha; la pasa de capote verónicamente 
librándose por conmiseración de una puntada por su azarosa faena; fue parcheada y 
señalada de muerte retirándola al corral”. (“La Almudaina” 10 septiembre 1913).

28 d’octubre de 1913, a “Sa Marjal” es comenta un fet de gelosies polítiques: 
“Cauen es lliberals i entren es conservadors formant a Madrid un nou ministeri  
presidit pen Dato. En Maura definitivement se retira de sa vida política. Es 
conservedors d’aquí per estar disgustats am sa música poblera fan venir sa de Muro, 
i la fan tocar devant can Verdal, i tiren coets, i sa passatja per la Vila”. (“Sa Marjal” 
28 octubre 1913 pàg.184).
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Tant a “Sa Marjal” com a “La Almudaina” es comenten els actes que 
acompanyaren la primera  missa de don Antoni Palou, el novembre de 1913:

“El Rdo. D. Antoni Palou Pons diu missa nova i resulta una festassa grossa de tot. 
Desde casseua fins a l ’esglesia  ehi ha més de 200 pins sembrats […] después a Can 
Palou se fa un refresc per tot es poble que esta molt content. A les dues se comensa 
es dinar, esplendit de tot, al cual assistexen 250 persones; i perque el menjar sia 
més gustos sa música de la Misericordia toca pesses escullides. Después se fa una 
segona teulada aont menjen 300 persones. […] (“Sa Marjal” 16 novembre 1913 
pàg.185).

“[…] a las 10 menos minutos llegó á La Puebla el ferrocarril que había salido de 
Palma á las 7 y 40, en el cual iba la banda de la Casa de Misericordia, 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 varios cantores idos 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 [des Rafal] y 
en el armonium don Juan Bibiloni.” (“La Almudaina” 18 noviembre 1913).

El juliol de 1914 es tornen presentar els actes de les festes de Sant Jaume a 
sa Pobla: “Grandes festejos  con motivo de la festividad del Apostol San Jaime a 
cargo del Ayuntamiento[…] dia 24 a las cinco de la tarde una novillada en la que 
lidiaran cuatro toretes de una ganaderia de esta isla […] amenizará la función la 
banda de música y la entrada será gratis. Después de la corrida, música en la Plaza-
paseo”. A més, dia 26 a les quatre a l ’Hipòdrom de Son Ferragut es fan curses de 
bicicletes, de resistència per homes, cavalls i fins i tot una cursa de “Motocicletes”. 
(“La Almudaina 18 julio 1914).

4 de juny de 1915, informació a “Sa Marjal”, sobre la processó del Corpus: 
“Seguint sa costum tradicional, avui en la solemne processó del Corpus Cristo, encare 
que hi haje un poc de fang estenen sa Bandera nacional i Nostramo la trapitja i ehi 
passa per demunt. ¡Cos de Cristo, salváu l ’Espanya qu’encare té fe!. Es batle, q’es D. 
Pera Siquier des Rafal, presidint de partits, dona permís per tocar ses dues músiques 
a sa Processó. ¡Molt ben fet!” (“Sa Marjal” pàg.107 4 juny 1915). 

28 de juliol de 1915, comentari a “La Almudaina” del que han estat les festes 
de Sant Jaume: “Con animación grande se vienen celebrando los festejos que por 
tradicional costumbre se dedican todos los años al Apostol San Jaime […] en las 
carreras ciclistas resultó campeón, por dos veces, el joven Pons (a) Cosme. Las motos 
no entusiasmaron al público, pero si las de caballos y yeguas […] los fuegos artificiales, 
disparados por la noche en la Plaza-paseo, fueron hermosísimos, amenizándolos 
2 bandas de música que tocaron las más escogidas piezas de su repertorio”. (“La 
Almudaina” 28 julio 1915).

1 de gener de 1916, “Sa Marjal”, comenta la presa de possessió del nou batle: 
“Avui, die de Capdany, D. Juan Bennassar, de Massana pren sa vara de batle per 
retgir es poble; i D. Rafel Torres abogat, ses balances de sa justicia per posar pau 
dins es poble. S’enhorabona a tots dos; i vodríem que fessen mentidero sa famosa dita 
“No hi ha res més tort que la justicia”; i  que tengessen present que sa justícia i sa 
pau sempre van juntes, i son tan inseparables que sempre están abrassades i se besen 
amoarosíssimament. Sa música toca devant ca es nous retgidors o concejals an a qui 
molts van a donar s’enhorabona; i un amo molt ric, am tota formalidat, dona sa 
bona nora a un retgidor que ¡justament! no té cap fill”. (“Sa Marjal” 1 gener 1916 
pàg.27).

I com cada any, “La Almudaina” (18 de juliol de 1916), comenta el programa 
de les festes de Sant Jaume on, per descomptat, hi és sempre present la banda 
de música: “Grandes y extraordinariaos festejos con motivo de las fiestas que por 
tradición se celebran en esta villa en honor al apostol San Jaime. Domingo dia 
24 á las cuatro y media de la tarde espectáculo extraordinario é interesante en el 
Hipódromo de Son Ferragut, campo abierto y despejado, comodidad y la mayor 
seguridad. […] carrera extraordinaria con carretón al trote de caballos y yeguas […] 
constará de seis vueltas, equivalente á 4.500 metros. Para obtener el primer premio 
será necesario hacer el recorrido en 8 minutos 50 segundos […] llegado el momento 
emocionante, el aviador Hedilla, se elevará del  Hipódromo en aeroplano y dará sus 
vuelos por el término, haciendo el aterrizage en el punto de partida […] todos estos 
actos serán amenizados por la música Municipal que dirige el inteligente Maestro 
don Andrés Pol”. (“La Almudaina” 18 julio 1916).

27 de juliol de 1917. Un any després també surt una crònica de les festes de 
Sant Jaume: “Los festejos de este dia se han realizado en medio de la más grande 
animación. A las cinco de la tarde el Hipódromo enclavado en la hermosa planicie 
del predio Son Ferragut, propiedad de don Santiago Vanrell, presentaba un cuadro 
ameno y pintoresco. Muchos vehículos y mucha gente á pié ávida de presenciar 
las carreras anunciadas. […] por la noche la espaciosa plaza paseo y todos sus 
alrededores fue transitada por un público enorme que pasó la velada hasta las dos de 
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la madrugada oyendo escogidas piezas que dejaron sentir las dos bandas de   música, 
y presenciando la magnifica iluminación y el disparo de bonitos fuegos artificiliales.” 
(“La Almudaina” 27 julio 1917). 

4 d’agost de 1917, “La Almudaina” comenta la participació de la Banda a les 
festes de Sant Domingo de Manacor8: “Extraordinarias fiestas cívico-religiosas, 
dedicadas á Santo Domingo. […] por la tarde, á las cinco y media, Santo Domingo 
sobre los Albiganses. Concurrirán al acto, además de las dos bandas de esta ciudad, la 
Municipal de La Puebla y los Exploradores con sus tambores y cornetas. Por la noche 
á las nueve, cohetes, fuegos artificiales, globos y las tres bandas en sus respectivos 
catafalcos, tocarán escogidas piezas. En los entre actos de proyectarán en la plaza del 
Convento algunas películas cinematográficas”. (“La Almudaina” 4 agosto 1917).  

L’any 1918 és un any de festes, però també de tristesa i mort... i la Banda hi és 
present, en tots aquests moments: 

29 de juny de 1818: “A propuesta de la presidencia se acordó por unanimidad 
sustituir el palco que actualmente está en el centro de la Plaza; pase, por otro que 
reuna las debidas condiciones para el próximo concurso de Bandas de Musica que ha 
de celebrarse el veinte y cinco de Julio próximo”. (AMsaP Sig.70 pàg.48 29 juny 
1818).

26 de juliol de 1918: “Anteayer dieron principio en la laboriosa villa de La Puebla 
los festejos, realmente extraordinarios, con que han solemnizado este año los vecinos 
de dicha población las fiestas de San Jaime. Carreras ciclistas y pedrestes […] En 
la plaza del Ferrocarril, que estaba atestada, á las diez de la noche, se disparó un 
magnifico castillo de fuegos artificiales […] Mas el número principal, más interesante 
y que más habia llamado la atención era el concurso de Bandas9 […] a medida que 
avanzaba la tarde iba la plaza llenándose de gente, hasta el punto de que llegaron 
á ser insuficientes las  innumerables sillas que en ella previamente se instalaran. El 
tren que poco antes habia llegado de pasajeros, y entre ellos figuraba el senador y 
jefe del partido liberal don Bernardo Amer, al que acudió á recibir el Alcalde señor 
Cladera”.) (“La Almudaina” 26 julio 1918). [No s’ha escrit tota la crònica, que 
és molt llarga, però resulta de notable interès llegir-la].

30 de novembre de 1918: “Segons mos ha dit es Fosser durant aquest mes ehi ha 
hagut uns 33 aubats, casi tots de resultes de rosa: despuisair ehi havia 5 infants 
morts; i no passa casi cap dia que no sentin sa música qu’acompanya aquests angelets 
an el cementiri; i colque dia dues músiques. Lo que no pega gaire be és qu’en girá 

8 Podreu trobar més informació d’aquests actes al llibre Notes per a la Història de Música a Mallorca II 
pàg.145.

9 La Banda Municipal de sa Pobla no participà en els concursos de Bandes del 18 i del 19. 

s’esquena a s’aubat, sa música romp amb una tocada molt flamenca i s’en va depressa 
a n’es cine convidant la gent a matar el temps”. (“Sa Marjal” 30 novembre 1918 
pàg.15)

L’any següent 1919, es torna convocar un concurs de bandes, del qual comptam 
amb informacions i cròniques detallades:

5 de juny de 1919: “Animada por el éxito franco y merecido que antaño consiguió 
el concurso de bandas celebrado en La Puebla, con motivo de la fiestas del patrón de 
dicha villa San Jaime, y del que nos ocupamos con la extensión que tal manisfestación 
cultural y artística requeria, la Comisión organizadora de las fiestas patronales, del 
año en curso ha acordado incluir en el programa de las mismas otro concurso de 
bandas […]” (“La Almudaina” 5 junio 1919).

10 de juliol de 1919: “Con plausible acierto y mayormente por el éxito y brillante 
resultados que alcanzó el año pasado, acordó para el presente esta Corporación 
municipal  celebrar el 2º Concurso de Bandas de música […]” També es fan altres 
actes: “ los ciclistas se afanan también en el entrenamiento para disputarse el 
Campeonato poblense, que ha de correrse por primera vez en el Hipódromo el día de 
las carreres”. (“La Almudaina” 10 julio 1919).

26 de juliol de 1919: “Cuando llegamos á La Puebla a las 11 y media de la mañana, 
en un tren que formaba larguísimo convoy, ya pude colegirse la animación de las 
fiestas por la mucha gente que aguardaba á los forasteros, por los adornos de aromoso 
arrayan y por las banderas y gallardetes que tiendan por doquiera […] son las cinco 
5 y media de la tarde. La plaza paseo convertida en verdadero salón ofrece inusitado 
aspecto […] entre los concurrentes figuran gran número de conocidos aficionados de 
Palma […] primera sección, primer premio, de 800 pesetas, á la “Mallorquina” de 
Palma, segundo premio, de 500 pesetas, á la “Filarmónica Porrerense” de Porreras, 
tercer premio, de 250 pesetas, á la “Municipal” de Felanitx. Segunda sección, primer 
premio, de 500 pesetas, á la “Lira” de Selva, segundo premio, de 300 pesetas, á la 
Municipal” de Santa Margarita, accesit de 100 pesetas á la banda de Inca. […] Por 
la noche el paseo vuelve á animarse extraordinariamente, ofreciendo, iluminado, 
un brillante golpe de vista tanto, que nada tenia que envidiar al de las poblaciones 
importantes […] las bandas que obtuvieron los primeros premios aminizan la 
velada.” (“Almudaina” 26  julio 1919).10 

24 de juliol de 1919: “Corregudes ciclistas de poblers en les quals guanya el 1er. 
premi de 25 pts. en Nofre Pons Bennasser, en les carreres lliures, el 1er. premi i 90 
pts. guanyadó Miguel Bover, Campeón de Espanya de Son Sardina. Les corregudes 

10 Resulta interessant llegir la crònica sencera, que, per manca d’espai, no hem acabat d’escriure en aquest 
article.
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a peu, 1er. premi en Gabriel Gost “Coronell”. Día 25, Gran Concurs de Bandes 
Musicals: el jurat compost per los senyors mestres Miralles de Palma, Rosselló de 
Manacor i Rotger de Soller: Primera secció. 1er. ”La Mallorquina” de Palma. 2º. 
”La Filarmónica” de Porreras i 3er. ”La Municipal” de Felanitx. Segona secció. 1er. 
”La Lira”de Selva, 2º. ”La Municipal” de Santa Margalida i accesit a sa banda 
d’Inca”. (“Sa Marjal” 24 juliol 1919 pàg.141).

Però, el 1920 va ser un any de desfeta a causa del color polític en les bandes 
de música. Vegeu  el recompte de “Sa Marjal”, que ens parla d’una desfeta de 
la Banda, qui sap si causada per la no participació en el Concurs de Bandes: 
“Encare que sa música estava totalment desfeta desde ses famoses festes de San Jaume, 
am pocs dies se torna organizá baix sa batuta d’un mestre estern11 i acompanya 
s’Ajuntament a ses solemnes Completes de Sant Antoni”. (“Sa Marjal” 16 gener 
1920 pàg.30).  

16 de gener de 1920: “Día 17 del corriente Dios mediante se celebrará la fiesta 
de Sant Antonio Abad. Titular de esta villa. […] a la salida de Completas dichas 
Autoridades, clero y la banda seran obsequiados con un refresco en la Casa Consistorial 
por los mayordomos D. Jorge Company Serra, don Juan Serra Torrens, D. Juan 
Socias Socias y D. Juan Cladera Serra”. (“La Almudanian” 16 enero 1920).

Un mesos després hi continua havent trulls i escàndols... 

Dia 2 de juny de 1020: “La benemérita del puesto de La Puebla de cuenta de que 
el domingo por la noche se produjo un escándalo por haberse situado una banda de 
música frente al local que ocupa el Centro Consevador con el propósito de ejecutar 
varias piezas y oponerse á ello el Alcalde señor Cladera, que milita en el partido 
liberal, alegando que aquella carecía del correspondiente permiso de la Alcaldía.  El 
Director de la banda alegaba estar debidamente autorizado por el Gobernador. Ello 
produjo fuerte escándalo y los ánimos se enconaron entre ambos bandos, interviniendo 
la benemérita que restableció el orden”. (“La Almudaina” 2 junio 1920).

4 de juny de 1920. “A les cuatre de la tarde se música conservadora va an el tren per 
esperar un Senyor que du sa nova del camvi del truc polític, i després d’haver arribat 
aquest a casseua sa música se passetja tocant per tota la Vila: a les sis es batle qui surt 
qu’és D. Bartoméu Cladera, entrega sa vara an es batle qu’entra D. Guillem Torres”. 
(“Sa Marjal” 4 juny 1920 pàg.124).

5 de juny de 1920: “Hemos recibido una carta del Alcalde de La Puebla señor Cladera 
Socias, diciendo que la noticia del escándalo ocurrido en La Puebla, noticia que nos 
fue facilitada en el Gobierno Civil, estaba equivocada; que lo que sucedió fue que 

11 Pensam que podria ser el director Cubí. (Vegeu publicació de les V Jornades d’Estudis Locals, pàg.43)

escitados los ánimos desde el balcón del Casino Conservador los músicos intentaron 
hacer un pasa-calle en medio de grandes gritos y entonces los guardias preguntaron 
al Director de la Banda con que permiso tocaba, contestándoles que lo tenía, pero 
que no lo llevaba consigo, y que los guardias municipales se vieron atropellados, 
que le dieron cuenta de ello y que la guardia civil intervino contribuyendo al 
restablecimiento de la tranquilidad. 

De elementos conservadores hemos recibido otra carta diciendo que los músicos 
fueron atropellados por la guardia municipal, y que el día 2 volvió á salir la música, 
seguida de enorme gentío, amparada por la guardia civil, mediante autorización del 
Gobernador, sin incidentes”. (“La Almudaina” 5 junio 1920).

Però, per descomptat, no es deixen de celebrar les festes de Sant Jaume, encara 
que una mica accidentades: 

27 de juliol de 1920: “Con la animación y solemnidad de todos los años empezaron 
el sábado último en la importante villa de La Puebla los festejos organizados en honor 
del Apóstol San Jaime, patrón del pueblo. […] a las diez de la noche empezó en la 
Plaza la velada musical anunciada; el público acude al indicado sitio para disfrutar 
del agradable ambiente y presenciar el efecto de la expléndida iluminación que se tenía 
preparada. Cuando mayor era la animación y el bullicio la electricidad sufre un panne, 
desluciendo el festejo. […] la benemérita, con el Alcalde don Guillermo Torres y un 
técnico, recorrieron la línea y al llegar al punto “Son Baix”, distante unos 3 kilómetros 
de la población, encontraron pendientes de los cables eléctricos de la línea des trozos 
de hilos metálicos unidos por los extremos a una piedra, cuyo peso había puesto en 
contacto los dos cables de la línea, formando circuito, lo que hizo fundir todos los plomos, 
dejando a oscuras la población. […] poco antes de las cuatro el público se congrega en 
los alrededores de la estación para recibir la banda del regimiento de Palma, que más 
tarde ha de deleitarles. El recibimiento fué entusiasta; la banda saluda con un bonito 
pasodoble y el público le tributa una nutrida salva de aplausos”. (“La Almudaina” 27 
julio 1920).

1921-1930
Cap a l’any 1921 pareix que la calma ha tornat a la banda i les seves aparicions 
oscil·len entre les festes i les celebracions religioses i diversos actes...

24 de març de 1921: “Avui és es Dijous Sant i el matí se fan ses funcions de costum 
am comunió general des Clero, Ajuntament i Jutjat Municipal cade qual amb un 
ciri, i en Miquelet de na Rafela com si fos un membre de s’Ajuntament; pero al 
vespre, a causa de que fa brusca ben espessa, se fa es sermó primerement am no gayre 
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concurrencia, i después se fa sa processó encare que més curta qu’els altres anys i sense 
música”. (“Sa Marjal” 24 març 1921 pàg.76).

7 de juny de 1921: “Anit sa música se passetja pes poble i després toca fins a les onze 
i mitja devant es Casino Conservador, perque el seu Quefe D. Ignaci Planes és estat 
nombrat Diputat Provincial: s’enhorabona an el nostro compatrici, i que procuri 
mirar pel benestar material i moral de Mallorca i emb especial de Sapobla”. (“Sa 
Marjal” 7 juny 1921 pàg.109).

31 d’octubre de 1921: “Mor Maria Rosa Gas Carpio, de 30 mesos d’edat, filla del 
nostro notari D. Manuel, d’un atac celebral: té creu alsada amb acompanyament 
de música; i missa d’angels solemne. ¡Felices els pares que tenen fills pel cel, aont los 
guarden una cadira!” (“Sa Marjal” 31 octubre 1921 pàg.188).

12 de novembre de 1921: “En motiu de ser avuy es Firó hey ha un gran concurs 
de cavalls, per lo qual venen desde Palma es Governador i es General, que son rebuts 
en es tren per ses nostres autoridats acompanyades de sa música: a una tribuna feta 
expressament a sa Plassa Major se fa des repartiment de premis […] foren presentats 
l ’hermosissim cavall rus, dels Señors Torrella i Alomar, de s’Albufera; i s’aset algeri 
de l ’amo Antoni Siquier, Beya, […]” (“Sa Marjal” 1921 12 novembre pàg.187).

2 de gener de 1921: “[...] Per de pronte, tenim ja sa creu, que porem anomanar de 
Ca’n Fat, que té am so peu cinc metros d’altaria am vint i quatre centímetros de 
gruxa, de gust gotic, amb un Sant Cristo de metal, posada sa darrera semmana de 
l ’any 1920 i beneida solemnement am creu alsada, música, plática i assistencia de 
les  autoridats i gran concurrencia de poble, día 2 de janer de l ’any 1921. S’aixeca 
esbelta de dins un clos o tencad de 24 metros codrats, que convertit en petit jardí 
semblará talment una canastra plena de flors. *L’amon Juan Sabater a Sindic amb 
escritura privada de dia 10 de maitx de l ’any 1920 que per disposició del Sr. Bisbe 
pronta s’eleverá a pública, feu donació a s’autoridat diocessana […] (“Sa Marjal” 2 
gener 1921 pàg.29. I a la pàg.29, amplia crònica).

El 1922 continuen els diversos actes, festes i inauguracions, però també tenim 
desgràcies...

22 d’abril de 1922: “Am so tren de les quatre de la tarde arriba l ’Ilm. Sr. Dr. D. 
Rigoberto Doménech, acompanyat des Capellá d’honor D. Jusep Bonet i del Secretari 
de Visita D. Jordi Frau, i el reben totes ses Autoridats, es Clero, s’Ajuntament, 
persones més visibles i gran multitud de poble: a sa plassa des tren i a sa de la 
parroquia hey ha un arc de murta, i a cade part dels carrers del Cementeri, Major i 
de l ’Esglesia pins a cada dotze o quinze passes: acompanyada  de sa música tota sa 
multitud va a las Parroquia. Durant els dies de estada a Sapobla. Visita Crestaig, 

confirma els infants etc. beneyex sa primera pedra d’una Casa-Bresol al carrer Ric”. 
(“Sa Marjal” 22 abril 1922 pàg.92).

13 de maig: “Finalmente se acordó que la consignación que figura en presupupesto 
para atenciones de Música Municipal, se entienda distribuida aquella, en la siguiente 
forma: quinientas pesetas al Director de la Banda por trabajos enseñanza, partituras 
y demas para la buena organización de la misma, y las restantes quinientas pesetas 
para la asistencia de músicos y funciones del Ayuntamiento”. (AMsaP Sig.73 pàg.8, 
13 maig 1922).

29 de maig: “A les onze del vespre, un milenar de persones i sa música a s’estació des 
tren reben el tres soldadets que teniem a Melilla, ben sans i bons i sense res de nou, 
gracies a Deu: are poren anar a donar gracies a Santa Margalida de Crestaig i a 
la Mare de Deu de Lluch. Un periodic de Madrid publica “En Marruecos no se ha 
hecho lo que debió hacerse, no se ha obtenido el resultado que se buscaba y no se ha 
conseguido el fin perseguido en un año de lucha, a pesar de los esfuerzos, sacrificios 
y entusiasmo de la nación y del heroísmo que el Ejército ha derrochado. Sangre, 
esfuerzo, sacrificio y dinero poco menos que tirados al mar”. (“Sa Marjal” 29 maig 
1922 pàg.107).

2 de juliol: “Marti Crespi Serra, “Cero”, fadrí de 33 anys, mor de desgracia, E 
Anave am sos músics a sa Festa de la Victoria am so camion den Torrella; i al entrar 
a sa porta d’Alcudia, com era fatuo, tregué es cap i tot es barrám i sa barra li boti 
morint al cap de dues hores”. (“Sa Marjal” 2 julio 1922 pàg.127).

22 de juliol: “Fiestas cívico-religiosas que se celebrarán en esta villa en honor de 
San Jaime i Santa Ana. […] a continuación concierto por la banda municipal que 
dirige don Juan Rian, hasta las nueve. […] los lucidos festejos que proverbialmente 
celebra esta villa por fiesta patronal de San Jaime serán este año realzados por 
una espléndida verbena, que se celebrará el dia 25 en el hermoso y fresco campo del 
“Rapid Sport Club”, la que entre notables atracciones, habrá un baile de salon por la 
Orquestina Mallorca, dirigida por el reputado maestro don Bartolomé Calatayud. 
Vistosos fuegos artificiales, bailes al estillo del pais, habiéndose además montado un 
Restaurant al aire libre cuyo servicio correrá a cargo de un acreditado cocinero.” (“La 
Almudaina” 22 julio 1922).

No trobam informacions de 1923, més que efemèrides a la revista “Sa Marjal”, 
però l’any 1924 es reprenen els comentaris: 

16 de gener de 1924: “A ses completes de Sant Antoni hey ha asistida molt poca 
gent, pues l ’esglesia tantsols s’és posada un poc més de mitja: al terminar no  han 
pegat es crit de viva, en no ser un parey de capverjos ane qui han fet callar: tampoc 
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no han tirat cap coet, fent una economía segurament de més mil pesetes: en camvi es 
frontis de la Sala és estat illuminat am bombilles eléctricas am gran esplendidés: se 
fan bestants de fogarons, alguns de los quals, com el de mestre Jaume Bonnin, era tan 
gros que apenes porían passar pes carré: sa Música ha tocat en es palco de sa Plassa 
fins a les onze de sa nit, i vataquí com apenes s’ha sentit cap gisco ni cap ximbomba, 
perque sa jovenea se passetjava escoltant sa música. Día 17, Ses benehídes de Sant 
Antoni van de lo millor i se recauden 88 duros. Aquets díes passats trobarem un 
document a Palma aont consta que Sant Antoni Vey, que presideix ses benehídes 
desde fa uns 50 anys, per haverló retirat del altar major, sols conta uns 134 anys 
d’exitencia”. (“Sa Marjal” 16 gener 1924 pàg.30).

22 juliol 1924: “Programa oficial de los festejos organizados por el Magnífico 
Ayuntamiento de La Puebla. […] jueves 24, a las cinco de la tarde pasacalles por 
las bandas Municipal y de la Cruz Roja anunciando el comienzo de las fiestas. […] 
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. (“La Almudaina” 22 julio 1924).

22 juliol 1924: “Se fa un pregó en que se prometen 50 pts. a sa dansera que en 
les festes de St. Jaume ballará millor una jota o bolero, conforme s’antiga costum 
pajesa de Mallorca, i 25 pts. a sa baylarina que gonyará el segon premi. El qui 
ha oferit aquets premis és l ’opulent compaisá D. Llorens Torres Cladera [fill del 
notari Torres] que ha vengut de ses Américas a passar un parey de mesos am la seva 
familia. Día 24, Al vespre a sa Plassa maravellosament illuminada se mollen uns 
grans focs artificials preciossims, que agraden molt ferm a la gentada inmensa que 
los contempla embadalida: después toquen ses dues musiquetes que s’han formades 
fa poc de s’única qu’hey havía. Día 25, El decapvespre ve una gentada fora mida 
amb autos i camions, i amb tren que du tal rossegay de cotxos, (devers 15), que té 
necessidat de manar dues máquines, una davant i s’altra darrera: ve tanta de gent 
principalment per veure jugar un partit de futbol entre s’Unió Sportiva” de Mahó i 
“Alfonso XIII” de Palma”. (“Sa Marjal” 22 juliol 1924 pàg.139).

19 de novembre de 1924: “[…]También se acordó que el próximo domingo a las 
nueve de la mañana saldran cuatro comisiones compuestos de tres concejales cada 
una y ennumero de señoritas de esta villa para que vayan por las calles y de casa 
en casa para recoger el dinero que los vecinos tengan a bien dar para tan patriótico 
fin cuyas comisiones seran acompañadas de las dos bandas de Música de esta villa”. 
(AMsaP Sig.73 pàg.145 19 novembre 1924).

30 de novembre de 1924: “Dia 30 de Novembre de 1924, a les tres i mitja de 

la tarde el Clero am Creu alsada, acompanyat de la Vara, de bastanta gent i de la 
música van a la Punta den Capò aònt el Sr. Regent beneyex una Creu nova molt 
hermosa: son padrins els dos jovenets germans D. Juan i Dª. Florentina Bauzá 
Comas: D. Juan Aguiló fe un sermonet apropiedat al acte […] la Creu encare que sía 
posada are du la fetxa del any 1923”. (“Sa Marjal”  30 novembre 1924 pàg.11)12  

El 1925 continuen les referències en la premsa illenca i en la revista “Sa Marjal” 
sobre la participació de la banda de música en abundants esdeveniments: 

9 d’abril de 1925: “Se celebren totes ses funcions propies del Dijous Sant i al vespre 
sa fa sa processó de costum que resulta molt lluída i solemne perque hey asisteis una 
gran gentada i hey toquen ses dues músicas. Dia 10 Divenres Sant, com tot els anys, 
se fan les Tres-Hores i predica les Set Paraules D. Juan Barceló, el Coremer, que am 
molt de silenci i compostura escolta sa numerosa concurrencia. Axí com durant tota 
se vetladaa plou, se fa es Devallament am molt poca asistencia, i sa Processó té que 
fersé per dins l ’Església”. (“Sa Marjal” 9 abril 1925 pàg.80).

21 de juliol de 1925. I, com molts d’anys, els comentaris i la presentació de 
les festes de Sant Jaume: “Como de costumbre, se celebrarán en dicha población en 
honor del patrón de España San Jaime.[…] dia 24, después del recorrido por las 
bandas de música locales anunciando el comienzo de los festejos, a las seis de la tarde 
se celebrarán por la población carreras pedestres y ciclistas con premios en metálico.” 
(“La Almudaina” 21 juliol 1925).

25 de juliol de 1925: “L’Ajuntament restableix sa festa relligiose de St. Jaume 
i predica ses glories del Patró d’Espanya el M.I. Sr. D. Antoni Sancho, Canonge 
Magistral. As  capvespre hey ha un gran partit de futbol, i al vespre altra vegada 
tiren uns focs molt variats, i al entremitj ses dues músiques13 toquen unes pesses molt 
hermoses. Fa un trebolí de vent tan fort que toma en terra dos molins d’aygo. Día 
26, Fins anit no hem sentit ses xeremíes, perque durant els dies anteriors no han 
ballat gens ni mica, i encare es ball va molt fret: segons diven, ses fadrines tenen es 
ball  per una baxesa”. (“Sa Marjal” 25 juliol 1925 pàg.143)

4 d’octubre de 1925: “Avuy diumenge a les onze i mitja s’entrega sa música am 
caxes trempades a la parroquia i acomanya s’Ajuntament per asistir a un Tedeum 
molt solemne. Es el cas que ahir vespre el Sr. Governador telegrafiá an el Sr. Batle 
que l ’Exercit Espanyol el die dos del corrent arribá a Alhucemas i s’apoderá de Axdir. 

12 Es veu que hi va haver una mica de trull abans, però, com es pot veure, finalment es va posar la creu: 
Plenari de dia 10 de novembre de 1923 sig. 73 pág.91 V, on  mossèn Joan Aguiló “Guixó”, solicita per-
miso para levantar una Cruz […] queda sobre la mesa”. 
El 17 de novembre de 1923 sig.73 pàg.93, es diu que “se acordó denegar el permiso, […] podria consti-
tuir una estorbo y un obstaculo para la libre circulación”  

13 Devien ser la banda de música oficial i la de la Creu Roja.
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Hem preguntat a mestre Juan Rian de qui era el pasdoble qu’han tocat avuy i qu’ha 
fet furor, i mos ha mostrada sa partitura que du el nom del autor (¿) que el caba de 
publicar come nou de trinca, i és ben cert que ja fa més de cinquante anys que ja feya 
ses delicias des poble de Manacor: no deim el nom de tal autor (?) perque no li diguen 
lladre”. (“Sa Marjal” 4 octubre 1925 pàg.174).

16 d’octubre de 1925: “Con la mayor solemnidad, y con un júbilo indescriptible 
se ha celebrado en el dia de hoy la fiesta de la raza, en la que han tomado parte 
las autoridades […] los vecinos de la población, empavesando sus fachadas con 
colgaduras y banderas nacionales, que han dado a la fiesta un carácter deslumbrador 
y animado. […] a las nueve de la mañana, la música municipal del señor Rian, 
al son de animados pasa-calles ha recogido de las respectivas escuelas nacionales y 
privadas, a sus alumnos que en marcha de  a cuatro de fondo, con la bandera de su 
establecimiento se han dirigido en correcta formación a la Plaza Mayor”. Es veu que 
el capvespre les corporacions locals, des del “palco” de la plaça Major, prengueren la 
paraula glosant la fe i el patriotisme: “[…] terminó el acto, con vivas a España,al 
Rey, al Ejército y la Directorio, siendo obsequiados las autoridades con un refresco 
en la Casa Consistorial, y con dulces cada escuela, para conmemorar los educandos la 
celebridad del dia”. (“La Almudaina” 16 octubre 1925).

8 de desembre de 1925: “S’acaba la novena i solemnes Coronta-Hores dedicades 
a la Inmaculada Comcepció. El dematí al Ofici hey ha assistit per primera vegada 
i am gran acompanyament de música el nou Ajuntament format pels de l ’Unió 
Patriótica” (“Sa Marjal” 8 desembre 1925 pàg.14).

I així els anys següents de la dècada... 

2 de juliol de 1926: “Mor Juliá Tugores Mir, casat, de 52 anys, de malaltía en 
es fetje, T.s.S. i am funeral de bras major. A s’enterro l ’ha acompanyat sa música 
tocant una marxa fúnebre que solen tocar molt pels infants que és bastant boneta: 
la compongué un tal Llorens Beltran d’Inca, músic de primera des Retgiment de 
Palma, i es per qui serví va ser per ell quant morí are fa uns deu anys”. (“Sa Marjal” 
2 juliol 1926 pàg.127, Necrologia).

24 de setembre de 1926: “Els diaris publiquen aquest altre telegrama: “Madrid, 
23 a las 24. El Alcalde de La Puebla ofreció al Sr. Primo de Ribera un cuadro 
alegórico del pintor Tudela, adquirido por aquel Ayuntamiento, pronunciando un 
vibrante discurso, y aceptando el Presidente el expresado ofrecimiento, distinguiendo 
al Ayuntamiento de La Puebla con un retrato suyo y su autógrafo. Día 28, Devers 
les 4 de la tarde arriba el Sr. Batle que ve de Madrid; a can Fat l ’espera sa música 
i els atlots de totes ses escoles. Els diaris publican aquesta noticia sensacional: “Las 
láminas de la deuda perpetua cuya transferencia sa ha conseguido para la construcción 

de las Escuelas Graduadas, ascienden a la respetable cantidad de unas 350.000 pts. 
nominales”. (“Sa Marjal” 24 setembre 1926 pàg.173).

18 de desembre de 1926: “El Rt. D. Miquel Bonnin Forteza, de 26 anys, die 18 
de dezembre ultim fonc ordenat Sacerdot, fa tretze anys que no havíem tengut cap 
missa nova. l ’Esglesia plena de gent amb asistencia de les Autoridats comensa sa 
missa solemne cantanse sa titulada TeDeum laudamus den Perosi, predica el sermó 
D. Miquel Pomar pre. de Campos. Durant al llarc Besamans se canta el Tedeum 
den Tortell, y acte seguit el novell sacerdot acompanyat de sa familia, Autoridats, 
convidats y músics van a refrescar. A ca l ’amon Miquel Aguiló, Garroví, aont posen 
peus davall taula 115 persones sense contar sa gent de servici: el die siguient de ses 
sobres d’aquest convit encare feren un dinar esplendit per 95 infants. (“Sa Marjal” 
2 gener 1927 pàg.28).

30 de desembre de 1926. A les cinc des capvespre el clergat amb capa i 
bonet, presidit pel Sr. Ecònom i acompanyat per totes les autoritats, reben 
a Can Fat els missioners P. Jaume Rosselló, P. Sebastiá Mudoy i el P. Jaume 
Al·lès i al llarg d’una setmana celebraren la Santa Missió, com comunions 
multitudinàries. (Resum de la crònica que en fa la revista “Sa Marjal”). Es va fer 
una  processó amb “Nostramo patent igual que sa del Corpus, amb asistencia de 
totes ses Autoridats i acompanyamment de sa música. Després qu’ha entrada sa gent 
qu’ha pogut a dins l ’esglesia que suman unes 3.000 persones, el P. Jaume fa el sermó 
final en que fa renovar els Sants proposits de no blasfemar, de no fer balls d’eferrat, 
etc. finalment a can Fat es fá la despedida, amb s’auto del Sr. Batle partexen cap as 
Lluch.”. (“Sa Marjal” 30 dezembre 1926 pàg.28). 

El 1927...
Juny “El próximo jueves celebra le Iglesia la fiesta del Corpus […] suplicamos a 
nuestros feligreses no echen las flores a la Custodia misma sino al suelo; asi evitaran 
los inconvenientes que suelen ocurrir al caer sobre los vestidos de los sacerdotes [ …]14 
Custodia seguida de las Autoridades, Banda de Música […]” (Crònica Parroquial 
1927. Tom I pàg.46.).

24 juny de 1927. “Apróximadamente, el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia D. Pedro Llosas y Badia, acompañado del Delegado Gubernativo D. 
Cosme Parpal. Invitados por el Sr. Alcalde de nuestro Ayuntamiento D. Miguel 
Crespí, cenarán en su domicilio, para emprender esta noche el regreso a Palma. A 
las seis la Banda Municipal dirigida por el Sr. Rian, amerizará la tarde con lo 

14 Aquí la crònica segueix enumerant l’ordre de la processó.
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más selecto de su repertorio, en el palco del Real de la fiesta. De las diez y media 
de la noche hasta la madrugada, nuevo concierto por la Banda citada y disparo de 
un soberbio castillo de fuegos artificialesa por el acreditado pirotecnico mallorquin 
Sr. Frontera de Portol (Marratxi). dia 25 a las cinco de la mañana, Diana por la 
Banda Municipal”. (“El Terruño” No.24 pág.4 ) 24 Julio 1927

A partir de l’any 1928, veim com la revista “El Terruño” agafa el relleu de 
“Sa Marjal”. Igualment trobam les referències habituals de les festes a altres 
mitjans, com “La Almudaina”: 

12 de gener de 1928: “Día 17 del actual, Dios mediante, se celebrará la fiesta 
de San Antonio Abad. Titular de esta villa. […] el panegerico corre a cargo del 
elocuente orador sagrado Rdo. Don Sebastián Grau, Vicario de Génova. La Capilla 
cantará la Misa Pontificalis del Maestro Perosi, que dirigirá el Rdo. Juan Parera 
Sansó15, vicario de esta parroquia. (“La Almudaina” 12 enero 1928).

22 de gener. Comentari de les festes de Sant Antoni a la revista “El Terruño”: 
“(Fiestas de San Antonio) A continuación hubo un animado paseo en nuestra 
Plaza Mayor; pero el fuerte viento reinante, dispersando residuos de las fogatas, 
obligó a que la mayor parate del público, el elemento joven principalmente, buscase 
refugio en los salones de las sociedades locales, en donde había baile de salón. Más 
tarde congregase alrededor de las fogatas gran gentío que, al son de la zambomba 
iba cantando las clásicas canciones. Día de San Antonio, terminados los Oficios 
Divinos, las Autoridades Civiles y Eclesiásticas, precedidas de la Banda Municipal 
se dirigieron a felicitar al Ecónomo D. Antonio Palou, al teniente de Alcalde D. 
Antonio Serra y al vicario D. Antonio Crespí”. (“El Terruño” No.50 pàg.3 22 
gener 1928).

29 de gener. “El lunes, con motivo de celebrarse la onomástica de S.M. el Rey, 
aparecieron can grandes iluminaciones al anochecer, las fachadas de la Casa 
Consistorial, y de la “Unión Patriótica”. Asi mismo se iluminaron también las de las 
Sociedades recreativas “Genio Alegre” y “Dos Leones”. En la Plaza se encendieron 
todos los focos como en los días de fiesta pero el mal tiempo impidió el paseo, teniendo 
que retirarse la Banda Municipal a causa de fuerte viento”. (“El Terruño” No.51 
pàg.3 29 gener 1928).

29 d’abril. “En el campo de Deportes está anunciado para esta tarde, un sensacional 
espectáculo de fuerza super-humana, por el Capitán Bunte, que entre otras cosas, 
debe aguantar sobre su pecho, formando puente humano, nuestra Banda Municipal”. 
(“El Terruño” No.64 pàg.4 29 abril 1928).

15 Un mes després, va morir el vicari Parera. 

9 setembre. “El pasado domingo apareció en el palco de la música la bandera 
que desde tiempo inmemorial sirve para indicar que el paseo de la noche se vera 
amenizado por nuestra Banda Municipal. Más, he aquí que llegó la hora y no 
ostante continuara en su sitio la conocida bandera, los músicos brillaron por su 
ausencia. Después nos enteramos que a causa de haber ido de excursión llagaron un 
poco tarde sin que les fuera posible regalarnos con su repertorio. Pero, ¿ y la bandera 
?”. (“El Terruño” No.83 pàg.3 9 setembre 1928).

16 setembre. “El pasado domingo en Palma  se llevaron a cabo distintos actos para 
homenajear al régimen actual, de La Puebla asistieron unas doscientas cincuenta 
personas. El jueves día 13 en nuestra Plaza hubo iluminación  con paseo que 
amenizó la Banda Municipal disparándose bonito castillo de fuegos de artificio a 
cargo del reputado pirotécnico de Portol Antonio Frontera. Concurrieron al paseo 
muchísimas personas entre las que abundaban el bello sexo”. (“El Terruño” No.84 
pàg.4 16 setembre 1928).

1931-1940
No trobam informacions dels anys 1929 ni del 1930, però sí que en tornam 
tenir algunes a partir de 1931:

23 de juliol. “Programa de los festejos organizados por el Ayuntamiento de esta villa 
con motivo de las tradicionales fiestas de San Jaime. […] dia 24, por la noche gran 
iluminación en la Plaza Mayor; concierto por la Banda Municipal y seguidamente 
disparo de grandes castillos de fuegos artificiales por el acreditado pirotécnico de 
Portol don Antonio Frontera. […] dia 26, a las 4 de la tarde grandes carreras de 
caballos en el hipódromo “Sa Llebre” adjudicándose los premios que determinará la 
Comisión”. (“La Almudaina” 23 julio 1931).

27 de juliol. “[…]Por último el Ayuntamiento acordó por unanimidad declarar 
disuelta la Banda Municipal de Música, y que se de a los instrumentos de la misma 
el destino que corresponda, y proceder a la liquidación de los haberes correspondientes 
quedando cesante desde luego de la misma, y que se notifique este acuerdo al director”. 
(AMsaP Sig.2921 pàg.22  27 juliol 1931).

3 de març de 1932: “Factura de la Casa Banqé por boquillas, clarinetes y un 
bombardino para la Música, de propiedad del Ayuntamiento que importa. 302 pts. 
Otra de la Casa Parramon de Barcelona por un clarinete marca Martin sistema 
Bohem con estuche que importa.  400 pts.

I la corporación acordó  que se satisfagan dichas facturas a favor de sus acreedores con 

VI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA CRONICÓ DE LA BANDA DE MÚSICA DE SA POBLA, DE 1843 A 1992



98 99

cargo al capitulo y articulos Del presupuesto de gastos correspondientes. I por lo que 
afecta a la Banda de Música, en cuanto a instrumental del Ayuntamiento, se acordó, 
que se exija al Sr. Rian, director de la misma, su inventario de los que resulten ser de 
la Corporación”. (AMsaP Sig.2921 pàg.63 V  3 març 1932).

“Programa oficial de las fiestas populares que se celebrarán en esta villa de Sant 
Jaume 1932.

Día 26, al anochecer iluminación general e inauguración del servicio de abastecimiento 
de aguas potables que ha tomado a su cargo la Empresa “Explotaciones Hidráulicas 
SA” con unas Fuentes y Cascadas luminosas que se han instalado en la plaza paseo.

A las nueve de la noche: concierto por el profesor don Juan Rian y disparo de un 
magnifico ramillete de fuegos de artificio por el renombrado pirotécnico de Portol 
soñor Frontera. […] día 25, a las cinco de la tarde, gran acontecimiento deportivo. 
Extraordinario partido de futbol. Selección “Rapid” “Constancia” contra selección 
catalana a base de los notables jugadores Zabala, defensa internacional; Font y Saló, 
del primer equipo del Club Barcelona; Pausas, del Español; Borrás, del Badalona, y 
Piñero, del Cataluña.”

22 de setembre de 1932: “Quince pesetas a D. Gabriel Reynés Torrandell “Revell”, 
importe de un viaje de camiona para acompañar a los músicos al Hipódromo el día 
26 de Julio próximo pasado.” (AMsaP Sig.3411 pàg.10  22 setembre 1932).

23 juliol de 1933: “Programa oficial de los festejos que han de celebrarse. día 24, 
a las cuatro y media carreras en el Hipódromo de “Sa Llebra”, exclusivas para las 
caballerías de La Puebla. día 26, a las tres de la tarde gran concurso de tiro pichón 
[…] la Comisión señalará libremente el número de pichones que habrán de destinarse 
a cada una de las dos tiradas del Concurso […] a las seis de la tarde concierto por 
la Banda municipal de esta localidad, a las nueve y media pran verbena que será 
amenizada por la popularísima Orquestina de Llucmayor”. (“La Almudaina” 23 
julio 1933).  

7 de setembre de 1933: “El martes pasado, a las nueve de la noche, en la entidad 
Unión de Derechas de La Puebla, para conmemorar el triunfo de la candudatura 
de la coalición de derechas, para vocales del Tribunal de Garantías, se organizaron 
varios festejos. La banda de música de la localidad, que con tanto acierto dirige 
don Juan Rian, dió un concierto frente a la entidad. Con tal motivo se reunió 
numerosísimo público que llenaba por completo la calle […]” (“La Almudaina” 7 
septiembre 1933).

“Día 7 del corriente tuvo lugar la conclusión de la Santa Misión de los Padres de 
los Sagrados Corazones. […] Aun más concurrencia había a las tres de la tarde a la 

procesión acompañando la venerable imagen del Crucifico. Asistieron a ella 1.262 
hombres y 981 mujeres, total 2.243, cantando himnos a Jesús y a la Virgen María 
acompañados de la banda de esta localidad que dirige el profesor don Juan Rian 
Cladera.  Las calles por donde había de pasar la procesión estaban alfombradas con 
arrayán. En balcones y ventanas lucían ricos damascos. […]”. (“La Almudaina” 7 
septiembre 1933).

Del 1935 trobam, com és habitual, l’anunci de les festes de Sant Antoni, amb 
presència sempre constant de la Banda: 

15 de gener de 1935: “Día 17 del actual, Dios mediante, se celebrará la fiesta de 
San Antonio Abad, Titular de esta villa. día 17, a las doce, las autoridades, el clero 
y la citada Banda se dirigirán a la Casa Consistorial, donde los tres mayordomos 
les obsequiarán con un lunch. A la una de la tarde, bendición del ganado. A las dos 
y media, vísperas solemnes y procesión, que recorrerá las calles de costumbre, que 
estarán alfombradas de arrayán. A las cuatro y media, carreras de hombres en la 
magestuosa Plaza Mayor”. (“La Almudaina” 15 enero 1935).

I a partir del 36, en plena Guerra Civil, la Banda continua les seves actuacions, 
però ja dins aquest ambient de militarisme, exaltació de la doctrina catòlica 
i posteriorment feixisme dictatorial. Tot i així, veim que hi ha un buit 
d’informacions (i possiblement d’actuacions entre el 36 i el 39, segurament 
causades perquè els músics són al front o tenen altres problemes en què 
pensar...):

15 d’octubre de 1936: “El pasado lunes día 12, festividad de la Virgen del Pilar y 
Fiesta de la Raza, la villa de La Puebla celebró la solemne ceremonia de la bendición 
y reposición de los Crucifijos y Banderas de las Escuelas, asociando dicho acto a tan 
fausta fecha. […] las principales calles y plazas aparecian engalanadas con profusión 
de banderas y colgaduras […] Asistieron también los diferentes grupos de F.E. 
Sección Femenina, Masculina y juvenil, Milicianos y una representación de la Cruz 
Roja con bandera. […] La iglesia parroquial resulto insuficiente para contener al 
inmenso gentío, quedando muchos fieles sin poder entrar, asistiendo a la ceremonia 
desde el exterior soportando la lluvia. […] después de colocados los Crucifijos en 
las diferentes escuelas se dirigió la comitiva hacia la escuela graduada de niños 
[…] mientras los escolares y público todos entonaban los Himnos a la Bandera y de 
Falange. Descubrióse también las letras que daban el nombre de “Escuela Graduada 
Primo de Rivera”, al edificio, arrancadas a raiz de la proclamación de la República. 
El entusiasmo fue desbordante. […] Por la noche en la plaza de la Victoria la Banda 
Municipal que amenizó todos los actos celebrados, dio un variado concierto”. (“La 
Almudaina” 15 octubre 1936).
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16 de gener de 1939: “El día 17 del actual  se celebrará la fiesta de San Antonio 
Abad titular de esta villa. A las 8 fogatas en las calles de la población, a la salida de 
las completas las autoridades, clero y la banda municipal que dirige el profesor don 
Juan Rian Cladera serán obsequiados con un refresco en la Casa Consistorial por los 
mayordomos don Bartolomé Ferragut, don Antonio Serra, don Jorge Company, don 
Francisco Buades y don Martin Seguí”. (“La Almudaina” 16 de Enero de 1939).

1941-1950
I ja en plena dictadura, als anys quaranta continuam tenint poquetes 
informacions...:

16 de gener de 1941: “El día 17 del actual se celebrará la fiesta de San Antonio 
Abad, titular de la villa de La Puebla. […] día 17, a las 2 y media. Visperas 
solemnes y procesión que recorrerá las calles de costumbre que estarán alfombradas de 
arrayán. A las 4 y media carreras de hombres en la Plaza del General Franco”. (“La 
Almudaina” 16 enero 1941).

“Programa de festes de Sant Jaume 1944 . Día 24, a las 17 h. Formidables 
carreras de caballos, en el Hipódromo de Son Corró. A las 20,30 h. Concierto por la 
Banda Municipal y paseo.”

24 de febrer de 1948: “Habiendo conquistado el primer equipo de la U.D. 
Poblense el Titulo de Campeón de Baleares, de la primera categoría regional, 
después de una brillante campaña, la Corporación como homenaje el esfuerzo 
realizado y a los honores alcanzados, por unanimidad acordó: Primero- Cursar un 
telegrama al Presidente de la U.D. D.Francisco Alomar Poquet, que con el equipo 
se encuentra en la isla de Menorca, con ocasión de haberse celebrado el domingo 
último el partido final, expresando a los jugadores, entrenador y directivos la 
felicitación más cordial de este Ayuntamiento, por tal motivo y Segundo organizar 
y costear, para el próximo jueves día de la llegada de los campeones, los siguientes 
festejos: A las once de la mañana, traslado de las Autoridades a la entrada de la 
Villa, para recibir, conjuntamente con el vecindario, al equipo y directivos. A las 
doce, solemne   Tedeum, en la Iglesia Parroquial. A las doce y media recepción en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento, en la que será ofrecido a los homenajeados, una 
copa de vino español. A las dieciseis, Concierto en la Plaza Mayor por la Banda 
Municipal. Y a las ocho de la noche, cena de hermandad, con la asistencia de los 
elementos dirigentes deportivos de la Provincia, jugadores y directives”. (AMsaP 
Sig.4023 pàg.144  24 febrer 1948).

25 d’agost de 1948. “El pasado miércoles 25 del actual (agosto), un grupo de jóvenes 

de Acción Católica en número de 28 emprendieron la marcha hacia Santiago de  
Compostela sumándose a la colosal Peregrinación de la Juventut Española. Despres 
de la Misa celebrada pel Rector Antoni Palou, […] terminado el parlamento del 
Sr. Ecónomo se trasladan los jóvenes peregrinos con las autoridades y gran concurso 
entre vitores y los acordes de la Banda Municipal, a la Estación del Ferrocarril en 
cuya plazuela el Sr. Alcalde pronuncia un elocuente discurso”. (Crònica Parroquial 
Tom III pàg.322). 

27 de desembre de 1949: “Para dar mayor realce a la próxima Festividad de 
Reyes a propuesta del Sr. Alcalde se acordó: Conceder un donativo de cien pesetas 
a D. Jaime Piña Valls para contribuir a los gastos que se ocasionen con motivo de 
la organización de la Cabalgata de Reyes que ha de recorrer las calles de esta Villa, 
y ceder para dicha fiesta la Banda Municipal a fin de que amenice los actos que 
se lleven a cabo. También se acordó: Destinar la cantidad de cien pesetas, para la 
adquisición de juguetes comisionando al Sr.Alcalde para que el dia de Reyes proceda 
a hacer entrega de los mismos a los niños pobres de la localidad”. (AMsaP Sig.4018 
pàg.104  27 desembre 1949).

 26 de setembre de 1950: “En atención a la colaboración que prestaron todos los 
Componentes de la Agrupación Musical de esta Villa a los actos que en honor de la 
Virgen de Lluch e organizaron en Palma cuando su venerada Imagen se trasladó a 
dicha capital, la Corporación accediendo a reiteradas súplicas de los mismos acordó 
por unanimidad: habilitar un crédito de quinientas pesetas que será repartido en 
partes iguales entre todos ellos, en compensación de las molestias y pérdidas de jornal 
que por tal motivo les fueron ocasionados. Tambien se acordó: Gratificar con la 
cantidad de mil pesetas a dicha Agrupación”. (AMsaP Sig.4018  pàg.144  26 
setembre 1950).

26 d’octubre de 1950: “En atención a los servicios que presta la Agrupación Musical 
de esta Villa, y  como retribución a los mismos, la Corporación por unanimidad 
acordó: Aumentar a partir del próximo dia primero de Enero de 1953, en la 
cantidad de mil pesetas la subvención que actualmente abona el Ayuntamiento a la 
citada Agrupación, fijándola en su consecuencia en la suma de dieciseis mil pessetes”. 
(AMsaP Sig.4018 pàg.155 V  26 octubre 1950).

1951-1960

Entrats en la dècada dels cinquanta començam, a poc a poc, a tenir abundants 
informacions i és com si la banda reprengués intensament les seves activitats...

30 de desembre de 1952: “Gabriel Reynés “Revell”, por un viaje en su camión 
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conduciendo a la Agrupación Musical al Oratorio de Crestaix  ppdas fiestas Pascua 
resurrección. 100 pts”. (AMsaP Sig.3942 pàg.149 Comissió permanent. 30 
desembre 1952).

10 de febrer de 1953: “Al objeto de compensar a la Agrupación Municipal de 
esta Villa, las actuaciones extraordinarias verificadas con motivo de las pasadas 
Fiestas de San Antonio Abad y San Sebastián, por unanimidad se acordó conceder 
a la misma un donativo de que seran satisfechas con cargo al Catlo.2º atr.1º del 
vigente presupuesto Ordinario de 1953” (AMsaP Sig.3942 pàg.158 permanent 
10 febrer 1953).

15 de setembre de 1953: “Maria Simó (mado Maria “Ravella”), por un 
desplazamiento a Crestaix con su autocar conduciendo Agrupación Musical Fiestas de 
Pascua”. (AMsaP Sig.3942 pàg.10 V Comissió permanent. 15 setembre 1953).

L’any 1954 resulta molt actiu (o almenys això és el que hem pogut constatar 
en consultar els documents), especialment perquè s’organitza un nou concurs 
de bandes i això genera una abundant documentació.

La Comissió de Cultura i Sanitat recollint la iniciativa del Sr. Batle i altres 
companys del Consistori i avalat per l’opinió de persones de relleu del poble 
convoca un Concurs de Bandes Civils de Mallorca. A continuació, el batle 
manifesta als regidors que seria convenient de dotar la confecció d’uns 
nous uniformes: es designa un crèdit de 20.000 pts. per la confecció de 24 
americanes i les corresponents gorres. Les bases del concurs per a la confecció 
de la roba tenia en compte tots els detalls: tela, folro, etc. La qualitat del 
gènere seria de llana per tal que servís per l’hivern. Hi participaren els sastres 
i botigues de roba del poble i es va adjudicar al comerciant Pedro Aguiló 
Aguiló “Fava”, per un preu de 600 ptes. unitari i l’entrega seria abans del 15 
de juliol16. 

Tota la informació sobre aquest nou concurs de bandes la trobareu en les 
següents referències i pàgines corresponents, tot i que n’introduïm algunes a 
continuació17: 

16 No sabem si al final es feren els uniformes… donat que no es dugué a terme el concurs per falta 
participació.

17 AMsaP Sig.88 pàg.23 actes Cultura i Sanidad 11 març 1954
AMsaP Sig.4018 pàg.48-48 V  17 març 1954 
AMsaP Sig.3942 pàg.65 V No.96  22 abril 1954
AMsaP Sig.3942 pàg.68 No.106  27 abril 1954
AMsaP Sig. 3942 pàg.74 V No.121  18 maig 1954
AMsaP Sig.3942 pàg.79 V-No.140   8 juny 1954

11 de març:  “Comisión de Cultura y Sanidad con asistencia de los Concejales 
D. Antonio Rian, y D. José Alomar Serra precedido por D. Jaime Paricás Serra. 
Teniente de Alcalde. Recogiendo la iniciativa del Sr. Alcalde y de otros compañeros 
de Consistorio avalado por la opinión de varias personas de relieve de esta 
Localidad, los suscritos estiman muy acertado celebrar con motivo de los próximas 
fiestas populares de San Jaime un magno Concurso de Bandas Civiles de Mallorca, 
que atrajera la atención de la isla y la afluencia de forasteros. Este tipo de festival 
se ha celebrado en esta Villa en pasadas ocasiones alcanzando siempre un éxito muy 
risonyero. Estudiada la posibilidad de esta iniciativa la Comisión ha llegado a las 
siguientes conclusiones que como a tales acuerdos propone al Consitorio en adopción: 
Primero. Celebrar un Concurso de Bandas Civiles de Mallorca por la tarde del dia 
24 de Julio de este año. Segundo. Establecer dos categorías de Bandas fijando el 
importe de los premios en cinco mil y tres mil pesetas para el primero y segundo 
correspondientes a las Bandas de primera categoría y en tres mil y dos mil pesetas el 
primero y segundo premio respectivamente las Bandas de segunda categoría más un 
premio de quinientas pts. a la Banda que mejor ejecute un pasodoble. La Corporación 
no obstante acordará lo que estime mas procedente.” (AMsaP Sig.88 pàg.23 actes 
Cultura i Sanidad 11 març 1954 ).  

17 de març: “A continuación de dio cuenta del siguiente: Dictamen de la Comisión 
de Cultura. Recogiendo la iniciativa del Sr. Alcalde y de otros compañeros de 
Consistorio, avalado por la opinión de varias personas de relieve de esta Localidad, 
los suscritos estiman muy acertado celebrar con motivo de las próximas fiestas 
populares de San Jaime un Magno Concurso de Bandas Civiles de Mallorca, que 
atrajera la atención de la vila y la afluencia de forasteros. Este tipo de festival se 
ha celebrado en esta Vila en pasadas ocasiones alcanzando siempre un éxito muy 
lisónjero. Estudiada la posibilidad de esta iniciativa la Comisión ha llegado a las 
siguientes conclusiones que como tales acuerdos propone al Consistorio su adopción: 
Primero-Celebrar un Concurso de Bandas Civiles de Mallorca por la tarde del 
día 24 de julio de este año. Segundo, establecer dos categorías de Bandas fijando 
el importe de los premios en cinco mil pesetas y tres mil pesetas para el primero y 
segundo correspondientes a las Bandas de primera categoría y en tres mil y dos mil 
pesetas el primero y segundo premio respectivamente las Bandas de segunda categoría 
más un premio de quinientas pesetas a la Banda que mejor ejecute un pasodoble. La 
Corporación no obstante acordará la que estime más procedente. La  Puebla a 11 de 
marzo de 1954”. (AMsaP Sig.4018 pàg.48-48 V  17 març 1954 ).

22 d’abril: “Bases Concurso de Música, a continuación por El Sr. Secretario se dio 
lectura a las Bases redactadas por la Comisión de Cultura, que han de regular la 
convocatoria del Concurso de Bandas Civiles de Mallorca, acordado celebrar con 
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ocasión de las fiestas populares de San Jaime. En dichas Bases que constan de 23 
articulos Se establece, además de los premios fijados por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión celebrada El dia 16 de Marzo ppdo. Que se otorgará la cantidad de quinientas 
pesetas a cada una de las Bandas premiadas en concepto de gastos de locomoción y 
mil pesetas cada un  de las Bandas no premiadas también en concepto de gastos 
de viaje. Se impone como pieza obligada para las Bandas de la primera categoría 
la obertura de “Poeta y Aldeano” de Suppe y para las de segunda “En un mercado 
Persa” de Ketelbey. Se fija como plazo de admisión de inscripción hasta el dia 31 de 
Mayo próximo venidero y después de varias disposiciones de carácter formalista se 
establece el régimen de puntuación y calificación de actuaciones señalándose el modo 
de otorgarse los Premios. Terminada la lectura de las antedichas Bases, los reunidos 
por unanimidad acordaron: Prestar a las mismas la aprobación de esta Comisión 
y su difusión por toda la Isla para que puedan ser conocidas de todas las personas a 
quienes puedan interesar”. (AMsaP Sig.3942 pàg.65 V No.96  22 abril 1954).

27 d’abril: “A continuación  hace uso de la palabra el Sr. Alcalde para manifestar 
a los reunidos que por designación del Ayuntamiento se habia consignado en el 
vigente presupuesto un crédito de veinte mil pesetas para atender el pago de la 
confección de uniformes para los componentes de la Agrupación Musical de esta 
localidad. La forma reglamentaria para contratar tal confección es la del Concurso, 
por determinarlo asi el vigente Reglamento de Contratación Municipal. Pero si 
ello ha de llevarse a cabo por tal procedimiento es completamente seguro que dichos 
uniformes no estaran listos para las fiestas Patronales, (25 de Julio próximo) y por 
otra parte, es de completa necesidad su uso en aquellas fechas máxime teniendo en 
cuenta que ha de celebrarse el Concursode Bandas y actualmente los componentes 
de dicha Agrupación carecen de ellos. La solución, a su juicio, seria no invertir 
todo el crédito presupuesto a fin de que el precio global no excediera de las quince 
mil pesetas. Por tal motivo, siendo el número de uniformes a confeccionar, el de 
veinticuatro, podria reducir el precio a base de seiscientas pesetas por uniforme 
estudiándose por tal la americana y la gorra de plato, prescindiendo de la confección 
de los pantalones. De todos modos y con el fin de que la decisión del Ayuntamiento 
fuera siempre imparcial propone al Consistorio la celebración de un concursillo entre 
los sastres y las tiendas de tejidos de la localidad, para contratar la confección de las 
mencionadas prendas. aceptaron los reunidos la sugerencia del  Sr.Alcalde y tras 
breve deliberación acordaron por unanimidad: Primero: convocar un concursillo, 
entre los sastres y tiendas de tejidos de la localidad, para la confección de veinticuatro 
americanas y gorras para los miembros de la Agrupación Musical de la localidad. 
Segundo: aprobar las siguientes Bases con arreglo a las cuales deba celebrarse. La 
licitación: 1º podran tomar parte en el concursillo los sastres de la localidad asi como 
las tiendas de tejidos, 2º para ello presentarán antes de las doce horas del dia 12 

de Mayo próximo venidero, en la secretaria del Ayuntamiento, bajo sobre cerrado, 
una muestra de los generos a emplear (tela, forro, pescal para mangas, do, bocaram, 
palestra y vichy para bolsillos) acompañado de la proposición cuyo modelo se detalla 
al final, reintegrada con póliza de 4,50 pts. 3º el Ayuntamiento pagará por cada 
juego de americana y gorra debidamente confeccionadas la cantidad de seiscientas 
pesetas y adjudicará el concursillo el sastre o bien al comerciante que mejores telas y 
géneros ofresca. La licitación, por lo tanto versará unicamente en la mejor calidad de 
los géneros a emplear. 4º la americana será de forma recta (sin cruzar) con solapas, 
cuatro bolsillos con pliegue, botones metálicos con el emblema musical (una lira) ; 
llevaran charreteras sin fleco con el emblema musical bordado y además un adorno 
el la bocamanga consistente en un cordoncillo plateado. La gorra, de las llamadas 
de plato, llevará también un cordoncillo plateado en el borde y al frente el emblema 
musical bordeado. 5º el adjudicatario del presente concursillo vendrá obligado a 
entregar las veinticuatro americanas y las gorras, debidamente confeccionadas, 
por todo el dia diez de Julio próximo venidero. 6º el Ayuntamiento resolverá el 
concursillo antes del dia 25 de Mayo de este año, y seguidamente se formalizará 
el contrato de adjudicación, siendo de cuenta del rematante los gastos de timbre, 
reintegros etc. 7º, contra la resolución de este concursillo no cabe recurso alguno. 8º 
Por cada dia de retraso en la entrega total de las Prendas confeccionadas el rematante 
satisfará una multa de cincuenta pesetas. 9º, el color de tela del uniforme será gris 
más bien oscuro con tonalidad azul. Dentro de este color y tonalidad los concursantes 
podran presentar las variaciones tengan por conveniente. también podrán presentar 
distintas clases de géneros (forros, sidos, vichys, etc.) pero siempre agrupados por 
trajes. 10º, la tela del uniforme será  de lana para usar en invierno. 11º, a apertura 
de los sobres que contengan las muestras y proposiciones se efectuará ante los Srs. 
Alcalde y secretario del Ayuntamiento en el Salón de sesiones del Ayuntamiento 
en acto público y a las doce horas quince minutos del dia 12 de Mayo. 12º, los 
comerciantes vendran obligados a comunicar al Ayuntamiento puntualmente con la 
proposición y en declaración que incluirán en el sobre cerrado, el nombre, apellidos, 
domicilio y categoría del sastre a quien encargarán la confección de las prendas, 
13º, La proposición se ajustará al siguiente, modelo…. D…. con domicilio en…. de 
profesión…. bien enterado de las condiciones mediante las cuales el Ayuntamiento 
de la Villa de La Puebla saca a Concursillo la confección de veinticuatro americanas 
y veinticuatro gorras de uniforme para los componentes de la Agrupación Musical 
de la localidad, se compromete a confeccionarlos por el precio unitario de seiscientas 
pesetas y para su entrega antes del dia 15 de Julio próximo venidero, empleando en 
dicha confección los géneros cuya muestra o muestras se adjuntan. Las pruebas con los 
interesados se efectuaran precisamente en La Puebla fecha y firma del proponente”. 
(AMsaP Sig.3942 pàg.68 No.106  27 abril 1954).
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18 de maig: “A continuación de orden de la Presidencia el Sr. Secretario dio cuenta 
a los reunidos del expediente instruido con motivo del Concursillo convocado para la 
contratación de veinticuatro uniformes al personal de la Agrupación Musical de la 
localidad, al cual tomaron los comerciantes y sastres que a continuación se expresan: 
D. Pedro Celiá Martorell, D. Bartolomé Morro Salvá, D. Miguel Simó Payeras, 
D. Antonio Barrera Torrens y D. Pedro Aguiló Aguiló. Del exámen de las muestras 
presentadas y de los informes técnicos recabados, resulta que la proposición más 
conveniente a los intereses de la Corporación es la del concursante D. Pedro Aguiló 
Aguiló en particular la tela señalada con el Nº 4014, cuyo apretado tupido y calidad 
la hace superior a todas las restantes. También han causado excelente impresión los 
diversos forros y entretelas ofrecidos. Por los motivos expuestos, los reunidos por 
unanimidad acordaron: Adjudicar el Concursillo antes expresado a favor de D. 
Pedro Aguiló Aguiló, quien tendrá a su cargo, en las condiciones fijadas por esta 
Comisión la confección de las 24 americanas y las 24 gorras de uniforme para los 
miembros de la Agrupación Musical de esta Villa. Notifíquese, con devolución de 
las muestras presentadas, la resolución de este Concursillo a los restantes licitadores; 
únase al expediente, para ulteriores comprobaciones y fiscalización, las muestras 
presentadas por el adjudicatario y formalícese con el, el correspondiente contrato de 
suministro, a cuyo fin se faculta al Sr.Alcalde para su otorgamiento”. (AMsaP Sig. 
3942 pàg.74 V No.121  18 maig 1954).

8 de juny: “Se dio cuenta luego de una certificación expedida por Secretaria, 
acreditativa que el Concurso de Bandas Civiles de Mallorca convocado por este 
Ayuntamiento, solamente había concurrido le titulada “Santa Cecilia” de Porreras. 
En su virtud, y conforme a la Base Nº 23 de las que rigen para dicho Concurso y en 
atención a que no se ha alcanzado la concurrencia mínima prevista, los reunidos por 
unanimidad Acordaron: Declarar desierto el mencionado Concurso; agradecer a la 
mencionada Banda Santa Cecilia la colaboración dispensada a esta Corporación y 
hacer público el presente acuerdo en la prensa de la Isla”. (AMsaP Sig.3942 pàg.79 
V-No.140   8 juny 1954 ).

Però d’aquest any també trobam altres documents i informacions,  a part del 
concurs:

3 de juny: “De común acuerdo con el Jefe de F.E.T. D. Bartolomé Siquier, y el 
Delegado Sindical D. Miguel Pomar y del Sr. Alcalde D. Onofre Pons, los reunidos 
acordaron fijar, en los siguientes números o actos, el programa de los actos a realizar 
D.m. el día 18 de Julio próximo venidero: Por la mañana a las 9 misa y Te Deum, 
en el Templo Parroquial. Seguidamente inauguración de las obras realizadas y en 
fase de iniciación. A las 12 Circuito pedestre, por la tarde a las 5, Partido de Futbol 
a cargo de las Organizaciones Juveniles de la Falange. A las 7, Torneo atlético-

deportivo. A las 9, Concierto en la Plaza de España por la Banda Municipal”. 
(AMsaP Sig. 4018 pàg.170 V_171 3 juny 1954).

8 de juny de 1954. Con referencia al acuerdo de adquisición de instrumentos 
Músicos manifestó el Sr. Alcalde y a sí por unanimidad se acordó: Adquirir 
el requinto de D. Rafael Picó Aguiló por el precio de ochocientas pesetas 
y el trombon del vecino Juan Rian Cladera por el precio de mil doscientas 
pessetes”. (AMsaP Sig.3942 pàg.82 No.144   8 juny 1954).

18 de juny: “Editorial Música Moderna, por las partituras de las piezas elegidas 
para el próximo concurso Bandas Músicas. 212 pts. 

A Jorge Ramis (“matgi”) por dos viajes a Crestaix conduciendo a Los Concejales y 
represetentaciones Romeria Pascual. 100 pts.

Maria Simó, por un viaje de la Agrupación Musical de esta Villa en ocasión de la 
ppda.  Romeria Pascual 100 pts”. (AMsaP Sig.3942 pàg.81 No.142  18 juny 
1954).

13 de juliol: “Visto el expediente instruido para llevar a cabo la confección de varios 
uniformes a los componentes de la Agrupación Musical de esta localidad, y el informe 
del sastre D. Miguel Martorell Riutort, por el cual declara que dichas prendas se 
ajustan a las condiciones del pliego que reguló el Concursillo para contratar su 
confección, la Comisión por unanimidad acordó: dar por recibidas las veinticuatro 
americanas y veinticuatro gorras a que alude el contrato suscrito con fecha 22 Mayo 
último, del industrial D. Pedro Aguiló Aguiló, y su entrega a los citados individuos  
mediante recibo suscrito por cada uno de ellos”. (AMsaP Sig.3942 pàg.90 
V-No.176  13 juliol 1954).

10 d’agost: “Diario de Mallorca, por el anuncio Concurso de Bandas Civiles 
publicado el 13 de Junio 111.55 pts”. (AMsaP Sig.3942 pàg.99 V No.205  10 
agost 1954).

16 de novembre: “En atención a los trabajos extraordinarios realizados por la 
Banda en los pasados Festejos de San Jaime y a que el próximo dia 22 es la Festividad 
de Santa Lucía, la Corporación por unanimida acordó: Hacer un donativo de 
mil pesetas A la expresada Agrupación Musical, para contribuir a los gastos que 
dicha fiesta ocasione a sus Componentes”. (AMsaP Sig.3942 pàg.125 V-291  16 
novembre 1954).

I fins a final de dècada continuen les informacions sobre esdeveniments 
religiosos, compres d’instruments, pagaments de factures, encontres de 
bandes... i apareixen referències en una nova revista poblera, “Vialfás”: 
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3 de juny de 1955: “La Comisión de Cultura y Deportes emitió el siguiente 
dictamen, de cuyo contenido se dio cuenta a continuación: “La Comisión que informa 
ante la necesidad de proveer a la Agrupación de esta Vila, de un instrumento 
músico denominado Onoven, ha realizado las oportunas gestiones para coseguir su 
adquisición, habiendo llegado a su conocimiento de que el vecino D. Gabriel Mir 
Font estaría dispuesto a ceder el que posee por el precio de novecientas cincuenta 
pesetas, y en este sentido tienen el honor de proponerlo al Consistorio”. (AMsaP Sig. 
3942 pàg.170 3 juny 1955).

9 de setembre de 1955: “Al objeto de fomentar la afición musical de los vecinos de 
la Villa, al mismo tiempo que para dar realce a los programas que se ejecutan, el Sr. 
Siquier señala la conveniencia de quitar las banderas que se ponen en el templete 
y sustituirlas por dos carteleras, en donde se anotará el programa a ejecutar por la 
Banda, programa que podrá ser examinado por el Sr. Alcalde, al objeto de prestar 
la aprobación del mismo la vispera del día en que haya de ejecutarse. Y los reunidos, 
conformes en un todo con la propuesta del Sr. Siquier, acordaron: facultaron al Sr. 
Alcalde para que contrate con un carpintero de esta localidad la construcción de las 
indicadas carteleras”. (AMsaP Sig. 3943 pàg.23 V 9 setembre 1955).

28 de setembre de 1955: “Juan Rian, por dos marcos programas musicales y grabar 
el escudo 278 pesetes. (AMsaP Sig. 3943 pàg.30 V 28 setembre 1955).

9 de gener de 1957: “En atención a los buenos servicio prestados por La Banda 
Musical de esta Localidad, por unanimidad se acordó hacerle entrega de un donativo 
de dos mil pesetas que será distribuido proporcionalmente y en atención a sus diversas 
categorías, entre los componentes de la misma”. (AMP Sig.3943 pàg.181 V No.16   
9 gener 1957).

3 de juliol de 1957: “Finalmente se acordó: Que el Concierto de Banda que ha de 
tener lugar el próximo dia veinticinco a las siete de la tarde, sea interpretado por 
la Banda Municipal de Inca, a la cual unicamente deberan facilitarsele medios de 
locomoción y cena, pues a cambio de su actuación la Banda de La Puebla actuará 
ugualmente gratis en Inca, durante las Fiestas de San Abdón y Senen”. (AMsaP 
Sig. 3943 pàg.38 V 3 juliol 1957).

17 de juliol de 1957: “San Jaime. Establecer un intercambio entre la Agrupación 
Musical de esta Villa y la Banda Municipal de dichas localidades, satisfaciendo 
únicamente los respectivos Ayuntamientos los gastos de transporte y mantenimiento. 
A tal objeto se acordó contratar el autocar de la Empresa Reynés de esta localidad 
para el traslado de la Agrupación Musical a Inca el día 28 del actual y por el precio 
de doscientas veinticinco pesetas y al propio tiempo encargar a la Fonda Europa 

veintiocho cubiertos para el día 25 de este mes, al precio unitario de veinte pessetes”. 
(AMsaP Sig. 3943 pàg.44_44 V  17 juliol 1957).

7 d’agost de 1957: “San Jaume. Fonda Europa, por cenas servidas a Banda Musica 
de Inca.  560 (pessetes).” (AMsaP Sig. 3943 pàg.49  7 agost 1957).

10 d’agost de 1957: “La Banda de Música de La Puebla, en ocasión de las fiestas 
patronales de la ciudad de Inca, fue contratada por el Ayuntamiento de aquella 
localidad, la Banda de Música de La Puebla, la cual, en el templete de la Plaza 
Mayor ínquense, interpretó magnífico repertorio”. (“Vialfás” pàg.147 10 agost 
1957).

11 de setembre de 1957: “San Jaime. Posada Vialfás por 27 cenas servidas a 
componentes Banda Municipal de Inca S. Jaume.  1490,40 (pessetes). (AMsaP Sig. 
3943 pàg.59 11 setembre 1957).

14 de desembre de 1957: “Con un tiempo espléndido y una noche serena como 
pocas, ha llegado la fiesta de la Purísima, en que se celebra el “Día de la Madre”. 
El Frente de Juventudes local obsequió a varias señoras de la Villa con ramos de 
flores y una sentida felicitación. Por la mañana, las Autoridades locales e invitados, 
siguiendo tradicional costumbre, asistieron acompañados de la Banda Municipal, 
al oficio solemne que se celebró en el Templo Parroquial”. (“Vialfás” pàg.260  14 
desembre 1957).

14 de gener de 1958: “La Navidad. Un día gris, triste y lluvioso fué este año el día 
de Navidad. La gente, por la mañana, permaneció en sus casas. Los cafés cerraron 
sus puertas al público desde las 13,30 a las 15. esta costumbre fue implantada hace 
unos años. Y nos parece muy bien. El día 26, por la mañana, y con asistencia de 
nuestras Autoridades, se celebraron los divinos Oficios. A los acordes de la Banda 
Municipal la comitiva oficial se trasladó a la Parroquia, regresando después al 
Ayuntamiento. La Plaza Mayor se llenó de gente, vestidos nuevos, caras conocidas, 
saludos, de modo que por unos minutos dejó de ser Plaza, para convertirse en Salón, 
en su aceptación ochocentista. Allí se dieron cita la mayoría de poblenses ausentes.” 
(“Vialfás” pàg.290  14 gener 1958).

22 de febrer de 1958: “El último Domingo y Martes de Carnaval. En la Plaza 
Mayor, el día 18, por la tarde, la Banda de Música local ha amenizado el paseo con 
sus acordes al par que ha invitado al baile de los típicos”. (“Vialfás” pàg.331  22 
febrer 1958).

19 d’abril de 1958: “Pascua de Resurrección. A las 8 de la mañana se celebró solemne 
Oficio, con asistencia de Autoridades, y acto seguido procesión del encuentro. El 
encuentro del Cristo resucitado con su divina Madre, se efectuó, como de costumbre, 
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ante la Casa Consistorial, a los acordes de la Marcha Real, interpretada por la 
Banda de Música”. (“Vialfás” pàg.376  19 abril 1958).

23 d’agost de 1958: “El pasado domingo día 17, como ya es costumbre en esta Villa, 
la Banda de Música inició una tanda de conciertos en la Plaza Mayor, a última hora 
de la tarde. Dichos conciertos se celebrarán todos los días festivos. Hace unos años 
antes de la era motorizada estos conciertos cumplian una misión. Ahora que la gente 
se marcha casi en masa a las playas cercanas, la concurrencia en la Plaza Mayor es 
exigua. Tal vez sería conveniente trasladar estos conciertos a otra época del año más 
propicia”. (“Vialfás” pàg.516 23 agost 1958).

12 de novembre de 1958: “La víspera de la Festividad de la Inmaculada fue 
solemnizada mediante una iluminación extraordinaria y adornos de mirto que 
circundaban la plazoleta del Templo Parroquial. El lunes se celebró Oficio 
Mayor,  con asistencia de las Autoridades, que se dirigieron a la iglesia al 
son de la Banda de Música. Recordamos los tiempos de nuestra infancia en 
los que las iluminaciones y adornos en honor a la Virgen Inmaculada no se 
limitaban simplemente al recinto parroquial, sino que trascendían en la mayor 
parte de comercios y casas particulares. Esta bella costumbre ha desaparecido 
por completo”. (“Vialfás” pàg.611 12 novembre 1958).

12 de novembre de 1958: “El director de la Agrupación Musical de esta Villa 
Sr. Rian interesa de este Ayuntamiento un modesto donativo en metálico para que 
los componentes de dicha Agrupación puedan celebrar la Festividad de su Patrona 
Santa Cecilia. Los reunidos accediendo a lo solicitado por el Sr.Rian acordaron por 
unanimidad conceder a dicha Agrupación un donativo de trescientas pesetas que 
serán satisfechas con cargo a la oportuna consignación de presupuesto ordinario 
vigente”. (AMsaP Sig. 3944 pàg.21 V 12 novembre 1958).

14 de gener de1959: “Tal como estaba anunciado, el pasado día 5, a las 18,30, 
procedentes  de la carretera de Búger, hizo su entrada en esta población la Cabalgata 
de Reyes. Formaban el cortejo más de 30 pajes con pancartas, trompetas, bengalas y 
caballos. Luego desfiló una magnifica carroza, simbolizando un dragón; detrás venían 
SS.MM. los Reyes, quienes obsequiaban a los niños con caramelos. Finalmente, 
cerraba la marcha la Banda Municipal”. (“Vialfás” pàg.636  14 gener 1959).

“Diada de “Cap d’Any”. Como todos los años, el Ayuntamiento asistió a los 
Divinos Oficios que se celebran en el Templo Parroquial, desfilando por la 
calle el son de la Banda de Música. El Rdo. señor Ecónomo don Jaime Vallés, 
subió al púlpito para felicitar a los poblenses y hacerles unas recomendaciones 
para el año que empieza, entre ellas la de que fuesen puntuales a la Santa Misa 
dominical. Seguidamente y ante un profundo silencio dio cuenta, como es 

costumbre, de los nacimientos y defunciones habidos durante el año recien 
terminado”. (“Vialfás” pàg.637  14 gener 1959).

24 de gener de 1959: “Autoridades, invitados y Corporación Municipal en Pleno, 
salió de la Casa Consistorial , para asistir a las “Completas” en honor al Santo 
Patrón. La comitiva al frente de la cual desfilaban los cabezudos, la agrupación 
folklórica “Marjal en Festa”, Banda de Música. Al terminar la ceremonia, de nuevo 
la comitiva regresó al Ayuntamiento, a los acordes de la Banda y bajo una cortina 
de estruendos cohetes. La multitud arracimada invadía el recinto de la plaza, sus 
balcones y ventanas. Acto seguido, en el Templete de la misma se colocó la Banda, 
interpretando luego el baile de los cabezudos, que estos danzaron con general 
regocijo de los espectadores. Luego actuó brevemente “Marjal en Festa”, cosechando 
muchos aplausos, también las “colles de ximbombes” entonaron sus típicas “tonades” 
dispersándose seguidamente por los “fogarons” al igual que los “glossadors” y los 
componentes de la Agrupación folklórica. Un hecho ejemplar: durante toda la noche, 
no se registró un solo incidente”. (“Vialfás” pàg.644 24 gener 1959).

“Día de San Antonio. Por la mañana, las Autoridades asistieon al Oficio, en 
el que predicó el hijo de esta localidad Rvdo. D. Miguel Bonnin. A la salida 
de la Iglesia, las Autoridades, precedidas de la Banda de Música y comparsa 
de cabezudos, se dirigen al Ayuntamiento. Seguidamente, los cabezudos 
bailaron sus típicos bailes en la Plaza Mayor. A eso de las dos, empezó las 
clásicas beneïdes, una nota simpática fueron las “glosses” que recitó l’amon 
Gostí “Florit”. También algunos cantadores de zambomba cantaron “glosses” 
alusivas al Santo y a la Fiesta. Fue un detalle emocionante. Alguien vimos 
con los ojos húmedos. A las 5 de la tarde, salió la procesión y finalmente, en 
la Plaza , tuvieron lugar las “corregudes” y la actuación de “Marjal en Festa”. 
“Gas y Electricidad” tanbién estuvo presente a la Fiesta y nos obsequió con un 
apagón (por fortuna de unos minutos) a eso de las seis de la tarde”. (“Vialfás” 
pàg.650  24 gener 1959). 

21 de febrer de 1959: “El martes de Carnaval. Como en años anteriores, pero 
sin la animación de costumbre, el martes día 10, por la tarde, la Banda Municipal 
amenizó una tanda de bailes mallorquines. Es una pena que esta costumbre se 
eche a perder. Si continua así, el año que viene podrá decretarse oficialmente su 
desaparición”. (“Vialfás” pàg.671  21 febrer 1959).

8 d’agost de 1959: “Fiestas de San Jaime. día 19, en el campo de “Sa fortaleza”, gran 
tirada de pichón, que constituyó un gran éxito de participantes. día 20, “Marjal en 
Festa” actuó en la Plaza Mayor, habiendo su actuación a una altura comparable a la 
de más fama y renombre de la isla. En el capitulo de exposiciones, entre otras,  la del 

VI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA CRONICÓ DE LA BANDA DE MÚSICA DE SA POBLA, DE 1843 A 1992



112 113

novel artista local Tano Pomar. Una novedad la constituyeron este año los conciertos 
nocturnos, en la Plaza Mayor, por la Banda Municipal, los seis conciertos fueron 
muy del agrado de la mayoría y los comentarios generales eran los de que sería desear 
que fueran suprimidos durante el verano los acostumbrados conciertos mientras dura 
el paseo por las tardes de festivos y domingos, trasladándolos a la noche, ya que, de ese 
modo, los verdaderos amantes de la música pueden disfrutar mejor y comodamente 
sentados en las terrazas de los cafés, toda vez que se eliminan los ruidos propios de 
la chiquillería y mozalbetes. Durante las fiestas, la Banda, dio un pasa calles y dos 
dianes”. (“Vialfás” pàg.844  8 agost 1959).

28 de maig de 1960: “El día 12 del presente mes, falleció en su domicilio, a la edad 
de 80 años, el conocido miembro de la Banda de Música de esta localidad e industrial 
tornero, don Antonio Forteza Bonnin (“Torneret”), vdo. De doña Catalina Segura 
Bonnin. Expresamos a su hijo y demás familila nuestra sincera condolencia”. 
(“Vialfás” pàg.1097  28 maig 1960).

1961-1992
Les darreres informacions recollides parlen de les festes i, en deixar-se de 
publicar la revista “Vialfàs”, als llibres de l’Arxiu Municipal trobam bàsicament 
pagament de factures... 

27 de gener de 1962: “Fiestas de San Antonio. Muchos actos se llevaron a cabo: 
mientras, en el cine Montecarlo y en el Teatro Coliseum, “La Peña Artística” y el 
“Moto Club”, se apuntaban sendos éxitos de los que hacen historia. Es asimismo 
obligado mencionar le renovación y aumento en número de 5 los “dimonis”, estrenando 
vestidos y caracterizaciones muy a tono y constituyendo una grata novedad. Día 
de San Antonio, a las 11, abriendo marcha los cabezudos seguidos de la Banda 
Municipal de Música acudieron las Autoridades e invitados, a la Solemnísima 
Misa Mayor en la que el Templo lucía sus mejores galas e iluminación. El Templo 
de hallaba abarrotado de fieles y fue el celebrante, el Muy Ilustre Sr. Doctor D. 
Bartolomé Torres Gost, Deán de la Catedral de Palma e hijo de La Puebla. En 
la Plaza Mayor tuvo lugar acto seguido, un exhibición de bailes de figuras por los 
componentes del grupo de cabezudos. También actuaron ante el público una pareja de 
“xeremies” de Sancellas quienes habían obtenido el primer premio de interpretación 
en el último concurso folklórico de Selva. Por la tarde hubo procesión del Santo con 
asistencia de los Cofrades y terminada la misma, en la Plaza Mayor un festival 
con carreras pedestres, amenizado el  acto la Banda de Música. A continuación, 
exhibición folklórica de parejas infantiles, interpretando típicas”cançons” al son de la 
“ximbomba”. (“Vialfás” pàg.1704  27 gener 1962).

3 de novembre de 1962: “Organizados por el Benemérito Cuerpo  de la Guardia 
Civil, se celebraron diversos actos con motivo de la festividad de la patrona del 
Cuerpo la Virgen del Pilar. Terminados los actos religiosos y con asistencia de la 
Banda Municipal, todos los concurrentes a los mismos, se trasladaron a la Casa-
Cuartel en donde fueron obsequiados espléndidamente con vino español. Por la 
tarde en el recinto del campo “Sa Fortaleza” hubo un espectáculo taurino a cargo 
de aficionados de esta localidad. Por la noche en los jardines del Cuartel tuvo lugar 
un baile de gala que estuvo muy animado hasta primeras horas de la mañana”. 
(“Vialfás” pàg.1926  3 novembre 1962).

Factures diverses: 
“Agrupación Musical sus actuaciones durante el 2º  trimestre de 1966. . . . . 7800 (pessetes)” 
(AMsaP Sig.3946 pàg.51 V-4519 permanent 28 juny 1966).

“Agrupación Musical de esta Villa por sus actuaciones
correspondientes al 1er trimestre 1967.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14100 (pessetes)” 
(AMsaP Sig.3946 pàg.124 V-4167 Comissió permanent 11 abril 1967).

“Agrupación Musical, actuaciones 1er. Trime.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15000 (pessetes)” 
(AMsaP Sig.3947 pàg.76  11 maig 1971).

“Agrupación Musical Actuaciones  1er. Trimestre 1973  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16650 (pessetes)”. 
(AMsaP Sig.3948 pàg.60 V  12 juny 1973).

“Agrupación Musical actuac. 1er trime.1975    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24650 (pessetes)” 
(AMsaP Sig.3948 pàg.31  6 maig 1975).

“Agrupación Musical  actuaciones 4º  trimestre  1979  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   24650 (pessetes)” 
(AMsaP Sig.3949 pàg.185 V  17 juliol 1980).

“A. Musical actuación 3er. trim  1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52000 (pessetes)” 
(AMsaP Sig. secretaria  pàg.11 permanent 18 desembre 1980).

4 de novembre de 1982: “A continuación, dióse lectura a un dictament de la Comisión 
de Hacienda de este Ayuntamiento, por el que se pone de manifiesto la urgente necesidad 
de adquirir un instrumento musical, denominado “Bajo” destinado a la Banda de Música 
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de esta Villa. Dicha propuesta supondrá un gasto de unas 250000 pesetas apróximamente. 
Y los reunidos, tras breve deliberación, acordaron por unanimidad que se proceda a la 
adquisición del citado instrumento musical,  haciendo constar que deberá ser depositado en el 
Ayuntamiento el utilizado hasta ahora”. (AMsaP Sig. secretaria pàg.55 V permanent 4 
novembre 1982).

I continuam amb factures d’uniformes i altres despeses de la llavors Banda Municipal: 

“La Filadora : uniformes compl. Músicos Gost y Picó .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37895 (pessetes)” 
(AMsaP Sig. secretaria pàg.210 V permanent 26 març 1984).

“Pujol viaje autocar Sa Pobla-Lluc  Banda de Música ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 (pessetes)”

A. Musical actuación fiesta “La Beata” en Palma ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17000 (pessetes)”
(AMsaP Sig. secretaria pàg.210 V permanent 26 març 1984).

“Se acuerda por unanimidad incrementar la indemnización por desplazamiento de los 7 
componentes de la Banda Municipal que residen fuera del término de Sa Pobla, en la cantidad 
de 1500 pesetas mensuales”. (AMsaP Sig. secretaria pàg.52 permanent 28 gener 1985).
 
“Los reunidos dan las gracias a la “Caixa de Pensiones” por la ayuda econòmica prestada a la 
“Unión Musical Sa Pobla”, para la adquisición del banderin de dicha agrupación Musical”. 
(AMsaP Sig. Secretaria pàg.61 V permanent 18 març 1985).    

I seguidament les darreres informacions, en la dècada dels 90:

12 de maig de 1991: “Diumenge a las 19h. inaguració de la nova Guardería Infantil 
“Escoleta Uyalfás”, acte públic. Asistencia de les Autoridats Autonómiques, Insular i 
Municipals. “Refresc”. Actuació de: La Banda de Música, Marjal en Festa y Ballada 
Poblera…vos hi esperam”. (AMsaP programa de mà 12 maig 1991).

10 de desembre de 1992: “Seguidamente, previa propuesta formulada por el 2º.Tte. de 
Alcalde Responsable del Área de Cultura, los reunidos acordaron,  por unanimidad, conceder 
a la Asociación ”Banda i Escola de Música de Sa Pobla”, inscrita con el Nº 3 en el Libro 
Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, una subvención de 2.968.000 Pts., al objeto 
de sufragar parte de los gastos que comporta el desarrollo de sus actividades durante el presente 
año; por lo que queda revocado el acuerdo adoptado por esta misma Comisión, en sesión 
ordinaria celebrada el día 7 de Mayo pasado, aprobatorio de la asignación de cantidades a los 
miembros de la Banda Local de Música para el año 1992”. (AMsaP Sig. secretaria pàg.25 
permanent 10 desembre 1992). 

Addenda

I Per acabar, aprofitaré l’avinentesa que parlam de música per recollir informacions 
de dos personatges: Guillem Mas, mestre de música de sa Pobla a mitjans segle XIX 
i “Joan Siquier” ( Joan Vallespir Siquier), cantant de sarsuela que mirà d’obrir-se camí 
en el panorama musical a Milà a partir de la dècada dels anys 20:

Sobre Guillem Mas

“En vista de lo expuesto a ese Ayuntamiento por D. Guillermo Mas18 maestro de 
musica de ese pueblo y en la en su favor alegado por ese cuerpo en oficio del 8 de este 
mes; he venido en autorizarles para satisfacer a dicho Mas de los fondos municipales 
las gratificaciones de 50 ? ó sean 665 reales en una vez. Bajo este concepto podra el 
Alcalde continuar bajo el epigrafe correspondiente del presupuesto  que se redacte 
para el año de 1852 la referida gratificacion á fin de que el interesado pueda percibirla 
desde el dia 1º. de Enero del propio año.

Comunico a V. para su inteligencia y en contestacion á su precitado oficio. 

Dios guia á V.  --- Palma 15 de enero de 1851     firma Juan ----

Alcalde y Ayuntamiento de La Puebla” (Sig..96 any 1851 - correspondència)

“Dia 9 de agosto de 1854 se puso oficio al M.I. S. Exce. Prova de la dimision que 
hizo D. Guillermo Mas al cargo de Maestro de Musica de esta villa en 31 de Julio 
ultimo: La que fue acceptada por mi antecesor en 10 del actual y confirmado por esta 
Corporación en la primera sesion que celebró dia 4 del mismo”. (Sig.199 any 1854 - 
correspondència).

Sobre Joan Siquier

Mossèn Joan Parets ha obert una carpeta sobre Joan Siquier a l’arxiu del Centre de 
Recerca Musical  i m’ha dat ordres que publiqui el que se sap d’ell: 

Joan Vallespir Siquier “Gallet” neix el 17 de maig de 1888, fill d’Antoni Vallespir Rayó, 
de Villacarlos -d’ofici sabater- i Joana Ana Siquier Capó, de Búger. L’empadronament 
de 1924 posa: “Jaume Capellà Fè 50 anys de Campanet, Joana Aina Siquier Capó19 i 
Joan Vallespir Siquier20 de 33 anys hijastro que resideix a Milà-Itàlia.”  Joan visità sa 
Pobla unes quantes vegades, tenia una mercerieta a Milà i, ja de major, es casà amb 

18 Guillem Mas va arribar a sa Pobla devers el 1947.
19 Potser la mare es tornà a casar.
20 Joan a les cartes firma Joan Siquier.
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la dependenta. Una parenta seva ens conta que li envià unes calces de Naylon per 
mediació de Pedro Mascaró21, que formava part de l’equip de futbol de l’Atlètic de 
Madrid, que participà en un torneig de futbol a Itàlia. 22

“Después de pasar unos dias al lado de su familia, el lunes partió para Italia, nuestro paisano 
el conocido industrial D. Juan Siquier, residente en Milán. Aficionado de buena escuela al 
bell canto, pudimos admirar el dia antes de emprender su regreso su potentosa voz de tenor”.  
(El Terruño No.30 pàg.5 1927). Pensam que als 39 anys encara estudiar cant, canta 
un poc...    

Joan Siquier escriu a l’Ajuntament en un parell d’ocasions: 

“24-3-1928.  Sr Alcalde de La Puebla despues de saludarle paso acontarle alguna 
cosa de mivida en esta de Milan como se acordara soy le pensionado en mitat de 
los gastos de viaje por el Ayuntamiento que uste es el presidente, para ampliar los 
estudios de canto en esa de Milan pues en un año que ace que soy aquí e estado 
trabajando y pagandome los estudios mivoz agustado mucho y todas mis condiciones 
para artista lirico como sabra uste mi oficio es zapatero y como que el oficio esta tan 
mal que ay poco trabajo yo no puedo cubrir mis necesidades y menos el canto dada 
la situacion que me encuentro que podia aber debutado este invierno cosa que no 
epodido acerlo por falta de medios por no tener un pequeño apoyo yo pido protección 
al Ayuntamiento de mi pueblo que es el unico que puede interesarse y ayudar a un 
artista de este pueblo que algun dia puede ser una gloria Española y mas orgullo para 
La Puebla por tener una figura en el arte lirico y pido una pequeña pension al que 
para mi es un gran refuerzo con 150 pesetas al mes ya puedo en un año meterme en 
carrera la que en las condiciones que estoy es un gran retraso por no poder atender a 
los estudios por falta de recursos y espero de uste y que todo el Ayuntamiento que se 
interesen por la peticion que ago.

Le mando la cedula personal de inscripcion al Consulado de España en Milan.

S.S.S. Juan Siquier 

Mi direccion Via Sant Antonio No.6 Milano Italia   Mayo 1928”  (Paquet de 
correspondència de secretaria. Ajuntament de sa Pobla)

“3-8-1928.  Sr. Don  Miguel Crespi Alcalde de La Puebla Distinguido señor le 
hago saber que con mucha alegria e recibido su atenta carta que en ella veo como 
una esperanza para poderme abrir camino en el campo del arte lirico, el macnifico 
Ayuntamiento que V. preside es mi unico recurso en mis aspiraciones, desearia que 
se acordarasen de un paisano que lucha y trabaja para llegar a un ideal lo que con mi 

21 Llibre: 80 anys de futbol a sa Pobla 1922-2002
22 Per tant, sabem que l’any 1951 encara era viu...

oficio no pueda hacerlo y por eso me veo en la necesidat de buscar proteccion que el 
unico que me puede ayudar es el Ayuntamiento de mi pueblo sies que tengan interes 
de proteger a un cantante de opera que por falta de recursos no puede abreviar en la 
carrera artistica por falta de una pensión a de una persona que le  ayude.

Dios guarde V. muchos años

  S.S.S.  Juan Siquier

Mi direccion Via Sant Antonio N.6 Presso a Reyes Milano (Italia)” (Paquet de 
correspondència de secretaria. Ajuntament de sa Pobla)

Bibliografia:

Arxiu Municipal de sa Pobla
Llibres de la Comissió Permanent [NOTA: del 1972 al 74 es troben a la secretaria de 
l’Ajuntament]
Bolletí Oficial Balear
“La Almudaina”  
“Sa Marjal”
“El Terruño”
“Vialfás”
“Crònica Parroquial”
“Llibre Història de la Música a Mallorca”  (Ramon Rosselló Vaquer i Joan Parets Serra)
Programes de les Festes de Sant Jaume

Correctora: Joana Maria Sastre Vanrell
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APÈNDIX FOTOGRÀFIC
arxiu fotogràfic: Joan Llabrés
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El patrimoni lingüístic de sa Pobla al 
Diccionari català-valencià-balear.

Estudi, classificació i posada en valor.

 

Cristian Raúl Sánchez Curto1

1. Introducció
La llengua forma part del patrimoni dels pobles i dels territoris i, per extensió, 
de les persones que els habiten, tot constituint el “dipòsit d’un ric patrimoni 
cultural amuntegat segle rere segle”2. 

En aquest sentit, cal considerar que si la llengua és part essencial del patrimoni, 
també ho són les obres que en parlen i, en aquest sentit, el Diccionari català-
valencià-balear d’Antoni Maria Alcover i de Francesc de Borja Moll (en 
endavant, DCVB) ocupa un lloc destacat com a obra cabdal de la lingüística en 
llengua catalana que proporciona un marc excepcional per a investigar sobre el 
patrimoni lingüístic associat a les distintes poblacions i territoris.

Malgrat això, l’extensió del diccionari i la dispersió dels continguts dificulten 
la identificació del capital lingüístic associat a sa Pobla, de manera que el 
coneixement de l’esmentat patrimoni immaterial fa necessària, actualment, 
una recerca exhaustiva.

Amb aquesta conceptualització, el treball analitza cinc aspectes lingüístics 

1 Graduat en llengua i literatura catalanes.
2 Veny 2001: 19.
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diferenciats: lèxic inclòs dins lemes normatius, fonètica, toponímia, 
antroponímia i, finalment, referències i contextualitzacions.

2. Objectius i metodologia
Amb relació als objectius, aquest treball té per finalitat analitzar, classificar i 
posar en valor el contingut lingüístic que el DCVB vincula al municipi de sa 
Pobla.

Quant a la metodologia, l’estudi s’ha realitzat a través una doble via:

a) Metodologia qualitativa. Amb relació al lèxic inclòs dins lemes 
normatius, a la fonètica i a les contextualitzacions, s’ha cercat al DCVB 
la totalitat de les entrades incloses al Diccionari de la llengua catalana 
de l’Institut d’Estudis Catalans i, a continuació, s’han seleccionat els 
continguts del DCVB que fan al·lusió al municipi de sa Pobla. Pel que 
fa a la toponímia, s’hi ha cercat la totalitat dels noms de llocs que el 
Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears identifica a sa Pobla. Quant 
als antropònims, s’ha obtingut la relació de llinatges enregistrats a 
l’IBESTAT3 i a l’IDESCAT4 i, a continuació, s’han cercat al DCVB, 
tot seleccionant-ne els relatius al municipi pobler. 

b) Metodologia quantitativa. A partir de les dades obtingudes mitjançant 
la metodologia qualitativa, se n’han obtingut les freqüències, els 
percentatges i les representacions geogràfiques corresponents.

3. Resultats
Considerant els objectius i la metodologia descrita, els resultats s’han classificat 
en lèxic inclòs dins lemes normatius, fonètica, toponímia, antroponímia i, 
finalment, referències i contextualitzacions.

3.1. Lèxic inclòs dins lemes normatius
Aquest apartat conté els mots, locucions i frases fetes que estan recollits dins 
articles encapçalats per un lema normatiu5.

3 Institut Balear d’Estadística.
4 Institut d’Estadística de Catalunya.
5 En lexicografia, el lema és la unitat que encapçala els articles d’un diccionari, mentre que l’article és la 

informació recollida dins cada una de les divisions del diccionari i que està encapçalada per una paraula 
distinta.

3.1.1. Mots
A continuació s’exposen en ordre alfabètic els mots, simples o composts, que el 
DCVB referencia a sa Pobla.
Admetre6. La tercera accepció d’aquest verb al diccionari és sinònima de rebre 
una cosa sense violència, tot aportant-hi l’exemple d’ús procedent de sa Pobla 
“es martell no admet aquest reclau”, en el sentit que el martell no té prou força 
per rompre el reclau.

Cabota7. La quarta accepció del nom fa al·lusió, en general, a la part situada 
a l’extrem d’una cosa que destaca per ser més voluminosa que la resta. No 
obstant això, a sa Pobla designa, especialment, la part més extensa del tascó8 o 
cuny que és copejada pels picapedrers per a l’extracció dels cantons o carreus9.
Campanar10. En el marc de la indústria tèxtil, la tercera accepció d’aquest 
substantiu designa “cadascun dels dos petits muntants on van les currioletes11 
per fer pujar i baixar les calades12 per anar teixint en el teler”.

Aquest significat està testimoniat a sa Pobla i a la població alt-empordanesa 
de Lladó. 
Capell de fer via13. Dins l’entrada corresponent al substantiu capell, aquest 
mot compost designa el barret que, acompanyat de roba lleugera, es duu 
normalment a l’estiu per anar al camp o a la costa.

Si bé el diccionari referencia el mot únicament a sa Pobla, cal destacar que 
també es localitza a diversos municipis mallorquins, com posa de manifest 
aquesta cançó popular testimoniada almenys a Llucmajor14 i, substituint el 
corresponent topònim, a Campos:

A Llucmajor per ésser més
duen capell de fer via
i es quatre mes bandolers
el se posen cada dia.

6   DCVB tom I, p. 197.
7   DCVB tom II, p. 780.
8   El tascó és l’objecte de fusta o metall de cos triangular que serveix per a obrir cossos sòlids.
9    El cantó o carreu és la pedra tallada de forma rectangular que es destina a la construcció de murs, parets, etc.
10 DCVB tom II, p. 892
11 Petita corriola o politja.
12 Dins l’àmbit del teler, la calada és l’obertura que es forma en passar la llançadora i aixecar-se una part 

dels fils de l’ordit, tot permetent la introducció de la trama a l’altre costat i la progressiva formació del 
teixit (DCVB tom II, p. 831).

13 DCVB tom II, p. 963.
14 Porto-Cristo [Revista]. 1990, novembre, núm. 73, p. 41.
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Carretada15. Amb caràcter general, aquest nom fa al·lusió al conjunt de coses 
que caben dins un carro.
En aquest sentit, normalment, la quantitat de coses que hi caben depèn de la 
capacitat del carro, però en alguns àmbits té un valor prefixat. N’és el cas de sa 
Pobla, on la carretada de cantons o carreus sol estar formada per 9 elements.

Cavallet16. Dins l’àmbit de la indústria tèxtil, una de les accepcions del nom 
designa el conjunt format per una barra de fusta horitzontal col·locada sobre 
una altra vertical, “damunt la qual es posa un cap de l’aplegador17 quan el 
teixidor ha d’ensabonar el fil”.

A part de sa Pobla, el diccionari també testimonia aquest significat a Sineu.

Coll18. Una de les múltiples accepcions d’aquest nom indica, a sa Pobla, la peça 
de ferro que es col·loca a la part inferior del mànec del caveguet per donar-li 
més solidesa.

Culer19. Un dels diferents significats del nom indica el coixinet que, col·locat 
sota la falda, feia apujar la part de darrera d’aquesta peça de vestir. 

A més de sa Pobla, el diccionari també testimonia el mot a Bunyola.

Embocadura20. En el marc de la indústria de la pedra, aquest nom designa a sa 
Pobla el forat de l’escoda21 o del tallant per on passa el mànec.

Enfront d’una pedrera22. Dins l’entrada corresponent al mot enfront, aquest 
nom compost fa al·lusió, a sa Pobla, a cadascuna de les superfícies que es 
formen a la pedrera en extreure les pedres.

Estrenyedor23. Amb caràcter general, aquest nom designa l’eina que serveix per 
a fer més estreta una cosa. Però a sa Pobla i en la indústria tèxtil, el nom indica 
especialment la barra del teler que serveix per a voltar i subjectar l’aplegador del fil.

Marjaler24. Aquest mot designa la persona nadiua de sa Pobla. En aquest 
sentit, cal considerar, en primer lloc, que el mot marjal és sinònim d’aiguamoll 

15 DCVB tom II, p. 1061.
16 DCVB tom III, p. 82.
17 A Mallorca, l’aplegador designa el “cilindre de fusta que va col·locat horitzontalment en el teler, i en el 

qual s’aplega la tela així com es va teixint” (DCVB tom, I, p. 772).
18 DCVB tom III, p. 288.
19 DCVB tom III, p. 839
20 DCVB tom IV, p. 726.
21 L’escoda és una eina de picapedrer semblant a un martell gros, però amb doble tall. 
22 DCVB tom IV, p. 945.
23 DCVB tom V, p. 593.
24 DCVB tom VII, p. 254.

i, en segon lloc, que el topònim sa Marjal designa les terres d’horta de sa Pobla 
situades prop de s’Albufera.
Pastell25. Dins l’àmbit de la indústria de la pedra, una de les múltiples 
accepcions del nom fa al·lusió, a sa Pobla, a la pedra de construcció que equival 
a mig perpany, és a dir, que té uns 40 centímetres de longitud, 40 centímetres 
d’amplada i 20 centímetres de gruix.

Perpany26. En consonància amb l’explicació anterior, aquest substantiu designa 
la pedra de construcció que té uns 80 centímetres de longitud, 40 d’amplada i 
20 centímetres de gruix.

A part de sa Pobla, el diccionari també testimonia el mot a Pollença, Muro i 
Mancor de la Vall.

Pruna domàtiga27. Inclòs dins l’entrada del mot pruna, aquest nom compost 
fa al·lusió a la varietat d’aquesta fruita que és de color groc i que té una forma 
semblant a una tomàtiga.

Punter28. Dins l’àmbit de la indústria tèxtil, aquest nom designa la barra 
inserida a terra que subjecta les calques del teler. En aquest sentit, les calques29 
són els dos llistons que el teixidor manipula amb els peus per a fer pujar i 
baixar els lliços, això és, els fils col·locats al teler de forma paral·lela per a deixar 
passar la trama.

Reveis, es30. En el marc de l’entrada del mot revell, el diccionari indica que a 
sa Pobla el plural del mot revei (normativament, revell) és sinònim dels pares.

Soleta31. Dins la indústria de la pedra, aquest substantiu designa a sa Pobla el 
cap posterior i esmotxat del picassó, això és, el martell gros que serveix per a 
trossejar pedra.

A part dels mots normatius que constitueixen l’objecte d’aquest estudi, cal 
establir que el DCVB també conté mots no-normatius, com ara continal32, 

25 DCVB tom VIII, p. 311.
26 DCVB tom VIII, p. 488.
27 DCVB tom VIII, p. 949.
28 DCVB tom VIII, p. 992.
29 DCVB tom II, p. 841
30 DCVB tom IX, p. 461.
31 DCVB tom IX, p. 996.
32 Una de les accepcions d’aquest adjectiu designa, a sa Pobla, allò que té pràcticament la mateixa alçada que una 

altra cosa, tot proporcionant-ne l’exemple d’ús: “Aquests dos al·lots són continals” (DCVB tom III, p. 447).
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drobir33, rumbo34, rampainó35, saixegor36, xiquetejar37 i xiqueter, -era38, entre d’altres.

3.1.2. Fraseologia
La fraseologia fa al·lusió a les maneres de dir d’una determinada llengua o 
d’àmbit d’ús concret, com pot ser el territori que integra un determinat 
municipi. Dins la fraseologia destaquen especialment les locucions, definides 
com un “grup de mots que té el valor semàntic o sintàctic d’un sol mot”39, i 
les frases fetes, enteses com una “frase que presenta un alt grau de fixació, el 
significat de la qual no pot ésser deduït del significat dels seus components”40.

Atès això, tot seguit s’exposen les locucions testimoniades a sa Pobla que es 
recullen dins articles encapçalats per lemes normatius.

Embarcar oli41. Dins l’entrada relativa al mot embarcar, aquesta locució verbal 
és sinònima a sa Pobla de fer coses extraordinàries.

Fer el carbó42. Inserida dins l’entrada del nom carbó, aquesta locució verbal és 
sinònima de passar el temps i, en aquest sentit, el diccionari localitza a sa Pobla 
l’exemple d’ús “on fas el carbó?”, que demana a què es dedica una persona.

3.1.3. Classificacions
Un cop exposat el lèxic pròpiament dit, resulta útil aportar determinades 
classificacions relatives a l’àmbit material, a la correspondència semàntica amb 
el diccionari normatiu i a l’àmbit geogràfic que comparteix el lèxic amb el 
municipi de sa Pobla. 

33 El diccionari inclou aquesta forma verbal com a variant dialectal d’obrir. A part de sa Pobla, també és 
testimoniada a Alcúdia, Llubí i Manacor (DCVB tom IV, p. 605).

34 Aquest nom es defineix com el carro petit que porta unes matraques a les rodes, de manera que, en mou-
re’s, les fa sonar repetidament. A més de sa Pobla, el diccionari el testimonia a Búger i a Llubí. (DCVB 
tom IX, p. 618).

35 Aquest nom masculí és sinònim de càvec i està referenciat a sa Pobla i a Muro (DCVB tom IX, p. 126).
36 La única accepció d’aquest nom femení designa, a sa Pobla, la set que provoca sensació de cremor 

(DCVB tom IX, p. 676).
37 Aquest verb intransitiu només compta amb una accepció, localitzada a sa Pobla, que és sinònima de 

xafardejar (DCVB tom X, p. 948).
38 Consegüentment, l’adjectiu derivat del verb xiquetejar és xiqueter, -era, amb el significat de xafarder 

(DCVB tom X, p. 948).
39 DIEC 2007: 1044.
40 DIEC 2007: 825.
41 DCVB tom IV, p. 712.
42 DCVB tom II, p. 1019.

En primer lloc i amb relació a l’àmbit material, cal destacar la importància dels 
resultats relatius a la indústria tèxtil i de la pedra, tal com indica la figura 1.

Figura 1. Àmbit material

En segon lloc i pel que fa a la correspondència semàntica amb el significat 
recollit al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, els 
resultats indiquen que, tot i tenir la mateixa forma, el lèxic exposat té, en la 
majoria dels casos, una correspondència parcial o nul·la amb el sentit normatiu, 
tal com posa de manifest la figura 2.

Figura 2. Correspondència semàntica normativa

En tercer lloc i quant a l’àmbit territorial compartit, els resultats posen 
de manifest que el DCVB associa el lèxic exposat principalment a l’illa de 
Mallorca, aspecte que indica la singularitat dels mots exposats amb relació a la 
resta del domini lingüístic, tal com indica la figura 3. 
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Figura 3. Àmbit geogràfic que comparteix el lèxic analitzat amb sa Pobla

3.2. Fonètica
A part del lèxic pròpiament dit, els articles del DCVB també contenen 
informació sobre la fonètica de diversos mots a sa Pobla.

Considerant la fonètica associada als lemes normatius, el diccionari recull les 
pronúncies següents vinculades sa Pobla: ajupir [əʒopí], beure [bówɾə], bullir 
[boʎí], casera [kəzéɾə], cosir [kozí], cruixir [kɾoʃí], dia [dío], enclusa [əŋkɾúə], 
fugir [foʒí], gua [gúə], obrir [oβɾí], orella [oɾə́ə], ovella [əwvə́ə, uvə́ə], palla 
[páə], poder [poɾə́], rave [rávək], soga [sóɣə] i xulla [ʃúə].

Amb caràcter general i a partir de la informació geogràfica consignada al 
DCVB, la figura 4 representa les àrees del domini lingüístic que comparteixen 
les pronúncies esmentades, tot destacant clarament les illes de Mallorca i 
Menorca sobre la resta de territoris i, especialment, sobre Eivissa i Formentera.

Figura 4. Pronúncies compartides amb sa Pobla al domini lingüístic, segons DCVB

Més concretament, la fonètica associada als esmentats lemes normatius permet 
realitzar les observacions següents:

Ajupir43. El diccionari indica que la fonètica generalitzada a Mallorca és 
[əʒupí], si bé a sa Pobla, Alcúdia, Pollença, Sineu i Manacor hom pronuncia 
[əʒopí], tal com representa la figura 5.

Pel que fa a la confusió de o i u àtones en balear, la dialectologia indica que sa 
Pobla, Palma, Manacor, Inca i altres poblacions “mantenen la o en qualsevol 
posició”44, la qual cosa pot explicar la tendència a pronunciar o [əʒopí] en 
comptes de u [əʒupí]. Aquesta característica del vocalisme àton a sa Pobla 
també s’identifica als mots bullir, cruixir i fugir, entre d’altres.

43 DCVB tom I, p. 384.
44 Veny 1982: 82.
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Figura 5. Fonètica comparada d’ajupir a les Illes Balears, segons el DCVB

Beure45. En general, la fonètica generalitzada a Mallorca és [bə́wɾə], si bé a sa 
Pobla, Ariany, Artà, Felanitx, Manacor, Son Servera i Sóller, entre d’altres, el 
diccionari indica que el tancament de la ə tònica esdevé o [bówɾə].

Figura 6. Fonètica comparada de beure a les Illes Balears, segons el DCVB

45 DCVB tom II, p. 469.

Bullir46. Tal com s’ha exposat anteriorment amb relació al verb ajupir, la 
pronúncia de bullir a sa Pobla presenta un canvi de u a o. Segons el DCVB, 
aquest tret del vocalisme àton s’observa igualment a les poblacions mallorquines 
d’Alcúdia, Manacor, Palma, Pollença o Sineu, però també a determinades 
àrees del País Valencià i de la Franja d’Aragó, que pertanyen al bloc del català 
occidental.

Casera47. Abans d’analitzar la fonètica, cal aclarir que aquest nom té dos 
significats associats a Mallorca: en primer lloc, pot designar un rusc d’abelles 
i, en segon lloc, un tancament cilíndric que envolta i protegeix els arbres joves 
de les agressions externes.

Pel que fa a la pronúncia [kəzéɾə], el diccionari indica que aquesta fonètica és 
compartida amb Ciutadella i Ferreries, considerant que a Mancor de la Vall 
alternen les formes [kəјéɾə] / [kəzéɾə].

Figura 7. Fonètica comparada de casera a les Illes Balears, segons el DCVB

Cosir48. Malgrat formar part del català oriental, s’ha comentat anteriorment 
que sa Pobla i altres poblacions mallorquines preserven la o àtona en mots com 
cosir [kozí], obrir, orella i poder, tal com representa la figura 8.

No obstant això, la pronúncia [kozí] no és exclusiva de Mallorca, sinó que 
també és localitza a diverses àrees del català nord-occidental i del valencià.

46 DCVB tom II, p. 733.
47 DCVB tom III, p. 20-21.
48 DCVB tom III, p. 631.
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Figura 8. Fonètica comparada de cosir a les Illes Balears, segons el DCVB

Cruixir49. Pels motius exposats als mots ajupir i bullir, la pronúncia de cruixir 
a sa Pobla, Manacor, Palma, Pollença i Sineu esdevé [kɾoʃí] en comptes de 
[kɾuʃí].

D’acord amb la informació geogràfica recollida al diccionari, la tendència 
u àtona > o àtona observada al mot cruixir també s’observa a determinades 
poblacions del català nord-occidental i del valencià.

Dia50. De manera anàloga al mot beure, la fonètica del nom dia a sa Pobla 
presenta un tancament de la ə en o, tot contrastant amb la pronúncia de la 
resta de les Illes Balears.

Enclusa51. La fonètica d’aquest mot a sa Pobla, [əŋkɾúə], presenta dues 
característiques destacables: en primer lloc, el rotacisme de l en r, i en segon 
lloc, la caiguda de la z intervocàlica, un tret ben comú a Mallorca i Menorca52. 

Fugir53. Tal com s’ha exposat amb relació als mots ajupir, bullir i cruixir, el 
diccionari indica que la pronúncia de fugir a sa Pobla es realitza [foʒí] en 
comptes de [fuʒí].

Segons el diccionari, aquesta conversió de u àtona en o àtona també s’observa 
a Manacor, Palma, Pollença i Sineu, però també a determinades poblacions de 
l’àrea dialectal valenciana, com ara Castelló, Patró i Tàrbena.

49 DCVB tom III, p. 785.
50 DCVB tom IV, p. 395.
51 DCVB tom IV, p. 879.
52 Veny 1982: 89.
53 DCVB tom VI, p. 76.

Gua54. Aquesta variant fonètica del substantiu agulla permet realitzar les 
observacions següents: en primer lloc, hi destaca l’afèresi de la a- inicial i 
en segon lloc, la caiguda de la iodització, que és sistemàtica a sa Pobla i a 
altres poblacions mallorquines55, tal com posa de manifest la pronúncia que 
el diccionari assigna a sa Pobla als mots orella [oɾə́ə], ovella [əwvə́ə] / [uvə́ə], 
palla [páə] i xulla [ʃúə].

Quant a la fonètica comparada, el diccionari indica que la pronúncia gúə 
també es localitza a les localitats mallorquines de Campanet, Porreres i Sóller, 
a Menorca i a les comarques empordaneses de Catalunya.

Obrir56. Com s’ha comentat anteriorment, els estudis de dialectologia 
estableixen que sa Pobla i altres poblacions mallorquines preserven la o àtona 
en qualsevol posició57. A més, cal recordar que aquest fenomen també s’observa 
a determinades àrees del català nord-occidental i del valencià.

Orella58. En aquest cas, la fonètica del mot orella [oɾə́ə] a sa Pobla presenta 
dues característiques ja comentades: en primer lloc, el manteniment de la o 
àtona i en segon lloc, la caiguda de la iodització. 

La figura 9 representa les diferents realitzacions fonètiques del mot a les Illes 
Balears, tot destacant la singularitat de la pronúncia a sa Pobla.

Figura 9. Fonètica comparada d’orella a les Illes Balears, segons el DCVB

54 DCVB tom VI, p. 430.
55 Veny 1982: 84.
56 DCVB tom VII, p. 840.
57 Vegeu cosir, orella i poder.
58 DCVB tom VIII, p. 36.
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Ovella59. Segons el diccionari, la pronúncia del mot a sa Pobla presenta la 
dualitat [əwvə́ə] / [uvə́ə].

A part de la caiguda de la iodització, cal observar que la pronúncia [uvə́ə] 
suposa una excepció a la regla general de la dialectologia segons la qual sa 
Pobla manté la o àtona en qualsevol posició60.

Per acabar, cal destacar que les pronúncies indicades també es realitzen a 
Ciutadella.

Palla61. La fonètica d’aquest nom a sa Pobla, [páə], presenta la caiguda de la 
iodització ja comentada anteriorment. En aquest sentit, cal afegir que, segons 
el diccionari, aquesta pronúncia és compartida amb Sóller i Menorca.

Poder62. La pronúncia d’aquest mot a sa Pobla, [poɾə́], destaca pel manteniment 
de la o àtona, fenomen compartit amb altres poblacions balears i amb 
determinades àrees del català nord-occidental i valencià, i per la substitució de 
la dental ð en la bategant ə, aspecte testimoniat a determinades localitats de 
Mallorca i Menorca.

Figura 10. Fonètica comparada de poder a les Illes Balears, segons el DCVB

Rave63. Malgrat que a Mallorca la fonètica general del mot és [rávə], el 
diccionari indica que a sa Pobla, Sencelles i Menorca hom pronuncia [rávək].

59 DCVB tom VIII, p. 85.
60 Veny 1982: 82.
61 DCVB tom VIII, p. 153.
62 DCVB tom VIII, p. 693.
63 DCVB tom IX, p. 177.

Segons el DCVB, aquesta paragoge o addició final del so –k també té lloc 
a determinades àrees del català central, nord-occidental i rossellonès, així 
com a les poblacions de  s’Alqueria Blanca i es Llombards, a Santanyí, on es 
pronuncia [rávik].

Figura 11. Fonètica comparada de rave a les Illes Balears, segons el DCVB

Soga64. La realització fonètica d’aquest mot a sa Pobla, [sóɣə], presenta les 
mateixes característiques que a la resta del català central.

Xulla65. Davant la fonètica general a Mallorca, la pronúncia d’aquest nom 
presenta la caiguda de la iodització, [ʃúə], fenomen sistemàtic a sa Pobla, 
també observat als mots orella, ovella i palla.

Segons el diccionari, aquesta pronúncia també es localitza a Porreres, Sóller i 
Ciutadella.

3.3. Toponímia
Tenint en compte els noms de lloc recollits al Nomenclàtor Toponímic de les Illes 
Balears (NOTIB), a continuació es relaciona la toponímia de sa Pobla recollida 
al DCVB.

Ca’n Marron66. Amb relació a aquest topònim inserit dins l’entrada del mot 
marron, el diccionari només indica que es tracta d’una possessió situada a sa 
Pobla.

64 DCVB tom IX, p. 975.
65 DCVB tom X, p. 970.
66 DCVB tom VII, p. 264.
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Sobre això, cal observar que el NOTIB recull el topònim amb la forma Can 
Marron, juntament amb el Molí de Can Marron, també a sa Pobla.

Crestax67. En aquest cas, el nom de lloc es descriu com un paratge localitzat 
prop de la vila de sa Pobla, “on hi ha un santuari dedicat a la Mare de Déu”. 
Sobre l’etimologia, s’hi indica que és incerta, però que pot provenir del radical 
cresta més el sufix -atx.

Paral·lelament i a part del topònim pròpiament dit, el NOTIB  hi inclou els 
noms de lloc següents: Crestax Nou (també conegut com Oratori de Santa 
Margalida), Puig de Crestatx i la urbanització de Crestatx, els quals no apareixen 
al diccionari.

Gaieta68. Aquest nom de lloc es defineix únicament com una alqueria situada 
a sa Pobla. Quant a l’etimologia, el diccionari fa derivar el nom de lloc de 
la ciutat italiana de Gaeta, situada a la regió del Laci, sense aportar-hi cap 
justificació addicional.

D’altra banda i malgrat que no es recullen expressament al diccionari, el NOTIB 
hi afegeix els següents topònims relacionats a sa Pobla: Camí de Gaieta, Gaieta 
Gran, Gaieta Petit, Serra de Gaieta i Son Gaieta.

Marjal, sa69. Aquest topònim designa les terres grosses de sa Pobla que se 
situen a prop de s’Albufera, entenent per terra grossa70 aquella que és abundant 
i molt fèrtil. Complementàriament, el diccionari inclou l’adjectiu marjaler, 
-era, que s’aplica a la persona que és nadiua de sa Pobla.

Pobla, sa71. Sobre el topònim que dóna nom al municipi, el diccionari indica que 
constitueix una vila de Mallorca, situada entre Inca i Pollença. Paral·lelament, 
s’hi inclou l’adjectiu pobler, -era72, que s’aplica a la persona o cosa pròpia de sa 
Pobla.

Amb relació a l’origen semàntic, el diccionari defineix pobla com un “espai ocupat 
per cases”, però, també i de manera més específica, com un “nucli de població 
fundat en virtut d’una carta de poblament que concedia certs privilegis” 73.

En aquest sentit i en referència a la fundació de sa Pobla, Joan Dameto –
cronista general del Regne de Mallorca– explica que el rei Jaume II de Mallorca 

67 DCVB tom III, p. 730.
68 DCVB tom VI, p. 120.
69 DCVB tom VII, p. 254.
70 DCVB tom X, p. 251.
71 DCVB tom VIII, p. 683.
72 DCVB tom VIII, p. 685.
73 DCVB tom VIII, p. 683.

(Montpeller, 1243 - Palma, 1311) va ordenar “edificar en una alqueria que 
llamaban Guayhar Alfaz74, una iglesia parroquial debajo de la invocación de 
san Antonio de Viana”75.

Sobre això, l’arquitecte i urbanista mallorquí Gabriel Alomar afegeix que un 
dels motius que determinava la fundació d’aquests nuclis de població era la 
localització dins terrenys de gran fertilitat potencial, com ara “un lugarejo 
llamado Huyalfas, en los cuales se edificaria una nueva ‘puebla’; y el nombre 
genérico, se ha conservado convertido en toponímico: Sa Pobla”76. Malgrat 
això, Alomar matisa que sa Pobla no es pot considerar com una població 
creada ex novo, ja que l’anàlisi del traçat urbà permet pressuposar l’existència 
d’un petit nucli anterior77.

Complementàriament, cal destacar que el DCVB inclou altres topònims del 
domini lingüístic que incorporen la unitat lèxica pobla, amb el mateix origen 
semàntic que el municipi pobler, tal com indica la figura 12.

Figura 12. Distribució geogràfica dels topònims que contenen la unitat lèxica pobla al domini 
lingüístic, segons el DCVB

Finalment, cal destacar que el topònim Uialfàs –que antigament complementava 
el sintagma sa Pobla– no disposa d’una entrada pròpia al diccionari, tot i que 
s’hi fa al·lusió indirectament a la definició de partió, on s’aporta l’exemple d’ús 

74 Segons Rosselló Bordoy, el topònim Uialfàs constituiria una llatinització del sintagma àrab ‘uyûn al-
faḥṣ, amb el significat de les fonts de la planícia (2007: 137).

75 Dameto 1840: 528.
76 Alomar 1976: 52.
77 Alomar 1976: 16.
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següent: “Sobre la partió de la parròquia de Vuyalfàs e del loch de Campanet”78.

Talapi79. El diccionari defineix aquest topònim com una possessió situada 
entre sa Pobla i Muro. Sobre l’origen del mot, s’hi indica que probablement 
correspongui a l’alqueria Athanapi80, citada al Llibre del Repartiment de Mallorca.

Complementàriament, el NOTIB hi afegeix els següents topònims relacionats 
a sa Pobla: Bosc de Talapi, Camí de Talapi, sa Vinya Vella de Talapi, Talapi Dalt 
i Vilar de Talapi.

Velar, es / Vilar, es81. Dins l’entrada del mot velar, el diccionari indica que, a sa 
Pobla i a altres municipis mallorquins, els topònims es Velar o es Vilar designen 
els sementers o extensions de terra que tenen presència de construccions 
megalítiques. Amb relació amb això, el NOTIB només inclou en la actualitat 
el nom de lloc anomenat Vilar de Talapi.

3.4. Antroponímia
Un altre aspecte rellevant del DCVB és la informació relativa als llinatges, als 
territoris a què s’hi associen i a llur etimologia. D’acord amb la metodologia 
exposada, el diccionari associa a sa Pobla els cognoms que es relacionen tot 
seguit.

Arrom82. A part de sa Pobla, el DCVB associa aquest llinatge a les comarques 
catalanes del Barcelonès i d’Osona, així com a Maó i, sobretot, als municipis 
mallorquins d’Alaró, Artà, Capdepera, Costitx, Manacor, Marratxí, Palma i 
Puigpunyent.

Sobre l’etimologia, el diccionari indica que prové de l’àrab ar-rom83, que 
significa “els cristians”. 

Caimari84. El diccionari vincula aquest cognom a Barcelona i, sobretot, a les 
localitats mallorquines de sa Pobla, Campanet, Inca i Pollença, tot destacant la 
presència a Ciutadella de la variant Caimaris.

Amb relació a l’etimologia, el diccionari recorda que el topònim mallorquí 
78 Exemple procedent d’,un document de 1368, consignat al Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana, 

núm. X, p. 265 (DCVB tom VIII, p. 276).
79 DCVB tom X, p. 107.
80 Rosselló Bordoy transcriu Athauapi (2007: 143).
81 DCVB tom X, p. 688.
82 DCVB tom II, p. 32.
83 Considerant la fonètica àrab, Rosselló consigna la forma ar-rūm (2007: 176).
84 DCVB tom II, p. 822-823.

homònim apareix amb la forma Caimaritx al Llibre del Repartiment de Mallorca, 
sense concretar-ne més informació85.

Coc86. Segons el diccionari, aquest llinatge s’associa a les localitats mallorquines 
de sa Pobla i Palma, així com a determinades poblacions de les comarques 
catalanes del Barcelonès, l’Alt Camp, el Baix Penedès, el Berguedà, la Selva i 
el Tarragonès.

Pel que fa al significat, el cognom s’inclou dins la primera accepció del mot, 
que significa cuiner.

Crespí87. A més de sa Pobla i d’altres poblacions mallorquines, el llinatge es 
vincula a determinats municipis catalans i valencians.

Segons el diccionari, Crespí constitueix un nom propí d’home que deriva del 
llatí Crĭspīnus.

Gost88. A part de sa Pobla, el diccionari vincula aquest llinatge a la comarca 
tarragonina del Baix Camp i a la comarca castellonenca de l’Alcalatén, però 
sobretot a la comarca barcelonina del Bages.

Pel que fa a l’etimologia, s’hi indica que a les Illes Balears constitueix una forma 
abreujada d’agost.

Orfila89. A les Illes Balears, aquest cognom s’associa a sa Pobla i als municipis 
menorquins de Maó, Ciutadella i Alaior, mentre que fora de les Illes es vincula 
a Barcelona i València.

Amb relació a l’origen de l’antropònim, el diccionari indica que procedeix del 
nom propi germànic Vulfila90.

Torrandell91. El diccionari associa aquest cognom exclusivament a Mallorca, 
on en destaca la presència a sa Pobla, Alcúdia, Andratx, Llubí i Palma.

Pel que fa a l’etimologia, s’hi explica que és un diminutiu de torrent.

Quant a la distribució territorial, les dades geogràfiques recollides al DCVB 

85 En aquest sentit, Rosselló Bordoy indica que el topònim Caimaritx Laben Leube –jaymāt (?) li-ibn 
Lawba– significa “ales tendes d’ibn Lawba” (2007: 385). 

86 DCVB tom III, p. 241.
87 DCVB tom III, p. 727.
88 DCVB tom VI, p. 350.
89 DCVB tom VIII, p. 41.
90 En aquest sentit, cal afegir que Orfila i Ulfilas són formes llatinitzades del gòtic Wulfila –que en origen 

significa petit llop–, corresponent a un bisbe del gots del segle IV dC (Bennet 1980: 23).
91 DCVB tom X, p. 375.
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posen de manifest que els llinatges esmentats tenen una presència especialment 
destacada a la part central i septentrional de Mallorca, així com a Barcelona i a 
certes comarques interiors de Catalunya, sense menystenir determinades àrees 
del País Valencià , tal com indica la figura 13.

Figura 13. Distribució geogràfica dels llinatges vinculats a sa Pobla, segons el DCVB

3.5. Referències i contextualitzacions

A part de les entrades que vinculen directament un determinat mot o expressió 
a sa Pobla, paga la pena destacar-ne d’altres que hi fan al·lusió de manera 
indirecta, sia dins el lema o dins el cos de l’article.

Búger92. La contextualització del topònim Búger indica que es tracta d’una vila 
situada a vuit quilòmetres de sa Pobla. 

Fer tant de paper com en Palou a sa Pobla. Aquesta frase feta es recull tant a 
l’entrada del mot palou93, com dins l’entrada del mot paper94. 

En el primer cas, s’hi indica que, a Mallorca, la frase feta significa ésser 
desconegut o menyspreat, tot aportant-hi l’exemple d’ús “mirau aquell trapacer 
| qui feya tant de paper | com en Palou a Sa Pobla”.

En el segon cas, s’hi indica que, a Mallorca, la frase feta és sinònima de passar 

92 DCVB tom II, p. 720.
93 DCVB tom VIII, p. 146.
94 DCVB tom VIII, p. 205.

desapercebut i de ser considerat una persona sense vàlua. Des del punt de vista 
formal, s’hi afegeix que la frase compta amb la variant fer tant de paper com una 
bul·la vella, amb el mateix significat.

Senar95. Amb caràcter general, aquest adjectiu indica que quelcom no és 
divisible per dos, tot proporcionant-ne un exemple d’ús procedent d’una cançó 
popular de Mallorca que fa al·lusió al municipi pobler: “Val més tondre que 
filar, | va dir una de Sa Pobla, | i posava es fil en doble | perquè és més fort 
que senar”.

Triat96. A Mallorca i Menorca, una de les accepcions d’aquest adjectiu és 
sinònima de primmirat, difícil d’acontentar. Sobre això, se’n proporciona un 
exemple d’ús procedent d’una cançó popular de sa Pobla: “No sé com li ho he 
de fer | per fer-lo hi que li agrad, | perquè vostè és un triat | com un porc que 
han engreixat | de figues dins un sequer”.

4. Discussió i conclusions
Amb relació a la discussió, cal considerar en primer lloc que, malgrat que el 
DCVB pretén ser un diccionari integral, el lèxic pobler que s’hi recull només 
constitueix una part de la totalitat del patrimoni lingüístic del municipi. 
En segon lloc, cal tenir en compte que la recerca s’ha limitat al lèxic que té 
correspondència amb lemes normatius, tot assumint que l’anàlisi exhaustiva del 
DCVB proporcionaria altres formes no-normatives associades a sa Pobla. En 
tercer lloc, cal afegir que l’estudi presenta una perspectiva sincrònica, definida 
per les dates d’elaboració i publicació del DCVB, la qual cosa provoca que el 
lèxic recollit pugui variar respecte als usos actuals. En aquest darrer sentit, 
aquesta recerca pot servir com a base per a estudis posteriors que comprovin la 
pervivència del lèxic assignat a sa Pobla. 

Pel que fa a les conclusions i amb relació al lèxic pròpiament dit, l’estudi ha 
posat de manifest un total de 18 mots i 2 locucions verbals inclosos dins lemes 
normatius que estan associats a sa Pobla. En aquest sentit, les classificacions 
obtingudes destaquen que una proporció elevada del lèxic pertany a l’àmbit 
material de la indústria tèxtil i de la pedra, que bona part del lèxic té una 
correspondència parcial amb el significat normatiu i que la majoria del lèxic és 
compartit amb la part central i septentrional de Mallorca.

95 DCVB tom IX, p. 820.
96 DCVB tom X, p. 517.
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Quant a la fonètica, s’ha comentat la pronúncia de 18 mots testimoniats a sa 
Pobla, tot relacionant-la amb la fonació d’altres territoris del domini lingüístic 
i destacant les semblances amb la pronunciació de Mallorca i Menorca.

Respecte a la toponímia, se n’han aportat i comentat 7 noms de lloc que el 
diccionari localitza a sa Pobla, amb la valoració que aquesta relació limitada 
només constitueix una mostra dels topònims més destacats als ulls dels 
redactors del diccionari i que no pretén abastar la totalitat dels 340 topònims 
recollits recentment al Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears (NOTIB).

Finalment, i amb relació als antropònims, se n’han relacionat 7 llinatges que 
el DCVB vincula a sa Pobla. No obstant això, cal valorar que els cognoms 
aportats s’han de considerar com una mostra reduïda dels llinatges que tenien 
una presència destacada al municipi, sense pretensió que constitueixin els 
més comuns o representatius. En aquest sentit, els llinatges catalans aportats 
contrasten amb els que, segons l’IBESTAT, tenen una freqüència més elevada 
en l’actualitat, essent els 10 primers: Serra, Crespí, Cladera, Socias, Payeras, Gost, 
Comas, Soler, Pons i Mir.

Per tot això i d’acord amb els resultats exposats, cal concloure que aquesta 
investigació ha analitzat i classificat diversos aspectes lingüístics que el 
Diccionari Català-Valencià-Balear associa a sa Pobla, tot contribuint a la posada 
en valor del patrimoni lingüístic i cultural del municipi.
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Un inventari de 1518 i alguns 
documents del segle XV 

referits a l’alqueria o possessió de Talapi

Maria Barceló Crespí
Universitat de les Illes Balears 

Antoni Mas Forners
Universitat de les Illes Balears

Com és sabut, l’alqueria medieval i, posteriorment, la possessió moderna i 
contemporània de Talapi va ser objecte d’un acurat estudi per part de l’erudit 
pobler Josep Obrador Socies.1 En aqueix documentat treball, l’erudit pobler 
documentava com aqueixa alqueria, que va ser posseïda per una branca de 
la família poblera dels Crespí fins passat mitjan segle XV va acabar essent 
adquirida per un aristòcrata ciutadà, en Domingo Olesa, els descendents del 
qual la posseïren al darrer quart del segle XIX. Es tracta d’una trajectòria 
consemblant a la que seguiren moltes de grans tinences (alqueries i rafals, 
i després possessions) de gairebé tots els termes de la Part Forana: com a 
conseqüència de l’endeutament que arrossegaven, molt de pagesos benestants 
es veren forçats a vendre les seves tinences més importants a l’aristocràcia.  
En altres casos, aqueixs pagesos acomodats aconseguiren ésser considerats 
ciutadans, cosa que feia que disminuís molt la càrrega fiscal sobre les terres que 
tenien als seus municipis d’origen. Espesses vegades aquests nous veïnats de 
1 Obrador Socies, Josep (1985): Huyalfàs (sa Pobla), I.- Alqueria de Talapi, Col·lectiu Jonqueres Veres, sa 
Pobla.
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la ciutat i els seus descendents, que sovint continuaven residint la majoria de 
l’any en el terme d’on provenien, aprofitaren la seva millor situació econòmica 
per adquirir alqueries, rafals i altres terres de pagesos endeutats. 

Es tracta d’un procés que va adquirir magnituds molt importants en alguns 
municipis, sobretot en aquells on el pes del feudalisme era més important 
(és el cas, per exemple, de Santa Margalida i de Calvià) i que habitualment 
tengué molt manco importància en d’altres, part damunt tot en aquells que 
eren territoris de reialenc; és a dir, on el senyor feudal era el rei.2 És el que va 
succeir, per posar-ne un parell de casos, en els termes d’Alcúdia, Campanet i 
sa Pobla. 3 Això no vol dir que en aquests endrets no hi hagués qualque pagès 
endeutat que no li quedàs cap altre remei que vendre les seves terres. Aquest 
va ser el cas dels Crespí d’Huialfàs, com indica, ben encertadament, en Josep 
Obrador.4

En aqueixa comunicació el nostre objectiu és donar a conèixer alguns 
documents, entre els quals destaca un inventari de béns de 1518, que no varen 
ser donats a conèixer per en Josep Obrador en la seva obra i que consideram 
que permeten ampliar el coneixement de la història de l’endret i per il·lustrar 
el procés de despossessió de la pagesia a què abans hem fet referència. Només 

2 Sobre això vegeu els següents treballs: Jover, Gabriel (1994): “La crisi tardomedieval i el desenvolupament 
d’una ramaderia senyorial. Mallorca, segles XIV-XVI”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis històrics, 
Vol V, Barcelona, pàg. 81-100; Jover, Gabriel (1996): “Endeutament, desigualdat econòmica i despossessió 
pagesa. El cas de la parròquia de Petra, 1443-1524”, Recerques, 33, Mallorca, pàg. 9-32;  Jover, Gabriel 
(1999): “Nobleza terrateniente y crecimiento agrario. Mallorca en la segunda mitad del siglo XVI”, Belenguer, 
Ernest (coordinador), Felipe II y el Mediterráneo, vol 1, (Los recursos humanos y materiales), Barcelona, 
pàg. 195-228; Jover, Gabriel (2002): “Ingresos y estrategias patrimoniales de la nobleza durante la crisis del 
seiscientos en Mallorca (1600-1750)”, Fortuna y negocios. La formación y gestión de los grandes patrimonios 
(ss. XVI-XX), Lleida; Jover, Gabriel (2004):  “La depressió baixmedieval als camps mallorquins: la crisi de la 
pagesia benestant i la formació de l’aristocràcia terratinent: 1350-1500”, Història de les Illes Balears, Vol. 2, 
Barcelona, pàg. 155-178; Jover, Gabriel (2012a): “La formació de les possessions i l’expansió cerealícola al 
llevant de l’illa de Mallorca, 1503-1662”, Jover, Gabriel & Pons, Jerònia: Possessions, renda de la terra i treball 
assalariat. L’illa de Mallorca, 1400-1660, Girona, pàg. 121-186; Jover, Gabriel & Morey, Antònia (2003): 
“Les possessions mallorquines: una modalitat d’organització de l’espai agrari i de l’explotació del treball”, 
Congost, R.&Jover, G.& Biagioli, G. (Editors), L’organització de l’espai rural a l’Europa Mediterrània: masos, 
possessions, poderi, Girona, pàg. 127-238; Jover, Gabriel & Pons, Jerònia (2012): Possessions, renda de la 
terra i treball assalariat. L’illa de Mallorca, 1400-1660, Girona; Mas, Antoni (2000): “De pagesos a cavallers: 
l’extracció social i el patrimoni del Cardenal Antoni Cerdà i del Canonge Gabriel Cerdà (segles XV-XVI)”, 
M. Barceló Crespí (editora), Al tombant de l’edat mitjana. Tradició medieval humanista i cultura humanista 
XVIII Jornades d’Estudis d’Històrics locals, Palma, pàg. 437-450; Mas, Antoni (2008): “Endeutament pagès i 
alienació de la terra a Mallorca durant la segona meitat del segle XV: l’exemple del terme de Maria de la Salut”, 
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, nº 64, Palma, pàg. 89-114.

3 Quadrado, José María (1895 [1986]): Forenses y ciudadanos. Historia de las disenciones civiles en Mallorca 
en el siglo XV. Segunda edición aumentada, Palma de Mallorca, pàg. 318. 

4 Obrador, 1985: 23.

transcriurem, pel seu interès evident, l’inventari de béns i ens limitarem a 
comentar la resta de documents.

1.- Talapi, una alqueria dedicada a les activitats pecuàries.

Talapi es dedicava fonamentalment a la ramaderia, sobretot a l’ovina. O 
aqueixa és la impressió que un hom té quan llegeix l’acord o societat que varen 
contreure el 29 de desembre de 1440,5 per temps de set anys, els germans 
Gabriel i n’Antoni Crespí, de l’alqueria de Talapi de la parròquia d’Huialfàs, i 
en Francesc Ribes de Santa Margalida, per temps de set anys. En l’acta notarial 
es detalla que «primerament nós dits Crespins metem en la dita companyia tota 
la alqueria nostre apel·lada Talapi ab tots los arreus de pagesia». Tanmateix, els 
Crespí es reservaven l’ús d’una cambra de les cases, l’empriu a la cuina de 
l’alqueria i una sort de terra per sembrar («exceptat que yo dit Gabriel me atur 
la cambra nova de front ab ma pròpia servitud com ho volré e venir star e ampriu 
en la cuyna. Item més nos aturam per lo temps la sort de terra apel·lada del molí 
per guaretar e sembrar a nostre propi ús»). En el document també es llegeix que 
els dits germans també aportaven a la societat 514 ovelles, entre les quals es 
comptaven diversos mardans, que havien de recobrar quan acabàs la societat 
(«nós dits frares Crespins metem en la dita companyia cinch-centes quotorze 
oveyres en les quals són enteses mardans e squelles e en temps de partió nos 
dits Crespins haiam a cobrar les dites cinch-centes quotorze ovelles en hun 
cantó e tot lo romanent de les dites oveyes levades les cinch-centes quotorze 
bèsties se haia a partir entre nosaltres mig per mig»). Així mateix s’explicitava 
que en Ribes podria dedicar totes les anyelles –les cries d’ovella femelles que 
no havien fet un any— que nasquessen  de Sant Miquel a Nadal («encara més 
yo dit Ribes puch pendre e aturar per nudrigar totes les anyelles qui naxeran de Sent 
Miquel a Nadal»). 

Així mateix, els dits Crespins aportaven a la societat, en les mateixes 
condicions, vuit egües grosses amb tres pollines i un pollí «de aquest any», set 
vaques grosses, tres braus de dos anys i quatre vedells «del any present». En el 
document no s’explicita cap restricció al pasturatge de cap altre bestiar, tret del 
cabrum. En concret es prohibia que el consum de brancam es pogués vendre 
o llogar perquè servís d’aliment d’aquesta casta de bestiar («Item que nengú de 

5 Arxiu del Regne de Mallorca Prot. Not. T-642 f. 122-123.
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nosaltres damunts dits no puixquam vendre ni donar ni alienar les rames a servitut 
naguna de cabrum»).

D’altra banda, també es concretava quina força de treball aportava cada una 
de les parts: «Item yo dit Ribes met e pose en la dita companyia la servitut de ma 
persona e de mos fills Johan, Miquel e Antoni. Item los dits Crespins metem e posam 
en la dita companya per servitut de n’Anthoniet e Pere Monblanch nostre fillastre 
e lo catiu. Emperò que si lo dit Anthoniet Crespí no·y volrà star que yo dit Anthoni 
hi puga tenir e star lo loch de Anthoniet fill seu e axí mateix nós dits Crespins hi 
hauem a metre hun fadrí de la edat del dit Anthoni fill del dit Ribes e vaga per 
aquell dit Anthoniet Ribes». La redacció és certament confusa –no sabríem 
dir quants de treballadors posaven els germans Crespí, ni si un dels fills d’en 
Ribes substituiria el de n’Antoni Crespí– però mostra que la força de treball 
predominant a les tasques agràries de l’alqueria eren els lliures, ja que només 
s’esmenta un sol esclau que, per la manera que és esmentat («lo catiu») fa pensar 
que era l’únic que tenien els dos germans Crespí.

Tot i la dedicació fonamentalment ramadera que suggereix aqueixa quantitat 
de bestiar, a Talapi hi devia haver una extensió ben important de sementers 
dedicats als cereals, atès que s’assenyalava que s’havien de pagar a mitges «tot lo 
lavor que·s farà per tot lo dit temps e totes les messions que·s hauran a fer en conrear 
los béns» i que en Ribes havia de retornar als germans Crespí «tants guarets e 
de tantes reyes e exermats axí com aquells que havíem aquest any sembrats». Per 
llaurar, en Ribes hi aportava dos parells de bous i els dits Crespins altres dos 
parells. Si els Crespins volien augmentar aqueix nombre, en Ribes seria «tengut 
de la miytat» (sic). Això fa pensar que es devien conrar, com a mínim, entre 
seixantena (42,6 ha) i 70 quarterades (49,7 ha).6Així mateix a l’alqueria hi 
devia haver una extensió significativa de vinya, ja que en la societat es fixava 
«que la vinya de la dita alqueria se ha podar, cavar e magencar per cascun any e 
fer cent cinquanta caps de morgons covinents a comunes messions e lo most se ha de 
partir mig per mig levades les aygües que han a servir per a les companyes».

Els beneficis de la companyia o societat anaven a mitges («que tot lo guany e 
profit que Deus darà en los fruyts de la dita companyia sia partit entre nós mig per 
mig») però, a més, en Ribes havia de pagar una renda anual de 55 lliures als 

6 Estimacions duites a terme d’acord amb els càlculs fets servir a Jover, Gabriel & Mas, Antoni & Soto, Ricard 
(2002): “Feus, reserva senyorial i esclavitud. Mallorca a la segona meitat del segle XIV”, Control social i 
quotidianitat. III Jornades sobre sistemes agraris, organització social i poder local als Països Catalans, Lleida, 
pàg.141-180.

germans Crespí, que podem considerar elevada, si tenim en compte que els 
poblers ja ingressaven la meitat dels beneficis («Yo dit Ffrancesch Ribes son (sic) 
tengut de dar e pagar a vós ja dits Crespins per cascun any dels dits set anys per 
loguer e pensió de la mia part de la companyia cinquanta-cinch lliures de menuts»). 
(…).. Així mateix s’indica que «que tot lo guany e profit que Deus darà en los 
fruyts de la dita companyia sia partit entre nós mig per mig».

2.- La venda de Talapi de 22 de maig de 1480.

En Josep Obrador ens informa que, en una data indeterminada, el posseïdor 
de l’alqueria, en Francesc Crespí, havia aconseguit el títol de ciutadà i que 
l’havia alienada –ignoram en quines condicions— a en Francesc Coll, que 
no va poder respondre dels seus deutes i la va haver de tornar als seus antics 
posseïdors, atès que no va poder pagar 100 lliures a en Francesc Crespí.7  Però, 
pel que sabem, el 22 de maig de 1480 l’alqueria no era del ciutadà Francesc 
Crespí, sinó dels seus cosins Nadal i Pau Crespí, de sa Pobla i dels seus nebots 
(«dictorum Natalis et Pauli ex fratris nepotes») Carles Crespí, Llorença, 
muller d’en Joan Perelló d’Inca, i «Lionor», muller de n’Antoni «Guixa» de  
l’esmentada localitat,8 que aqueix mateix dia la varen vendre a l’honorable 
Domingo d’Olesa, ciutadà de Mallorca. En l’acta notarial s’indica que els 
primers venen al segon una alqueria i possessió que tenen en alou franc a 
la parròquia d’Huialfàs anomenada Talapi. L’esmentada possessió i alqueria 
alodial confrontava, d’una banda, amb la comuna de la parròquia d’Huialfàs, 
de l’altra banda amb la possessió d’en Jaume Sartre anomenada Beniaco, d’altra 
part amb l’alqueria d’en Bernat Figuerola anomenada Vinagrella, d’altra part 
amb l’alqueria d’en Miquel Genovard, d’altra part amb el rafal del magnífic 
Ramon Vivot, cavaller, que havia estat de l’honorable Bartomeu Albertí, 
doctor difunt, amb sorts de terra dels hereus de n’Antoni Crespí, difunt, 
d’altra part amb el rafal d’en Pals que posseeix n’Antoni Payeras de Campanet, 
d’altra part amb terres d’en Joan Tartre, de la dita parròquia, i amb el rafal 
«Monay» del venerable Martí Torrent i amb les quarterades i sorts d’alguns 
pobladors d’Huialfàs entre les quals hi ha dues sorts dels venedors que no fan 
part d’aquesta venda, i amb la sort de terra anomenada les Bisbals que no és 

7 Obrador, 1985: 22-23. 
8 ARM Prot. Not. T-815 f. 23-24v.
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posseïda per ningú.9 El preu, llegim en el document, són 1.080 lliures que els 
compradors han de dedicar a redimir els censos que graven l’alqueria, sense 
dany seu ni tampoc del venerable Francesc Crespí ciutadà de Mallorca, que 
està obligat al pagament de part d’aquests censals. 

Els censals que gravaven l’alqueria10 (no se n’indica la data de pagament) eren 
els següents:

a.- 20 lliures i 16 sous que rep el venerable Pere Font «civis Maioric. in 
parrochia de Muro domiciliatus». S’indica que, de les 20 lliures i 16 sous, en 
Francesc Crespí «civis Maioricarum cognatus sive consobrinus nostri» estava 
obligat a pagar-ne 2 lliures i 8 sous.

b.-16 lliures que reben els honorables Bernat i Miquel Berard germans, 
ciutadans de Mallorca.

c.- 16 lliures (altres) que rep el venerable Antoni Parera.

d.- 7 lliures que rep el venerable Nicolau Espanyol, de les quals està obligat a 
pagar-ne la meitat el venerable Francesc Crespí. 

e. - 16 sous que són aniversaris de l’església parroquial de Muro.

f.-3 lliures que rep el venerable Francesc Font «civis Maioricarum (estès) 
domiciliatus in dicta villa de Muro».

S’afirma que els dits censals sumen 63 lliures i 12 sous, que valen 795 lliures 
«iuxta morem patrium centum videlizet solidorum pro quolibet morabatino». 
Es fa constar que d’aqueixa venda s’exclouen les 3 lliures que presta als venedors 
en Joan Serra de la pobla d’Huialfàs, sense perjudici de l’esmentada venda.

9  «quandam alchaream et possessionem nostram alodialem unam cum alodio juribus et adempriviis eiusdem 
quam habemus et possidemus in termino parrocie de Huyalfas vocatam Talapi. Et affrontatur tota dicta 
possessio et alcharea alodialis ex una parte cum comuni dicte parrochie de Huyalfàs et ex alia parte cum 
possessione Jacobi Sartre (sic) vocata Beniaco et ex alia parte cum alcharea  Bernardi Figuerola vocata Vi-
nagrella et ex alia parte cum alcharea Michaelis Genovard et ex alia parte cum rafallo magnifici Raymundi 
Vivot militis qui fuit honorabilis Bartholomei Alberti doctoris quondam et cum sortis terris heredum 
Anthonii Crespí quondam et ex alia parte cum rafallo d’en Pals quem possedit Anthonius Payeres de Cam-
paneto et ex alia parte cum terris Johannis Tartre dicte parrochie et cum rafallo Monay venerabilis  Martini 
Torrent et cum quarteriatis sive sortibus nonnullorum populatorum de Huialfàs inter quas sunt due sortes 
terre nostre que non comprehendentur in hac vendicione et cum sorte terre vocata les Bisbals que nunc a 
nemine possidentur» (ARM PN T-815 f. 23-23v).

10 Els censals consistien en el pagament d’una quantitat fixa anual que no es descomptava del capital total del 
deute, que per eliminar-se s’havia de pagar íntegrament o, si així s’havia estipulat, es podia dur a terme en 
fraccions.

Hem calculat el capital de cada cens, cosa que ens ha permès confirmar que els 
càlculs que apareixen en l’acta notarial eren correctes (en documents d’aquest 
tipus no hi manquen les errades) i, de més a més, que   l’endeutament en forma 
de censals que gravava Talapi era molt important (el 73% del preu de venda de 
l’alqueria o possessió).

Creditor censalista total
(lliures)

capital que s’havia de 
pagar per llevar el deute 

censal (lliures)
Pere Font, ciutadà de Mallorca 
domiciliat a la parròquia de Muro 20,8 260
Bernat i Miquel Berard, germans, 
ciutadans de Mallorca 16 200
Antoni Perera, venerable 16 200
Nicolau Espanyol, venerable 7 87,5
Església parroquial de Muro 0,8 10
Francesc Font, ciutadà de Mallorca 
domiciliat a la Vila de Muro 3 37,5
TOTAL 63,6 795

S’ha de fer notar que els drets dels venedors com a posseïdors de Talapi eren 
objecte de discussió per en Francesc Coll, que encara hi continuava habitant 
(«illa questione que ducitur inter dictos venditores ex una et Franciscum Coll in dicta 
alcharea impresenciarum habitantem ex altera»), situació que es degué perllongar 
mentre no es va dictar sentència definitiva.

Una altra acta notarial del mateix dia –el 22 de març de 1480— ens permet 
conèixer que aquests no eren els únics deutes que tenien els venedors. En 
aqueix document en Nadal i en Pau Crespí, d’una banda,  i en Francesc Crespí, 
ciutadà de Mallorca, de l’altra, arribaren a un acord segons el qual els primers, 
que reconeixen que el segon, el seu cosí Francesc Crespí, va bestreure doblers 
en nom dels dos germans per diversos conceptes. Entre aquests s’assenyalen les 
despeses del plet que portaven amb en Francesc Coll, habitador de l’alqueria 
Talapi, abans dels dits germans («certa litte que inter nos ex una et Franciscum 
Coll nunc in possessionen de Talapi olim nostra habitantem»), especialment 
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100 lliures i els interessos de aquelles degudes al venerable Francesc Font, 
ciutadà de Mallorca, domiciliat a la vila de Muro. Els uns i l’altre arribaren 
a un acord, qual el primer es comprometen a pagar 150 lliures a l’esmentat 
Francesc Crespí. D’aqueixa quantitat, 125 lliures les pagaria en Domingo 
d’Olesa i la resta l’havien de pagar els venedors d’allò que obtenien amb de la 
venda de Talapi.11  

El plet entre els Crespí i en Francesc Coll es degué perllongar encara 
alguns mesos, atès que no va ser fins al 18 de setembre del mateix any que 
en Domingo Olesa va prendre possessió efectiva de l’alqueria.12 Dos dies 
després en Francesc Coll, a fi de respondre dels deutes que tenia amb els 
creditors censalistes de Talapi («pro solvendis nonnullus quas debeo peccunie 
quantitatibus creditoribus censualistis alcharee de Talapi site in dicta parrochia 
pensionibus que ceciderunt temporibus retrolapsis quibus in dicta inhabitam 
in dicta alcharea») va vendre a en Domingo d’Olesa, ciutadà de Mallorca, 
totes les seves ovelles que tenia en l’esmentada alqueria («quas habeo et teneo 
in dicta alcharea») per 136 lliures i 9 sous, a raó de 9 sous i 8 diners per 
cada ovella «cum turnis sive adops uti vulgo habet usitatis». Així mateix li 
va vendre deu toïssos («tuhiços») per tres lliures, a raó de 6 sous per cada 
«tuhiç». En Domingo Olesa es comprometia a pagar aqueixes quantitats als 
creditors.13  En definitiva, en Francesc Coll mirà de conservar Talapi tot el 
temps que pogué, però els deutes li ho feren impossible. I els Crespí, que potser 
n’accediren a la possessió com a responsables subsidiaris del deute acumulat, 
miraren de desfer-se’n ben aviat per escapolir-se del pagament dels censals, 
que passaria a ser responsabilitat del ciutadà Domingo Olesa, que el va anar 
duent a terme de manera progressiva.14 

11 ARM PN T-815f. 24v-25v
12 Obrador, 1985: 23.
13 ARM Prot. Not. T-815 f. 47-47v,
14 Coneixem, per exemple, que el 8 de febrer de 1482 els germans Bernat i Miquel Berard, germans, ciutadans 

de Mallorca, reconeixien haver rebut d’en Domingo d’Olesa, present, i d’en Jaume d’Olesa, absent, ciuta-
dans de Mallorca, posseïdors i senyors de l’alqueria de Talapi, i l’alou d’aquests, a la parròquia d’Huialfàs, 
que havien comprada a en Nadal i Pau Crespí, germans de la dita parròquia, i a d’altres, el 22 de març de 
1480, 200 lliures per la quitació de 16 lliures censals sobre l’esmentada alqueria (ATM Prot. Not. 864 f. 
12v-13v)

3.- L’inventari de Talapi de 8 de juny de 1518

El dissabte dia 17 d’abril de 1518 s’aixecà inventari dels béns del comprador 
de Talapi, el ciutadà Domingo d’Olesa per part del notari Martí Terrers i a 
instància de la seva vídua Margalida, usufructuària, i del seu fill, Rafel d’Olesa, 
l’hereu. Es tractava d’inventariar només la casa de Ciutat que se situava al barri 
de l’Almudaina.15  Gairebé dos mesos després, el 8 de juny, es feia recompte 
de la seva possessió de Talapi al municipi de sa Pobla pel que fa al casat com a 
continent però també al contingut d’objectes i instrumental així com el bestiar 
i, fins i tot, els esclaus i borts. Domingo d’Olesa pertanyia a una de les famílies 
més interessants, des del punt de vista cultural, de la segona meitat del segle 
XV i de la primera meitat del segle XVI. Bona part dels membres d’aquesta 
nissaga participaren de la nova sensibilitat que propiciava l’humanisme i el 
renaixement.16

Pel que respecta a l’inventari dels béns ens limitarem a comentar que 
l’endeutament censal s’havia reduït de manera més que significativa respecte 
de 1480, atès que únicament sumava 18 lliures censals. I encara més: resulta 
versemblant pensar que un dels censos  que es consignen, el més important, de 
16 lliures («és tenguda per los aniversaris de la sglésia de Muro a cens de XVI 
lliures cascun any») era en realitat només de 16 sous; és a dir, de 0,8 lliures. Així 
ho suggereix que en el document de venda de 1480 es consigni un censal de 
16 sous als aniversaris de l’església parroquial de Muro («Item illos sexdecim 
solidos censuales qui fiunt anniversariis ecclesie parrochialis de Muro»). 17 

Així mateix, volem remarcar que s’havia produït una reducció de l’activitat 
pecuària respecte de 1440. Ho fa pensar, d’una banda, el fet que en la societat 
de la primera data hi hagués a l’alqueria 514 ovelles, a les quals s’havien 
d’afegir les anyelles que nasquessen entre Sant Miquel i Nadal, i que en 
l’inventari de 1518 només hi apareguen 309 ovelles i 70 anyelles.  D’altra 
banda, també ho suggereix el fet que en l’alqueria hi residissen,  a part del 
majoral –i segurament, de la seva família— un total de sis esclaus (dues dones 
i quatre homes, un dels quals bord) i que a les cases hi hagués una cambra dels 
missatges, cosa que indica que, en determinades èpoques de l’any, es contractava 
mà d’obra assalariada, cosa que se solia fer en temps de segar i batre. D’altra 
15 ARM, Prot. T-498, f. 119v-131r.
16 Barceló Crespí, Maria; Ensenyat Pujol, Gabriel (2000): Els nous horitzons culturals a Mallorca al final de 

l’Edat Mitjana, Palma, pàg. 66-74.
17 ARM Prot. Not. T-815 f. 24.
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banda, el nombre, ben elevat de cambres i estances (sala, cambra del cap de 
l’escala, recambra, porxos (o menjador vell), celler, casa del carbó, botiga del 
blat, rebost, dispensa, cuina, casa del molí, cambra del majoral, cambra dels 
missatges, cambreta de l’entrada) suggereix que les cases havien estat objecte 
d’una remodelació significativa per part de Domingo Olesa i que, ja aleshores, 
les havia convertit en una de les principals cases de possessió de sa Pobla.

1518, juny, 8.- Inventari del casat de la possessió de Talapi (sa Pobla)18

«Post modum autem die martis VIII mensis junii anno predicto accessi ego 
dictus notarius in possessionem de Calapi (sic) dicte hereditatis et ibidem 
applicato in presencia dicti magnifici Nicolai Berard et Antonio Parello 
de Muro de Castell Lubi testium ad hec vocatarum continuando dictum 
inventarium fuerunt reperta bona sequensia:

Item una possessió anomenada Calapi (sic) situada en lo terma de la parrochia 
de la Pobla tenguda sots alou [en blanc]. Més havant és tenguda a cens de tres 
liures cascun any pagadores en la festa de Nostra Dona de mars als hereus d’en 
Joan Font, més havant és tenguda per los aniversaris de la sglésia de Muro a 
cens de XVI lliures cascun any pagadores en la dita festa la quall possessió lo 
dit deffunct comprà dels Craspins de la Poble. E affronta de huna part ab la 
possessió d’en Miquell Genovard de Muro e de la altra part ab la possessió d’en 
Vicens e (…) Figuerola de Muro e de altre part ab la possessió d’en Miquell 
Sastre e ab la possessió d’en Joan Serra e de altre part ab algunes garrigues 
dels homes de la Pobla en las quals ha una talaya que·s diu d’en Mora, qui fa 
partió e d’altre part ab la possessió d’en Bernat Sabrià Ferragut e d’altre part 
ab la possessió d’en Demià Tartre e ab la possessió d’en (…)Payeres e ab la d’en 
Pera Torrent de Búger e altra part ab la possessió de mossèn Berenguer Vivot.

La sala de la possessió

Item attrobí en la sala de la possessió dessús dita les coses següents:
Item quatra cadires plegadisses en què n·i a huna vella hi rompuda.
Item huna taula de alber ab sos petges ja husada.
Item hun banch de quatre petges de poll de larch de deu palms.

18 ARM, Prot. T-498, f. 131r-136v. Per a una comparança amb altres inventaris d’alqueries i possessions de la 
Part Forana, fins i tot de sa Pobla, vegeu Barceló, Maria (1994): Elements materials de la vida quotidiana a 
la Mallorca baixmedieval. Part forana, Mallorca.

Item hun drap de pinzell de Flandes del Traspàs de Nostra Dona vell y 
squinsat.
Item una caxeta vella, pudrida per a tenir sivada.
Item vuyt lanses manesques velles ab sos ferros en lo lanser.
Item un tinell ab sa banqueta vell.
Item huna una conqua de lautó vella e rompuda ab anses e bolles menudes 
sens peus.
Item hun canalobre de lautó.
Item dues gerres de terra grans.
Item dos brochals, dues tasses, una fruytera de vidra e un pitxer e un pot de 
terra.
Item un banquet petit quadrat de quatre petges.
Item huna tauletxina vella.
Item una taula de melis ab sos petges vella e dolenta.
Item hun banch de poll de quatre petges de larch de deu palms.
Item dues balestes antigues ab huna tayolla sens sint de molt pocha vàlua.
Item un artibanch de dues caxes ab sos panys e claus de tenir pa.
Item hun puat de ferro de dos puats vell.
Item hun plat de terra gran.
Item hun ymatge antich de dues taules ab ses portes ab lo crusifix e Nostra 
Dona. 
Item una basina de lautó gran plana.
Item hun coffre stanut (?) vell per a tenir ferina ab son pany e clau.
Item huna caxeta de vet ab son pany e clau dins la qual attrobí les cosses 
següents:
 Item VIIII torchaboques entre scacats e plans ja husats.
 Item dues tovalloles velles hi dues de stopa bonas.
 Item hunes tovalloles de taula de cordellat ja usades.
 Item dues tovalles de tinell planes velles.
Item dues selles de rusí sardes ab sos gambals e streps usades.
Item huna sella de mula ab sos gambals e streps usada.
Item un sercapou de fferro ab set branques.
Item en hun armari prop la ximanera huna olla de coura petita.
Item dues sanalles velles de palma.
Item dues senalles de palma noves huna de tres barcelles l’altre de quatre. 
Item un spalmador de serres e un vantall de palma.
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Item dues tavalloles d’axugar les mans la huna de stopa l’altre de bri ja husada.
Item una làntia ab sa cadena.

La cambra del cap de la scala

Item un coffre vell stanut (?) ab son pany e clau en què attrobí set fogasses 
velles.
Item una ampolla gran plena d’ayguarós.
Item dos brocals petits de vidra.
Item una marratha de vidra blau.
Item tres liures de bri filat e tres liures de stopa filada.
Item una sanalleta de palma ab dues liures de bri filat cruu.
Item dos lensols de lit de repòs de bri ja usats.
Item tres lensols de companya vells e squinsats.
Item dues tovalles de taula de cordellat velles.
Item hun coffre vell sens pany ni clau buyt.
Item un paner de canya de bonetes. 
Item un ventall de ploma vell. 
Item un mirall d’ambra.
Item un lit encaxat ab son banquall de dues caxes en la huna de las quals ha 
tres almuts de amelles e l’altre buyt.
Item en lo lit ha una màrfaga de palla e hun matalàs de llana.
Item dos lensolls de quatre telles de bri vells.
Item una flassada cardada ja usada.
Item hun cuxí de llana ab sa cuberta blanqua.
Item un pavalló de drap spes vell ab son capiró.
Item huna olla collera devall lo lit.
Item dues gerretes de oli e dues castanyes. 
Item un mitg coffre vell stanut (?) buyt.
Item un artibanch de dues caxes vell sens pany ni clau, dins la huna de les quals 
attrobí sis plats e sis scudelles e dues librelles obra de Valènsia e dues culleres 
de fust. 
Item en l’altre caxa dos paners de verduchs de bonetes.    
Item huna liura de corda de cànem.
Item set torquaboques ja usats.

Item unas balanses de palma velles.
Item un paner de canya rover.
Item hun parell de lensolls nous sens cusir de quatre telles.
Item en l’armari de la cambra tres ampolles verdes, hun broqualet y dues altres 
xiques ab oli rosat y oli de liri.
Item un lit de rapòs encaxat en què ha una màrfaga de palles y dos matallasos 
de lana vells.
Item hun cubertoret petit blau molt vell y dolent.
Item dos lensols de quatre teles nous de stopa.

La recambra

Item hun lit encaxat vell y dolent ab huna màrfaga de plas. 
Item dos lensols de quatre teles vells de stopa. 
Item dues lanses manesques.
Item un coffre vell stanut (…) sens pany ni clau buyt.
Item un torn de tornatgar.
Item dues mesures de vendre vi.
Item huna fanyadora vella.
Item quatre taleques de cànem.
Item tres torquaboques vells.
Item unas stovalles de taula de cordellat velles.
Item huna tovallola de stopa vella.
Item un artibanch devant lo lit vell buyt.
Item una rasadora de mitga quortera.
Item en los porchos ho manjador vell attrobí hun bast de bèstia mular ja usat.
Item una romana ab son piló de plom. 

Lo saller

Item una mitga bóta de mena en què a sircha VI quarters de vi agre.
Item un ambut de trescolar. 
Item una bóta de mena ab sircha X quarters de vi agra.
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Item huna (…) de fulla de pi.
Item una taula de Venècia.
Item un (…).
Item un costat de lit vell.
Item un ferro de mola de smolar. 
Item dues sistes de spart.
Item tres càvechs ab sos mànechs.
Item una alfàbia o pimentera per a tenir vin blanch.
Item dues bótes de mena la huna mitga de vi agre e l’altre buyda.
Item una barrina.
Item un cubet congrenyat qui abans era bóta ab quatre congrenys.
Item sis collàs de laurar e sis cuxins vells.
Item hun arer vell.
Item un cup gran de quatre congrenys ab son folador.
Item dos cubets petits vells hi dolents.
Item una caldera gran de fer vin blanch vella.
Item tres cuyros crus ço és dos d’egua e hun de rusí.
Item tres botes congrenyades velles y dolentes.
Item tres carretells de tenir vin blanch buyts.
Item tres reyes de laurar ab hun axanguer e tres traygues. 
Item tres gerres de dos dinés cascuna plenes de mentegua.
Item vuyt forques de ventar.
Item hun cortí vell y dolent.
Item una agullada de corregades.
Item tres portedores velles.
Item una bóta de mena buyda dolenta.
Item tres bigues de pi.
Item en la cassa del carbó atrobí tres cayrats de pi.
Item en la butígua del blat attrobí cent quarteres de forment roig en la hora 
que morí lo dit deffunct.
Item cent quarteres de sivada.
Item hun sarrió de spart vell ab ferro vell.
Item dues po[s]ts largues de pi. 
Item huna scala de gat ab X scalons.
Item huna mitga quartera de fust.
Item hun garbell.

Item huna sanalla de dues barcelles.
Item dues taleques.
Item una podedora ab son cabàs.
Item en lo rebost ha set alfabietes en las quals hi ha huna plena de faves que 
eran sircha [en blanc] quarteres e l’altre [en blanc] de guixes.
Item un bres.
Item huna ferrada vella.
Item vuyt gerres de terra vellas de tenir morques.
Item dos parells d’erganells vells squinsats. 
Item un albardà vell.

La dispensa

Item tres po[s]ts de portar pa al forn. 
Item dues fenyadores velles.
Item uns alambins.
Item una pastera vella y dolenta.
Item dos artibanchs vells dolents e romputs.
Item tres tovalloles de pastar velles.
Item dos trossos de mitga lana per cubrir lo pa.
Item una taula vella dolenta.
Item hun bastiment de cortinatge vell. 
Item dos sedassos de (…) vells
Item dues sanalles velles de palma
Item dues axades he un gatzoll. 
Item dos librells plantats.

La cuyna

Item tres lumaners.
Item huna ralla vella
Item un morter de coura ab sa mà.
Item quatre culleres e dues mans de morter de fust.
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Item un torn de tornatgar.
Item dues giradores de fferro. 
Item un tirador de brossat de aram. 
Item una cubertora d’aram.
Item un cadaff de aram.
Item una gerra de dos dinés. 
Item una alfàbia de tenir aygua de sircha xxv quarters.
Item una paella de ferro.
Item dos asts de ferro.
Item huna olla colera e un caval.
Item vuyt scudelles verdes i tres plat[s] y tres scudelles petites.
Item un morter de terra.
Item tres telladós de fust dos dolents y hun bo.
Item dues graxoneres de terra.
Item una cassola y dues oletes e una cubertora tot de terra.
Item una ola de coura gran en la quall se cou mig moltó.
Item altre ola de coura mitgensera.
Item hun calderó de aram.
Item una prempsa de fogasses
Item dues palles de forn.
Item dues axades huna dolenta l’altre bona.
Item dues destrals dolentes.
Item un cossí gran. 
Item un banch vell larch.
Item una taula vella ab sos petges pudrides.
Item dos ferros la hun de fer bugada l’altre de cuynar.
Item un paner ab hunes stovalles de companya.
Item una mitga lana de cubrir lo pa.
Item un garbell vell.
Item huna caldera gran de fer bugada.
Item huns levadors de olla.
Item en la casa del mulí hun mulí de sanch ab tot son forniment

La cambra del maiorall

Item una serpelera de orinal vella.
Item tres alfàbies grans velles e foradades buydes.
Item un lit encaxat ab huna màrfaga de pala.
Item dos lensols de stopa vells ab huna flasada de borra ja usada.
Item unas dabanadores ab peu.
Item huna mola de barber vella.
Item una serra.
Item tres colles y quatre cabestres de cànem y serres. 
Item hun coffre vell scanut (?) tot romput.
Item huna sanalla de VIIII almuts de palma.
Item dues paletes de hobrer de vila.
Item huna destrall de huna mà xiqua.
Item dos picarols.
Item hun librellet petit.
Item un xorach.
Item unes tanalles.
Item unes tisores de tondre velles.
Item un barril de vendra serdines.
Item huna salera y hun canyís de tenir fogases. 

Item en la cambra dels misatges attrobí huna caxa o coffre ferrat vell e molt 
dolent buyt. 
Item una litera ab huna màrfaga y dos lensols de stopa nous y una flassada de 
borra vella.
Item tres collars de fust de ovella.
Item una percha de tocar eguas.

La cambra de la entrada

Item un fre tarí.
Item huna raspa.
Item una caxa petita.
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Item hun drap de pinsell de venesians de la ystòria de Salamó y de la regina 
Sabba.
Item un taulell vell ab huna catiffa squinsada.
Item un caxó de scrits ab algunes escriptures.
Item un caxó vell e romput ple de ferramenta vella. 
Item un poall de fust ab sércolls e ansa de fferro vell.
Item hun siti de bova per a seura.
Item huna ola collera gran. 
Item hun lit encaxat ab huna màrfaga de palla e dos matalasos de llana ja usats.
Item un parel de lensols de bri husats.
Item hun cubertor blau ja husat e vell. 
Item un pavalló de drap spes ab son capel guarnit de floradures blanques ja 
usat.
Item un artibanch de dues caxes devant lo lit buyt e en l’altre caxa havia los 
libres e cosses següents:
Item un libra de albarans de pagaments fets per lo deffunct contenint (…) 
LXXXVI cartes entre blanques e scrites cubert de pregamí. 
Item un Saltiri de pregamins de letra molt antiga e tot esquinçat.
Item hun libret de stampa cubert de pregamins en que·s hun tractat qui·s diu 
Lum  de la vida crestiana e lo Lunari de nostra (…).
Item un pago mascla e una pavona.
Item sis parells de galines e tres galls e sinch capons.
Item un sclau turch apellat Alí de adat de XXX anys o per aquí.   
Item un altre sclau appellat Joan Cabreta de adat de XXXV anys o per aquí.   
Item hun altre sclau de nació de moros appellat Luis de adat de XV anys o 
per aquí.
Item huna sclava appellada (…) de nació de moros de adat de LX anys.
Item un altra sclava appellada Beneta borda de cassa de Barcellona de adat de 
XVIII anys o per aquí. 
Item hun bort de cassa appellat Joan lo qual té gràcia fins que lo dit hereu sia 
cassat segons lo testament del dit deffunct. 
Item attrobí en dita heretat sinch egües, la huna roga de adat de sis anys ab 
hun pulí de un any e mig, l’altre de pèl gris poltre, l’altre de pèl negre de adat 
de X anys o per aquí ab hun puli aletzà de hun any, l’altre de pèl castany scur 
de vuyt anys ab huna pulina de hun any roiga, l’altre sarda gelada de XIIII anys 
ab huna pulina de hun any roiga. 

Item un pulí de hun any roig qui s’és nudrit sens mare.
Item un pulí de hun any roig.
Item una mula de dos anys negra filla d’egua. 
Item un mull de tres anys fill d’egua que s’és venut aprés mort del dit deffunct 
per XIIII lliures.
Item un rusí gelat senat de sis anys
Item huna mula gelada de XVI anys.
Item una mula castany scur curta de XX anys.
Item huna mula grisa de vuyt anys.
Item hun altra mula castanya de VII anys.
Item una (…) curt senat de sis anys. 
Item huna çomera negra de XII anys ab huna rucha de tres anys.
Item una somera blancha molt vella.
Item una somera blancha de cinc anys. 
Item hun asa gelat de sinch anys. 
Item attrobí en dita heretat CCCVIIII ovelles grosses en què són compresos 
tres stallers e sis mardans.
Item LXX anyelles per a criar.
Item un cavastell de fura.
Item una gàbia de cadernera de verduchs.
Item dos poalls de fust ab sércols e ansa de ferro a la sínia ab hun rest de spart 
dolent.
Item tres arades de bèstias ab tres jous de bèstia. 
Item un tribes de spadar li.  
Deinde antem die mercurii VIIII mensis junii anno predicto continuando 
dictum inventarium fuerunt reperta bona sequencia.
Item foren attrobades que lo dit deffunct tenia companyia ab en Miquell 
Genovard de Muro quatra vaques grossas las quals té a mitges lo dit Genovard 
ço és lo Genovard (…) la companyia segons té diu bé a tornar las dues vaques 
de les quals sian proceyir tres masclas ço es dos braus he un bou arech los quals 
són em poder d’en Genovard.
Item attrobí que lo dit deffunct tenia ab en Toni Cantalops àlies Moro [no 
continua].
Testes sunt magnificus Nicolaus Berard civis et Anthonius Paurelo (?) de Muro 
loci de Castell Lubi in quorum presencia predicti mater et filius firmarunt et 
perfecerunt inventarium supra continuatum.»
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1. La llei Madoz. la segona desamortització
Durant el regnat d’Isabel II, Pascual Madoz1 l’any 1855 és nomenat 
ministre d’Hisenda havent de fer front a una situació financera de l’Estat 
que podríem qualificar de crítica. Per aquest motiu presentà un nou projecte 
de desamortització anomenant una comissió parlamentària i definint la llei 
“como el eje moral contra el abominable régimen”.

L’objecte de la llei de 25 d’abril de 1855 queda reflectit a l’article núm. 1. 

“La venda de tota classe de propietats rústiques i urbanes, cens, furs2 pertanyents 
a l’Estat, al clergat i a les ordres militars de Santiago, Alcántara, Calahorra, 
Montesa i Sant Joan de Jerusalem, a confraries, obres pies i santuaris, als 
béns procedents del segrest de l’Infant Don Carlos, els propis i els comuns 
dels pobles, de la beneficència, a la instrucció pública i qualssevol altres béns 
pertanyents a mans mortes3”.

1.1. Finalitat i característiques de la Llei
Com diu la Llei, la finalitat és “alliberar i entregar, a la contractació general, 
les propietats i immobles acumulats en poder d’entitats incapacitades per 
vendre els seus béns (comunitats religioses, eclesiàstiques, municipals) i 
convertir-los en béns de propietat privada”. Com a conseqüència, l’Estat podia 
complir l’objecte de reduir l’enorme deute públic producte de les despeses que 
provocaven les guerres, l’exèrcit i la marina. l’Estat tenia necessitat de millorar 
el sistema de comunicacions i implantar el tren com element bàsic per donar 
l’empenta necessària a tots els sectors productius de l’Estat.

La venda dels béns havia de realitzar-se en subhasta pública. Els adjudicataris 
havien de pagar al comptat el 10 % del seu valor i la resta mitjançant un 
termini de 14 anys. L’import final de la venda del bé subhastat es distribuïa de 
la següent manera:

 - Del 20 % del valor obtingut de la subhasta dels béns propis en resultava 
beneficiari directament la hisenda de l’Estat.

1 TUÑON DE LARA MANUEL. La España del Siglo XIX- La Segunda Desamortización. Pàg 207.
2 Fur: Contracte consensual, pel qual qualcú cedeix a altra persona, ordinàriament per 3 generacions, el 

domini útil de qualsevol cosa mitjançant pagament de cànon o pensió.
3 Eren el béns de l’Església i dels municipis, que es trobaven al marge del lliure comerç i de la tributació 

d’imposts. (ZORRILLA AZUAGA PILAR. La Ley de Desamortización de Madoz (1855) Historia y 
Vida. núm. 326).

- El 80 % del valor de la venda de béns propis restant havia d’invertir-se en 
deute consolidat de l’Estat al 3 % de rendiment anual. Els titulars (beneficiaris) 
dels títols del deute públic eren els mateixos ajuntaments, així es convertien en 
creditors de l’Estat mateix i només rebien l’esmentat rendiment (els interessos 
del deute).

1.2. Els efectes de la Llei Madoz
Segons Tomás i Valiente4, Madoz va vincular la desamortització amb Hisenda 
no tant per finançar l’enorme despesa del tren, sinó més bé per solucionar la 
necessitat de comptar amb una major dotació pressupostària per fer front a tot 
el deute públic que arrossegava l’Estat.

Els liberals fiaren tota la seva esperança de construir la xarxa viària del tren 
com a motor de transformació del país. Aviat s’adonaren que no hi havia trànsit 
bastant ni suficient per assegurar l’explotació d’aquest mitjà de transport. No 
hi havia indústria abastament ni agricultura modernitzada per fer-lo rendible. 
A nivell poblacional tampoc hi havia centres de població prou grans.

La llei no aconsegueix l’efecte d’una reforma agrària, més bé té l’efecte contrari 
i la classe social més beneficiada en primer lloc va ser la burgesia i, en segon 
lloc, els comerciants, advocats, funcionaris civils, militars, polítics provincials 
o nacionals, gent que mantenia un cert poder adquisitiu o privilegi dins 
l’estructura de l’aparell de l’Estat o dins el sector comercial d’àmbit privat.

Això suposa una ruptura amb l’Església de Roma, ja que se violava l’acord del 
concordat de l’any 1816 vigent, en què se consideraven inviolables els béns 
pertanyents a l’Església.

Creixen els béns dels ja propietaris, per tant, l’aplicació de la llei no modifica 
l’estructura social del camp. La venda dels béns dels pobles, feta moltes vegades 
en termes abusius, augmenta la dificultat de la classe més pobra per poder 
accedir a la compra de les finques rústiques que sortien a subhasta.

L’historiador Fernández Barquin manifesta: “La venda de les grans finques 
en grans lots, les acaparen els grans propietaris. Els rics es feren més rics i els 
pobres més pobres. Ens trobam davant una transició de latifundis de les “mans 
mortes” al latifundisme de particulars” 5.

4 TOMAS Y VALIENTE FRANCISCO. El marco político de la desamortización en España. Ed Ariel 1977.
5 FERNANDEZ BARQUIN. La agricultura como factor de la decadencia española. “De Economía” 

1953 Madrid núm. 25-26. Pàg 661. 

VI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA SEGLE XIX. LA DESAMORTITZACIÓ DE FINQUES RÚSTIQUES A SA POBLA



170 171

Els resultats financers de la llei no varen ser brillants. Els béns eclesiàstics 
desamortitzats varen ser pagats a l’Església mitjançant títols de deute 
consolidat al 3 % d’interès anual. 

Josep Fontana6 assenyala que en el període 1855-1867 es varen vendre béns 
nacionals per valor de 5400 MM reials i no es varen destinar a l’amortització del 
deute estatal, ja que aquest arribà al 22000 MM reials, sinó que es destinaren 
a cobrir el dèficit pressupostari i a pagar la subvenció de la companyia del tren.

El procés de desamortització acaba amb la promulgació de l’Estatut Municipal 
del Ministre José Calvo Sotelo l’any 1924, derogant definitivament les lleis de 
desamortització de béns municipals.

2. La Desamortització (Llei Madoz) de finques rústiques a 
Mallorca
Eberhard Groske realitzà un estudi sobre les desamortitzacions a Mallorca 
durant el període 1855-18657, del qual treim les següents dades en relació 
a les finques rústiques i urbanes dels béns desamortitzats. Les dades van 
acompanyades del nombre de divisions en què les finques es treien a subhasta.

PROCEDÈNCIA F. RÚSTIQUES SORTS- F. 
RÚSTIQUES

FINQUES 
URBANES

ESTAT 2 2 0
BENEFICÈNCIA 8 30 4
CLERGAT 12 62 23
BÉNS PROPIS 54 173 45
TOTAL 76 267 72

El criteri de la divisió de les finques rústiques era de sorts8 petites i 
possiblement amb preu més baix. En el quadre següent detallam el seu efecte.

6 FONTANA JOSEP. Cambio económico y actitudes políticas en la España del Siglo XIX. Ed Ariel 1980
7 GROSKE EBERHARD. Diez años de Desamortización en Mallorca 1855/1865. 
8 Segons el DCVB: “Peça de terra; porció de terreny més o menys petita, que no forma masia”

POBLACIÓ HECTÀREES 
VENUDES 

NÚM. FINQUES 
VENUDES

NÚM. SORTS 
RESULTANTS

Llucmajor 347,80 3 53
Pollença 46,71 3 25
Porreres 140,27 3 20
Sa Pobla 298,62 8 80
Campos 85,29 2 6

La influència de la Llei Madoz a Mallorca es redueix a les poblacions de 
Llucmajor i sa Pobla. Podem constatar l’augment i transformació de finques 
rústiques. A Llucmajor la parcel·lació de 3 finques rÚstiques dona lloc a 53 
finques noves i a sa Pobla la parcel·lació de 8 finques rústiques dona pas a 80 
finques noves. 

3. Finques rústiques de sa Pobla desamortitzades

3.1. Dades del municipi de sa Pobla de 1860-1862
Trobam al Die Balearen de l’Arxiduc Lluís Salvador 9 (1860) les següents 
dades respecte a sa Pobla: la superfície total del terme de sa Pobla al 1860 era 
de 5581 ha, amb una població 3637 habitants. Les 10 finques rústiques més 
grans ocupaven el 27 % de tot el territori pobler:

FINCA PROPIETARIS LLOC HA %
       

Talapi Hereus de Pere Gual Palma 326 2,6
Son Cladera D. Joan Baptista Socies Palma 286 5,7
Son Ferragut D. Joan Vanrell Palma 239 6.0
Crestatx D. Felip Villalonga Palma 140 6.0
Gaieta Gran Dª Francesca Serra de Gaieta Sa Pobla 129 5,6
Son Marc Marquès de la Bastida Palma 111 2,8
Son Amer D. Antoni Massanet Muro 101 2.8
Son Barba D. Joan Serra i Serra Sa Pobla 71 --

9 Die Balearen. Les Balears descrites per la paraula i la imatge. Arxiduc Lluís Salvador. 
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Gaieta Gran D. Jaume Pons i Torrents Campanet 64 --
Son Tut D. María Fornés Sa Pobla 40 1.5
  Extensió total de les finques 1507  
  Extensió finques/superfície 

total del terme
27%  

A l’amillarament de sa Pobla de 1862 trobat a l’Arxiu Municipal, tenim les 
dades dels cultius de les finques del terme, on destaquen les terres de secà, amb 
2163 ha (42,06%), terres de reguiu, amb 482 ha (9,37%) i les terres qualificades 
com a “Monte bajo-Yermo-Pantanos”, amb un total de 1779 ha (34,64%). El 
nombre de propietaris era de 1076; aproximadament el 24,71% dels poblers 
eren propietaris.

3.2. Finques subhastades
La font per a l’estudi de les finques a subhastar, la trobam al BOP al període 
1856-1868. En els referits documents podem extreure la informació relativa 
a la data de subhasta, denominació de la finca/finques, quarterades d’extensió, 
nombre de finques o sorts i el valor inicial de la subhasta10.

10 BOP Butlletí Oficial de la Província. 1856-1868.

AJUNTAMENT DE SA POBLA- FINQUES SUBHASTADES

DATA DENOMINACIÓ M2 QUARTERADES NOMBRE
FINQUES / 
SORTS

VALOR 
SUBHASTA 
REIALS

09.02.1856 SON SENYOR 282273 39,74 27 101790

16.11.1859 GARRIGA 
TANCADA

376369 52,99 5 101750

16.11.1859 LA GARRIGUETA 510031 71,81 5 120450

16.11.1859 ES SERRAL D’EN 
FONOLL

96479 13,58 1 25000

16.11.1859 LES BARBENAS 256588 36,12 2 71500

16.11.1859 LA TALAIA 10662 1,50 1 20500

07.04.1860 TAULELL NOU 377118 53,09 5 149050

07.04.1860 SES ROTES 
VELLES

285273 40,16 3 80250

07.04.1860 “LES 
VANQUELLES”

168884 23,78 2 47000

07.04.1860 ES PEDREGAR 85068 11,98 1 25000

07.04.1860 SES SEGUINES 113009 15,91 2 48000

07.04.1860 ES REVELL PLA
179698

25,30 3 63750

1862 SON SENYOR 42601 6,00 3 10900

2784053 391,95 864940

          VALOR 
SUBHASTA

          ESCUTS

30.12.1868 SES ROTES 
VELLES

285.303 40,17 1 7650

30.12.1868 SON SENYOR 21309 3,00 2 6600

306.612 43,17 14250

TOTAL   3090665,00 435,12 62  

Vegeu annex 1.

Podem aportar dades de la procedència i antiguitat de les finques que formen 
part del patrimoni local i de les característiques de les finques qualificades com 
a béns propis.
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3.2.1. Son Senyor
Com veim a la taula, Son Senyor aporta 32 finques d’un total de 62. Al llibre 
Marginàlia del Pare Obrador11 trobam informació sobre la procedència 
d’aquesta finca:

“Son Senyor era una finca -possessió o part de possessió- d’unes 30 quarteradas. 
Posseïda en emfiteusi de temps antic per la família Ferrer. De sobrenom li deien 
“Senyor”, qui sap per quin motiu. Actualment (parlam del darrer terç del segle XVI) 
era el seu propietari n´Arnau Ferrer qui cabrevá el rafal o possessió. El fill, en Pere 
Ferrer, hereu de Son Senyor feu donació a la universitat de Huyalfas, amb escriptura 
notarial de dia 12 d’octubre de l ’ any 1578.

La universitat ben prompte començà la parcel·lació de la finca. Els establits es feien 
per una quarterada; per mitja quarterada, i no en falta algun de mida d’un quartó 
no més; pagarien un censal molt reduït que convertiria un propietari el censalista 
de la petita parcel·la de Son Senyor.

Aquesta és la significativa millora de la marjal de Son Senyor, de la família dels 
Ferrer, que avui encara perdura, distribuïda i parcel·lada en més i més establidors.

Els familiars impugnaren la donació, més la donació estava feta i acceptada, i els 
jurats no tornaren arrera”.

3.2.2. Garriga Tancada
El vicari Parera a la revista Sa Marjal descriu la Finca Garriga Tancada12 per la 
seva importància arqueològica:

“A un dos quilómetres enfora de Sapobla, anant pes camí de Muro ehi ha una gran 
extensió de terreno anomenat Garriga Tancada, perque sols fa una vintena d’anys 
que tot era garriga, i are, no obstant de ser un pedregar que sols feia aubons, tot s´es 
convertit en terres grosses de reguiu que fan dos esplets locos. A man dreta quan ehi 
anám ehi ha es molí den Barraca o de ca´n Toni Beia, i a dins s´extensió d’un parei 
de corterades, ran d’unes coves naturals i de quatre silos o graners s´hi son trobades 
una partida de moletes de pedra foguera per molre grans, antigament anomenades 
molons que també n´hi ha de pedra d’amolar i segons l ’eminent arqueoleg Mr. E. 
Cartailhac –son pedres de sa matexa época dels talaiots.

… També s´hi son trobat tres punxons d’os que segurament servirìen per cosir ses 

11 OBRADOR SOCIAS JOSEP. Marginàlia. Pàg. 90.
12 PARERA SANSO J. Revista Sa Marjal. Vol. V, Tom IX-X. pàg 73 ss.

pells de que anaven vestits els primitius habitants….Adamés s´han trobats alguns 
enterraments humans i un d’ells molt especial perque el trobaren dins una especie 
d’urna de test….s´hi son trobades moltíssimes pedres redones o bales come taronges 
de grosses, totes de pedra-foguera que segons Mr. Cartailhac servíen per tirar am sa 
passetja els primitius pobladors de Mallorca…”

Anualment les finques La Garrigueta, Atalaia, Taulell Nou, Rotes Velles, Serral 
d’en Fonoll, Garriga Tancada i Revell Pla eren subhastades públicament, o 
sigui, era una venda temporal de les pastures que s’hi podien realitzar13; així 
podem qualificar de baixa qualitat les terres (béns propis ) que l’Ajuntament 
va treure a subhasta.

3.2.3. Les comunes de la Vila
Hem tret de l’obra Sa Pobla. La gent, el medi i la història14 referències de les 
Comunes:

 “Les comunes, originàriament, eren terres que pertanyien als habitants d’un lloc, 
per ús comú de tots els pobladors: pasturatge d’animals, recollida de llenya, etc. 
Posteriorment passaren a ésser administrades per la Universitat (l ’Ajuntament) 
que les arrendava a particulars i d’aquesta manera n´obtenia uns ingressos per a 
sufragar despeses i d’aquesta manera s´evitava carregar d’imposts la població […]

Les terres comunals estaven repartides per tot el terme, des de Talapi a Son Marc: 
Sant Vicenç, Son Manyo, Can Mascle, Can Roca, Son Pou, Can Lleveta, Ca Don 
Xim, Ses Rotes. Posteriorment se troben terres comunals a: Son Fornari, Son Senyor, 
Son Vivot, Son Puig, Jonqueres Veres, Tancadet, Ullalets Nous, Ullalets Vells”.

A “Els Estims de les cases i terres de Sapobla 1578”, ja apareixen les 
comunes amb una estimació de 10.000 lliures15. D’altra banda també trobam 
documents16, a l’Arxiu Municipal, referit a les comunes:

“…Que noy ha memoria de homens en conrari, escau de pacífica possessio de unas 
terras aratorias y garrigas nomenadas las Comunes de dita Vila de la Pobla. –
situadas en lo terma de aquellas franchas de tots censals confrontadas de una part 
ab lo torrent dit de la Vila de Muro comensant a la possessió de Biniaco fins a la 
possesio de March Ciurana y de altra ab possessió de dit hereus de March Ciurana 

13 B.O.P. Núm. 625 del 02/09/1859. Signat pel batle Jaime Socias i sent secretari, Rafael Barceló.
14 Sa Pobla. La gent, el medi i la història. Les Comunes de la vila de sa Pobla pág 114 M Canyelles, M 

Pujals, S Ripoll, A Seguí
15 MASCARÓ PASARIUS J M. Corpus de Toponímia. Sa Pobla. Tom IV Pàg. 1080.
16 Arrendament de rotes. Les comunes. AMSP  04.04.1647 Signatura 598
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y ab possessio de Francesch Fornari y ab terres de Juan Pons Revell y de altre ab 
possessio dita Son Señor de la dita Universitat de la Pobla y de altre ab camí public 
qui va a la Garriga y Comuna de dita Vila y de altre ab terra y Raphal del hereus de 
Esteva Fornari y ab terra de Antonio Palou, ab terras de Antº Serra de Marina, ab 
terras Raphal de Raphel Serra Manyo ab possessio de la Casa de Talapi dels hereus 
de Matheu Gual Donzell junt al cami de la Bassa farrera per lo qual se va a la Vila 
de Muro, fins arribar a dit torrent de Muro y dita possessió de Biniaco…”

“… 11 de Maig 1638, el Molt Honorable Procurador Reial Francesch Sureda i 
Vivot feu i firma acta i titol nou anels Jurats de la Vila y Universitat de la Pobla de 
las terras y garrigues…. ab1646 determina se llogassen a particulares…. Y se han 
llogadas circa coranta y tres quarteradas… lo preu de aquellas sia distribuit en paga 
y solución de males comunes, ó, repartir entre pobres conforme determina el Concell 
de la Vila……”

3.2.4. Ses Rotes de Taulell Nou i ses Rotes Velles
Una rota era un tros de terra que un conrador cultiva dins un predi d’altri 
alguns anys, generalment pagant al propietari una porció convinguda del que 
hi cull; sol ser terra prima o allunyada de les cases de la possessió, i no poden-la 
conrear directament el propietari, la dona a conrar a un altre a canvi d’algun 
benefici o del simple avantatge de tenir la terra roturada sense despeses pròpies. 
Terra de rota: terra prima, pobra i de poc profit 17.

L’any 1722, el “Document d’arrendament de rotes” fa referència a les finques 
anomenades “Rotes de Taulell Nou” i “Ses Rotes Velles”. Geogràficament 
estaven situades “a una parte del camí de Muro”.

L’esmentat document presenta la següent descripció de cada rota:

a) El número de rota

b) Persona a qui se li adjudica el conreu.

c) L’import que havia de pagar a l’ajuntament en quarteres, barcelles i 
almuds18

A les condicions d’arrendament hi figura: 

17 DCVB. Definició de “rota”.
18 QUARTERA = 6 Barcelles = aprox 70 litres

BARCELLA = ¼ par d’una barcella=  6 almuds.
ALMUD = 1/6 part d’una barcella.

“Es pacta que los dits conradors oferiren hagi de ser blat en especia que tendrá 
obligatio de pagar en sa era, bo, net i rebador a ull de vent y com es costum […] Es 
pacta que dits conradors, no pugan revertir ditas terras, a favor de persona alguna, 
qui no sia natural y habitador en esta Vila”.

Si bé, la major part de rotes eren conrades per poblers, hi trobam conradors 
dels pobles veïns de Búger i de Muro. 

 La  rota “Taulell Nou” o “Taurell Nou” constava, en primer lloc, de 16 rotes 
amb una obligació dels conradors de contribuir a pagar en 8 i 3 quarteres per 
rota. Tenim constància d’altres 14  rotes on l’obligació baixa, situant-se entre 5 
i 2 quarteres. Ens dona entendre que l’extensió de les rotes era desigual o que 
la qualitat de les terres anava minvant.

En canvi a “ses Rotes Velles”, apareixen 23 rotes i l’impost era més baix, 
2-3 quarteres. Accediren a aquest tipus d’explotació famílies amb llinatges 
coneguts, així trobam Bartolomé? Serra de Gayeta (3 rotes) i Pera Ciurana (5 
rotes).

4. Venda judicial de béns propis ajuntament de sa Pobla de 
186019

De les vendes realitzades mitjançant subhasta l’any 1860 tenim constància de 
les següents:

Es Serral d’en Fonoll
13 quarterades, 2 quartons i 33 destres
Confronta amb Garriga Tancada, la Garrigueta i las Rabenas- Camí de 
Muro.
Venda: a Guillermo Serra per 36.080 reials 
Notari: M. Villalonga 1860 
H-67 Foli 688-689

 
19 ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA- Protocols notarials Escribano Público (Notario) D. 

MIGUEL VILLALONGA
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Les Comunes
13 quarterades, 1 quartó, 30 destres. = 946 àrees
68 ca, 526 mm.
Confronta amb Sort núm. 4 de la Garrigueta, Serral d’en Fonoll i camí de 
Muro.
Venda: 19.12.1869, a Bernardo Roca d’Inca, per 8.000 reials.
Notari: M. Villalonga 1869 
H-67 Foli 602/603.

Ses Seguines
75 àrees, 24 ca = 8 quarterades, 48 destres
Confronta amb es Revell Pla i Son Marc.
Venda: 13.05.1860, a Jaime Ramis de Muro, per 24000 reials. Paga en el 
moment (2175 reials i ajorna la resta)
Notari: M. Villalonga 
H-69 Pàg 1459

Es Taulell Nou
Una extensió de 120 ha, 53 a 60 ca = 168,942 quarterades. 
Dividida en 17 parts o sorts. La Sort 1,2,3,6,7,8 1362 ha, 619 a 8 ca = 53  
quarterades i 1 quartó.
Forma part de la finca de béns propis de sa Pobla “Las comunas”. Confronta 
amb finca de Mateu Crespí “Pancuit” i Rafael Hizern “Miñó” i camí de 
Muro.
Venda: 02.10.1860 a Juan i Ignacio Villalonga20, per 208.875 reials  
Notari: M. Villalonga 
H-69 Pàg 1513-1517

Les Vanquelles 

20 Segons la font oral Joan Bauzà Castañer, Juan i Ignacio Villalonga “Can Lleveta o Lloeta” eren pro-
pietaris a Palma de la finca Son Lledó (terrenys on està situada la UIB) i a Consell posseïen la finca de 
Son Masnou. 
El 03.10.1875 presentaren una sol·licitud a l’Ajuntament de sa Pobla per edificar al solar del carrer 
Major, avui Clínica Tugores (de Cas Paraire).

7 ha 62 a, 49 ca = 10 quarterades, 3 quartons, 51 destres
Confronta a l’oest camí rural, amb sort núm. 8 mitjançant camí, al sud amb 
sort núm. 17 mitjançant un altre camí i a l’est, amb sort núm. 10.
Venda: 9 d’octubre de 1860, a Joaquín Ferragut Capó
Notari: M. Villalonga 
H-6 pàg 1358-1362

Es Pedregar
8 ha, 15 a, 68 ca = 11 quarterades, 1 quartó, 91 destres. 
Confronta al Nord amb sort núm. 9, A l’oest amb sort núm. 17 i camí, sud 
amb sort núm. 13, A l’est amb sort núm. 15 i mitjançant camí
Venda: 9 d’octubre de 1860 a Joaquín Ferragut Capó
Notari: M. Villalonga 
H-6 pàg 1358-1362

Les Seguines
5 ha , 51 a., 85 ca = 7 quarterades, 3 quartons i 8 destres.
Confronta al nord amb sort núm. 11, a l’oest amb sort núm. 6, a l’est amb 
sort núm. 14 i al sud, amb sort núm. 13 mitjançant un camí.
Venda: 9 d’Octubre de 1860 a Joaquín Ferragut Capó 21

Notari M. Villalonga 
H-6 pàg 1358-136

Es Revell Pla
Hi havia dues finques:
a) 5 ha, 75 a 68 ca = 8 quarterades i dos destres 
Confronta al nord amb sort núm. 15, a l’est amb predi de Son March, al sud 
amb sort núm. 13 amb camí i a l’oest amb sort núm. 12
b) 6 ha, 39 a = 9 quarterades, 33 destres
Confronta al nord amb sort núm 14, a l’est predi de son Fornari, al sud sort 
núm. 15 i camí i a l’oest, sort núm. 10 i camí.
Es venen les finques el 9 d’octubre 1860 a Joaquín Ferragut Capó
Notari: M. Villalonga 

21 JOAQUIN FERRAGUT CAPÓ. Propietari. Estava casat amb Margalida Serra Serra “Verdal”. Formà 
part de la Comissió de Festes de l’arribada del tren a sa Pobla 1878 i formà part de la Junta Municipal 
de Majors Contribuents a sa Pobla.
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H-6 pàg 1358-1362

Les Vanquelles
9 ha, 16 a., 35 ca = 12 quarterades, 3 quartons, 60 destres
Confronta al nord amb terra de Francisco Caymari i altres propietaris. A 
l’est, amb el predi de Son Fornari, al sud amb sort núm. 16 i l’oest, amb sort 
núm. 9 i camí.
Venda: 9 d’octubre de 1860 a Joaquín Ferragut Capó
Notari: M. Villalonga 
H-6 pàg 1358-1362

El preu de totes les finques que s´adjudicà a Joaquín Ferragut Capó va ser de 
157.500 reials.

5. Làmines o títols de deute de l’estat
L’import de la venda en subhasta de les finques rústiques de l’Ajuntament 
de sa Pobla, denominades “béns propis”, el rep directament l’Estat en la seva 
totalitat. Posteriorment l’Ajuntament rep el 80% de l’import de la venda 
mitjançant títols o làmines intransferibles de deute públic amb un interès del 
3% anual que es pagava trimestralment, si hi havia disposició a la caixa de 
l’Estat22. El 20% restant era benefici directe de l’Estat renunciant l’Ajuntament 
a una possible reclamació posterior.

La immobilització que suposava l’operativa aprovada per llei, fa que 
l’Ajuntament de sa Pobla sol·liciti a la Diputació Provincial la liquidació 
de títols amb un descompte màxim del 12,50%. La Diputació Provincial té 
en compte les necessitats de l’Ajuntament i l’autoritza a endeutar-se en un 
termini màxim de deu anys i a un interès máxim del 6 %, aportant com a 
garantia les “làmines intransferibles”23.

A l’acta del 22 de febrer de 1874, el batle Sebastià Serra Andreu, acompanyat 
del secretari Agustí Fornari, posa damunt la taula els títols rebuts (cadascun 
tenia un nombre) i realitza el traspàs de la custòdia dels documents al depositari 
de l’Ajuntament.
22 Llei de Desamortització de Pascual Madoz (1855)
23 Diputació Provincial. Empréstitos. 4 d’agost de 1870. Signat Pdte José Bosch i secretari Silvano Font. 

Arxiu Municipal sa Pobla .Correspondència 1870.

ANY 1874

NÚM. TÍTOL REIALS 24

861 497,02

6918 32.482,50

13252 185,44

20369 55.366,30

21773 44,55

24250 28.413,49

39677 76.874,95

47882 290900,27

TOTAL 484.764,52

El 25 de maig de 1877 la Diputació Provincial comunica a l’Ajuntament 
de sa Pobla que s’obri expedient per poder alliberar un títol “làmina” de 
66.957,93 ptes, depositat a la Caja de Depósitos, amb la finalitat d’invertir en 
la construcció de la Plaça del Vaumar i de les obres del Cementiri que s’havien 
paralitzat per manca de finançament. La Diputació elogia la iniciativa descrita 
i emparant-se en la Llei25, considera profitosa l’autorització per disposar de la 
liquiditat, i que se torni a l’Ajuntament la instancia i la certificació de la Junta 
Municipal signada pels regidors que assistiren a la Junta.

A l’acta de l’Ajuntament de 27 de novembre de 1881, sent batle Joan Bennàssar 
Vicens, figura una autorització a l’apoderat del Consistori D. José Mariano 
Montaner, per retirar de la caixa de l’Administració Econòmica d’aquesta 
província, una inscripció intransferible al 3% expedida a favor del mateix 
Ajuntament. El núm. del títol era 81026 per 790.103,12 reials del capital 
equivalent als béns propis venuts.

El 18 de juny de 1882 el mateix batle autoritza l’apoderat José Mariano 
Montaner per retirar el títol intransferible núm. 88.607, corresponent a la 
venda de béns propis, amb renda del 3%. Aquesta vegada no hi figura l’import.

També, juntament amb el Consistori, autoritza, el 13 de maig de 1883, 

24 Moneda Reial de Velló. A partir del Regnat d’Isabel II, equivalia a 25 cèntims de pesseta.
25 AMSP LLei de Desamortització Pascual Madoz (1855). Art. 19. Escrit Gobierno de la Provincia de 

Baleares. Negociado Administración Local núm 360 del 25.5.1877.
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l’apoderat José Mariano Muntaner a retirar del “Tesoro de Hacienda” una 
sèrie de títols i a presentar-los a les dependències de l’Estat  per cobrar els 
interessos i retirar al mateix temps els títols, una vegada cobrats:

ANY 1883
NÚM. TITOL REIALS 
90460 157,96
91341 9,60
98991 776.358
99010 283.289,88
99345 128.296,25 
TOTAL 1.188.108,69

A la sessió del 18 de maig de 1884, el regidor síndic Joan Bennàssar presenta el 
següent pressupost ordinari per les obres del cementiri26. La petició de tombes 
per part de la població era molt forta, sobretot perquè no volien enterrar els 
seus familiars a una fossa comuna:

PRESSUPOST OBRES 
CEMENTIRI (en pessetes)

CONCEPTE

1.590 Obres realitzades sota la tutela de l’arquitecte
2.198 Destinades acabar les obres de 34 tombes
7.576 Destinades a construir 64 noves tombes
7.000 Destinades a la construcció de la façana 
1.922 Destinades a la construcció de les dependències.

20.216 TOTAL

Abans el Sr. Governador manifesta que la proposta del pressupost destinat 
als capítols detallats és factible per ser l’Ajuntament de sa Pobla creditor de 
l’Estat mitjançant “láminas intransferibles”.

El cementiri va ser beneït amb tota solemnitat el dia 4 de juny 1888.

Segons podem llegir a l’acta esmentada el batle Joan Serra Caimari i el 
secretari Agustí Fornari intervenen per revisar els comptes municipals dels 
biennis 1879-1881 i 1881-1883. Se requereix la intervenció de Joan Serra 
Serra “Verdal” per aclarir la situació dels comptes municipals. Al mateix temps, 

26 En el Tom I de la revista Vialfás, es tracta el tema del cementeri municipal (núm. 17, pàg 228; núm. 18, 
pàg 240; núm. 20, pàg. 264).

l’apoderat J. M. Montaner certifica que existeixen en aquell moments 19 
“láminas intransferibles”, sense especificar-ne el valor total.

El 8 de març 1885, el mateix batle informa l’Ajuntament d’haver rebut de la 
Delegació d’Hisenda una nova làmina amb núm. 700 per valor de 328.339,62 
ptes amb renda anual de 13.133,30 ptes. 

A la sessió plenària de l’Ajuntament feta el 28.08.1887 es presenta una proposta 
d’expropiació de 6 cases de les 9 que dividien la plaça de la Constitució de la 
plaça del Vaumar. Però s’arriba a l’acord d’expropiar les 9 cases (i no les 6 com 
s’havia dit inicialment) per mor dels efectes negatius a nivell urbanístic i les 
molèsties que suposaria per a la celebració del mercat dominical. També es 
tengueren en compte les 3 fires anuals que se celebraven llavors. L’impacte 
econòmic que suposa per a les arques municipals la inversió a realitzar estava 
garantit pel cobrament dels interessos vençuts de les làmines intransferibles. 

A la sessió del 12.12.1887 el consistori del batle Joan Serra Caimari, actuant 
com a secretari Bernat Carrió, aprovà un pressupost extraordinari amb els 
següents capítols:

- Pressupost d’expropiació de les cases 55.175 ptes.

- Pressupost d’obres al torrent Sant Miquel
en el camí denominat des Pas de Baix 10.825 ptes.

TOTAL 66.000 ptes.

El cost de la inversió es pagà mitjançant les rendes que rebia l’Ajuntament de 
la desamortització de béns propis (finques rústiques). 

El “deute perpetu” va ser objecte de conversió en “deute perpetu interior al 4%”. 
Suposava una reducció del 43,75 % del capital, en perjudici dels ajuntaments i 
una renda per interessos de 1,75%. A més, el Ministeri d’Hisenda publica una 
RO del 27 març de 1900 per la qual es creava una càrrega del 20% sobre els 
interessos del deute públic que rebien els ajuntaments27.

Així l’Estat negava un deute assolit amb els ajuntaments i a la vegada baixava 
el seu endeutament respecte als ajuntaments. 

27 MANGAS NAVAS, José Manuel. La propiedad de la tierra en España: los patrimonios públicos. 
Instituto de Estudios Agrarios. 1984.
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6. Com influïa el deute públic als pressuposts de 
l’Ajuntament de sa Pobla

6.1. Anotacions al context econòmic de sa Pobla a la segona meitat 
segle XIX
A la segona meitat del segle XIX, Mallorca havia consolidat la seva producció 
als conreus de cereals, vinya i oliveres. En el cas de sa Pobla trobam com a 
novetats en el conreu cànem, hortalisses i llegums que suposava, en territori, 
46,88 % del terme de sa Pobla. Les garrigues i pastures suposaven el 10,82%; 
el prat i els terrenys improductius, el 8,32% i l’erm, el 11,07% 28. Quedava molt 
de terreny per explotar o per transformar.

Paral·lelament, les dades demogràfiques del poble, entre 1877-1897, demostren 
un cert creixement. Però durant el període de 1887-1897, es produeix un 
estancament, que patirà una nova embranzida cap a l’any 1910.

  EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE SA POBLA
ANY 1877 1887 1897 1900 1910
NÚM. HABITANTS 4861 5861 5877 5999 6894

28 RESUM RIQUESA RÚSTICA (1880) - Arxiu Municipal de sa Pobla.

Al període de 1863-1868 l’Ajuntament realitza una llista de pobres que posa 
de manifest l’estat de precarietat de moltes famílies pobleres. L’Ajuntament 
quantifica que dia 18/01/1863, hi havia 54 persones pobres i el 3/04/1868, 
n’hi havia 66.

També localitzam ajudes de l’Ajuntament a persones “en notable estat de 
precarietat”. d’acord amb la Diputació Provincial, molts de poblers anaren a 
realitzar estances de curació de malalties i alimentació als banys de Sant Joan 
de Campos.

6.2. Consideracions als pressuposts de 1871-1908
La importància dels ingressos que obté l’Ajuntament, producte de la 
desamortització de finques rústiques, la trobam en els pressuposts 1871-1908 
(veure annex 3). Dins aquest període observam la informació següent:

a) La xifra dels pressuposts totals tenen un màxim de 48.756 ptes/any (1907) 
amb una mitjana del període de 39.119,43 ptes. L’estancament de les xifres 
totals en el pressupost del poble, acompanyat de dificultats per pagar les quotes 
a la Diputació Provincial, fa palès un cert estancament econòmic. En l’apartat 
anterior hem vist com la demografia creixia, però en canvi les xifres dels 
pressuposts no anaven en consonància amb aquest creixement. 

b) Els ingressos per interessos era d’una mitjana anual de 10.239,74 ptes. 
Suposava el percentatge del 26,17% respecte del pressupost total. Evidentment, 
l’Ajuntament havia de procurar-se nous ingressos mitjançant els impostos 
locals, de consum i cèdules personals per fer front a la resta del pressupost. 
Aquest percentatge disminuirà a partir de 1910, quan els pressuposts comencen 
a créixer.

c) La periodicitat de cobrament dels interessos no era regular. Les estretors 
financeres de les arques municipals eren notòries, i quan se produïen retards 
havien de recórrer a la intervenció de Miquel Socias i Caimari i Joan Serra 
Serra Verdal, perquè realitzassin gestions destinades a aconseguir el cobrament 
del dret de pastura del Prado del Rey davant les instàncies estatals29. També 
intervenen en la negociació de “làmines” a tercers per donar liquiditat a les 
arques municipals30. Es manifestava una necessitat imperiosa per obtenir 
recaptació.

29 ACTA AJUNTAMENT DE SA POBLA 05.10.1873 AMSP
30 ACTA AJUNTAMENT DE SA POBLA 08.06.1874, 25.03.1877 AMSP
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d) Per una altra part 1873, l’estat espanyol, ofegat pels seus deutes, va signar 
un crèdit de 175 MM ptes., repartint-lo entre tots els ajuntaments de l’Estat. 
Aquesta era una fórmula de contribució a la hisenda estatal, davant les 
situacions de dèficit constant a la seva caixa. Li va correspondre la quantitat de 
45.495,40 ptes. Possiblement, per realitzar l’aportació a les arques estatals, es 
realitzàs una compensació amb import de “les làmines” dipositades al Ministeri 
d’Hisenda, vist que l’Ajuntament era creditor notori davant l’Estat.

6.1. Crisis institucional a sa Pobla (1890-1891)
A l’any 1889 l’Ajuntament de sa Pobla reincidia en la falta de pagament puntual 
a la Diputació Provincial de les quotes que mantenia assignades en concepte 
de l’impost de consum. Com a conseqüència la Intervenció d’Hisenda de la 
Província fa arribar a l’Ajuntament la següent comunicació:

“Para efectuar unas operaciones dispuestas por la Intervención General de 
Administración del Estado, sirvan reclamar al Ayuntamiento de La Puebla y 
remitir a este Centro Directivo, a la mayor brevedad, la inscripción del 80 % de 
Propios que se expresa al margen núm. 7004, suspendiendo el pago de los intereses 
de la misma de esta fecha y acusando el recibo de presente a vuelta de Correo”.

Aquesta decisió paralitza i agreuja la situació financera de l’Ajuntament, sense 
possibilitats d’obtenir una solució a la manca de recursos. Un any més tard, dia 
1.1.1890 surt elegit batle Maties Company Tugores, 1r tinent batle Antoni 
Palou Pons, regidor síndic Joan Serra Caimari i secretari Bernat Carrió. La crisi 
política envoltava l’Ajuntament davant la precarietat econòmica. L’activitat 
política es paralitza perquè els regidors ni es presenten a 7 sessions plenàries 
convocades amb posterioritat31.

Al padró de contribució industrial (1890-1891)32, sa Pobla només té un total 
de 90 contribuents amb un total de 3.636,48 ptes. amb detall de professions 
pròpies relacionades amb l’activitat agrícola del poble: venda de vi a la menuda, 
venda de farina, venda de queviures, moliners d’aigua, i de vent, ferrers i 
fusters… (veure annex 2). Així doncs, podem constatar que hi havia molt poca 
capacitat fiscal per millorar les arques municipals.

No és fins al 27.04.1890 quan el batle informa de la situació econòmica de 
l’Ajuntament. Ja que el Governador havia suspès el cobrament dels interessos 

31 ACTA AJUNTAMENT DE SA POBLA 16-19-23-26-31 de Març i 6-9 d’abril. A les actes figura el 
motiu de no presentació dels regidors, fet que provocava la suspensió del Ple.

32 AMSP CONTRIBUCION INDUSTRIAL 1890-1891 . Signatura 1864 (Veure annex)

del deute, que pujava a 5.778 ptes., proposa estudiar i establir nous imposts 
per a la ciutadania33 :

-Recàrrec del 100 % sobre la quota de consums.
-Recàrrec del 50 % sobre les cèdules personals.
-Impost d’enterraments.
-Impost d’arbitri sobre la bomba d’incendi (5 ptes. cada vegada que funcioni)
-Impost per les obertures de portes i persianes que se realitzin a la via 
pública.

La implementació d’aquests imposts presenta dificultats i, com a conseqüència, 
arriba el dia que no es poden pagar els empleats de l’Ajuntament (30.11.1890), 
fet que es comunica a la Diputació Provincial.

A l’acta de l’Ajuntament del 18.12.1890 figura el comunicat del governador 
civil 34Joaquin Castellarnau35 de la destitució de la totalitat de l’Ajuntament, 
és a dir, del batle Maties Company i de tots els regidors. El governador civil 
nomena un nou batle, Sebastià Serra Andreu i els regidors que l’acompanyaran. 
Cada vegada que destituïen el consistori en ple, també cessaven els empleats 
de l’Ajuntament: secretari, auxiliar administratiu, fosser, guardes i jurats, etc.

Dies més tard, el 22.12.1890 es reuneixen en sessió ordinària les dues 
corporacions (el consistoti cessat i l’actual) per analitzar la reclamació de 
4.304,47 ptes. a l’ajuntament pobler per part de la Diputació Provincial, 
corresponent al repartiment provincial 1889-1890. El governador civil declara 
responsables personals a tots els regidors cessats per la manca de doblers a 
l’Ajuntament. El destituït batle, M. Company, addueix que l’estat de precarietat 
econòmica de l’Ajuntament pobler està provocada per no haver pogut cobrar 
15.866,27 ptes. dels interessos del Deute Públic que tenien previst ingressar, 
motiu que dificultà la marxa econòmica de l’Ajuntament.

Just un mes més tard (22.01.1891), novament per decisió del governador civil 
torna donar el càrrec i el poder al destituït batle Matias Company Tugores. Ens 
fa la sensació que l’opinió del governador, una vegada analitzada la situació, 
havia canviat perquè no havia trobat la causa jurídica suficient que recolzàs la 
mesura presa.

33 ACTA AJUNTAMENT DE SA POBLA 27.04.1890
34 CARRIÓ TRUJILLANO BARTOMEU. Centralisme, regionalisme i Federalisme. (1898-1923): “El 

President de la Diputació Provincial, d’altra banda, estava supeditat al Governador Civil. Governador amb 
ordres de l’Estat, Diputació Provincial amb poques competències i ajuntaments sense autonomía eren les 
institucions de la província de Balears” -Llibre Mallorca davant el centralisme (1715-2015) pàg. 99

35 GEM- Governador Civil pàg 299
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No passa gaire temps i la “tutela” que realitzava el governador civil, li torna a 
fer canviar d’opinió i el 16.02.1891 destitueix novament a Matias Company i 
torna nomenar Sebastià Serra Andreu com a batle.

Però al cap d’un mes, el 18.03.1891, el governador civil es disposa a restituir 
Maties Company Tugores una altra vegada. D’aquesta manera s’acabaren les 
destitucions. Cal dir que no tenim notícies de més conseqüències a nivell 
polític.

Aquesta situació va provocar que no se presentassin pressuposts entre 1890 i la 
meitat del 1892, com podem comprovar a la taula de l’apartat anterior.

El batle i els regidors mantingueren el seu càrrec fins a les noves eleccions 
que se realitzaren el 1.7.1891, en què guanya Antoni Palou Pons.

7. Cuentas de propiedades y derechos
AJUNTAMENT DE SA POBLA  1912

CUENTA DE PROPIEDADES Y DERECHOS

NÚM. 
ORD.

BÉNS IMMOBLES IMPORT 
PTES

1 Casa Consistorial de 293 m2 , principal i porxo
amb torre 28.500

2 Carnisseria pública en planta baixa i escola 
pública, al 1r pis (avui, edifici dels Cavallets) 7.500

3 Edifici C/ Escola núm. 18. Escola nins i habitació
per al mestre 3.331

4 Plaça pública, comprada per expropiació i des-
trucció de casa particular, denominada 
Plaça de la Constitució 10.000

5 Escorxador públic (C/ Renou) 2.500
6 Plaça del Mercat. Mercat d’animals

comprada amb gravamen d’un cens de 333,33 ptes. 3.500
7 Casa de camp i muladar públic 2.500
8 Cementiri catòlic amb capella 15.000
9 Casa del guarda del cementiri 1.500 17,04%

BÉNS MOBLES
1 Mobiliari de la Casa Consistorial i Jutjat 1.500
2 Rellotge públic de la Torre de la plaça de 

la Constitució 1.500
3 Làmina intransferible núm. 6943 del Deute perpetu al 

4 % per venda de béns propis , acceptat provisionalment 
per l’Ajuntament

280.532,81 64,33%

4 Làmina núm. 31314 procedent del resguard de la 
Caixa Dipòsit per la 3 part del 80 % de propis 78.058,28 17,90%

5 Làmina de beneficència núm. 2902 54.37
6 Làmina de beneficència núm. 2903 60.49

TOTAL 436.038

Entrat el segle XX, el pressupost anual de l’Ajuntament anava acompanyat 
d’un informe econòmic, signat pel batle i el secretari, on es reflectien les 
propietats immobles i mobles de l’Ajuntament.

A l’any 1912, sent batle Rafael Torres Cladera i secretari Eleuterio Marqués, 
trobam informació sobre l’estat del deute perpetu intransferible al 4%, en dues 
làmines detallades més a dalt, que en aquells moments tenia l’Ajuntament 
per import total 358.590 pts. Això suposava el 82,83% de la riquesa total 
de l’Ajuntament, cosa que era molt important, ja que donava possibilitats a 
l’Ajuntament de fer noves inversions (veure annex 4).

 

8. S´Escola Graduada: un projecte educatiu
L’any 1915 Miquel Crespí Pons Verdera, sent batle de sa Pobla Ignasi Planes 
Serra de Can Planes, presenta un projecte d’urbanització de la finca anomenada 
“Sa Tanca de Can Verdera”. A l’acta del 22 d’abril de 1915 se contempla, 
al projecte, l’obertura d’una carrer lateral, avui anomenat Enginyer Waring. 
Tot el projecte va ser ben valorat pel Consistori. Ens trobam davant la peça 
fonamental per a una nova edificació: L´Escola Graduada.

Miquel Crespí Pons Verdera, era militant de la Unió Patriòtica, partit únic de la 
Dictadura de D. Miguel Primo de Rivera (1923-1930) i va ser nomenat batle 
en sessió extraordinària de l’Ajuntament el 22.11.1924 36. En aquell mateix 
any se va promulgar “El estatuto Municipal”, sent Ministre d’Hisenda José 

36 ACTA MUNICIPAL AJSP 22.11.1924 Destitució de batle Francisco Torres Cladera i nomenament 
de Miquel Crespí Pons (a) com a batle.
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Calvo Sotelo. La finalitat d’aquest estatut és la de lluitar contra el caciquisme 
imperant a tot l’Estat espanyol i tractar de reorganitzar les seves finances, 
ja que hi havia un deute públic molt elevat. Aquest instrument jurídic va 
donar possibilitat a disposar de les “làmines del deute públic” de les quals era 
creditor l’ajuntament pobler. Recordem que aquestes làmines provenien de la 
desamortització de finques rústiques i eren necessàries per poder dur a terme 
la construcció de l’edifici de l’Escola Graduada.

Sobre la figura política d’aquest batle pobler, hem trobat dues visions sobre 
la seva obra, escrites per dos escriptors poblers. La primera és d’Alexandre 
Ballester:

“Corria l ’any 1925, d’antany sa Pobla maldava per tenir un edifici ampli i digne 
com escola pública, que englobés, en un cicle coherent d’ensenyament, els distints 
graus d’un programa educacional, entès pels pedagogs de llavors, com el més complet, 
racional i instructiu. Les autoritats locals, amb lloable esperit, encapçalades pel batle 
Verdera, don Miquel Crespí Pons, d’agraïda memòria per a sa Pobla, tenia enllestit 
un pla d’actuació” 37.

Miquel López Crespí, nebot del batle, també ens en dóna referències: “L’oncle, 
que no havia pogut tenir descendència, volia el millor per als fills dels poblers, 
i per això aprofità totes les influències de què disposava vora el general Primo 
de Rivera per bastir, amb l’ajut inestimable de l’arquitecte Guillem Forteza, 
l’escola que sa Pobla necessitava. Els problemes sorgits per a portar endavant 
tan ambiciós projecte només es varen poder vèncer mercès a la dedicació de 
l’oncle Miquel Crespí.”38

A l’Arxiu Municipal trobam “1926 Expediente de entrega en Caja de las 
láminas de la Deuda Perpetua Interior sustitutivos de la intransferible de 
358.591,14 Ptas”, en el qual queden paleses les gestions realitzades pel batle 
Verdera davant el Govern Central, per aconseguir la disposició de les làmines39. 

8.1. Cronologia de les actes municipals i la revista Sa Marjal en 
referència la construcción de l’Escola Graduada
-09.05.1925: l’Ajuntament decideix construir dues escoles.

37 BALLESTER MORAGUES, ALEXANDRE. “Gresol d’ensenyament” Revista sa Plaça. núm. 25 
Setembre 94 pàg 38

38 LÓPEZ CRESPÍ MIQUEL Temps i gent de Sa Pobla. “S´Escola Graduada de sa Pobla i Miquel 
Crespí Pons (el Batle Verdera)”.pàg 79-80.

39 ACTA MUNICIPAL AJSP Sessió ordinària del 12.10.1926 

-04.12.1925: Elecció definitiva del solar, després d’haver-se presentat un 
total de quatre opcions per a la ubicació de l’escola. El Ple de l’Ajuntament, 
el delegat governatiu i l’inspector Sr. Leal decideixen elegir “Sa Tanca de Can 
Verdera”, un solar de 20 quartons i a una distància de 500 m del cementiri. 
Elegeixen al mateix temps l’arquitecte Guillem Forteza Pinya.

-15.12.1925: Acorden el preu de la compra: 

“El solar en que se han de construir las escuelas ha sido adquirido por la cantidad 
de 83.333 ptas pero en vez de pagarse al contado se ha establecido un censo a 
perpetuidad de 2500 ptas anuales, redimible a voluntad del Ayuntamiento, al 
tipo del 3%.

Ha sido necesario, además, expropiar una casa por la que se ha pagado 5.300 
pesetas. El autor del plano de las nuevas Escuelas es el Arquitecto don 
Guillermo Forteza” 40

-27.12.1925: Es realitza la col·locació de la primera pedra en presència de 
l’inspector d’Ensenyança, Sr. Leal, i del consistori pobler presidit per Miquel 
Crespí Pons “Verdera” i d’altres. Els poblers donaren importància a l’acte, ja 
que hi asistí molta gent. 

-30.12.1925: L’escriptura de compra de “Sa Tanca de Can Verdera” se signa 
davant el notari de La Puebla D. Joaquín Mas Casamada.

- 16.12.1926: A l’acta figura: “El Ayuntamiento de La Puebla tomó el acuerdo 
de que la escuela de referencia ostente el nombre de “Primo de Rivera”.

- 04.03.1927 El mestre Pere Bennassar Crespí, “Reynés”, treu la subhasta de 
les obres per 127.025 pts. Posteriorment cedí l’obra al constructor de Palma 
Antonio Balaguer Tugores qui va fer un oferiment per realitzar-la per 133.1197 
ptes. El pressupost inicial era de 201.300 ptes41.

l’Escola Graduada de sis seccions per a nins, fou creada provisionalment per 
RO de 23 juliol de 1929 i va sortir publicada a la “Gaceta” de l’1 d’agost.42

-10.09.1929: Es va inaugurar l’Escola Graduada amb la presència SAR 
Infante D. Jaime de Borbón y de Battemberg, acompanyat pel president del 
Consell de Ministres, Miguel Primo de Rivera y Orbanija, i les primeres 

40 PARERA SANSÓ JUAN. Sa Marjal Volume IX, Tom XVIII Pàg 25-27
41 PARERA SANSÓ JUAN. Sa Marjal Volume X Tom XIX-Pàg. 62 i 76. 
42 ROIG RODRÍGUEZ, MARIA ANTÒNIA. S´Escola Graduada. Pàg 81 En el seu llibre detalla amb 

molta cura la cronologia de les gestions i fets ocorreguts per arribar a la inauguració s’Escola Graduada.
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autoritats de la Província i locals. De tots els discursos que es pronunciaren 
són simptomàtiques les paraules del batle Verdera: 

“… i quan jo hagi mort, recordau que hi va haver un home a sa Pobla, que 
estimà l’escola damunt totes les coses per no haver pogut gaudir, de nin, dels 
magnífics fruits que dona una instrucció perfecta i ben ordenada…”43

8.2. La venda del deute públic i l’Escola Graduada
El setembre de 1926 el batle Verdera visita Madrid com a membre de la 
Comisión de Baleares pro-escuelas amb altres membres de la Unión Patriótica, 
amb la finalitat d’entregar un quadre commemoratiu del 13 setembre de 1923, 
data d’instauració de la dictadura, al president del Govern. I aprofitant l’ocasió, 
va parlar amb el director general de la “Deuda Pública”, amb la finalitat de 
poder comptar amb el finançament necessari per dur a terme la construcción 
de l’Escola Graduada. Les gestions donaren el seu fruit i així el batle va poder 
recollir a Palma els títols de Deute Perpetu Intransferible núm. 9029 amb data 
27.06.1917, per un total de 358.591,14 ptes.

El detall de la venda de “les làmines” 44 indica que cadascun dels títols s’havia 
de vendre mitjançant un agent de comerç, de Palma, Pau Valls. Les persones 
que compraven les làmines, obtenien un descompte important. Realment 
compraven entre un 69,20–79,20 % del seu valor nominal. Així podem veure 
que el nominal de 358.591,14 ptes va quedar reduït a 225.866,49 ptes.

El destí dels doblers d’aquesta venda queda reflectit a l’annex 5, on es 
detallen:

-Pagaments per l’expropiació de dues cases a José Crespí Serra, situades al 
solar de “Sa Tanca de Can Verdera”

43 BALLESTER MORAGUES, ALEXANDRE. Gresol d’ensenyament Rev. Sa Plaça núm. 25 Setem-
bre 94 pàg 38

44 ARXIU MUNICIPAL SA POBLA AMSP. “Expediente de entrega de las láminas de la Deuda Per-
petua Interior”. Informació resumida del documents de l’expedient. Vegeu annex 

-Pagaments al constructor Antoni Balaguer i a l’arquitecte Guillem Forteza45 
i als proveïdors de l’Escola Graduada per al seu equipament.

També es destinaren doblers a la construcció de l’escorxador nou i a la casa 
quarter de la Guàrdia Civil al carrer del Renou.

9. Conclusió
La desamortització de finques rústiques a sa Pobla a partir de les subhastes 
de 1860 acaba amb la venda de la totalitat de les làmines l’any 1930. Així 
es tanca un capítol important de la nostra història, i al mateix temps, únic 
a l’illa de Mallorca. L’Ajuntament fou creditor de l’Estat durant molts anys 
(setanta aproximadament), els quals passà amb penúries i falta de liquiditat. 
Cal dir que tot i que l’accés a la liquiditat d’aquests títols fou en ocasions 
problemàtica, es pogueren realitzar obres d’una gran transcendència al nostre 
poble: el cementeri, la unió de la plaça del Vaumar i la de la Constitució, 
l’escorxador i l’Escola Graduada.

Annex 1: mapa
Annex 2: contribució
Annex 3: pressupost 1861-1908
Annex 4: cuenta de propiedades
Annex 5: venda

45 FORTEZA PIÑA GUILLEM. (GEM) Fill d’una família benestant, va poder estudiar a Barcelona on 
es llicencià com arquitecte l’any 1916. Plantejà qüestions teòriques sobre les ciutats, en concret Palma, 
dirigides a la humanització de la ciutat mitjançant la reorganització de les comunitats internes de la 
Palma antigavi d’aquestes amb l’Eixample. Introduí el racionalisme en el disseny dels grups escolars 
d’Algaida, Bunyola, Montuïri, Muro, sa Pobla, Vilafranca de Bonany i Jaume I de Palma. La seva 
obra s’inscriu dins el corrent regionalista amb aportació d’elements italianitzants. Evolucionà cap a 
una arquitectura sòbria i racional. Intervé en obres religioses com l’església des Molinar i el Terreno, al 
Palau de Marivent.
La seva intervenció en la vida política, de caràcter regionalista. Formà El Centre Regionalista de 
Mallorca, passant al Partit Liberal de Joan March. Cal destacar el seu llibre “Pel ressorgiment polític 
de Mallorca” (1931) on es resumeix tot el seu ideari, liberal, demòcrata i cristià, obra imprescindible per 
qui vulgui conèixer la història de la nostra cultura.
El llibre “S´Escola Graduada”, de Maria Antònia Roig (pàg 54), resumeix les intervencions de l’arqui-
tecte Guillem Forteza a sa Pobla: Estudi per un Quarter de la Guardia civil (1927), Inspecció de l’ora-
tori de Crestatx (1927), Ampliació de l’Escorxador municipal (1937) i Edifici social de la Cooperativa 
Agrícola Poblense (1938).
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La marca de les comunes està basada en un mapa de l'any 1869
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Crestatx, Gaieta i Talapi, 
tres topònims antics de sa Pobla
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Els noms de lloc antics de Mallorca que han romàs vius fins avui, moltes 
vegades tenen caràcter descriptiu i fan referència a característiques de l’espai 
físic que denominen. Això és  freqüent en els mots procedents del primer 
romànic balear, tot i que la seva forma actual pot estar alterada per influències 
àrabs i catalanes. Més sorprenent és que en els topònims preromans aquesta 
característica descriptiva persisteixi i, si aconseguim esbrinar-ne el sentit, 
ens topem amb paraules que solen referir-se a accidents del relleu i aspectes 
físics del territori, que troben paral·lels quasi idèntics en topònims europeus 
continentals, evidenciant les relacions lingüístiques existents entre les illes i el 
litoral nord-mediterrani abans del 123 aC, data de la conquesta romana. 

Aquest exercici de recerca ens fa veure que els pobles del passat no han adoptat 
els noms de lloc per raons arbitràries, sinó que sovint ho han fet a partir d’allò 
que realment són aquests llocs des del punt de mira geogràfic. És per això que 
la toponímia històrica ens pot ajudar a entendre millor el territori o, almenys, 
a entendre com ha vist el territori la gent que ens ha precedit. 

Crestatx, el lloc i el topònim 
Crestatx i el seu territori
Crestatx és una contrada emblemàtica del terme de sa Pobla, situada al costat 
del camí de sa Pobla a Pollença, a un indret ombrívol i boscat, en el punt on 
la plana al·luvial entra en contacte amb la muntanya. A l’actualitat hi ha les 
possessions de Crestatx Vell i Crestatx Nou, i l’antic oratori que ja es documenta 
en el segle XIII, a més de les urbanitzacions modernes de s’Obac, Crestatx i 
Son Toni, de considerable extensió. En temps passats Crestatx limitava amb el 
terme de Pollença, per part de tramuntana; a llevant, amb la Torre de Vernissa; 
a migjorn, amb el torrent d’Alcanella o de Sant Miquel, que el separava de 
l’alqueria d’Uialfàs, i per la part de ponent, amb Son Cladera, Son Ferragut, 
Subies i Benimaimó.1 

Crestatx Nou i Crestatx Vell es troben al nord de l’esglesiola de Crestatx. L’entorn 
està circumdat d’elevacions com el pujol de Son Sabater, el puig de la Casa, 
el puig des Castellot, el puig de Son Toni, sa Talaia i sa Penya Roja, cap a la 
banda de Pollença. El pujol d’en Font es troba  més enmig de la contrada. Si 
analitzam l’orografia de l’àrea el que veim és que cap a l’esquerra del camí de sa 
Pobla a Pollença hi ha una zona aturonada caracteritzada per l’alternança de les 
àrees de conreu i les zones de garriga, coincidint amb l’actual àrea urbanitzada. 

1. Crestatx. Gran Enciclopèdia de Mallorca. Vol, 4. Palma: Promomallorca Edicions, 1989. P. 202.

En canvi a la dreta hi ha camps de conreu que arriben a Crestatx, voltant el 
pujol de Son Sabater, que resta com un illot de penyes enmig dels camps.

Les formes documentades del topònim
1245 Crestatx, 1256 Crestax, 1268 Crestag, 1275 Crestaig, 1283 i 1285 Crestaig, 
1368 «Loco de Crastaig». En els segles XIII-XIV apareix amb formes diverses: 
Crestaix, Crestag, Castraig, Castraix, Castruix, Crastag, Crastaig, Crastatx. 1512 
Crestagio, 1591 Castraig, 1539 Crestatx, 1601 Castaig, 1784 Crestatx. Aquestes 
formes, encara que apareguin amb diferents grafies, mostren que des del segle 
XIII el nom ha romàs inalterat. Les formes sense r a la primera síl·laba no 
deuen ser altra cosa que interpretacions ortogràfiques dels escrivents, atesa la 
uniformitat gràfica expressada ja en el segle XIII.

Les interpretacions dels lingüistes i historiadors
El Diccionari Català-Valencià-Balear diu que l’etimologia de Crestatx és 
incerta i que podria venir de CRESTA amb el sufix -atx (dient que aquest 
es troba en el nom de lloc Andratx i que sembla esser una variant del sufix 
-itx, abundant en la toponímia mallorquina: Costitx, Felanitx, Castellitx, 
etc.). El Corpus de Toponímia de Mallorca, de Josep Mascaró Passarius, feia 
derivar Crestatx del llatí CRISTA ‘cresta’, amb l’afegit del sufix -ACEUM, 
pronunciat -atx entre els mossàrabs.2 Coromines i Mascaró, el 1989, veieren 
tres possibilitats: CLAUSTRAS, plural del neutre CLAUSTRUM, amb la 
mateixa reducció del diftong del mallorquí clasta i en l’aranés crasta ‘casa de 
la vila’; CASTRAS ‘campaments’, plural del neutre CASTRUM, i CRISTAS 
‘crestes, carenes’. Per a la tercera possibilitat esmentaren que l’ermita es troba al 
peu del puig de Son Sabater, el cim del qual està format per grans roques, que 
es podrien veure com el començament d’una cresta.3

Josep Obrador i Bernadí Cladera el 1999 es referiren que podria venir de 
KASTRAS ‘claustre’ o de CASTRA.4 En canvi, no esmentaren la tercera 
opció de CRISTAS que havien plantejat abans Alcover, Moll, Mascaró i 
Coromines. Álvaro Galmés de Fuentes, sí que ho va fer l’any 2004, i recuperà 

2. MASCARÓ PASSARIUS, Josep. Corpus de Toponimia de Mallorca. Vol. 2. Palma: Promocions, 1986. 
P. 480-482. (Primera edició 1962-1967).

3. COROMINES, Joan i MASCARÓ PASARIUS, Josep. Onomasticon Cataloniae. Vol. I. Barcelona: 
Curial Edicions Catalanes i Caixa de Pensions «La Caixa», 1989. P. 119-120.

4. OBRADOR, Josep i CLADERA, Bernadí. Crestatx. Sa Pobla: Gráficas Gelabert, 1999.
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la interpretació tradicional que feia derivar Crestatx de CRISTA ‘cresta’.5 
De la mateixa opinió va ser Santiago Pérez Orozco, el 2015, que digué que 
podria venir de CRISTA, amb una evolució en diminutiu de *CRISTAC’LU  
‘crestall’.6

L’etimologia de Crestatx
A l’hora de determinar l’etimologia de Crestatx ens trobam amb el problema 
que les tres hipòtesis assenyalades per Coromines i Mascaró, des d‘un punt 
de mira lingüístic, són perfectament viables. Aquest antic topònim pobler 
podria ser un derivat de CLAUSTRAS, amb desaparició del diftong de la 
síl·laba inicial i de la consonant r > CLASTAS, com a les formes mallorquines 
clasta/clastra, i amb pas de la l a r, típicament mossàrab (VALLES > Vàritx, 
FALDARES > Fartàritx) CLASTAS > CRASTAS i, amb tancament vocàlic 
a la primera síl·laba i africació del grup -AS (com a Andratx o Portinatx), 
que ens du a Crestatx. El significat podria ser «els closos, les tanques», per 
l’orografia d’aquella zona que alterna petites elevacions, redols de pinar i bosc 
i zones conrades, com les de Son Ventura, Son Toni o les del mateix Crestatx.

Crestatx també podria procedir de CASTRAS ‘campament militar, fortalesa, 
castell’. Però no ho veig probable, ja que no hi ha evidències orogràfiques, 
arqueològiques o històriques que ens documentin aquesta hipòtesi. 

L’etimologia a partir de CRISTAS ‘cresta’, que fins ara és la que ha tengut més 
acceptació, crec que és la més viable. He dit abans que el pujol de Son Sabater 
és un aflorament rocós, i certament crestat, ben individualitzat enmig de les 
terres de conró. Aquesta singularitat orogràfica, perceptible d’onsevulla es miri, 
és marcada i, de qualque manera, delimita l’espai de Crestatx, aportant-li una 
entitat diferenciada enfront de les terres de l’antiga alqueria d’Uialfàs. 

Cresta usat en sentit orogràfic
El llatí CRISTA ‘cresta d’ocell’ ha donat el català cresta, el portuguès i gallec 
crista, el castellà cresta, occità cresta i crest, francès crête i crêt, llombard cresta 
‘crinale di monti’, cors  cresta, italià cresta, sard cresta, friülà creste i romanès 
creasta. En els Pirineus catalans es fa servir cresta per denominar ‘carenes 

5. GALMES DE FUENTES, Álvaro. La toponimia mozárabe balear. «Revista de Filologia Románica» 21 
(2004) 9-79.

6. PÉREZ OROZCO, Santiago. La lengua de los baleáricos. Tesi doctoral. UNED, 2015. P. 196.

intransitables, penyaloses, oscades i de cantell molt estret». Cap a l’Aragó 
té una certa tendència a fer-se sinònim de ‘cim’. Segons Coromines reprèn 
popularitat al País Valencià cap al sud, on sovint ja no és una línia escarpada, 
ni una carena rocosa i moltes vegades ni tan sols és alta, sinó que es tracta 
de serrats qualssevol. En rossellonès s’utilitza crest ‘serralet no gaire elevat’, 
com en provençal i francoprovençal, conjuntament amb cré o cret, significant 
‘muntanya poc elevada’.  A l’àrea de llengua francesa crête és ‘aresta d’una 
muntanya, estreta, rocosa i sovint serrada’ i crêt ‘mamelon, petite montagne’.  

És probable que el topònim Crestatx vengui del llatí CRISTAS, amb 
africació de la terminació del plural en -atx (com en Andratx o Portinatx) 
i canvi per ultracorrecció catalana de la i de la síl·laba inicial a e. El pas de 
CRISTAS a Crestatx s’explica sense problemes en el context de la toponímia 
romànica balear més antiga, passada per la influència àrab i, a partir de 1229, 
per la reinterpretació catalana. L’existència de l’elevació de Son Sabater, tan 
important a l’hora de marcar l’espai de Crestatx, m’acaba de decantar cap 
aquesta etimologia i descartar les altres. 

Gaieta, topònim viatger o topònim descriptiu?
Els comellars i pujols de Gaieta
Un altre indret del peu de muntanya o raiguer de sa Pobla és Gaieta. La  
possessió confrontava amb Son Ferragut, Fangar i el torrent d’Alcanella o 
de Sant Miquel. Ocupa uns comellars voltats pel puig de Son Corró, el puig 
Blanc, el puig de Fangar, el puig de na Vissa i sa paret des Moros. De l’antiga 
possessió en deriven les de Gaieta Gran i Gaieta Petit.7 La singularitat del lloc 
és que les cases de possessió estan sobre un ampit de muntanya format per 
dos comellars, el del torrent de Gaieta i l’altre que ve de la part alta de Son 
Ferragut, i a davant, just a l’enfront de les cases, hi ha un petit turó, amb les 
cases de Can Capellí, que sembla voler cloure la raconada. 

Les formes del topònim
1300-1315 l’alqueria de Gayeta és exempta de pagament de lluïsme, 1321 
Gayeta, 1343 Gayeta, 1539 «possessioneis dels Serre de Gayeta», 1784 Gayeta. 
Des dels primers documents, la forma escrita sempre ha estat Gaieta, amb 
l’ortografia catalana antiga Gayeta.

7. Gaieta. Gran Enciclopèdia de Mallorca. Vol. 6. Palma: Promomallorca Edicions, 1989. P. 113 -114.
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Les interpretacions dels lingüistes
El Diccionari Català-Valencià-Balear esmenta el llinatge Gaieta que existeix 
a Barcelona i Alcora. El nom de l’alqueria de sa Pobla el lliga al de la ciutat 
italiana de Gaeta. Joan Coromines se n’ocupà, el 1995, analitzant el topònim 
pobler al costat d’altres de semblants de Catalunya i País Valencià, dient que 
Gaieta podia venir de l’àrab giyâd, plural de gáida ‘bosc, floresta, herbassar’, d’on 
prové el nom d’Algaida. A Algiyad, segons Coromines oït pels repobladors 
catalans com l’Algaiat, -aiet, i simplificat en La Gaiat, -et, s’hi afegiria -a a 
causa de l’aparent gènere femení.8 

Cosme Aguiló, el 2014, escrigué que Gaieta de sa Pobla provenia d’un cognom 
basat en el nom de la ciutat italiana del Laci, dita Gaeta Latina. També explicà 
que si haguéssim de transcriure el nom d’acord amb la pronunciació poblera 
l’hauríem d’escriure Gaeta, però que en aquest cas la força de la tradició i de les 
pronúncies foranes és determinant. Però Aguiló no documentà aquest cognom 
ni el seu hipotètic lligam amb la important ciutat italiana.9 Pérez Orozco, 
seguí en la línia d’Alcover, Moll i Aguiló, i ho considerà un cas de toponímia 
viatgera, com a la forma catalana antiga del nom de la ciutat italiana de Gaeta.10 
Pérez Orozco deia que aquesta explicació era millor que partir del català gaieta 
«nombre antiguo del azabache» i esmentava el tossal de la Gaeta a Vilalba dels 
Arcs (Tarragona), que segons ell podria venir del terme català o, fins i tot, ser 
un mossarabisme equivalent al català gaiata o castellà cayado/cayada.11 

 

Recerca de formes semblants
A Catalunya hi ha el tossal de la Gaeta (Vilalba dels Arcs), Gavet de la Conca 
i Gavets (Pallars Jussà), els Gavetons (Ripollès). Al País Valencià la venta de 
Gaeta (Cortes de Pallars) i ombria de la Gaveta (Benexama). A Aragó, Gavete 
(Tauste), Gaeta (Saragossa) i Las Gayetas ( Jaca). Gavet és freqüent a Occitània, 
però potser prové de l’arrel preromana GAB- ‘torrent’, o més específicament 
‘torrent que té el llit en forma de pastera o abeurador’. La Gavède (Ansoís), 
Gaiet (Rabairac, Saucats, Bajamon...), Gaieta, afrancesat a Gayette (Castelnau, 
Calinhac, Murs...) o La Gaeta (Tanaron). Ja a l’àrea de les llengües d’oïl trobam 

8. COROMINES, Joan. Onomasticon Cataloniae.  Vol. IV. Barcelona: Curial Edicions Catalanes i Caixa 
de Pensions «La Caixa», 1995. P. 293.

9. AGUILÓ, Cosme. Topònims mallorquins dels repobladors catalans. Dins: «Els noms en la vida quotidia-
na». Actes del XXIV Congrés Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Barcelona: Direcció 
General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, 2014.

10. PÉREZ OROZCO, Santiago. Op. cit., p. 280. 
11. PÉREZ OROZCO, Santiago. Op. cit., p, 280.

La Gâte (Charbonnières, Meillant) i Gate (Vescours). En castellà gaveta. Així 
a Andalusia: caño de las Gavetas (Sevilla), Las Gavetas (Sevilla) i lucio de las 
Gavetas (Sevilla), La Gabata (Granada). En portuguès, Gavetas (Açores) i 
serra de Vale Gaveto (Mortagua). A Itàlia: gavétta, gavette. Gaveta (Puglia), 
Gavetona (Basilicata), Gavet (Lombardia), Gaeta a la Toscana, Campània, 
Puglia, Lazio, Abruzzo, Emilia Romagna... A Llombardia Gaeta a la comuna 
de Bagnolo i una altra a Menaggio. Gavetta a Sicília. Dante Olivieri les fa 
procedir del llatí CAVA ‘cova’.12 Gaieta (Carloforte, Sardenya).

Gaeta, găbăta i gaveta
Pel que fa a la ciutat de Gaeta, l’antiga Caieta, sovint es fa venir el seu nom 
del grec kaietas o kaiattas ‘corbatura, cavitat’. Tot això s’ha de revisar. Sigui 
com sigui, els diccionaris parteixen del llatí GĂBĂTA o GĂVĂTA ‘escudella, 
gaveta’ com l’arrel de la família de mots de la qual forma part el català gaveta 
‘receptacle de fusta per a obres, obi’. En aragonès gabeta i gaveta ‘caixa de fusta 
per a pastar-hi el guix’. En castellà gaveta ‘caixó que hi ha en els escriptoris’ 
i ‘vas que servia per a beure els galiots’. També castellà gábata; gallec gábado, 
gabedo; portuguès gaveto, gávedo, gábedo, gávito ‘peça de fusta, convexa o 
còncava a diversos treballs de fuster’; antic provençal gáveda, gauda, provençal 
gavedo, gavéto. No és estrany al francès: antic picard i antic normand gate ‘vas 
rodó i sense ansa’, francès antic jatte. Italià gavetta ‘escudella’. Sicilià gavita. 

La realitat de l’indret
Crida l’atenció que Gaieta/Gaeta sigui un topònim present a les Balears, 
Catalunya, País Valencià, Aragó, Occitània, Itàlia i Sardenya. Aquesta extensió 
em fa sospitar que no es tracta d’un topònim de base antroponímica, creat 
sobre un cognom que evoqui la ciutat de Gaeta, sinó que el seu punt de partida 
és un apel·latiu usual en llatí vulgar. És remarcable la presència a les llengües 
romàniques del mot gaveta/gaveda/gate/gavetta que significa ‘escudella, calaix 
d’escriptori, clot, caixó de fusta’ i que origina topònims a través de la semblança 
de les depressions del terreny amb la forma còncava d’una escudella. Tot això 
obre la possibilitat que el Gaieta de sa Pobla es vinculi a aquests usos metafòrics 
que comparen una zona enclotada amb una gaveta. La documentació des 
del segle XIII em fa pensar que és un mot antic, mossàrab, de significació 
orogràfica a partir d’un antic GAVETA, amb pèrdua de la v intervocàlica 
(com COVA NIGRA > Coanegra).

12. OLIVIERI, Dante. Dizionario de toponomastica lombarda. Milano: Casa Editrice Ceschina, 1961. P. 241.
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Talapi, un nom que ve de lluny
La possessió de Talapi
Talapi és una possessió del terme de sa Pobla, situada entre Ca l’amo en Joan 
de ses Monges, Son Catxo Vell, ses Quatre Pedres i sa Canova Vella, a uns dos 
quilòmetres de sa Pobla. En el Repartiment va correspondre a Ramon Ferrer i 
al seu germà. En el segle XVII les cases foren engrandides per la família Gual 
de Talapi. El 1702 pertanyia a Agustí Gual i comprenia, a més de la possessió, 
els rafals de Son Figuerola, sa Casa Nova i es Velar. Josep Obrador escriu: 
«assentada su ran del camí de na Pontons, extensa, plana com el call de la mà, 
rica de messes i de vinya, de garrigues i d’alzinar i d’olives. El seu casal és gran, 
jo diria, com tot un poble.»13 Segueix Obrador: «dins els sementers de Talapi, 
al lloc del Vilar, trobarem clares reminiscències de l’assentament d’una raça 
ardida i llegendària que es perd dins la fosca del temps». La meva hipòtesi és 
que el topònim Talapi és una reminiscència d’aquella gent.

Les formes documentades del topònim
En el Llibre del Repartiment apareix la forma Alqueria Athauafi, però als 
còdex RL, Bofarull i Capitular s’hi ha llegit Athanapi i en el còdex  RC, a 
més d’Athanapi, s’hi ha llegit Athauapi.14 El mapa del cardenal Despuig grafia 
Telapi. La grafia Tanapin del 1233 no pertany a aquesta alqueria, sinó a una 
altra alqueria de Petra.

Les interpretacions de Talapi
El Corpus de Toponímia de Mallorca diu que Talapi és d’origen desconegut, 
possiblement àrab, encara que el so de p és insòlit en aquesta llengua.15  
Coromines i Mascaró escriuen que la impressió que fa el nom és d’una cosa 
preromana, apuntant que la u de Athauapi seria un error en lloc de n i la f 
podria ser una arabització de la p. A causa de la p, un origen aràbic els semblà 
impossible, i tampoc veuen camí per a una etimologia llatina o romànica, però, 
diuen, tampoc es pot descartar del tot l’àrab, la forma at- inicial i la variant en 
fi deixen la porta una mica oberta pel costat aràbic. A partir d’aquí esmentaren 

13. OBRADOR SOCIES, Josep. Huyalfas (Sa Pobla) i Alqueria de Talapí. Sa Pobla: Jonqueres Veres, 1985.
14. COROMINES, Joan i MASCARÓ PASSARIUS, Josep. Onomasticon Cataloniae. Vol. I. Barcelona: 

Curial Edicions Catalanes i Caixa de Pensions «La Caixa», 1989. P. 269-270.
15. MASCARÓ PASSARIUS, Josep. Corpus de Toponimia de Mallorca. Vol. 9. Palma: Promocions, 

1986. P. 2881 (Primera edició 1962-1967).

una forma ṭawwâf que significa ‘servidor fidel, abnegat’ en la llengua àrab 
clàssica, amb diverses accepcions en àrab vulgar. Qaria aṭ-ṭawāf ī significaria 
‘l’alqueria del servidor o de l’home de guàrdia’. Això comportaria que la f 
s’hauria tornat p per una ultracorrecció mossàrab de la f aràbiga i conduiria a 
suposar que la w s’hagués convertit avui en una l «requisits que no són gens 
fàcils d’admetre tot i reconèixer que les grafies del Repartiment hi donen peu. 
Ens quedem amb la impressió que aquesta idea és mereixedora de futur estudi, 
però amb una gran dosi d’escepticisme.»16

Álvaro Galmés de Fuentes digué que seria un cas més de conservació del 
diftong decreixent au, ja que en el Llibre del Repartiment apareix en la forma 
Taupine, tal vegada, segons ell, amb relació amb el celta tala ‘terra’.17 Galmés 
confon el Talapi de sa Pobla amb el Taupine del Repartiment, que es troba en 
el terme de Petra, però possiblement hi ha una afinitat etimològica.

Guillem Rosselló Bordoy plantejà que la forma Athauapi podria procedir de 
l’àrab aṭ-ṭawwābī ‘el fabricant de tubot o de toves’, nom d’ofici que seria el 
mateix ètim del castellà adobe.18 També confon Talapi amb l’alqueria Tanapin, 
que estava ubicada prop de Manacor.19 De tota manera el Tanapin/Taupine de 
Petra o Manacor podria tenir una etimologia semblant a la del Talapi de sa 
Pobla, on la n de la primera síl·laba seria una mala lectura de u, resultat de la 
vocalització de la l intervocàlica (com a balma, palma, etc.) i estaríem, per tant, 
davant un Talapin petrer idèntic al Talapi pobler.

La hipòtesi cèltica
Talapi, com va intuir Galmés de Fuentes, és un nom que té relació amb un 
conjunt de noms i topònims d’àmplia difusió a Europa, que tenen en el 
cèltic TALA- el seu primer component. En aquest cas es deu tractar d’un 
mot compost de TALA ‘superfície, façana, front, plana’ i PENNOS ‘cap, 
extrem, final’. Talapi significaria ‘el cap de la plana’ o ‘el final de la plana’ i 
faria esment a la posició extrema de Talapi dins la plana que mira cap a la 
badia d’Alcúdia, ja en contacte amb els turons de Búger i Llubí. L’evolució 
hauria estat TALA-PENNOS > TALA-PEN, amb tancament vocàlic propi 

16. COROMINES, Joan i MASCARÓ PASSARIUS, Josep, Op. cit., p. 270.
17. GALMÉS DE FUENTES, Álvaro. Op. cit., p. 63.
18. MUT I CALAFELL, ANTONI i ROSSELLÓ BORDOY, Guillem. La remembrança de Nunyo 

Sanç. Una relació de les seves propietats a la ruralia de Mallorca. Palma: Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Esports del Govern Balear, 1993. P. 67, 112-113 i 198.

19. MORA, Pau i ANDRINAL, Lorenzo. Diplomatari del monestir de Santa Maria de la real de Mallor-
ca. Vol. I (1232-1360). Palma: edició dels autors, 1982. P, 187.
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de l’àrab i el mossàrab TALA-PIN (que ja és la forma que es deixa entreveure 
en el Llibre del Repartiment, amb l’article inicial, vocalització de la l i grafia 
arabitzant en f de la p (Atauafi). Tanapin/Taupine, a Petra, és el mateix, però 
sense alteració de la p.

Topònims semblants en el nostre entorn
Hi ha noms antics de Lusitània a tenir en compte: Talabara ‘sobre la plana’, 
Talabriga  ‘turó o puig de la plana’. Els Talmont de la Vendée i de Gironde 
serien l’equivalent del Talabriga lusità, ‘turó o puig de la plana’, amb substitució 
del -BRIGA cèltic pel llatí -MONS.20 Talabre, platja i cala al Cap de Creus, 
de TALABRIX, variant de TALABRIGA, compost del cèltic TALA- ‘front, 
façana, superfície, plana’ i BRIG, -GA ‘turó, muntanya’; Talaixà, llogaret 
de l’Alta Garrotxa; Talamanca, poble de Bages, a l’est de Manresa; un altre 
Talamanca a Osona, amb el camí de Talamanca i la riera de Talamanca 
(Talamanca d’Eivissa sembla venir d’un antropònim: «venerandus Raimundus 
Talamancha» en un registre de propietats de 1396). Talamanca es repeteix en 
el centre i oest de la península: Talamanca de Járama a Madrid, Talamanca a 
Burgos, Santa Maria de Talamancos a Ourense, etc. Coromines hi sospita un 
origen cèltic. També pressuposa una base preromana TALAM- a Talamantes, 
nom d’un poble d’Aragó, al peu del Moncayo, amb un duplicat, Talamantes 
a la Serra d’Espadà, prop de Suera. Talarn, vila del Pallars Jussà; Talarn de 
Segarra partida en el terme d’Ossó; Talarn en els Alps de Provença; Talau, 
poble de les Garrotxes de Conflent que provendria de *TALATḽU; Talavera, 
poble de Segarra; pla i collet de Talavera a la Selva; barranc de Talavera a 
Almenara (València); Talavera la Real o de la Reina a Toledo; Talavera la Vieja 
i Talaveruela a Càceres; Talavera a Màlaga i a Almeria; Las Talaveras (Graus) 
i barranco Talavera (Bàrcabo) a Aragó; Taveiro a Coïmbra, Tavares (antic 
Talavares), Taveiroos, a Portugal;21 Talance, poble del cantó de Bordeus, que 
prové de TALANTIA (Talancia el 1182), a Gascunya. A Occitània en general: 
Talaron, Talerna, Talarn, Talon, Tallenda, Talves, Tallobre (TALABRIGA), 
Talapi (Lacrouzette), Le Talapent (Aleu), Talabent (Gerde), La Talpène 
(Graulhet), Talpans (Lassouts), Talpiès (Cadalen), Talapiat (Saint-Trivier-
de-Courtes), Le Talpé (Rapey, a zona de llengua francesa). A la Llombardia, 
Talamona; al Piemont, Talamone i a Aosta, Talape.

20. DELAMARRE, Xavier. Noms de lieux celtiques de l’Europe ancienne. Arles: Editions Errance, 2012. 
P. 245-246.

21. COROMINES, Joan. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Vol. VII. Barcelo-
na: Curial Edicions Catalanes i Caixa de Pensions «La Caixa», 1997. p. 208-216.

TALA-PENNO, TALA-BRIGA, TALA(V)ARA i altres 
Astor considera TALA- com a precèltic.22 Delamarre es refereix al cèltic 
TALU- TALAMON- ‘front, superfície’. El mot llatí TALŪTIUM que 
continua amb el francès talus i el català tarús, seria d’origen cèltic, com el 
provençal talvera ‘vora del camp’. Segons Pierre Malvezin tal significaria ‘front, 
superfície plana’. Una arrel indoeuropea telə- /telh-/, *telu, hauria designat una 
superfície plana: sànscrit, talam ‘superfície, palma’ i talimam ‘sòl’;  grec tēlia 
‘taula de jocs’; antic irlandès talam ‘terra’; llatí TĒLLUS ‘terra’; lituà pā-talas 
‘llit’; prussià talus ‘sòl’, etc.23 

L’occità talvera significa ‘vora d’un camp, on l’arada no hi pot arribar i a on 
volten els bous’. Mistral registra al «Tresor du Felibrige»: tauvero, touvero, 
tauveno, tauvuro, taubero, talbero, tarbero, taubro, tarbo, trarvo, talveo amb 
el significat de ‘vora d’un camp on l’arada no hi pot arribar’. Als Alts Alps 
tuuvena, entuuvenar, trarvo, touvena, tavenna, tovenna... ‘solc fet al límit del 
camp, en perpendicular als altres solcs’, ‘límit del camp on l’arada no hi arriba’. 
Aquestes paraules remeten a un tipus etimològic talvera o talvena, en el 
qual el primer element és el cèltic TALA- ‘front’ (irlandès taul ‘front, façana, 
monticle’, gal·lès tal ‘front’, bretó tal ‘front, façana, xamfrà’) i el segon és el 
cèltic -ARA ‘davant, sobre’. El bretó té talbenn (tal = ‘front, façana’ i penn 
‘cap, final, extremitat’) amb el sentit de ‘frontispici, coronament triangular d’un 
mur’; el gal·lès tal-cenn ‘front’, que per la seva composició ‘cap de façana’ podria 
ser de data antiga. El tipus cèltic deu ser TALO-PENNO, tenint en compte 
el gal·lès i bretó penn, irlandès cenn ‘cap’.

A aquest TALO-PENNO ‘cap o final de la superfície’ es remunten formes 
documentades per Jakob Jud com l’antic delfinès talapent ‘porxo’ i talapet 
‘volada destinada a protegir els tancaments contra la pluja’; Isèra talapà, 
talapan; lionès talapin, antic lionès talapen ‘volada’; Voiron talapant ‘petita 
teulada que surt de la botiga del mercader per protegir les mercaderies’; Savoia 
talapê, talapen ‘pendent, canal d’una teulada, primera filada de teules, pissarres o 
fustes a l’extrem d’un teulat’; Faucigny talapon, talapan; Albertville i Fenolhet, 
talapei ‘extrem inferior d’un teulat’; Berron, Broye-les-Pesmes, talvane ‘mur 
de façana’; Bearn, talabent ‘pendent pronunciat d’un vessant’, etc. El delfinès 
talapet, talapen enfront del talevanne del Franc Comtat suggerí a Jud que 
TALO-PENNO, escapant a l’evolució de -p- > -v- en francoprovençal, havia 
estat durant molt de temps sentit com un compost de dos elements. Això li va 
fer pensar que el gal s’hauria conservat més temps als Alps. Un altre problema 
22. ASTOR, Jacques. Op. cit., p. 871.
23. DELAMARRE, Xavier. Dictionnaire de la langue Gauloise. París: Editions Errance, 2001. P. 244.
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fonètic que analitzà fou l’evolució de l’nn de talo-penno a talepent, i indicà com 
l’antic francès arpent, arpenter, castellà arapende es remuntaven a arepennis, 
aripennis. No tenia dubte que el segon element del mot era -ENNU.24

A mesura que avancen les recerques es veu que el fons toponímic balear més 
antic és d’arrel indoeuropea i en certs casos s’explica a través del celta o del 
protocelta. No és ara el moment d’avançar conclusions, però la lingüística 
va de la mà de la història quan assenyala influències europees continentals 
perceptibles en les poblacions insulars prehistòriques, vinculades a cultures 
materials del Llenguadoc i del nord de Catalunya.

24. JUD, Jakob. Mots d’origine gauloise? (deuxième série) «Romania» tom 47 188 (1921) 481-510.

El pujol de Son Sabater, talment una cresta de roca, delimita l ’espai de Crestatx
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La depressió de Gaieta té una forma còncava molt visible. Les terres de Talapi, vistes des de Búger, en el cap o l ’extrem de la plana.
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Els ferrers a sa Pobla des de l’any 1950 
a l’actualitat

Bartomeu Alomar Batle

Des de molt petit, tant a casa com a l’escola i al carrer, em varen ensenyar que 
sa Pobla era un poble que comptava amb un noranta per cent de població 
pagesa i que tan sols el deu per cent restant era menestral. Els meus pares eren 
menestrals: el meu pare, guàrdia civil, i la meva mare, modista. La majoria de 
les clientes de la meva mare eren pageses. 

Als anys cinquanta, hi havia una creença que deia que els pagesos eren els 
que «més suaven la camiseta», com se sol dir vulgarment. Malgrat això, els 
consideraven toscos, analfabets i incultes. En canvi, els menestrals eren vists 
pels pagesos com a lletruts, mandrosos i que es cansaven manco perquè 
treballaven a l’ombra. Amb el temps, vaig comprovar que aquestes creences no 
eren més que falsos prejudicis: tots ells eren molt feiners i, quan arribava l’hora, 
s’ajuntaven braç a braç per tirar endavant el poble que estimaven moltíssim. 
I a més, tots ells volien esdevenir exemples per a les futures generacions, i ho 
aconseguiren. 

Abans que la població de 1950 arribàs als deu mil habitants, ja tots els poblers i 
pobleres, junts, es varen posar a treure garrigues, a fer síquies, excavar pous per 
aconseguir l’aigua per sembrar: patates, moniatos, carabasses, blat, hortalisses, 
etc. Aquesta unió va aconseguir la transformació d’uns terrenys pobres en 
prats esplendorosos. 
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Al principi, els sistemes per poder dur a terme aquesta transformació eren molt 
precaris i requerien un gran esforç físic: picar amb aixades, xipons, càvecs, pales 
i tan sols ajudats per bèsties (i no tothom en tenia una). Els va costar la salut 
a més d’un i una, però estaven molt orgullosos del que havien aconseguit. El 
llegat que havien deixat els àrabs, com són les sínies de treure aigua, amb el 
temps arribaren a no ser suficients per treure l’apreciat líquid de les fondàries del 
redol de s’Albufera. Per això, van inventar-se els molins de vent i posteriorment, 
motors de gas pobre (amb clovelles d’ametlla), de benzina i de petroli. 

Aquesta evolució va fer imprescindible que pagesos i menestrals haguessin de 
treballar junts, braç a braç: totes les eines que utilitzaven al camp s’havien de fer 
i arreglar als tallers dels menestrals (fusters, ferrers, mecànics, llauners, torners, 
selleters, etc.). Igualment, els productes del camp s’havien de comercialitzar als 
magatzems. I altres, com metges, apotecaris, monges, capellans, mestres, etc. 
també eren menestrals però havien de tenir cura dels pagesos i dels seus fills. 

A mesura que em vaig fer gran, veient com es desenvolupava la vida del poble 
treballador, al meu cervell va quedar gravada una idea que, avui dia, es manté 
amb més força si és possible: sa Pobla ha estat i és un poble d’artistes. 

En parlar d’artistes, solem pensar en pintors, escultors o artistes de cinema, 
que certament ho són sense dubte. Però, en aquest cas, la paraula artista té un 
significat més ampli, aplicat a aquelles persones que, de manera personal o 
col·lectiva, aconsegueixen d’un «no-res» treure’n moltes coses útils i necessàries 
per poder viure i prosperar; amb esforç, intel·ligència o intuïció. 

No és un artista aquell pagès que, d’uns terrenys insalubres, salnitrosos i plens 
de canyís, va aconseguir transformar-lo en un formós prat fèrtil? Que d’unes 
patates plenes d’ulls i quasi podrides pugui treure una collita abundant i bona?

Eren o no eren artistes aquells homes que van treure de les pedreres el marès 
per fer les cases on viure dignament?

Fusters que, d’un arbre mort (ametller, garrover, alzina), va fer cadires, rodets de 
sínia, molins, mantins de les arades o mànecs d’aixades o xipons? Eren artistes. 

Ferrers que, amb fornal, martell, encruies i molt d’esforç convertien un ferro 
fred i sense vida en ferradures per a les bèsties, arades, rampins, reixes, cèrcols 
de carro, cigonyals de pous o molins, etc...? Eren artistes. 

Igualment, els forners, mecànics, electricistes, llauners, mestres d’escola… tots 
els que d’una manera o d’una altra lluitaren per erradicar la fam i l’analfabetisme 
que, en aquell temps, era altíssim. Eren artistes. 

Per això, amb la meva intervenció, voldria retre un homenatge a tots ells 
individualment, cosa impossible i el temps passa. Però amb la recordança del 
que van fer i que, gràcies al seu esforç i sacrifici, avui podem gaudir del llegat 
que ens van deixar. I així quedarà patent el nostre agraïment més sentit. Eren 
artistes. 

La meva idea és poder arribar a plasmar el que record i recerc de cada un dels 
oficis anomenats. Però, en no poder-ho fer tot junt, per ésser un estudi massa 
voluminós, encetaré amb el gremi dels ferrers. 

Als arxius dels diferents organismes oficials que he consultat, fins fa pocs 
anys no estaven inscrits detalladament tots els oficis relacionats amb el metall. 
Millor dit, estaven agrupats genèricament com a “Gremio del Metal” i era 
com un calaix de sastre: electricistes, torners, llauners, mecànics ferradors o 
arregladors d’armes de foc. Si bé és cert que hi havia pocs o cap especialista 
com els coneixem avui dia. Als tallers, s’hi feia de tot: matar el porc en temps de 
matances, treure queixals, cordar olles, posar mànecs de xipó, arreglar rellotges 
i un llarg etcètera.

A casa meva, al carrer Gran número 63, el meu despertador de cada dia eren els 
cops sords i compassats del martell damunt l’encruia de mestre Jaume Mateu 
(carnisser), que estava ben al davant de casa meva. Així com la forta olor de 
les potes de les bèsties que eren ferrades amb ferradures de ferro vermelles del 
foc tretes de la fornal. Ell i el seu fill Pep ja suaven de valent, ben igual que la 
seva dona Coloma i la filla Maria manxaven el caliu de la fornal per mantenir 
el foc viu. A la sortida de l’escola, amb la llesca de pa del berenar amb la mà, 
anava embadalit a veure com a la forja i amb l’encruia i amb unes martellades 
precises, el ferro es transformava amb una ferradura, o amb uns gavilans, una 
arada, un cèrcol de carro o qualsevol figura imaginable. Per a mi era màgia. 

Uns tallers que he recordat s’especialitzaven en la fabricació d’eines de gran 
format, com les muntures de treure aigua dels pous més fondos amb bombes 
verticals. Eren can Gelabert, ca n’Eixut, can Tomeu Llubiner i can Catany. 

Amb un cigonyal i unes tises d’una enorme llargària, politges i engranatges 
monumentals, fabricaren els motors que havien de fer funcionar les esmentades 
muntures. Eren motors de gas, de petroli o de benzina (Vellino). De tots els 
pobles de Mallorca venien a comprar aquesta maquinària revolucionària. 

Altres tallers fabricaren també bombes de petit format, centrífugues i altres 
estris per treure aigua dels pous de poca fondària. En aquest apartat podríem 
incloure quasi la totalitat de la resta de tallers. 
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Per altra banda, mestre Pau Bonnín, Lluís Segura i can Poll fabricaven el que 
avui diríem eines de casa: graelles, regadores, brasers, esmolles, fogons, poals, 
etc. I al taller de mestre Campins es fabricaven ganivets amb marca pròpia que 
eren pura artesania. I els ferrers Macià Rebassa i Martí Cerol eren especialistes 
en reparació i posada a punt d’escopetes i altres armes de foc. 

L’any 1945 sa Pobla tenia una població d’uns 8.500 habitants i un cens de 
bèsties (era obligatori censar-les) de 2.200 (mules, muls, cavalls i someres que 
servien per a les feines del camp o transport de persones i mercaderies). Hi 
havia 3 o 4 menescals que en tenien cura.  Com que el nombre de carros, 
arades i altres estris del camp era molt important, la seva fabricació o reparació 
estava també lligada a uns altres artesans: els fusters. 

Tots els carros, sínies, molins i eines del camp en general tenien un component 
de fusta i ferro que els donaven més consistència i menys desgast. La simbiosi 
entre fusters i ferrers era imprescindible: ho sabien i ho acceptaven per poder 
tirar endavant una agricultura que els donaria un mitjà de vida i de subsistència. 

A continuació, us presentaré el llistat de 45 ferrers que vaig comptabilitzar i 
que ha estat l’objecte del meu estudi: 

1. Jaume Crespí Franch (Moll): Mercat, 45.
2. Antoni Caldés Vallespir (Poller): Lluc, 29.
3. Mateu Cantallops (Trobat): Escola, 13.
4. Pedro Mascaró Gual (Parril): Tresorer Cladera, s/n.
5. Miquel Riera Rosselló (Peix): Lluna, 9.
6. Pere Nicolau Reynés (Tronxet): Església, 6.
7. Germans Cinto i Toni Soberats: Major, 45.
8. Juan Payeras Crespí (Curro): Major, 82.
9. Pedro Mestre Cantallops (Petrano): Antoni Maura, 61.
10. Miquel Gomila Buades (Catany): Molí, 54.
11. Joan Miró Fuster (Poll): Fred, 9.
12. Jaume Serra (Cataló): Sagasta, 42.
13. Baltasar Cladera Bennàsar: Sagasta, 11.
14. Rafel March Bergas (Son Sabater): Antoni Maura, 84.
15. Miquel Company Obrador (Menorc): Renou, 19.
16. Andreu Palou Serra (Corcat): Rector Tomàs Serra, 11.
17. Tomàs Palou (Tomàs): Goleta, 30.
18. Pau Bonnín Pomar (Robes): Renou, 77.
19. Antonio Comas Mir (Tonió): Lluna, 85.
20. Miquel Capó Bennàsar (Capó): Nord, 1.

21. Toni Socias Mascaró (Moret): Traginers, 22.
22. Toni i Tomeu Ferrà Celià (Xim): Progrés, 6.
23. Jaume Pons (Puça): Lluna, 41.
24. Joan Pons Fornari (Puça): Crestatx, 30.
25. Maties Rebassa (de sa ferreria): Fadrins, 38.
26. Toni Pau (Pau): Metge Duet, 7.
27. Toni Cañellas Vallespir (Llacor): Gran, 106.
28. Miquel Gost Payeras (Curro): Marina, 34.
29. Miquel Alomar Siquier (Cortí): Ric, 82.
30. Jaume Rosselló Vilanova (Inquero): Palou, 12.
31. Martí Capó Mestre (Cerol): Lluc, 49. 
32. Sebastià Franch (Patena): Marina, 38.
33. Arnau Serra Seguí (Cadena): Crestatx, 22.
34. Jaume Llompart Llinàs: Gran, 17.
35. Jaume Mestre Crespí (Cotxer): Gran, 41.
36. Jaume Mateu Colom (Carnisser): Gran, 72.
37. Bartomeu Socias Perelló (Llubiner): Gran, 67.
38. Bartomeu Gelabert Pascual (Gelabert): Gran, 25. 
39. Martí Payeras Payeras (Peldemel): Santa Catalina Thomàs, 8.
40. Can Eixut: Bernardino Grau Reynés: Mister Green, 13. 
41. Biel Cladera Pons (Buines): Renou, 40. 
42. Pep París Martorell (París): Escola, 78.
43. Emilio Payeras (Peldemel): Fadrins, 8.
44. Pedro Payeras (Peldemel): Crestatx, 31.
45. Joan Payeras (Peldemel): Lluna, 89. 

Com a conclusió, avui en dia, tan sols són quatre, els tallers de ferreria que han 
seguit funcionant: Can París, Can Toni Bonnín (Robes), els germans Capó 
(Pep i Miquel) i Can Grau (Eixut). Aquest darrer ja s’ha transformat en un 
taller de maquinària agrícola. 

Però quins són els factors que han propiciat aquesta transformació?

En primer lloc, l’evolució normal generacional. I en segon lloc, l’evolució del 
mercat econòmic.

L’agricultura poblera era de pura subsistència, però també era un mitjà de vida i 
de progrés. A poc a poc, es van començar a exportar els productes (especialment 
al Regne Unit) i ja va ésser imprescindible començar a produir més i millor. 
Amb el progrés industrial, les bèsties van deixar d’ésser necessàries. Van ésser 
substituïdes per la “mula mecànica” (petits tractors): eren més econòmics i més 
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còmodes per al pagès. Però els ferrers no van perdre el seu lloc quan deixaren 
de ferrar bèsties: arreglaven aquest altre tipus de “bèsties” mecàniques. 

Els molins i les sínies també deixaren de voltar, gràcies a l’electrificació del 
camp: amb els motors elèctrics, les bombes submergides i el reg per aspersió 
i goteig. Les màquines de sembrar i treure patates donaren pas a la necessitat 
dels mecànics.

Per tot això, tots aquests avenços van provocar que els ferrers “de fornal i forja” 
ja no tenien lloc dins la societat. També la indústria peninsular i d’altres països 
es dedicaven a fer estris a gran escala i a preus molt competitius: un poc com 
el que passa avui dia amb les grans superfícies. 

Però sempre quedaran a la nostra memòria i al nostre cor amb homenatges 
com el que he volgut fer avui aquí.
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Les campanes de sa Pobla
Pep Lluís Riera Moll 
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En aquest treball intentarem fer un acostament a les diferents campanes que 
ha tingut sa Pobla al llarg dels segles. 1

Aquesta investigació forma part d’un projecte de més gran abast denominat 
“Inventari de les Campanes de les Illes” que comença l’any 2011 amb la 
intenció de tenir un inventari el més complet possible, no sols de les campanes 
a nivell numèric i del lloc on estan, sinó també afegint, en la mesura de les 
possibilitats, el màxim d’informació, ja sigui històrica, de tocs, de l’espai on 
estan situades i també de les persones que hi ha al seu voltant. 

Tres camps de referència documental del projecte “Inventari de les Campanes 
de les Illes”

1. Patrimoni cultural material. Les campanes i el lloc on se situen (torres 
campanars, espadanyes, rellotges, entrades de sagristies, capelles de 
possessió, etc…)

2. Patrimoni cultural immaterial. Els tocs i sons de les campanes  

3. Patrimoni cultural documental. Amb l’objectiu de divulgar la memòria 
històrica 

A hores d’ara, on el projecte continua,  ja s’han identificat a totes les Illes un 
total de 707 espais que tenen campana o campanes amb un total de 1228 
campanes. A Mallorca s’han localitzat 617 espais amb un total de 1055 
campanes. Val a dir que sols s’han visitat i obert fitxa a 211. De la resta sols 
tenim informació sobre la seva situació. 

Tornant al tema de sa Pobla s’ha de dir que l’església de Sant Antoni Abat ens 
va cridar l’atenció per ser l’església de les Balears on disposa de més campanes, 
a nivell numèric, un total de 39 com podem veure al quadre adjunt i de la qual 
parlarem més endavant. 

1 Aquest treball no hagués estat possible sense l’ajuda de moltes persones que han facilitat informació.  
Vull agrair sobretot la col·laboració de Toni Simó, Felip Díez, rector, Biel i Jordi Soler, Bel Soler, Albert 
Palou, Joan Miquel Caldés, de Vialfàs, Jaume de Crestatx, Miquel Goris, Miquel Àngel Rigo, Joan 
Llabrés i Miquel Bennàssar, organista. 

Nombre 
campanes 

Nombre 
espais 

Mallorca 
Total 

Campanes 

0 38 0
1 436 436
2 83 166
3 20 60
4 9 36
5 5 25
6 1 6
7 6 42 La Sang, Concepció i NS del Carme 

(Palma) Sineu, Felanitx i Sta. Margalida 

8 1 8 Santa Magdalena (Palma) 
9 2 18 Sencelles i Costitx
10 0 0
11 1 11 Búger 
12 0 0
13 2 26
14 3 42 La Seu, Sant Francesc i Llucmajor

15 5 75
Bunyola, Sant Sebastià i Sant Miquel  
(Palma) i Algaida 

16 3 48 Santa Eulàlia, Binissalem i Porreres
17 1 17 Pollença (Mare de Déu dels Dolors )
39 1 39 Sant Antoni Abat de sa Pobla 

617 1055

Les campanes de sa Pobla 
S’han localitzat al terme municipal de sa Pobla un total de 12 espais on, al llarg 
dels segles, hi ha hagut campanes, si bé en alguns d’aquests espais actualment 
no n’hi ha. 
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Espai 
Data 

aproximada 
de l’edifici  

Nombre 
campanes 

Observacions 

Oratori de Crestatx 1360 3
Església de Sant Antoni 
Abat 

1366 39 l’actual es va començar 
el 1595

Capella de la possessió de 
Talapi

1451 1 La campana és 
més actual. La data 
correspon a la capella 
que es va fer durant 
l’època dels Olesa 

Capella de la possessió de 
Son Mascord 

1641 1 Aquest any es va 
segregar de s’Obac

Ajuntament 1820 1 Abans n’hi havia una 
de més petita 

Capella de les franciscanes 
del Carrer Lluc 

1879 2

Estació del tren 1878 1 L’estació va deixar 
de funcionar el 
1981. Actualment 
desapareguda

Sa Congregació 1889 1 Desapareguda
Escorxador municipal 1920 1 Desapareguda
Monges franciscanes del 
carrer del capità Pere 

1924 2

Escola Graduada 1929 1
Col·legi i capella Verge de 
Vialfàs 

1958 1 Desapareguda. Estava 
situada a l’escala 

Les campanes que ja no hi són2

Per moltes raons diferents, en alguns espais on abans hi havia campanes ara 
no n’hi ha. En la majoria de casos és degut al canvi d’ús. Veurem cas per cas. 

Estació del tren

Actualment no té cap tipus de campana. L’estació es va inaugurar el 24 
d’octubre amb l’arribada del primer tren a les 10 del matí i deixà de funcionar 
l’any 1981. Tenia una petita campana de 20 cm de diàmetre just a l’andana de 
l’estació i que servia per avisar de les sortides dels trens. 

Fotografia de l ’antiga estació de tren devers l ’any 1920

Sa Congregació3

El 20 d’abril de 1989 al carrer del Rosari obria les seves portes la Congregació 
dels Joves de la Immaculada Concepció i Sant Lluís Gonzaga, més coneguts 
com  Joventut Mariana. Hem de suposar que les obres havien començat anys 
abans perquè el medalló de la façana porta la data de 1886. Durant uns anys 
s’hi celebraren tot tipus d’activitats religioses. També fou la seu de l’escola 
parroquial impulsada per mossèn Antoni Aguiló i més tard sala de cinema cap 

2 En Joan Llabrés em va comentar que a la Clínica Tugores, Can Lleveta, també hi havia campana, si bé 
no s’ha pogut trobar documentació al respecte. 

3 Martí Canyelles, Margalida Pujals, Sara Ripoll, Alexandre Segui. Sa Pobla. La gent, el medi, la història. 
2003
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a l’any 1959, de la mà del rector Jaume Vallés. Cap al 1970 ja estava en ruïnes. 
Sabem de l’existència d’una petita campana per avisar de les celebracions 
religioses. 

Fotografia de la façana de la Congregació amb l ’escut de 1886

Capella de les Monges Franciscanes Filles de la Misericòrdia 
El 12 de maig de 1872 les monges filles de la Misericòrdia arribaren per 
primera vegada a sa Pobla. S’instal·laren al carrer Goleta. Anys després, sobre 
el 1879 es va comprar la casa del costat per a fer-hi la capella. Hi visqueren fins 
l’any 1924 que compraren la casa de Son Pere, al carrer Capità, per instal·lar-hi 
la casa bressol, on actualment hi ha la congregació. Les campanes que abans 
eren de la Comunitat actualment són a la casa bressol4.

Fotografia de la capella de les Monges Franciscanes del carrer Lluc 

4  Pàgina web www.sfassis.org 

Ajuntament 
Ja sabem que l’Ajuntament té una gran campana de la qual parlarem més 
endavant. Ara parlarem de la campana que ja no hi és. 

El 21 de juliol de 1820 la Diputació Provincial aprova una resolució per 
finalitzar les obres de la Quartera, que era com s’anomenava l’Ajuntament. 
Se signaren tot un seguit de pactes entre els quals trobam el pacte número 11 
que diu: “Es pacte: que se haje de construhir un campanaret per posar la campana 
de la Vila y sobre de este haje de haver una flecha de ferro ab verga corresponent per 
conexer los vents que dona el temps. “5

I així es va fer. Es va posar una petita campana que servia per convocar, entre 
altres, als pobres de sa Pobla i reunits els jurats “los feyen almoyna dels fondos de 
la Vila” .

El 1863 El batle Flor ( Jaume Andreu Andreu, 1863-1867), va fer construir 
la torre del rellotge i va posar-hi una campana més grossa. 

Entre el 1870 i fins al 1892 també es tocava amb aquesta campana lo seny de 
lladre, la queda o sa retiradora.

La més petita fou cedida, una vegada instal·lada la grossa i retirada la petita 
durant uns anys dintre dels magatzems municipals, a la colònia agrícola 
de Sant Lluís, Gatamoix. L’any 1889 l’Ajuntament fa cessió d’aquesta 
campana i el 27 de desembre de 1889 es beneïda per Mn. Joan Parera 
Sansó. Curiosament l’1 d’abril de 1920, el mateix Mn. Parera demana a 
l’Ajuntament de sa Pobla que reclami la campana perquè la capella de 
Gatamoix està en un estat deplorable6.

5 Arxiu Municipal de sa Pobla. Sa Marjal Tom XII pàg. 51 
6 Sa Marjal. Tom XII página 55
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Fotografia de l ’antiga capella de Gatamoix 

Detall de la campana de la capella de Gatamoix 

Escorxador
Tot i que no ha estat possible saber com devia ser la campana i on estava 
situada, algunes persones recorden que a l’antic escorxador hi havia una 
campana. De fet, algunes fonts parlen que era la campana que primerament 
era del l’Ajuntament, fou cedida a la colònia Agrícola de Sant Lluís, també 
conegut com Gatamoix, per a la seva capella i que després va tornar. 

Fotografia de l ’escorxador, devers l ’any 1920 

CEIP Vialfàs
1958 Es construeix el col·legi Verge de Vialfàs amb la capella. Tenim 
constància de l’existència d’una petita campana situada a l’escala de pujada al 
primer pis, encarregada de tocar les entrades, patis i sortides. 7 Actualment ja 
no hi ha campana. 

7 Informació facilitada per Joan Miquel Caldés 
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Fotografia de la capella del CEIP Vialfàs 

Campanes actuals 

Oratori de Crestatx 
De l’oratori  ja tenim notícies per primera vegada el 1360.  Les campanes, 
les començam a trobar en una visita del bisbe de 1564 on podem llegir que a 
l’inventari fa la següent anotació: “Item que se componga la truge o culassa de sa 
campana8” . Per tant, hem de pensar que ja existien temps abans. El 1630 apareix 
una campana a l’inventari de la visita que fa el bisbe i no hi cap anotació, per 
tant deduïm que ja estava en bon estat. El 26 d’abril de 1692 novament, a la 
visita del bisbe, es pot llegir “Item una campana a la terrada, una per repicar las 
Missas i altre de ma”9 La visita del bisbe Pedro Rubio el 26 de juny de 1786 

8 Arxiu Municipal de sa Pobla. Arxiu de l’Església. Llibre de visites del bisbe 1591-1849 
9 Arxiu Municipal de sa Pobla. Arxiu de l’Església. Llibre de visites del bisbe 1591-1849 Foli 96

torna a escriure a l’inventari “item una campana en el campanario, otra de repicar 
la Misa y otra para ayudarla”  El 1791 es va rompre la campana i es va substituir 
per una altra. El 6 d’abril de 1904, tercera festa de Pasqua, es romp la campana 
de l’oratori i no serà fins al 1911 que se’n col·loqui una de nova. Concretament 
el dia 26 de març és beneïda. Pesa 113 kg. i  porta la inscripció “Maria del Pilar. 
Moises Diez 1910” tot i així li posen per nom “Margalida Maria de Lourdes”. 
Sabem que va costar 329,80 pessetes. El 31 de març és pujada a l’espadanya i 
torna a tocar l’avemaria.10 

A un inventari realitzat per Mn. Parera el 1r d’octubre de 1912 torna a citar al 
presbiteri la campana que es toca en sortir a missa i a l’espadanya una campana 
de 113 kg. I a l’altar la campaneta de mà per la missa. 

Actualment es mantenen a l’oratori les tres campanes. La de mà, de 8 cm de 
diàmetre i un pes de 30 gr, la del presbiteri que té unes mides de 12 cm de 
diàmetre per 9 d’altura i un pes d’un kg, i la de l’espadanya que no té accés. 

Fotografies de les campanes de Crestatx

10 Sa Marjal Tom XVI pàg. 15. No hem trobat cap document que expliqui ni d’on va sortir la campana ni 
per què porta un nom i la batien amb un altre. 
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Possessió de Talapi
A Talapi sabem que hi ha una campana col·locada a una espadanya de 
cadireta situada sobre la teulada, damunt les cases del senyor. Aquesta 
campaneta fou instal·lada de nou l’any 2017 després de molts d’anys d’estar 
damunt una taula de la possessió. 

Fotografia de la campaneta de Talapi

Oratori de Mascord
Situat quasi en plena serra de Tramuntana i entre les possessions de s’Obac, 
Son Cladera, es Fangar i Gaieta, entre d’altres a les quals donava serveis 
religiosos. 

Aquest petit oratori dedicat a la Mare de Déu del Carme és visible des de la 
plaça de sa Pobla, just al carrer Muntanya. 

Disposa d’una campana decorada amb 9 cordons. Al mig peu de la campana 
té una decoració floral i al muscle, i entre dos cordons, l’epigrafia “ALABAT 
SIAN LOS SAGRAMENTS”. Està situada a una espadanya de cadireta i 
pesa uns 14 kg. Es toca des de dintre el propi oratori de manera manual amb 
una corda. Fotografia de la campana i l ’epigrafia de la campana de l ’oratori de Mascord 
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Rellotge de l’Ajuntament 
Ja hem comentat abans que al principi hi havia una campana petita però que 
després de molt de temps es va decidir construir una torre més grossa per 
instal·lar el rellotge i també posar-hi una nova campana. Dia 30 de gener de 
1863 es va treure a subhasta la construcció d’una torre per a la col·locació del 
rellotge públic de la casa consistorial, signada pel batle Jaume Andreu. 

Al damunt es situa la campana que obeeix a la maquinària del rellotge situada 
dintre de la torre, just al tercer pis de l’Ajuntament. S’hi accedeix per una porta 
situada a l’extrem del passadís de la tercera sala i per mitjà d’una estreta escala 
fins a la maquinària del rellotge i després una escala de ferro fins a dalt de la 
campana. La campana actual està automatitzada. Es va construir el 1900 tal i 
com diu la epigrafia de la campana al muscle. Va ser realitzada per la Fundición 
Mallorquina i com a decoració té 11 cordons distribuïts al llarg de la campana 
on, al peu, hi ha una decoració floral. El batall són dues bolles de ferro que 
estan fora de servei perquè té situat l’automàtic a l’exterior de la campana. 

                         
Fotografia de la campana de l ’Ajuntament amb epigrafia

 Maquinària del rellotge de l ’Ajuntament

Casa Bressol de les Monges Franciscanes Filles de la Misericòrdia 
El 1924 les Franciscanes Filles de la Misericòrdia compren la casa de Son Pere 
al carrer Capità per a convertir-la en casa bressol. La casa es va beneir l’abril 
de 1927 i té una capella. 

Actualment és la seu de la Congregació de les Franciscanes Filles de la 
Misericòrdia on hi trobam dues campanetes que segurament ja eren a l’anterior 
convent del carrer de Lluc. 

Una campaneta es troba situada just a l’entrada ferrada, a una molla de ferro 
forjat, i es toca per mitjà d’una cadeneta de llautó com trobam en altres cases. 
Les seves mides són 14 cm de diàmetre i 10 d’altura. Té un pes de 1,588 kg i 
és anepigrafiada

Una segona campaneta es troba situada a un distribuïdor. És la de la Comunitat 
i servia per avisos a les diferents monges que hi vivien. Cal pensar que en alguns 
moments arribaren a ser unes 20 monges.  Just davall la campana encara hi ha 
el taulell amb els tocs que es feien per a cada monja. És petita d’uns 16 com de 
diàmetre i 13 d’altura i un pes de 2,37 kg. És anepigrafiada. Està penjada a un 
ferro forjat amb una creu al damunt. Es toca per mitjà d’una cadena de llautó. 
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Fotografies de les dues campanes. Entrada i comunitat 

Escola Graduada
Aquesta escola es va construir l’any 1929 per part de l’arquitecte Guillem 
Forteza. Disposa d’una campana que durant molts d’anys serví per als avisos 
de les entrades, patis i sortides. Està situada al porxo de la planta noble just 
passada la porta d’accés principal. Es toca per mitjà d’un cable situat a l’altre 
costat de la paret. Està feta per la Fundición Mallorquina, epigrafia que es 
pot veure al terç de la campana. Està penjada d’un ferro forjat entorcillat. 
Actualment té poc ús. 

     
Fotografia de la campana de l ’Escola Graduada 

Església de Sant Antoni Abat 
L’església és sens dubte el lloc de sa Pobla on més campanes hi hem trobat. 
No sols de sa Pobla sinó que, a hores d’ara, és el lloc de les Illes Balears amb 
més campanes. L’església de la Mare de Déu dels Dolors de Pollença en té 17 i 
l’església de Santa Maria de Maó en té 21. Sant Antoni Abat en té 39. 
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Fotografia de l ’escut de la façana amb la imatge del titular amb campaneta

Actualment l’església de Sant Antoni Abat té les següent campanes. 

Localització Campana Fonedor Any Diàmetre Pes 

Espadanya situada 
damunt portalada de 
Sant Antoni 

(1) 1647

Presbiteri (1) 1647? 15 cm 1,954 kg

Presbiteri. Roda de 
campanades 

(Total 24)
 

1669 3 de 11 cm 
4 de 9 cm 
17 de 5,5 cm 

704 gr unitat
385 gr unitat 
88 gr unitat. 

Presbiteri. 
Campaneta de missa  

(4) 1647?

Teulada. Rellotge (3) 

Passadís Rellotge (1) Maria 1924?

Torre campanar (1) Antònia Cosme Janer 
Juan Cardell 
Joan Puigserver
Salvador Barnola 

1596
1678
1739

1843 
Refosa 
2014 

118 cm 951 kg

Torre campanar (1) Bàrbara. 
Martí Viver 
Buenaventura 
Palles 

1634?
1733
1888

108 cm 666 kg

Torre campanar (1)  Ventura Fundición 
Mallorquina 

1930 

Torre Campanar (1) 
Angelina 

Pere Bonnín 1637 
Refosa 
2005 

Torre Campanar (1) Teresa11 1669?

De totes aquestes campanes i dels seus tocs anam trobam informació al llarg 
dels segles: 

4 abril 1575 Manen los jurats a dit botiguer (lorens paralló) que pach a nel Venerable 
Mosen antoni serra pre. Trenta sous y son per lo toca lo seny deladra lo any pasat 
fet ut supra los jurats i ll. X s. – Jo Antoni Serra prevere he rebude la demunt dita 
quentitat fet ut supra.12

Fotografia de l ’espadanya13

11 Nom facilitat per l’organista Miquel Bennàssar
12 Arxiu Municipal sa Pobla. Albarans. Clavari SIG. 1120 1-16
13 Es va instal·lar novament en aquesta ubicació quan es va fer de nou la teulada i s’aprofita perquè l’em-

presa elèctrica Massot en feu l’electrificació. Fou en temps de Mn. Joan Pons 
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27 juliol 1595 A mestre onoffre serdá ferrer 25 sous y son per lo batall de la campane14

5 novembre 1595 ...lo Ilustrissim Senyor don Juan Vich i Manrique Bisbe de 
Mallorca anà i puja al campanar i visita aquell y les campanes...15

22 gener 1596 Reunió de jurats i consellers perquè s’ha romput la campana i 
s’ha de tornar a fer. S’encarrega al fonedor mestre Cosme Janer de Ciutat i li 
paguen 5 lliures per quintar16

31 maig 1596 Es paga al mestre gener [Cosme Janer] 24 lliures i 14 sous y 4 
diners per una campana i a Mestre comes 8 sous per ajudar a mestre gener17

31 octubre 1599 el bisbe [ Juan Vich i Manrique] tocà ses campanes....sa torre pe ses 
campanes està en construcció18

8 novembre 1602 El mateix bisbe ( Juan Vich i Manrique) diu que es fa la 
torre “ordena i mana que los honorables jurats passam avant la dita torre dins de 
un any”19

20 novembre 1604. Es romp el batall de la campana “a m. Nofre Cerdà ferrer 20 
sous y son per lo cost de adobar lo batay de la campana” 20

20 novembre 1609. El bisbe de Mallorca, Simón Bauxa, mana que facin fer 
una campana nova “item ordena y mana Su senyoria que fasen fer una campana 
noua del metall quey ha de una que sa rompuda y que facen un batall nou o adoben 
lo qui esta romput per la campana que esta sens batall per poder tocar i repicar quan 
sia menester y aso dins de un any sots pena de 5 lliures” 21

Item visità lo campanar de dita yglesia (y manà) que los batalls de les campanes sien 
foradats y passada una cordeta en cada hu pera repicar perquè repicant ab la ma es 
perillós de rompre les campanes”

15 de setembre 1615. Es fa una despesa per les cordes de les campanes. “A 
m. Mateu Soler corder 5 lliures, 11 sous 4 diners per raó de cordes li compraren los 
honors Jurats per les campanes”22

27 de juny de 1634. El visitador general, Juan de Santander, bisbe de Mallorca, 

14 Arxiu Municipal sa Pobla Albarans Clavari  SIG. 1120 1-16
15 Arxiu Municipal de sa Pobla. Arxiu de l’Església. Llibre visites del bisbe. Sig. 2634
16 Arxiu Municipal de sa Pobla Albarans Clavari sig. 1120 1-16
17 Arxiu Municipal sa Pobla Albarans Clavari Sig. 1120 1-16
18 Arxiu Municipal de sa Pobla.  Llibre de visites del bisbe 1591-1849. Sig. 2634
19 Arxiu Municipal de sa Pobla.  Llibre de visites del bisbe 1591-1849. Sig. 2634
20 Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1120 3 
21 Arxiu Municipal de sa Pobla. Arxiu de l’església. Llibre de visites del bisbe. 1591-1849 Sig. 2634
22 Arxiu Municipal de sa Pobla. Sig. 1120/12 i Sig, 1120 /13 

visita el campanar i deixa escrit “hay tres campanas y una dellas quebrada, y asi 
mando, se repare y adove dentro de un año pena de 10 libras...i també escriu que 
segueixin les obres per a poder tapar les campanes. 23

1637. El fonedor Pere Bonnín fa la campana Angelina. És la que porta la 
epigrafia Jesus Maria Iosep. 1637. Pera Bonnin

 
Fotografia de la campana Angelina

 
Fotografia de la torre on es poden veure les campanes24 

16 novembre de 1638. Juan de Santander, bisbe de Mallorca, “item visito el 
campanario y mandó que la campana que este quebrada se remedie de un año como 
esta mandado en pena de 10 libras”25 Cal tenir en compte que a l’anterior visita 
(1934) aquesta campana ja estava espenyada. 

23 Arxiu Municipal de sa Pobla. Arxiu de l’Església. Llibre de visites del bisbe 1591-1849. Sig. 2634
24 Seguint les agulles del rellotge. A dalt la campana Teresa, abaix d’aquesta n’Angelina, al costat Ventura 

i a dalt en primer lloc Bàrbara i al seu costat n’Antònia 
25 Arxiu Municipal de sa Pobla. Arxiu de l’església. Llibre de visites del bisbe. 1591-1849 Sig. 2634
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27 de novembre de 1647. Inventari fet per Diego Escolano en la seva visita 
pastoral “Item tres campanes grans al campanar, y tres patites, una per repicar les 
misses, altra per quant el Santíssim fa fore y l ’altre per quant alsen nostre señor” 26

Fotografia de la campana Bàrbara en primer lloc. Al seu costat n’Antònia 

Fotografia de la campaneta de missa.

26 Arxiu Municipal de sa Pobla. Arxiu de l’església. Llibre de visites del bisbe. 1591-1849 Sig. 2634

Fotografia de la campaneta del presbiteri

15 de maig de 1655. Trobam una anotació on novament la campana estava 
espenyada i s’havia de refer. “Per haver donar a menjar a mosson Pere Bonnin 
quan vingué en la Pobla per aportarsen la campana 3 lliures 4 sous 4 diners” A 
continuació també hi ha una anotació perquè una altra persona ajuda a Pere 
Bonnín, en aquest cas un traginer. “a Arnau ferrer per haver aportada la campana 
rompuda a la ciutat 2 lliures 5 sous”27

12 novembre de 1655. La campana nova ja torna ser a la vila i per aquest motiu 
es paguen diners perquè la pugin al campanar. “...llorens serra Polit 7 lliures 
19 sous per tots los treballs ha prestat tant seu propi com de Francesch Pons Paloni 
i bestretes axi de lenyam guix corda y qualsevol altres per posar la campana noua 
al campanar de la Iglesia de la Pobla” i una altra anotació “A m.- Caimari ferrer 
6 lliures 17 sous y 10 diners y son per el fer lo batay nou a la campana noua de la 
Isglesia de pnt vila” 28

3 de juny de 1656. Hi ha una altra anotació per la qual encara s’està pagant la 
campana nova a Pere Bonnín fonedor. En aquest cas li paguen 20 lliures. 29

25 de desembre de 1662. Es paguen per seguir duent pedres a la torre. 
Igualment trobam albarans el 1664 pel mateix concepte.30 

27 Les dues anotacions són dels llibres del clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1123 9 i 10 
28 Les dues anotacions son dels llibres del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1123 9 i 10
29 Llibres del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1123 10 i 11
30 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1124 4 i 5

VI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA LES CAMPANES DE SA POBLA



250 251

15 de maig de 1665. A un albarà del clavari trobam una anotació referida 
al que es paga per anar donant corda al rellotge “a Gabriel Company fuster 8 
lliure y son per lo que li dona la vila per parar lo raioga”31

6 de març de 1669. “Paguen a Gabriel Isern fill de mestre Josep Isern, Picapedrer 
per l ’escara de les campanes”32

15 de març de 1669. Paguen a Mestre jaume Caymari per la feina dels ferros de 
les campanes33

4 abril de 1669 “Paguem a Antoni bouer corder per quatre cordes de canyom per 
les campanes”34

4 maig de 1669 “Paguem a Miquel Serra ferrer per l ’adob dels batalls”35

12 de maig de 1669. «Paguem a Pera Antoni Ferragut pel llenyam per posar 
les campanes. També pagem a Gabriel Isern per l ’escara de posar les campanes al 
Campanar i a Jaume Caimari per les feines de ferro i a Meteu Cifre per tallar 
llenyam per pots per tepar el solar i moltes altres menudarias» 36

8 de juny de 1669. «Paguem a Chistofol rotger per la valor dels polls per posar les 
campanes i a Miquel Sabater per bigues comprades per posar les campanes i un banc»37

27 novembre  de 1669. El bisbe Pere Fernández Manjarres de Heredia en la 
seva visita pastoral escriu: «Item un rollo de Campanetes. Item tres campanes grans 
alt la torre y una petita. Item dos campanes petites a la Terrad, una per repicar les 
misses, altre quant alsen nostre Señor y altre per quant el Santíssim va fora.»38 
Entenem que aquesta darrera campana és l’anomenada «colis» que acompanya 
al capella al combregar dels malalts. 

Febrer de 1670. Als albarans del clavari trobam anotacions de pagament a 
Mateu Cifre i a Antoni Crespí per haver posat el rellotge a la torre39

El 7 i el 20 de juliol de 1671 als albarans veiem el pagament a Francesc Caimari 
per la feina de la llengua de la campana i també per haver emprat i fet pujar 
el valor de la llengua de la campana emprant el ferro vell de l’altra llengua. 40

31 Raioga= Rellotge. Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1124 7 i 8
32 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1125 2
33 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1125 2
34 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1125 2 
35 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1125 2 
36 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1125 2
37 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1125 2
38 Arxiu Municipal de sa Pobla. Arxiu de l’església. Llibre de visites del bisbe. 1591-1849 Sig. 2634
39 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1125 4 i 5 
40 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1125  6 

Agost i desembre 167.1 Es fan diversos pagaments a Gabriel Isern per a fer 
el trespol, a Gabriel Cantallops per pedres i cantons, a Miquel Serra, ferrer 
per calç i feina, a Gabriel Serra Caraixet per les bísties i el carro, A G. Isern 
per raó de la siruiera de la campana i foradar les voltes de la torre41

19 de desembre de 1678. Es paga a Joan Cardell fonedor 8 lliures i 7 sous 
«42per raó d’una campana a feta de la present vila»

23 de novembre de 1679. A la visita realitzada per D. Bernat Cotoner, 
arquebisbe de Mallorca, fa la següent anotació «item se visita la terrade y 
campanar, y fonch manat, que alt la torre se fasse un garita per guardar que la 
aigua no caiga per el caragol; i també matex que a la caseta quan entren per pujar 
alt del campanar se fasa una mitjanade desde la primera porta, fins a la del caragol 
per tenir los tabernacles, llanternes, y altres coses de la Iglesia. 43

Novembre de 1700. Es paga a mestre Martí Llobera, ferrer de la ciutat, 3 
lliures i 15 sous per la «factio de la llengua de la Campana dita Barbara de la 
Parroquia de la Pobla» 44

5 abril de 1726. «Es paga a Juan Cardell, fundidor, 10 lliures a conta que esta 
universidad li te promés donar per la segona funditio de la campana nova dita na 
Antonia»45

Maig de 1726. «Per la benditio y pesar la campana nova dita ne Antonia 5 lliures 
5 sous i 8 diners, per el port de dur i tornar aquella 5 lliures y la dames quantitat que 
paga el Magnific Cosme Pujals Sindich Clavari que son 7 lliures 14 sous.46

4 de novembre 1726. «A mestre Joan Buades ferrer de la ciutat 7 lliures 16 sous. 
Los quals son a compliment del valor de la culata de la campane dita na Antonia que 
dit Buades ha feta de orde nostra»47

13 juliol de 1733. «Jo debaix firmat Marti Viver fundidor...oer haver fet y fabricat 
una campana dita ne Barbara...me tench per cumplidement satisfet y peguat y per 
ser així lo firm encare que de ma agena scrit vuy en la Pobla als 13 de juliol de 1722. 
Dhem 7 lliures 17 sous 1 diner»48

41 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1125 6
42 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1125 11 i 12 
43 Arxiu Municipal de sa Pobla. Arxiu de l’església. Llibre de visites del bisbe. 1591-1849 Sig. 2634 Foli 132
44 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1127 7 i 8 
45 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1129 10 
46 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1129 10 i 11 
47 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1129 11 
48 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1130 6 
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12 març 1738. Visita pastoral feta pel bisbe Benet Pañelles y Escardó el qual 
escriu a l’inventari: «Item un rollo de campanetes y tres de ma. Item tres campanes 
grans en el campanar, de les quals hi ha una rompuda y altre campana a la terrada»49 
Sembla que aquesta és la campana Antònia tal i com veurem per les anotacions 
que trobam a continuació als albarans del clavari. 

Fotografia de la roda de campanetes

13 de gener de 1739 «mestre Joan Puigserver fundidor confessa haver rebut dels 
regidors lliures i sous per afegir metall a la campana Antonia» 50

21 setembre 1741. Es paga a Joan Puigserver, fonedor, pels seus treballs en fer la 
campana Antònia igualment hi ha un altre pagament dia 26 d’octubre de 174151

22 octubre 1747. Visita del bisbe Joseph de Zepeda que a l’inventari de la 
visita corresponent fa anotar: Item una rueda de campanillas, y tres de mano. 
Item, tres campanas en el campanario de las quales la mayor se halla rompida. Item 
otra campana sobre el tejado de la Iglesia.52 

3 maig de 1752. Visita pastoral del bisbe Llorenç Despuig i Cotoner amb 
les següents anotacions: “Item una rueda de campanillas y tres de mano. Amb 
una anotació al marge que diu: se deshizo para la campana53 Item tres campanas 
grandes en el campanario de las cuales la mayor se halla rompida. Item otra campana 
sobre el texado de la Iglesia. 54

49 Arxiu Municipal de sa Pobla. Arxiu de l’Església. Llibre de visites del bisbe. 1591-1849 Sig. 2634 
50 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1130 13 i 14 
51 Llibre del Clavari. Arxiu Municipal de sa Pobla Sig. 1130 15 
52 Arxiu Municipal de sa Pobla. Arxiu de l’Església. Llibre de visites del bisbe. 1591-1849 Sig. 2634
53 Hem d’entendre que la roda de campanetes està rompuda i desfeta. 
54 Arxiu Municipal de sa Pobla. Arxiu de l’Església. Llibre de visites del bisbe. 1591-1849 Sig. 2634 Foli 296

4 de març de 1763. Encara es paguen restes de diners que es deuen a Joan 
Puigserver, fonedor de Palma, per fabricar la campana Antònia i pel valor del 
bronze que hi va afegir 55

1786. Visita del bisbe Pedro Rubio amb una sola anotació a l’inventari: “item 
una campana en el campanario” 56

26 de juny de 1842. Se signa un contracte amb el fonedor català Salvador 
Barnola perquè fongui la campana vella escardada i en faci una de nova. Dia 
10 d’agost de 1843 queda llesta, juntament amb les campanes de Muro i n’Eloi 
de Manacor. Les tres porten les mateixes inscripcions. 

L’epigrafia d’aquesta campana diu Ex legato Pio Rectoris Bordoy et ex eleemosynis 
piorum57. Anno MDCCCXLIII – Salvador Barnola me fecit. 

Té una altra llegenda: Sante Antoni ora Pronobis – Operavit me Salvador Barnola 
anno 1843. 

Té un diàmetre de 188 cm i un pes de 951 kg. 

Porta de relleu les figures de sant Antoni, la de la Puríssima i del grif. 58

  
            Fotografia de la campana Antònia                  Fotografia de la campana Bàrbara

55 Anotacions de l’Arxiu Municipal de sa Pobla. Llibre del Clavari Sig. 1132 5 
56 Arxiu Municipal de sa Pobla. Arxiu de l’església. Llibre de visites del bisbe. 1591-1849 Sig. 2634 Foli 320 
57 Herència piadosa del rector i almoina dels piadosos
58 Informació estreta de Sa Marjal Tom VII pàg. 138 

VI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA LES CAMPANES DE SA POBLA



254 255

1870. L’Ajuntament deixa de pagar a l’escola perquè toqui lo seny de lladre 
perquè a partir d’aquest moment ho farà l’Ajuntament amb la seva campana. 

1888. Es fon de nou la campana anomenada Bàrbara. A la seva epigrafia podem 
llegir: Sancta Barbara et Sancte Antoni orate pro nobis: omnes Sancti et Santa Dei, 
intercedite pro nobis. Fou fabricada a Barcelona per l’empresa Buenaventura 
Palles i Armengol. 

Porta els relleus del Santíssim custodiat per dos àngels, la figura de sant Antoni 
i la de santa Bàrbara. 

Té un diàmetre de 108 cm i un pes de 666 kg. 

  
Fotografia dels detalls de la campana Bàrbara 

21 abril de 1989. Es va beneir una nova campana que s’havia refòs i li posaren 
per nom Bàrbara Antònia: ara pesa 19 quintals i abans de refondre-la nomia 
Bàrbara i pesava 13 quintals59 

1 octubre de 1916. Amb motiu de sa Consagració del Bisbe de mallorca, Don 
Rigoberto Domenech, a la parroquia hei ha gran repicadissa i un Tedem solemne. 60

3 d’octubre de 1923. Des de l’espadanya traslladen la campaneta de les misses o 
del combregar al campanar, concretament al terrat de la torre, des d’on es creu 
que repiquen bastant més. 

Agost de 1924. Sabem de l’existència d’una campana anomenada Maria que 
rep els cops del martell del rellotge.

59 Sa Marjal. Informació de M. Crespì. Tom II pàg. 134 i Tom XI pàg. 114
60 Sa Marjal Tom VIII pàg. 174 

Fotografies de la campaneta Maria, que donava els quarts,
la maquinària del rellotge de 1946 i l ’esfera
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Fotografia de les campanes del rellotge situades a les teulades 

L’any 1930 la Fundició Mallorquina va fer la campana anomenada Ventura, 
el 1997 el rector Miquel Mulet Bujosa va fer electrificar les campanes i va 
baixa de dalt de la torre la campana Teresa61, el 2005 el rector Joan Pons va 
fer refondre la campana Angelina i el 2014 el mateix rector va fer refondre la 
campana Antònia a l’empresa Manclús de València. 

Fotografia de la campana Angelina 

61 Dades facilitar per l’organista Miquel Bennassar 

Actualment es mantenen totes aquestes campanes de manera automatitzada. 

Els tons de les campanes que actualment es realitzen son: 

- Per misses. Mitja hora abans.
- Avis de mort. A les 8.30 h del matí. 
- Funeral. Mitja hora abans. 
- Angelus. A les 13 h. 
- Repicada. Per a les solemnitats. 
- Ventar. Per a les processons.

I darrerament s’ha adobat la matraca per tocar els dies que les campanes no 
poden sonar. 

Fotografia de la matraca nova i de la vella, als passadissos 

Tot un patrimoni a valorar, respectar i protegir. 

Per molts d’anys.
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Els ploms d’Església.
Els ploms de la parròquia de Sant Antoni 

Abat de sa Pobla 
Mallorca (s. XVI - XX)

Josep Obrador Cladera
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Planxa A del motlle. El revers: L’arbre de ploms amb la TAU.

(Il·lustració portada:”El motlle de ploms de sa Pobla, obert”).

Introducció 

Persistint en la iniciativa de recuperar, conservar i difondre el Patrimoni 
Històric, Artístic i Cultural de Sa Pobla, avui puc oferir un senzill i modest 
obsequi que enriqueix i amplia, limitadament, l’horitzó de la nostra història. 
Es tracta dels “Ploms d’Església”. Fan referència a un sector restringit, però 
significatiu del nostre poble: el clergat parroquial, i a un mitjà econòmic, la 
paramoneda: els ploms d’església.

“Els ploms d’Església”, també anomenats “ploms de missa” o “ploms de cor”, 
representen un fet històric, cultural i social que afecta directament els territoris 
de Catalunya, Mallorca, la Seu de València i sols a una petita, però significativa 
part de la societat dins l’àmbit jurídic de l’Església: el clergat, que representava 
en la seva esplendor, s. XVIII, el 2,4% de la població de l’illa i una xifra 
respectable comparant el poder adquisitiu de la població1.

l’Església com a institució, a l’edat mitjana, va necessitar un finançament 
prou generós, per tal que els seus membres dispensadors dels sagraments i 
dels serveis espirituals als fidels poguessin viure dignament del seu ministeri 
vocacional. A tal fi, es crearen “els beneficis eclesiàstics”, acompanyats dels 
delmes i primícies, els sufragis, les donacions, les obres pies, etc. A partir 
del Concili de Trent (1545-1563), es reconegueren els “beneficis”. També, 
s’introduïren els “llibres” per facilitar l’administració parroquial i demanaren 
estímuls econòmics per tal de realçar, solemnitzar i enaltir els actes litúrgics. 
L’Església per acomplir la seva missió espiritual, requereix, necessàriament, 
mitjans econòmics. Per tal motiu, encara hi figura entre els Cinc Manaments 
de la Santa Mare Església i se’ns convida a signar la casella de l’Església en la 
declaració de la renda.                    

L’Església, com entitat sobirana en el seu àmbit, a nivell insular i local, per raons 
d’organització, va batre la seva pròpia moneda i així resolgué una necessitat 
secundària d’una part de la Comunitat, de part de l’elit, pels coneixements, 
estudis i missió, és a dir, els preveres, en base a complementar la retribució 
del “benefici” per la prestació dels seus serveis vers els fidels cristians i per a 
ús intern dels capítols catedralicis i les parròquies. A Catalunya, l’Església va 
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començar a batre moneda eclesiàstica a mitjans s. XIV. Són getons de plom i 
altres metalls. A Mallorca, s’introduí, exactament, el dia 8 de juliol de 15222. En 
un moment de forta crisi econòmica i social (Les Germanies: 1521-1523). I se 
suprimí el seu ús, generalitzat, amb motiu del Decret d’Estat del 19 d’octubre 
de 1868 en què declararen fora de llei  totes les monedes en vigor i s’ordenava 
que la pesseta era l’única unitat monetària nacional. De totes maneres, el seu 
ús perdurà vers els inicis del segle XX. A Llucmajor, singularment, utilitzaren 
els ploms fins poc després de la guerra civil espanyola3. Aquest sistema de 
pagaments al clergat es va canviar o/i potenciar pels llistats, pràctica més 
senzilla i ùtil4. Els ploms d’Església són un fet cultural, històric, econòmic i 
també, un fet singular,  circumscrit a Catalunya i Mallorca (a València sols es 
practicà a la Catedral). Així es reconegué a l’Exposició Universal de Barcelona, 
l’any 1888, on s’exhibí la valuosa col·lecció de ploms d’Església de la Societat 
Arqueològica Lul·liana5. És una característica de la nostra idiosincràsia, el 
fet que cada poble, cada grup,  cada societat participi en l’organització i la 
pràctica de la vida política, cultural  i social dels seus, i així, cada parròquia 
protagonitzava la seva història. No li donaven tot fet. Sols les pautes generals. 
Havien de proveir-se de plom, fer els motlles, elegir els models, determinar 
les quantitats, precisar l’ordre, nomenar encarregats, redactar els estatuts i la 
normativa i exigir el seu compliment.                                

La moneda interior de l’Església, “els ploms”, es realitza a cada parròquia. 
El model a seguir era el sistema emprat pel Capítol Catedralici de la Seu. A 
Mallorca, des de la butlla del Papa Innocenci IV, l’any 1248, s’instauraren trenta-
cinc parròquies, a les quals s’afegiren: Sant Joan, 1298; Sant Nicolau de Palma, 
1302, i sa Pobla, 1357. Totes elles encunyaren “ploms”, a partir del primer quart 
del s. XVI i durant quatre-cents anys, excepte: Algaida, Esporles, Puigpunyent 
i Valldemossa. Tampoc, les sufragànies. Així, doncs, no cal cercar “ploms” de 
Crestatx perquè no se n’encunyaren6. Els “ploms d’Església” són com a una 
espècie de monedes fetes d’aquest metall, pobre i resistent, d’aquí el seu nom, 
que servien per a incentivar i premiar l’assistència dels clergues de la parròquia 
a determinats actes litúrgics i que a final de mes es podien canviar en moneda 
civil de curs legal. La forma i mida dels ploms eren determinades pel disseny. 
Generalment, eren de forma circular, però n’hi havia d’ovalats, quadrats, d’escut, 
2 Boada, J.: 2014. Ploms eclesiàstics de Mallorca: Aclariments i Novetats. Pàg. 109-128. (112). MNAC. 

Barcelona.
3 Boada, J.: 2014. Ploms eclesiàstics de Mallorca: Aclariments i Novetats. Pàg. 114. B. 4.-Crusafont, 

M.:1990. La Moneda Catalana Local (S. XIII - XVIII ). Pàg. 67. Barcelona
4 Crusafont, M.:1990. La Moneda Catalana Local (S. XIII - XVIII ). Pàg. 67. Barcelona
5 Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana (BSAL). 1888. N. 76-77. “Instalación del Museo Arqueológico 

Luliano en la Exposición Universal de Barcelona”. Pàg. 8. Palma. 
6 Boada, J.: 2014. Ploms eclesiàstics de Mallorca: Aclariments i Novetats. Pàg. 109-128. MNAC. Barcelona.

etc. Els”ploms” solien ser de tres mides: petits, mitjancers i grans.

Els “ploms d’Església”, com ja he assenyalat, representaven un sistema de 
millorament de la retribució dels clergues. El “benefici” constituïa el salari base 
de la retribució: la “grossa”. I els “ploms”, un “incentiu”, anomenat “distribució”. 
Augmentava, arrodonia i complementava la percepció mensual, el salari, pel 
concepte d’assistència a determinats actes de culte: Misses cantades, misses 
baixes, batejos, desposoris, extremuncions, enterraments, sufragis, aniversaris, 
hores canòniques: (Matines, laudes, tèrcia, vespres...). Cada celebració tenia 
una remuneració distinta. Per tal motiu, l’encarregat o “bosser”, a més de portar 
la comptabilitat dels ploms tenia uns llistats complementaris on assignava 
el valor de cada acte litúrgic. (Evitant el tràfec quotidià i les transaccions 
econòmiques de, i en  moneda civil, en els temples)7.

Cada parròquia produïa i fabricava els seus ploms. Tenien els motlles propis i 
es movien, en general, dins uns paràmetres orientatius, motiu pel qual es poden 
catalogar amb certa facilitat. A sa Pobla, a una cara hi figurava l’emblema de 
la parròquia, la tau, i a l’altra, l’escut del poble, el griu. Ambdós, en general, 
assolint un alt grau artístic i simbòlic. Consta, que la Seu i moltes parròquies 
encomanaven la producció de ploms a joiers. També a ferrers, calderers i a 
altres menestrals de confiança.

En aquest treball, m´ocup, sobretot, dels “ploms d’Església” de sa Pobla. No 
aporten ni una llegenda, ni una data. Sí els elements heràldics, així, com el 
motlle, el document d’arxiu i una petita mostra de ploms. Els poblers tenim 
la bona sort d’haver conservat un motlle per fabricar els  ploms de la nostra 
església parroquial de sant Antoni Abat8. 

Sovint, els “ploms d’Església” sortien del circuit intern i funcionaven com a 
signe monetari, complementari a la moneda local. També, per la seva simplicitat 
i apetència foren falsificats. Per tals motius, les autoritats civils i eclesiàstiques 
hagueren de millorar el sistema i castigar els infractors9.

Els ploms d’Església són i representen un fet històric, cultural i social. I a més, 
tenen el valor afegit de la seva extraordinària varietat on cada poble es veu 
representat. El seu testimoni, ens fa presents i ens enalteix dins el panorama 
7 Crusafont, M.: 1990. La Moneda Catalana Local (S.XIII- XVIII). Pàg. 41-46.Barcelona.
   (La retribució dels eclesiàstics constava, de: 
 a.- Retribució bàsica: (grossa). 
 b.- I d’un sistema d’incentius que la millorava: les”distribucions”).
8 Motlle. 2015. - Ploms d’Església de Mallorca.- P.E.M.-M-.: 001.- Sa Pobla. (Museu Diocesà Mallorca). 

(Vide: Fitxa).
9 Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana. (BSAL). 1893. (Aguiló, E.: “Els ploms de les esglésies com a 

monedes”). Pàg. 15. Palma.
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artístic i cultural del món.  Per aquest motiu, es presentà a l’Exposició 
Universal de Barcelona de l’any 1888, amb una instal·lació que exhibí una 
mostra eloqüent del nostre singular i valuós monetari dels “ploms d’Església” 
amb la seva particularitat, la seva cuidada bellesa, i la seva diversitat heràldica. 

Descoberta
“Els ploms d’Església”, mai m´havien interpel·lat. Sabia i no sabia que existien,  
fins i tant vaig descobrir, que la Col·lecció de Ploms d’Església de la Societat 
Arqueològica Lul·liana l’havien exhibida a l’Exposició Universal de Barcelona, 
l’any 1888, de les mans expertes i sàvies de D. Bartomeu Ferrá i Perelló10. 

Efectivament, repassant els butlletins de la Societat Arqueològica Lul·liana, 
en lectura atenta i quasi entregada, em cridà poderosament l’atenció, la 
“Instalación del Museo Arqueológico Luliano”. I d’una manera especial, el 
núm 16: “Monedas de plomo”. A partir d’aquí, m´he anat informant sobre 
el tema i em fascinà la singularitat del fet. Sols afecta Catalunya i Mallorca 
(a València, en un sol cas: A la Catedral). I la diversitat del fet, doncs, totes 
les parròquies dels àmbits referenciats, pràcticament, crearen i encunyaren els 
seus propis ploms. En conseqüència, essent ploms, es requeriren motlles per a 
la seva producció en nombre suficient per a atendre i satisfer les necessitats de 
l’organització parroquial. 

Aquest fet històric ha esdevingut, també, un valuós testimoni sociocultural que  
afecta a la gran majoria de les parròquies de l’Illa i, en concret, a la parròquia 
de sant Antoni Abat de sa Pobla i que per tal motiu m’ha interessat  d’una 
manera especial.

Vaig ampliar la descoberta a Sa Marjal de mans del vicari Parera. Quan fa 
l’inventari del ”Monetari de Sant Lluis”, constituït per 548 monedes, totes 
diferents ( de les quals en aquest moment desconeixem la seva ubicació ), 
explica, en la pàgina 110, que hi trobarem: “2.- Ploms (o tantos),  un del chor de 
Sapobla am sa creu de St. Antoni y am so grif, y s’altre no sabem d’hont”11. I també, 
amplia la descoberta al camp civil: “10 Tantos de s’Albufera << Sociedad Anónima 
>> moneda convencional dels Valencians am los núms 2,3,4,4 resellat, 5,6,7,8, 

10 B.S.A.L. 1888. Núm. 76-77. “Instalación del Museo Arqueológico Luliano en la Exposición Universal de 
Barcelona. Catálogo de los objetos que contiene...”. Pàg. 1 - 97.  (l’inventari de la” Colección de plomos” 
comença amb els números 1 i 2 de la Catedral i acaba amb el núm. 57 de l’església de Sant Joan. El “plo-
mo de La Puebla ” té el núm. 51). Palma.

11 Sa Marjal. 1911. “Monetari de Sant Lluís”. Pàg. 106-112. Palma. NOTA: En el dia d’avui, desconeixen el 
seu propietari i la seva ubicació. Qualsevol informació serà molt ben rebuda.

y 10”.12 D’aquesta venturera manera, per extensió, també vaig descobrir els 
“tantos anglesos”. Corrien els temps de la dessecació (1863-1870), l’explotació 
i la colonització de l’Albufera (1871 - 1896), pels enginyers anglesos Mr. John 
F. Latrobe Bateman i Mr. William Hope. La magna obra congregava uns mil 
cinc-cents treballadors, molts d’ells procedien de València. També, per aquest 
motiu i per donar habitatge a una part de les famílies migrades, crearen la 
colònia de Gatamoix o Sant Lluís, 1876, conegut, també, com a Poble Nou. 
Una mostra de la magnitud, importància i serietat de l’obra que realitzaren els 
anglesos fou l’emissió de moneda pròpia per tal de pagar als treballadors de la 
colònia agrícola de Sant Lluís13. Era una moneda fictícia, que es bescanviava 
setmanalment en moneda de curs legal14. Guarden unes semblances properes 
als “token” anglesos, a manera de fitxa, moneda o senyal, que també es coneixia 
en numismàtica religiosa com a “Tanto de chor”, que era una fitxa de metall, a 
manera de moneda que els clergues rebien per les assistències al cor o a altres 
actes litúrgics determinats. És a dir, com els nostres “ploms d’Església”15. I 
també s’estengué, espúriament, com a moneda petita o menut, en la societat 
civil. Fou perseguida per les autoritats polítiques del moment16.  A sa Pobla, 
durant la guerra civil i la postguerra s’usaren els getons de llautó, coneguts com 
“fitxes”17.

Sol succeir que fets que un dia passares per alt i que no et cridaren l’atenció, per 
distints motius, en altres ocasions, t’interessen de bon de veres i et centres al 
bell mig de la seva essència i et reclama tota l’atenció, que abans, es dispersava 
tot respirant el passat de l’avui.           

Aquests tres punts de llum, l ’exhibició de la Col·lecció de Ploms d’Església 
en l’Exposició Universal de Barcelona l’any 1888; la singularitat del fet 
protagonitzat per part dels territoris de parla catalana i la diversitat del fet 
duit a terme per cada una de la gran majoria de les parròquies, il·luminaren 
els meus interessos i les meves motivacions i han possibilitat la realització 
d’aquest modest treball que augmenta els coneixements sobre la matèria i que 
m´alegra poder difondre com una petita part del patrimoni històric, artístic, 
cultural i social de sa Pobla. 

12 Sa Marjal. 1911. Pàg. 110. Palma.
13 Martínez, A. i Mayol, J. 1995. S’Albufera de Mallorca. Edit. Moll. Pàg. 35-39 i 45. Palma.       
14 Segura, M. i... 1985.  Les Possessions de Mallorca. Tom. I. Pàg. 25...” Allà es guarden les << monedas - 

vale >> amb les quals es pagava als jornalers que feien feina a la dessecació i que al cap de la setmana havien 
de ser bescanviades per altres de curs legal a les oficines de la Companyia”. Palma.

15 Larousse. 1974.  Tomo X. Edit. Planeta. Pàg. 13. (Reimpressió). Barcelona. 
16 Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana.(BSAL). 1893. Aguiló. E.: “Els Ploms de les esglésies com a 

moneda”. Pàg. 15. Palma.                    
17 Mallorca Col·lecció. 2014. Boada, J. “Cas Cotxer, ferreteria Campins i altres getons de sa Pobla”. Pàg. 16. Palma.
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Planxa B del motlle. El revers: L’arbre de ploms amb el griu

AA.DD. 1955. S’Albufera de Mallorca. Pàg. 41. Palma.

Descripció:  els ploms d’Església
Els “ploms d’Església”, en perspectiva numismàtica, són una espècie de moneda, 
en general, de forma circular i estan fets d’aquest metall. Convencionalment, 
se’ls  atribuïa un valor monetari.

Els clergues de la comunitat parroquial, podien millorar la renda que rebien 
pel “benefici”, assistint a determinats actes litúrgics retribuïts amb “ploms” i 
que a final de mes es bescanviaven en moneda civil de curs legal. El seu valor 
real.            

Els “ploms d’església”, ens parlen de la llibertat i capacitat d’organització d’una 
Institució sobirana, com l’Església, dins el seu àmbit jurídic, de la seva perícia a 
obtenir almoines, donacions, sufragis i mandes pies dels seus fidels a través de 
tota la història per tal d’edificar temples; crear beneficis de les rendes; subvenir 
les necessitats dels fidels; revitalitzar el culte; la dedicació i el benestar dels 
preveres, evitant el tràfec i comerç de diners en les esglésies. Començaren a les 
catedrals, seguiren les parròquies i s’estengué a monestirs, cenobis, col·legiates, 
etc., de Catalunya, Mallorca i a la seu de València, des del s. XIV al s.  XX.

La parròquia de sant Antoni Abat de sa Pobla, com la majoria de les parròquies 
de Mallorca, va encunyar “ploms”. Tenen en comú, generalment, el metall, la 
forma circular i el tamany mitjancer. A l’anvers, porta en relleu l’emblema de la 
parròquia i, al revers, l’escut de la vila. Un cercle fi i net circumda els emblemes 
i, a més, a l’interior, una orla de punts a cada cara, just davall el regruix dels 
contorns coronen la paramoneda. Els ploms de l’església parroquial de sant 
Antoni Abat de sa Pobla, que han estat trets i exportats de la vila i que he 
pogut identificar, actualment, són sis. El còdex per a la identificació actual 
és el següent: Plom Església Mallorca (P.E.M.).- Sa Pobla- (S.P.), seguit de tres 
números ordenats de menor a major. (P.E.M.-S.P.-001-006).

1.- El primer “plom” identificat és: P.E.M.-S.P.- 001. Apareix al magnífic 
Catàleg de M. Crusafont, amb el núm. 244018 d’excel·lent factura. És com una 
moneda circular de mida mitjancera. (Vegeu-ne la fitxa). Manté la disposició 
habitual dels ploms, combinant, a l’anvers el símbol religiós del titular o patró 
i, al revers, l’heràldica civil de la Vila. L’orna, tot voltant, un cercle del qual ens 
queden vestigis en relleu i, per damunt, una orla de punts a ambdues cares just 
davall el gruix que corona la peça. A l’anvers, la tau, símbol de la creu antoniana. 
Al revers, el griu passant a dreta. Gaudeix d’un estat de conservació envejable19. 

18 Crusafont, M. 1990. La moneda catalana local ( S. XIII - XVIII ). Pàg. 460-478. Barcelona. 
19 Crusafont, M. 1990. La moneda catalana local ( S. XIII - XVIII ). Pàg. 460-478. Barcelona.

VI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA ELS PLOMS DE LA PARRÒQUIA DE SANT ANTONI ABAT DE SA POBLA



268 269

Actualment pertany al Gabinet Numismàtic de Catalunya (GNC.). La seva 
procedència és la Col·lecció Colomines (C.C.)20.

2.- El segon “plom” identificat és: P.E.M.-S.P.- 002. Pertany a la Societat 
Arqueològica Lul·liana21. El plom de la S.A.L. és un”plom d’església” 
mitjancer. N’ha desaparegut el primer cercle  i manté vestigis de l’orla de punts 
en ambdues cares i conserva a l’anvers i al revers les figures idèntiques de la 
descrita anteriorment. L’estat de conservació és regular22. Actualment, pertany 
a la Col·lecció de Ploms d’Església de la S.A.L., que consta de 68 peces. L’any 
1888 va ser exhibida, com he ressenyat, la Col·lecció a l’Exposició Universal 
de Barcelona, i sols s’hi exhibiren 57 peces (El plom de l’església parroquial 
de sant Antoni Abat de sa Pobla, hi figurava amb el número 51). La propietat 
de la col·lecció de ploms d’Església de Mallorca era de D. Bartomeu Ferrà, 
que la cedí a la S.A.L.. Probablement, el plom de la parròquia de sa Pobla, 
fos un obsequi del vicari Parera al seu admirat amic, el director del Museu 
Arqueològic Lul·lià.                  

3.- Els quatre ploms següents pertanyen a la col·lecció “Obrador” i s’han 
identificat com: P.E.M.-S.P.- 003, 004, 005, 006.  Són quatre ploms mitjancers 
que han perdut els cercles repujats, les orles de punts i mantenen els gruixos 
dels cercles que coronen les paramonedes. Les figures dels anversos i els 
reversos, es repeteixen a totes. Cal destacar-ne els grius passants a dreta. L’estat 
de conservació és regular. (Els quatre ploms procedeixen de la Col·lecció 
Numismàtica d’en Tolo Güell)23.                                                 

Els motlles
Per fabricar “els ploms d’església” es requerien uns mitjans tècnics, encara 
que elementals, que facilitessin si no una producció industrial, sí una 
acurada i quantitativa producció artesana per tal de proveir a l’organització 
eclesiàstica el compliment de les normes de l’Església, que no eren  altres que 
recompensar els membres de la comunitat parroquial per assistir als distints 
oficis litúrgics: misses cantades, misses baixes, extremuncions, enterraments, 
batejos, desposoris... Consta que a la Seu i a moltes parròquies encomanaven 

20 Crusafont, M. 1990. La moneda catalana local ( S. XIII - XVIII ). Pàg. 460-478. Barcelona.
21 Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana. 1888. (Abril). Palma.
 · La Societat Arqueològica Lul·liana. 2010. Una Il·lusió que perdura (1880-2010).
 · Boada, J. i Trila, E.: La col·lecció numismàtica de la SAL: monedes, ploms i bitllets. Pàg. 137-156. Palma.
22 Güell, T. 2001. El món numismàtic d’en Tolo Güell. 50 anys. Ajuntament de Palma. Casal Balaguer 

(febrer-març ). Palma.
23 B.S.A.L. 1893. Aguiló, E.: “Els ploms de las iglesias com a monedas”. (sic) Pàg: 15. Palma.

la producció als menestrals de confiança: argenters, joiers, ferrers, calderers, 
llauners... Així i tot, encara que el motlle fos de la parròquia, es custodiàs i 
conservàs degudament, no es pogueren evitar les falsificacions i que s’estengués 
el seu ús, més enllà de l’àmbit del clergat i circulàs com a moneda menuda 
entre els habitants dels pobles, com va succeir.

La fabricació dels ploms es feia de dues maneres: La primera fou l’encunyació 
mitjançant el punxó. Els punxons o encunys solien ser de ferro. Tenien, en 
general,  la forma cilíndrica (alguns eren quadrats). La llargària era d’uns 18 cm, 
aproximadament, i el diàmetre de la matriu d’uns 21 mm, aproximadament. 
La matriu està gravada en negatiu amb la figura del plom en positiu. Són 
rars de trobar, ja que es desgastaven per l’ús i eren destruïts per les autoritats 
competents per tal d’evitar còpies i falsificacions. La segona,  fou amb motlles, 
sobretot a Mallorca. Hi havia diverses classes de motlles: 

1.- Per raó de la matèria emprada: Ferro, acer, coure, llauna, terra cuita...
2.- Per la classe d’estri emprat: Esmolles, tenalles, planxes...                                                                         
3.- Per la forma de la producció: Arbre, ramell, sèrie rectangular...

A Mallorca, han desaparegut molts de motlles i ben bé tots els punxons. A 
la Vila tenim la bona sort d’haver conservat, identificat i trobat un motlle 
per fondre i fabricar “els  ploms d’Església” de la parroquial de sant Antoni 
Abat de sa Pobla24. El motlle és de coure i consta de dues planxes d’aquest  
metall que es poden ajuntar o separar. Són de forma rectangular, llises i es 
complementen. 

Cada làmina amida: 10x5x1 cm. La planxa A és la que té el paper de protagonista. 
L’exterior és llis i pla i està encaixat en una espècie d’estoig de fusta d’alzina que 
l’enquadra i resguarda. En els quatre extrems porta els corresponents claus que 
l’atravessen i  sobresurten com a mascles i on dormirà la planxa B, subjectada a 
través dels quatre orificis que l’acompanyen. En perspectiva horitzontal, davall 
la planxa A hi trobam una entrada en forma semicircular. Si es col·loca la 
planxa B sobre la planxa A es completa el cèrcol. Aquest forat rodó té la funció 
de ser el portal d’entrada on es vessa el plom fos, en estat líquid, fins a omplir 
l’interior del motlle, tancat hermèticament per les dues planxes subjectes. A 
l’interior de la planxa A, vora el portal d’entrada esmentat, hi arranca la figura 
de l’arbre. Comença amb el tronc llavorat profundament que s’esbranca en 
tres altures superposades i distintes, rematades, cada una d’elles en cercles que 
estan solcats amb ganes i en negatiu. Al bell mig, hi figura la tau antoniana. 

24 “El motlle de l’església parroquial de Sant Antoni Abat de sa Pobla. Mallorca“. Actualment, als magatzems 
del Museu Diocesà de Mallorca. La referència a l’Arxiu Diocesà de Mallorca és: 42/3/3: Sala Arz-Obispo 
Miralles: nº.: 24. “Molde de cobre para fundir monedas de plomo. La Puebla “. ( Veure: Fitxa ). 
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L’interior de la planxa B manté el mateix procés, la mateixa tècnica i el mateix 
dibuix de l’arbre, excepte el motiu del plom, que és el griu de l’heràldica de 
l’escut de sa Pobla. Manté els quatre orificis nets i lliures mitjançant els quals 
s’acobla, acuradament, a la planxa A.

En conjunt, motlle i ploms són uns models històrics de la nostra cultura, 
que ens han aportat, una molt preuada  iconografia religiosa i heràldica dels 
nostres pobles. També uns instruments de fabricació artesana, les bosses 
on es guardaven, parcialment, un model social i una copiosa documentació 
en els arxius parroquials i eclesiàstics, entre altres i una manera peculiar 
d’organització d’una petita però significativa part de la nostra societat, la 
comunitat de preveres de les nostres parròquies des de temps antics.  Aquest 
bell motlle i els  sis “ploms d’Església” exportats de sa Pobla, ens recorden un 
fet històric, cultural, social i religiós que succeí a la Vila durant quatre-cents 
anys. Els nostres ancestres visqueren el fet que ha format part del “cada dia” de 
moltes generacions de poblers i que ara és escassament conegut i que forma 
part de la nostra  història. Del fet històric hi ha un poc de tots nosaltres, dels 
ancestres, dels presents i de tu i de mi.

Ploms de Mallorca (Crusafont, M. 1990. La Moneda catalana local (S.XIII-XVIII). 
Pàg. 461 Núm. 2440 < El plom de sa Pobla). Barcelona.
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Fitxa dels sis ploms identificats de l’església parroquial de Sant 
Antoni Abat de sa Pobla, Mallorca
Número d’inventari: Patrimoni Històric, Artístic i Cultural de sa Pobla. 
(Ploms Església Mallorca .- Sa Pobla-.): P.E.M.-S.P.- 001, 002, 003, 004, 005 
i 006.

Identificació: Ploms de l’Església Parroquial de Sant Antoni Abat, sa Pobla.

Ciència: Numismàtica.

Iconografia: l’anvers: Representa la tau antoniana. La creu concavada, també 
anomenada crossa o creu de sant Antoni (símbol religiós de la parròquia de 
la Vila). 

El revers: Representa el griu rampant (escut de sa Pobla). Dibuixat dreçat. El 
cap de perfil. Les dues potes esquerres, més baixes que les dretes25. No porta 
inscripcions.

Tema: Heràldica local.

Matèria: Plom (A Catalunya: Plom, llautó, aram...).

Tècnica: Fosa en motlle de coure.

Mides:

1.- P.E.M.-S.P.- 001 (Crusafont: 2440). Pes: 3´70 g. Diàmetre: 1´17cm, 
GGNC.CC40. L´anvers: Tau. El revers: Griu, passant a dreta. Vestigis d’un 
cercle que precedeix les orles de punts coronant el gruix  del plom en ambdues 
cares. Estat de conservació: Bo.  

2.- P.E.M.-S.P.- 002 (S.A.L.: P047). Pes: 4 g. Diàmetre: 1´1 cm. Gruix: 0´1mm.

L’anvers: Tau. El revers: Griu passant a dreta. Vestigis d’orles de punts en 
ambdues cares. Estat de conservació: Regular. (B.S.A.L. Palma, 2010. Pàg. 149) 
    

3.-“Col·lecció Obrador“: P.E.M.- S.P.- 003 - 006.                                                           

3.1.- P.E.M.-S.P.- 003. Pes: 4 g. Diàmetre: 1,7 cm. Gruix: 0,1 mm L’anvers: Tau 
antoniana. El revers: Griu passant a dreta. Vestigi d’orles de punts en ambdues 
cares. Estat de conservació: Regular. Identificació: P.E.M.-  S.P.- : 003.

25 Crusafont, M., afirma que: “es coneix un únic tipus (de plom d´Església) atribuït a sa Pobla. El griu mirant 
cap a la dreta”, concordant amb la ciència heràldica. Encara que  se’n troben dos tipus: el griu mirant cap a 
la dreta i el griu mirant cap a l’esquerra.

3.2.- P.E.M.-S.P.- 004. Pes: 4 g. Diàmetre: 1,6 cm. Gruix: 0,1 mm. L’anvers: 
Tau antoniana. El revers: Griu passant a la dreta. Vestigi d’orles de punts. Estat 
de conservació: Regular. Identificació: P.E.M.-S.P.-: 004.

3.3.-P.E.M.-S.P.- 005. Pes: 4 g. Diàmetre: 1,6 cm. Gruix: 0,1mm. L’anvers: 
Tau antoniana. El revers: Griu passant a dreta. Vestigis d’orles de punts.  Estat 
de conservació: Regular. Identificació: P.E.M.- S.P.- 005.

3.4.- P.E.M.-S.P.- 006. Pes: 4 g. Diàmetre: 1,6 cm. Gruix: 0,1mm.  L’anvers: 
Tau antoniana. El revers: Griu passant a dreta. Vestigi d’orles de punts. Estat 
de conservació: Regular. Identificació: P.E.M.- S.P.-: 006. 

Època: Mallorca, S. XVI - XX. 

Autor: Anònim (bisbat de Mallorca).

Escola: Mallorquina amb influències de l’escola catalana.

Ubicació actual:

A.- Crusafont: Gabinet Numismàtic Catalunya. Col·lecció Colomines. 
Barcelona.

B.- S.A.L.: Col·lecció Ploms d’Església (Societat Arqueològica Lul·liana).

C.- Col·lecció «Obrador» (col·lecció privada). Palma.

Restauracions: No consten.

Origen - procedència : Parròquia de sant Antoni Abat de sa Pobla.

Nota: 

La col·lecció actual de “ploms d´Església” de la SAL consta de seixanta-vuit 
peces. (?): (57: Exposició Universal de Barcelona, 1888); (+ 36: Donació de D. 
Vicente Furió Kobs: “36 plomos parroquiales, para completar la colección“. 
Total parcial: 57+36 = 93, l´any 1947. Núm. 30. B.S.A.L.). És a part, la col·lecció 
de ramells de ploms de fabricació moderna que regalà D. Andreu Muntaner a 
la S.A.L., l’any 1954. Donació a la SAL.-BSAL,31,1953-60,353) .                                                                                                                                     

· Col·lecció actual: Boada, J. i Trilla, E.: La Col·lecció Numismàtica de la SAL. 
“Ploms eclesiàstics mallorquins: Format per 68 peces...”. (BSAL, 2010 .Pàg.: 
140)

...Me deman, ...I la resta on són?.
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Petit  vocabulari
Arbre: Motlle en forma d’arbre, d’aquí el seu nom, per reproduir “ploms 
d’església”. La figura de l’arbre, consta de: Tronc, llavorat que puja i s’esbranca 
a dreta i esquerra, acabant cada cimal amb un disc en forma de moneda. En 
general, facilitava la producció artesanal dels ploms, doncs en cada fosa podia 
variar entre 1 i 12 peces.

Batre moneda: Fabricar-ne.

Bosser: Era conegut, també, com a RACIONER. Era el prevere que repartia 
els “ploms” o les “pellofes” que portava dins d’una bossa, als clergues assistents 
en determinats actes litúrgics i que després bescanviaven amb “diners bons”. 

Bractear: Batre o fer moneda damunt un full metàl·lic molt prim amb un únic 
encuny. 

Buidat: Procediment que permet traduir la forma obtinguda a partir d’un 
material a un altre, per exemple, argila o bronze, mitjançant l’ús de motlles.

Cera perduda: Procediment de fosa que permet, mitjançant ànima interna, 
obtenir objectes buits.   

Encuny: Peça de metall on és entallada la figura que s’ha d’imprimir a una 
moneda i que s’obté per pressió o a cops.                                                                                                                                      

Encunyadar: Batre una moneda fent-hi l’empremta amb l’encuny. Empremtar.

Desemmotllar: Separar les peces del motlle.  Treure la reproducció de les 
peces del motlle.

Getó: (gitó, jetó...): Objecte monetiforme o fitxa que té un àmbit de circulació 
limitat o privat. Si són empremtats a dues cares són “getons”. Si és a una sola 
cara, s’anomenen “pellofes”.

Incusa: Dit d’una moneda o peça metàl·lica empremtada a una sola cara.

Menut: Moneda menuda. De poc valor. Fracció de moneda.

Model: Objecte que s’ha de reproduir.

Moneda: Metall encunyat en forma d’un petit disc per l’autoritat competent i 
emprat com a valor de les coses.   

Motlle: És una superfície negativa obtinguda a partir d’un original positiu. 
Aquesta superfície està destinada a rebre material líquid que una volta endurit 
ens proporciona una rèplica idèntica a l’original.

Numismàtica: Ciència que estudia la moneda. s’estén, també, a altres objectes 
semblants: medalles, condecoracions i altres.

Pellofa: Nom de la moneda incusa, dita també, plom. Aplicat a les monedes 
civils locals incuses (segles XIII-XVI) i més sovint a la moneda interior 
eclesiàstica (segles XIV-XX), principis. Les pellofes mallorquines són 
designades com a “ploms”, i les catalanes, si són incuses, pellofes i getons si són 
empremtades a dues cares.

Pellofera: És una eina, generalment metàl·lica, semblant a unes esmolles o 
a una tenalla que es feia servir per encunyar ploms. Objecte, generalment, 
metàl·lic que deixa al descobert en obrir-se els motlles de les dues cares.    

Plom: Metall dens i pesat de color gris-blavós i dúctil que s’oxida fàcilment i 
pren un color gris-mat (en numismàtica) / Objecte d’aquest metall o semblant 
en forma de moneda./ Peça monetiforme feta d’aquest metall i sense valor 
intrínsec, que a la Seu i a les parròquies mallorquines encunyaren, a partir del 
s.XVI, per retribuir l’assistència dels clergues a determinats actes litúrgics i que 
cada mes es bescanviava en moneda civil de curs legal.

Punxó: Peça de metall, generalment, ferro, per encunyar moneda. Sol ser de 
forma cilíndrica o quadrada. Al baix té la matriu  que està gravada en negatiu.                                                      

Ramell: Conjunt de monedes formant un ram. Grup de ploms d’un arbre.

Reproducció: Còpia idèntica a l’original.

Seca: Casa de la moneda. Lloc on s’encunya la moneda.                                                                          

Senyal: Pellofa o moneda municipal, s. XV, molt semblant a la pellofa 
eclesiàstica. Es coneixia, també, com “senyal”, perquè portava l’escut o senyal 
del lloc d’emissió. El seu nom manifesta el seu caràcter fiduciari.

Simonia: És la acció de compravenda de béns espirituals per béns materials.

Tanto: Fitxa, moneda, getó, val o altre objecte semblant, que premia l’assistència 
a un acte predeterminat i que es pot bescanviar per moneda civil de curs legal. 
“Tanto de cor”: Es diu de la fitxa de plom, llautó, coure, aram, llauna, a manera 
de moneda que els clergues rebien per les assistències al cor o a altres actes 
litúrgics.

“Token”: Paraula anglesa que significa: Senyal, mostra, distintiu, val. “Tanto”. 
És una unitat de valor emesa per una entitat privada, que té el valor que se li 
atorga dins una comunitat. (És la moneda emprada a la colònia agrària de Sant 
Lluís a L’Albufera. Mallorca).
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Conclusió:
M’honora i és un vertader motiu de joia, donar a conèixer i difondre aquest 
fet històric, cultural i social del nostre poble, escassament conegut i que 
palesam sota la denominació de “ploms d’església”. S’introduïren a l’Illa en el 
s. XVI i finí el seu ús, generalitzat, en les primeres dècades del s. XX.  Afectà 
àmpliament a la nostra comunitat parroquial de preveres i, per extensió, 
beneficià econòmicament, social i cultural a la societat de la qual formava part, 
tenint un poder adquisitiu alt i que en gran part es gastava en plaça.        

Potser que el sistema i l’organització dels ploms d’església fos el model pròxim 
a seguir, l’any 1884, quan els anglesos colonitzaren l’Albufera i crearen 
Gatamoix, introduint-hi la moneda-val pròpia (“Tantos” o” Token”), que ja es 
coneixia a Anglaterra. I que, començada la guerra civil, s’introduí en diversos 
comerços de sa Pobla amb els conneguts “getons”26.

“Els ploms d’Església” representen el testimoni d’un fet històric, social, 
cultural i artístic que afectà a cada parròquia en perspectiva religiosa,  civil 
o política donant el testimoni d’unitat i diversitat. ”Els ploms d’Església“, a 
més de resoldre una necessitat organitzativa de la Institució, tenia les referides 
dimensions. Són “ploms d’Església” i són “ploms de cada parròquia”. En el cas 
que ens ocupa, són “ploms de la parròquia de sant Antoni Abat de sa Pobla”.                              

Com hem vist, hi ho celebram, hem tingut la sort de conservar, també, un 
motlle o pellofera per fabricar els ploms de l’església de sa Pobla, i que es manté, 
actualment, en els magatzems del Museu Diocesà de Mallorca27. Aquest fet 
rellevant ens ajuda a conèixer millor i a participar de manera destacada, també, 
en la dita dimensió artística, cultural i social d’aquest esdeveniment. 

M’agrada, en especial, enaltir la universalitat del fet en uns territoris determinats 
i concrets, Catalunya i  Mallorca, on ben bé totes les catedrals i parròquies 
encunyaren ploms deixant empremta de la seva pertinença al grup i de la seva 
singularitat diferencial28.

26  Parera, J. 1911. Sa Marjal. “Monetari de Sant Lluís”. Pàg. 106 – 112. Sa Pobla.                                                
 · Segura, M. i … 1985.  Les Possessions de Mallorca. Tom. I. Pàg. 41. Palma. 
 · Martínez, A. i Mayol, J. 1995. S’Albufera de Mallorca. Pàg. 41. Palma.
 · Boada, J. 2014. Paranumismàtica balear. “Cas Cotxer, ferreteria Campins i altres gitons de sa Pobla“. 
 (Revista semestral: “Mallorca. Col·lecció 13“. Desembre, 2014). Pàg. 16-19. Palma.
 · Boada, J. 2014. Ploms Eclesiàstics de Mallorca… MNAC. Pàg. 112. Barcelona.
27 Arxiu Diocesà de Mallorca. 2008. Fitxa del motlle dels Ploms de l’Església Parroquial de Sant Antoni Abat 

de sa Pobla. (Ref.: Museu Diocesà de Mallorca:  42/3/3. Sala Arz.-Obispo Miralles: núm. 24. Molde de 
cobre para fundir monedas de plomo. La Puebla). Palma.

28 València: La Catedral.

Així ho va entendre la Direcció de la Societat Arqueològica Lul·liana,  l’any 
1888, quan exhibí la col·lecció dels “ploms d’Església” de Mallorca a l’Exposició 
Universal de Barcelona.
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Annex I
El motlle de ploms de l’església parroquial de sa Pobla 

(Donat que és una peça privilegiada i escassa sobre la matèria, encara que ja 
descrita, li dedicaré solament aquest annex per tal d’assolir el que és i el que 
representa per a tots nosaltres).

I.- La fitxa-inventari del motlle de ploms de l’església de sa Pobla del Museu 
Diocesà de Mallorca (m.a.c.).- la fitxa del motlle de ploms de l’església de sa 
Pobla - ampliada -.
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Annex II
La fitxa del motlle de ploms de l’església de sa Pobla -ampliada-.

Número d’inventari: Patrimoni Històric, Artístic i Cultural de sa Pobla 
(Ploms Església Mallorca. -Sa Pobla-. MOTLLE). P.E.M.- S.P.- ·M·.: 001.- 
SA POBLA. (Museu Diocesà de Mallorca).                                                                                 

Identificació: Motlle: 001. Arxiu Diocesà de Mallorca.(A.D.M. Ref.: 
42/3/3.:Sal Arz.- Obispo Miralles: nº.: 24. Molde de cobre para fundir 
monedas de plomo. La Puebla ). 

Iconografia: Arbre i heràldica local. l’Anvers: Tau antoniana.  El revers: Griu 
passant a esquerra (És el negatiu).

Tema: Ploms d’Església: Símbol religiós i escut de la Vila. Moneda 
eclesiàstica.   

Matèria: Motlle de coure per fabricar sis ploms en cada fosa i així facilitar 
la producció quantitativa de ploms per tal d’abastar les necessitats de la 
comunitat parroquial de l’església de sant Antoni Abat de sa Pobla. Consta 
de dues planxes d’aquest metall que formen el motlle i que es poden separar.

1.-P.: 001. Planxa de coure rectangular encaixada en un suport original de 
fusta d’alzina, que d’alguna manera la fixa pels tres costats, -deixant el quart, 
lliure. l’exterior és llis, uniforme i descansa d’esquena sobre el llit de fusta. 
A cada extrem porta un clau que la penetra, la supera i la sobresurt com un 
estendard.  Els claus tenen la funció de subjectar la planxa B, que té quatre 
orificis rodons, espaiats i nets, situats als mateixos indrets  dels claus, ja que es 
col·loca simètricament sobre la planxa A, constituint el motlle (També, planxa 
A.).                                                                                                                    

2.- P.: 002. Planxa de coure rectangular i complementària de la planxa: 001. La 
segona planxa es pot separar,  físicament, de la primera. Encara que manté la 
seva raó de ser en la unitat del motlle (També, planxa B.).

Tècnica: Fosa en motlles.

Mides:  Planxa: A. - Alt. 10 cm  x  Ample  6 cm  x  Gruix 1 cm
 Planxa: B. - Alt. 10 cm  x Ample   6 cm  x  Gruix  1 cm                                                                    

Fusta: (Marc, estoig o suport ) 12cm  x 8 cm x  2,5 cm, aprox.

Època: S. XVIII.

Autor: Anònim.

Escola: Mallorquina amb influències catalanes.

Ubicació actual: Magatzems del Museu Diocesà de Mallorca (En reserva).

Ubicacions anteriors:
 a.- Parròquia de sant Antoni Abat de sa Pobla.
 b.- Museu Diocesà de Mallorca.

Restauracions: No consten.

Origen - procedència: Parròquia de sant Antoni Abat de sa Pobla. Mallorca.

Notes:

1.- El Museu Diocesà de Mallorca, dia 21 de febrer de l’any 2009, presentà 
oficialment la seva valuosa col·lecció de “ploms d’Església”. Destacà sobre totes 
les peces “El motlle de Ploms de l’Església Parroquial de Sant Antoni Abat de 
sa Pobla“, que esdevingué l’estrella de la mostra (Numismàtica Balear. 2009. 
Palma).                                                                                                                                                                                          

2.- La Fitxa-Inventari núm. 0250 del Museu Diocesà de Mallorca, assenyala la 
procedència del motlle: “Església de sant Antoni de Pàdua (també anomenada 
Sant Antoni de la Porta), Palma (desapareguda). I afegeix a observacions: “Tot i 
que és el motlle dels ploms de sa Pobla, segons els inventaris antics”. ( M.D. M.).                                                                                                                                    

No és la primera vegada que ens sorprèn la mateixa confusió o coincidència. 
M’alegra que la realitat i els inventaris antics ens donin la raó. “És el motlle de 
ploms de l’Església Parroquial de Sant Antoni Abat de sa Pobla!“. 
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Exposició de ploms eclesiàstics en el monestir de la Real de Mallorca

Annex III.-
Petit reportatge fotogràfic del motlle de ploms de l’església de sa Pobla.

Vista frontal del motlle de ploms de l’església de sa Pobla descansant sobre 
l’estoig de fusta d’alzina.

Vista lateral del motlle de ploms de la parròquia de sant Antoni Abat. Sa 
Pobla. La planxa A del motlle col·locada per acoblar-se al revers de la planxa B.
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Planxes A i B: 
Els anversos. 
Planxa A del motlle. El revers amb l’arbre de ploms i la tau.
Planxa B del motlle. El revers amb l’arbre de ploms i el griu.

Planxa B     -    Planxa A

Vista frontal del motlle de ploms descansant sobre l’estoig de fusta ( Mostra 
l’òcul d’entrada del plom líquid).

Il·lustració: B.S.A.L.

La moneda TAU i el GRIU
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Introducció
El 13 de gener del 2018 l’associació Iniciativa Cultural Poblera realitza 
l’exposició Jaciments arqueològics de sa Pobla. La nostra participació es basà 
en la neteja i identificació de materials, la recerca bibliogràfica i la localització 
de jaciments. 

Considerem important plasmar i divulgar aquesta recerca.  Així doncs, 
presentem en aquestes Jornades d’Estudis Locals la documentació i 
contextualització de les èpoques més remotes del nostre poble, a més d’una 
anàlisi de la bibliografia existent dels jaciments protegits i la seva localització 
a través d’un mapa aproximat d’elaboració pròpia.

Intervencions i recerques arqueològiques a sa Pobla
Molts especialistes i aficionats han estudiat les restes arqueològiques trobades 
en el nostre municipi en el darrer segle. A sa Pobla trobem indicis dels vestigis 
arqueològics des de l’època naviforme fins a l’actualitat. Tot seguit presentem 
una revisió dels investigadors/res que han treballat aquests jaciments per 
complementar l’article de les I JEL de Sastre (2008):

 Joan Parera Sansó (Manacor 1865 – sa Pobla 1928). Vicari. Fou el pioner en 
l’àmbit de l’arqueologia a sa Pobla. Parera realitzà nombroses intervencions 
com a aficionat i fundà la revista Sa Marjal on documentà els jaciments i 
les troballes, avui en dia, molt útils per conèixer la història local. Alguns fets 
curiosos són la visita de Colomines al seu Mostrador Arqueològic (1917), la 
conferència emesa al Museu Diocesà (1924) i la publicació d’articles al BSAL 
(1928). A la seva mort, es perd el rastre del material que custodiava.

Josep Colomines Roca (Barcelona 1883 – 1958). Arqueòleg. Comissionat per 
l’Institut d’Estudis Catalans per a realitzar diverses excavacions a Mallorca 
entre 1915 i 1920. Cal destacar l’excavació de dues coves de sa Pobla: la cova 
de sa Garriga de ses Comes o des Lladres i la cova de sa Pleta. Es descriuen 
a L’Edat del bronze a Mallorca (1920).

Lluís Amorós Amorós (Artà 1905 – Barcelona 1972). Advocat. Distingit 
per la seva aportació a l’arqueologia mallorquina. Fou comissari insular 
d’excavacions arqueològiques i Delegat Nacional del Servei d’excavacions 
d’Artà. Arran del Decret 2563/1966 recopilà informació de sa Pobla per a la 
primera carta arqueològica municipal.

Josep Mascaró Passarius (Alaior 1923 – Palma 1996). Historiador, cartògraf 
i publicista. Entre les seves obres, destaca el Mapa General de Mallorca (1958) 
i l’Inventario de los monumentos prehistóricos y protohistóricos de Baleares (1967), 
el darrer fou la base del Decret 2563/1966. A sa Pobla registra 16 jaciments i 
li dedica els articles: Terrisses i bronzes del Vilar de Talapi (1962); Coves, talaiots 
i altres megàlits de la comarca de Sa Pobla (1964)  i Romanización de Mallorca: 
contribución al estudio de la romanización en los términos municipales de Alcúdia, 
Sa Pobla y Muro (1974). Donà al Museu Local objectes prehistòrics del Vilar 
de Talapi, avui emmagatzemats a la Vileta, juntament amb restes de sa Boleda 
(Santa Margalida), Son Parera i Son Sant Joan (Muro) (Cuéllar, 1961) i realitzà 
una conferència dels monuments prehistòrics municipals (Llinàs, 1962). 

Cristòfol Veny Melià (Porreres 1925 – Palma 2007). Arqueòleg i prevere. 
Descriu material de sa Pobla al Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la 
dominación árabe (1965) i revisa i amplia la informació de Colomines a Las 
Cuevas Sepulcrales del bronce antiguo de Mallorca (1968). 

Melcior Tugores Serra (sa Pobla) Vicari. Personatge polifacètic amb múltiples 
interessos pel que fa a la cultura i el patrimoni local. El 1961 promogué i presidí 
el Patronat Pro-Museu Local amb les condicions d’assegurar la continuïtat 
de la feina feta i ser una obra viva, oberta a la Història (Cuéllar, 1961a). El 
1979 dimití del càrrec i donà el material del Museu a la CAP per a continuar 
l’exposició (SA, 1980).

Antoni Mateu, Antoni Estades i Pere Suau (Sóller). Aficionats sollerics a 
l’arqueologia. El 1968 excavaren a Son Cladera, sota el permís de Rosselló i 
el Museu de Mallorca, una naveta lobulada i sitjars islàmics amb ceràmiques, 
algunes de policromades (Museu de Mallorca, 1968 i 1968; Suau et al., 1969; 
Deyà, 2015). 

Guillem Rosselló Bordoy (Palma 1932) filòleg i historiador mallorquí que 
fou director del Museu de Mallorca. Destaca l’estudi El prótomo de Vilar de 
Talapi. Búger-Mallorca (1970). Als anys setanta emeté una conferència sobre 
l’època talaiòtica i islàmica a sa Pobla. 

Guillem Mestre Janer (Inca). Espeleòleg aficionat a l’arqueologia. A Sa Pobla 
parla d’alguns jaciments, especialment de sa Tanca des Moros i dels qanats 
(S. A., 1980).

Josep Obrador Socies (sa Pobla 1914 – Palma 1997). Missioner, historiador 
i escriptor. Realitza una feina clau per conèixer la història d’aquesta vila a 
través de l’estudi, la investigació i la divulgació. D’entre les seves obres, cal 

VI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA JACIMENTS DEL MUNICIPI DE SA POBLA



290 291

destacar L’Alqueria de Talapi (1985), Alqueria de Son Ferragut (1992), Història 
de Crestatx (1999), l’Inventari de l ’Església Parroquial de Sa Pobla (1991), i en 
especial, Marginàlia, Marjals d’Huyalfàs (1987).

Ramón Molina i Aina Aguiló. Foren directors del Museu de Can Planes. 
Durant l’exercici dels seus càrrecs començà el procés d’inventariat del material 
del Museu Local i de la Vileta.

Josep Obrador Cladera (sa Pobla 1940). Professor i investigador. Ha publicat 
El Cap de Bou de Talapi (2017) i L’Origen del Cristianisme a sa Pobla -Mallorca- 
La Llumeta Paleocristiana trobada a s’antiga estació des tren de sa Pobla. Segles 
IV-V (2018).

Juan Antonio Encinas (Sevilla 1946). Espeleòleg. A la dècada dels noranta 
localitza i dibuixa múltiples coves ubicades al terme de sa Pobla per a la 
realització del laboriós Corpus Cavernarium Mayoricense (2014). Destaca la 
descoberta del 1997 per Encinas i M. L. Redondo d’una cova funerària del 
bronze, la cova des Punyalet. El seu nom prové del punyal que donaren al 
Museu de Mallorca, del qual actualment no consta registre.

Joan Fiol (sa Pobla). Arquitecte. Entre 1993 i 1996 s’encarrega d’estudiar els 
jaciments arqueològics del municipi de sa Pobla i difondre’ls a través d’articles 
a la revista Sa Plaça.  

Juan M. Martínez i Susan Roig.  Arquitectes. Entre el 2005 i 2007 revisen 
el Catàleg del Patrimoni Històric de sa Pobla i incorporen com a Bé d’Interès 
Paisatgístic i Cultural Sa Tanca des Moros i el Fons de la Mina, d’aquest 
darrer jaciment, no hi ha fitxa d’inventariat.

Francisco Javier Aramburu-Zabala Higuera (Santander 1961). Arqueòleg. 
Ha localitzat i dibuixat diferents jaciments del nostre municipi (2005, 2015 i 
2018). Alguns dels jaciments són els túmuls esglaonats del puig de Maria, del 
puig des Castellot, Es Castellot i el puig de na Vissa, així com la naveta de 
Son Barba fent partió amb Alcúdia.

Silvia Gili Suriñach (1965 – Hospitalet de Llobregat 2015). Arqueòloga. 
Pionera als anys noranta en la introducció i aplicació de les noves tecnologies 
per al tractament i anàlisi de dades geogràfiques i arqueològiques. El treball 
d’investigació El pretalaiòtic Mallorquí: un intent d’anàlisi de les unitats 
estructurals  (1989) menciona el puig de na Vissa i la cova de la Garriga de ses 
Comes o des Lladres i la tesi doctoral Territorialidades de la prehistoria reciente 
mallorquina (1995) estandarditza la informació de diversos jaciments poblers: 
Sa Tanca des Moro, el puig d’en Font, Son Toni i Son Ferragut.

Miquel Àngel Sastre Vanrell (sa Pobla 1979). Historiador i arqueòleg. El 
2004 realitza un Projecte de dinamització patrimonial del terme municipal de sa 
Pobla i el 2006 s’encarrega de la intervenció arqueològica d’urgència a l’església 
de sa Pobla on identifica 3 individus anteriors al segle XIX. Cal destacar les 
publicacions de recerca a les Jornades d’Estudis Locals: Apunts sobre alguns 
jaciments arqueològics a l ’entorn de Crestatx (2007) i Història de les intervencions 
arqueològiques al terme municipal de sa Pobla (2008).

Francisca Cardona i Helena Inglada. Arqueòlogues. El 2018 dirigeixen 
l’excavació d’urgència d’un cementiri islàmic o màqbara a la zona de s’Obac, 
a Crestatx. La intervenció, sufragada pel Consell i la propietat, es basa en 
l’excavació i la recollida de dades de les nombroses exhumacions d’època 
medieval. 

La prehistòria a sa Pobla 
Les excavacions antigues i la falta de documentació dels jaciments de sa Pobla 
fan molt difícil reconstruir el passat dels assentaments. Per aquest motiu, 
presentem el context històric de les Illes relacionant-ho amb els jaciments 
catalogats del nostre municipi (Figura 7).

Entorn el 1700 ANE hi ha un procés de canvis generalitzats a la majoria de 
societats mediterrànies i de l’Europa continental, dels quals es desconeixen 
les causes. Els assentaments de les Balears experimentaren una transformació 
social produïda per diversos factors: l’entrada en rutes comercials i l’augment 
de les comunitats, a més d’una hipotètica arribada de nova població tant a 
Mallorca com a Menorca que consoliden l’ocupació del territori amb la 
proliferació de poblats. Apareix i es desenvolupa la primera cultura autòctona 
a partir de la xarxa de poblats relacionats per la cooperació entre famílies 
en la construcció d’edificis i la gestió de recursos. Es tracta de comunitats 
aparentment igualitàries, unitats familiars, d’uns dotze a disset membres 
dedicats a l’agricultura, la ramaderia i la caça.

Els edificis representatius són les navetes, habitatges d’uns 15 o 20 metres 
de llarg per 5 d’ample construïts amb pedres ciclòpies en sec i coberta per 
un entramat de bigues, branques, pedres petites i una capa de fang per 
impermeabilitzar. El mur es construeix amb doble parament omplert de pedres 
petites, alçant-se fins a 3 o 4 metres. La planta té forma de ferradura allargada, 
nau o embarcació invertida, d’aquí el nom. Poden trobar-se aïllades, en grups 
reduïts de 3 o 4, o bé, formant poblats sense cap classe d’entramat urbà i 
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amb una mitjana d’unes 10 o més unitats. L’interior consta d’un únic espai 
organitzat entorn d’un fogar i sense compartimentacions. La zona de treball 
i cuina era a l’entrada, l’espai de descans a l’interior i, normalment, un espai 
d’emmagatzematge. A l’interior s’hi realitzaven les feines diàries: a la mateixa 
foganya es cuinava, s’endurien punxons d’os, etc. Aquestes construccions no 
van ser l’única forma d’hàbitat, ja que se segueixen ocupant les balmes i coves 
de manera estacional com assentaments secundaris (Anglada et al, 2017; Lull 
et al. 2001). Cal dir, que les coves podien tenir altres funcions relacionades 
amb els ritus de pas. Els ritus funeraris d’aquesta època eren bastant variats: 
es realitzaven enterraments en coves, alhora que perduren els enterraments 
en tombes megalítiques com el de Son Ermità (Ciutadella) i aparegueren, 
com a novetat, les coves artificials de planta simple o hipogeus com el de 
Cala Sant Vicenç (Pollença). Cap al 1400 ANE s’expandeixen i consoliden 
els assentaments, lligats amb una homogeneïtzació dels ritus funeraris. Els 
enterraments passen a desenvolupar-se en coves o balmes naturals, l’obertura 
de les quals era tapiada amb murs de pedres ciclòpies.  

Segons diversos autors, al pujol d’en Font es troba un poblat de navetes de 
dimensions considerables (Figura 1) (Parera, 1917c i 1927; Mascaró, 1964 i 
1967; Amorós, 1966; Gili, 1995; Sastre, 2004, 2007 i 2008; Aramburu, 2015 
i 2018). Un altre jaciment localitzat recentment és una naveta a Son Barba 
(Figura 2) (Aramburu, 2005 i 2018).

L’any 1968, un grup d’aficionats sollerics excavaren la naveta doble propera a 
la Gravera de Son Cladera (Figura 3 i 4). Actualment es conserven documents 

relacionats amb la intervenció i els materials (Museu de Mallorca, 1968 i 
1969), així com l’informe Sobre el hallazgo de una nueva estación arqueológica en 
“Son Cladera” (Suau et al., 1969). 

En el transcurs del temps, els poblats es feren més densos i incorporen  edificis que 
es distanciaven dels canons tradicionals, evidenciant una profunda modificació 
del sistema de creences. Devers el 1200 ANE, Mallorca i Menorca es veuen 
immerses en una espiral de canvis lligats a transformacions socioculturals 
i l’abandonament pacífic dels poblats de navetes d’habitació. Incrementa 
la complexitat social amb indicis de diferenciació a través de la tinença de 
béns de prestigi: objectes exòtics i metalls que arriben a través de les xarxes 
d’intercanvi. Es creia la hipòtesi que eren societats igualitàries i exemptes de 
conflictes, encara que les recents excavacions d’assentaments en caps costaners 
emmurallats des Coll de Cala Morell (Ciutadella) o de Sa Ferradura (Porto 
Cristo) qüestionen aquesta teoria (Anglada et al., 2017). D’aquesta època 
trobem dues talles de fusta de la cova des Mussol (Ciutadella): una representa 
el cap d’un individu i l’altre un ésser sobrenatural amb trets facials humans i 
banyes. El protagonisme simbòlic de la talla indica un canvi ideològic social. 
Sembla que les creences ancestrals d’un principi femení foren substituïdes 
per representacions d’éssers sobrenaturals personificades en individus de sexe 
masculí (Lull et al., 1990).

A Europa i a la Mediterrània es canvia la tradició de la inhumació individual 
per la incineració. A les Illes varien els ritus funeraris: s’usen estructures 
ciclòpies i continuen en coves, abrics i hipogeus artificials. A Menorca, en 
canvi, es consoliden les inhumacions col·lectives en dòlmens i en navetes 
d’enterrament. Totes les tradicions funeràries es basaven en la deposició de 

Fig. 1. Croquis d’una naveta del pujol 
d’en Font; Aramburu, 2015.

Fig. 2.  Croquis de la naveta de Son 
Barba; Aramburu, 2005.

Fig. 3.  Fotografia de la naveta de Son Cladera on 
apareix Antoni Mateu (1968); cedida per Deyà.

Fig. 4.  Croquis de la naveta de Son 
Cladera; Matheu, 1968.
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cossos en el mateix espai, fet que implicava la remoció i recol·locació de les 
restes i la desarticulació dels esquelets (Sintes, 2015). Aquest ritual implicava la 
crema de plantes alhora que es dipositaven ofrenes i objectes rituals al voltant 
del mort: contenidors de ceràmica, estalactites i objectes de metall. El cos de 
l’individu es cobria d’oli i es tenyien els cabells amb cinabri, metall inexistent 
a les Illes (Calvo, 2018; Pons, 2009-2010 i 2018). 

A sa Pobla trobem coves d’enterrament possiblement naviformes: la cova des 
Punyalet (Figura 3), identificada el 1997 (Encinas, 2014); la cova de Son 
Amer i la cova de Sa Garriga de ses Comes o des Lladres (Figura 4 i 5), 
excavades pel vicari (Parera, 1916c, 1922b i 1924) i la cova de Sa Pleta (Figura 
6 i 7), descrita pel mateix autor (Parera, 1916bc). Les darreres dues s’excavaren 
i documentaren per l’IEC (Colomines, 1920), amb posterior revisió de la 
bibliografia (Veny, 1968). Altres autors les citen i descriuen (Amorós, 1966; 
Mascaró, 1964 i 1967; Gili, 1989; Sastre, 2004, 2007 i 2008; Encinas, 1997 i 
2014).

Fig. 3. Planta i secció de la cova des Punyalet; Encinas, 2014.

El 1050 - 850 ANE es produeixen una sèrie de canvis a la planta de les cases 
a més d’aparèixer algunes edificacions turriformes de caràcter monumental, 
com a Trebalúger (es Castell, Menorca) i s’Illot (Sant Llorenç des Cardassar) 
(Lull, 2008).

A sa Pobla trobem el túmul  del puig de Son Cladera o de la Casa (Figura 
8). Es tracta d’una estructura circular formada per anells concèntrics d’uns 
tres metres d’altura envoltada d’una murada ovalada ciclòpia on es detecten 
restes estructurals annexos, possiblement d’habitació (Parera, 1917a; Mascaró 
1964 i 1967; Sastre 2004; Aramburu, 2005 i 2018) (Figura 9). Així mateix 
trobem indicis d’altres tres possibles turriformes al puig de na Vissa (Parera, 
1916ab; Mascaró, 1964; Gili, 1989 i 1995; Sastre 2007 i 2008; Aramburu 
2018), al puig de Maria (Parera, 1911abe i  1917d; Mascaró, 1964; Amorós, 
1966; Aramburu, 2005 i 2018; Sastre 2007 i 2008 ) i al puig des Castellot 
(Parera, 1911ab i 1917b; Mascaró, 1964 i 1967; Sastre 2008; Aramburu, 2005 
i 2018; Sastre, 2008).

Fig. 4. Secció i planta de la cova de sa 
Garriga de ses Comes o des Lladres; 

Colomines, 1920.

Fig. 5. Fotografia de l’entrada de la cova de sa 
Garriga de ses Comes o des Lladres;

 Museu Arqueològic de Catalunya, (s.f ).

Fig. 6. Secció i planta de la cova de Sa 
Pleta; Veny, 1968.

Fig. 8. Planta del puig de Son Cladera; 
Aramburu, 2005 i 2018.

Fig. 7. Fotografia de l’entrada 
de la cova de Sa Pleta; cedida 

per Sastre.

Fig. 9. Planta del puig des  Castellot; 
Aramburu, 2005 i 2018.
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A Mallorca, la tradició d’enterraments en coves naturals tancades per un 
mur com la  cova des Jai Mora (Alaró) o la cova de s’Alova (Sóller), va anar 
debilitant-se. En canvi, Menorca en va tenir un veritable boom, ja que a les 
ancestrals coves murades s’hi varen afegir dues modalitats més de sepulcres: 
les navetes d’enterrament com la naveta dels Tudons i els hipogeus simples o 
petites cavitats artificials obertes en barrancs o penya-segats. Tanmateix, en 
aquests rituals d’arrel ancestral es varen registrar novetats: a la cova des Càrritx 
(Menorca) s’ha documentat un cerimonial que incloïa la manipulació i el tall 
de flocs de cabells i la seva introducció en uns petits envasos cilíndrics de 
fusta, banya de bou o ivori. A més, una vegada el cos havia quedat reduït a 
l’esquelet, separaven els cranis i els col·locaven en punts perifèrics de la cambra 
mortuòria (Lull et al., 2006). En aquesta època s’incrementaren les ofrenes 
funeràries, que varen passar a incloure amb més freqüència peces metàl·liques 
(torques, braçalets, agulles, grans de collaret, pectorals). 

Els exemples de sa Pobla són la cova de sa Baldritxa (Figura 10), la cova de 
Crestatx (Figura 11) i la cova des Punyalet (Figura 3) (Trias et al., 1979; 
Encinas, 1997 i 2014).

Les noves relacions socials, polítiques i culturals donaren pas a l’aparició 
dels poblats talaiòtics cap al 850 - 550 ANE. Les gents passaran a agrupar-
se en nous assentaments al voltant d’una nova estructura de planta circular 
o quadrada: el talaiot. En el seu interior s’hi celebraven actes col·lectius de 
caràcter politicosocial o econòmic, pel que coneixem fins ara, podien adquirir 
forma ritual i amb possibles restriccions d’accés a una part de la població. Des 
dels seus terrats hi havia un bon control del territori i dels ramats i, de fet, 

alguns autors afirmen la funció dels talaiots destinada al control territorial o 
com a marcadors en el territori. Per altra banda, les restes d’habitació presenten 
variabilitat pel que fa a forma, dimensions i organització urbanística sense 
establir-se una regularització (Lull et al., 2001).

A sa Pobla, al puig de na Vissa es localitzen les restes d’un turriforme o talaiot 
quadrat d’uns 10 per 9 metres, pràcticament cobert de pedres i que fou excavat 
per Parera (1916ab, 1917a i 1924). Trobem la descripció d’aquest bé i d’altres 
dos talaiots: el de Son Toni i el Claper Gros o d’en Miró, el darrer actualment 
desaparegut (Mascaró, 1958, 1964 i 1967; Gili, 1989 i 1995; Obrador, 1985 i 
1992; Sastre, 2004, 2007 i 2008; Aramburu, 2005 i 2018).

Els rituals funeraris presenten diferències i gran variabilitat. Trobem 
evidències d’enterraments individuals a la necròpolis de Son Real (Santa 
Margalida), enterraments col·lectius en hipogeus i osseres, a més de l’ús de la 
calç. L’augment dels enterraments individuals sembla evidenciar l’estatus d’uns 
individus per sobre el col·lectiu. 

La societat talaiòtica va ser contemporània a la consolidació de formacions 
estatals de la conca mediterrània i al desenvolupament de les xarxes comercials, 
afavorides per l’expansió fenícia i grega. Així i tot, sembla que les Balears 
romangueren al marge d’aquests canvis i contactes amb el centre i nord-est 
d’Europa, d’on obtenien metalls com l’estany i, tal vegada, coure. La ceràmica 
talaiòtica, tipològicament és bastant uniforme, de menys qualitat que les 
anteriors i resumida en vuit tipus d’olles, conques, vasos troncocònics i copes 
(Lull et al., 2008). No es troben ceràmiques d’importació (Lull et al., 2001; 
Castro et al., 2003).

Al final d’aquest període, ens trobarem davant la confirmació d’un procés 
de jerarquització social. Aquesta podria ser una de les causes per les quals 
la societat talaiòtica entra en crisi i acaba de manera violenta. Així doncs, al 
llarg del segle IV ANE es reocuparen o remodelaren la majoria dels poblats 
talaiòtics -a vegades, després d’incendis relacionats amb conflictes violents 
(Lull, 2008)-, moment d’aparició de la cultura postalaiòtica (550 ANE 
– 123 NE). En aquest context, els talaiots perderen els seus usos originals. 
L’arquitectura monumental només es manté en els santuaris. La distribució 
de les cases va canviar augmentant la complexitat, sense identificar-se cap 
pauta regular. La tipologia de ceràmica canvia i s’afegeix desengreixant 
vegetal. Al segle VI ANE es troben les primeres ceràmiques d’importació, 
concretament àmfores ebusitanes que demostren la influència púnica d’Eivissa 
en les relacions comercials. Al IV es diversifiquen els tipus i procedències dels 

Fig. 10. Planta i secció de la cova 
de sa Baldritxa; Encinas, 2014.

Fig. 11. Planta i secció de la cova 
de Crestatx; Encinas, 2014.
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materials, el gruix continua constituït per àmfores, tot i que, també destaquen 
les àmfores ibèriques del Llevant peninsular i Catalunya. Com materials no 
amfòrics, a Mallorca i a sa Pobla trobem morters ebusitans, olles púniques o 
ceràmiques de vernís negre i sigil·lades. 

En aquest període trobem diferenciacions socials i territorials, i un augment 
dels objectes personals com armament i béns de vidre o metall, alguns 
trobats a la necròpolis de Son Real (Hernández et al., 2005). Això no nega 
l’existència de polítiques d’aliança que significaren l’estabilització de les 
unitats polítiques, el funcionament de xarxes d’intercanvi i els acords sobre 
la participació militar en campanyes lluny de les Illes. Els poblats comencen 
a emmurallar-se, en són exemples les murades de s’Illot (Sant Llorenç) o 
a ses Païsses (Artà). A sa Pobla trobem Sa Paret des Moros (Parera, 1916c; 
Aramburu, 2005 i 2018) a Gaieta i Sa Tanca des Moros (Parera, 1911abd, 
1912 i 1923; Amorós, 1966; Sastre, 2007; Aramburu, 2018) a Crestatx. Es 
recuperaren formes d’enterrament desaparegudes durant el talaiòtic. Segons 
sembla, es reutilitzen enterraments en abrics, coves naturals i artificials, 
alhora que s’afegeixen columnes als hipogeus com a Cales Coves (Alaior) 
(Gornés, 2006). Els cadàvers es dipositaven ajupits al trespol sobre lliteres 
de fusta, es cremaven o dipositaven a l’interior de taüts de fusta. Altres 
formes d’enterrament d’aquest període foren les inhumacions en recintes 
arquitectònics de concepció variada, com la necròpolis de Son Real (Santa 
Margalida). En aquest moment apareixen elements funeraris com els 
tintinnabulums i les plaquetes de plom (Deyà, 2015). També es documenta 
la reutilització de túmuls i els edificis d’enterrament d’èpoques anteriors així 
com l’ús de calç. A més, la influència de les xarxes d’intercanvi es fa palès en 
la descoberta de necròpolis de nonats dins ceràmiques o urnes de marès. A 
sa Pobla s’han trobat enterraments en urnes al Molí d’en Barraca (Parera, 
1918b). 

A Talapi, s’han trobat ossos humans, ceràmiques i objectes metàl·lics 
(Parera, 1911abc i 1918a;  Mascaró, 1962, 1964, 1967 i 1974; Amorós, 1966; 
Sastre, 2004 i 2008; Aramburu, 2005 i 2018; Obrador, 2017). Mascaró feu 
una donació de material (Cuéllar, 1961) del Velar de Talapi, encara que 
es desconeix l’origen exacte del material i podria ser pròxim a la cova de 
Talapi de Dalt -cova artificial amb columna exempta-. A més, recentment 
s’ha identificat una cova amb restes d’estructures, la Coveta des Garrover 
(Encinas, 2014).

Una altra característica és l’aparició de santuaris. Per ventura amb una funció 
cerimonial semblant a les taules menorquines. Les nombroses representacions 
de bous indiquen la importància del culte al poder i al vigor, provinent de 
terres orientals. A sa Pobla, concretament devers 1950, es realitzà la troballa 
del Cap de Bou de Talapi.

Fig. 12. Planta i secció de la cova 
de Talapi de Dalt; Encinas, 2014.

Fig. 13. Planta i secció de la Coveta 
des Garrover; Encinas, 2014.

VI JORNADES D’ESTUDIS LOCALS A SA POBLA JACIMENTS DEL MUNICIPI DE SA POBLA



300 301

Estudi bibliogràfic

Aquest article es fonamenta en l’estudi de la bibliografia existent sobre els 
jaciments arqueològics catalogats del nostre municipi. La informació de Sa 
Marjal, redactada pel vicari Parera, és essencial, per la localització pe del 
patrimoni local. Esperem, en pròximes edicions, presentar-vos l’estudi dels 
jaciments no catalogats de sa Pobla.

Mapa dels jaciments1

ref. Catàleg municipal

JSP1 34/1
JSP2 34/2
JSP3 34/3
JSP4 34/4
JSP5 34/5
JSP6 34/6
JSP7 34/7
JSP8 34/8
JSP9 34/9

JSP10 34/10
JSP11 34/11
JSP12 34/12
JSP13 34/13
JSP14 34/14
JSP15 34/15
JSP16 34/16
JSP17 34/17
JSP18 34/18
JSP19 34/19
JSP20 34/20
JSP21 34/21
JSP22 34/22
JSP23 34/23
JSP24 34/24
JSP25 H-2

Fig. 7. Mapa de les geolocalitzacions dels jaciments de sa Pobla.

En situar els jaciments al mapa municipal, podem observar que només 6 
jaciments se situen al sud de sa Pobla ( JSP-1,2,17,20,21,22) i els 19 restants 

1 En cas de trobar diverses geolocalitzacions, la  nomenclatura es basa en el número de referència, barra baixa 
i la referència de la geolocalització. Per exemple, JSP3 podem trobar-lo al mapa com JSP3_1 i JSP3_2.

els trobem entorn de Crestatx ( JSP-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 23, 24, 25). 

Pel que fa a la tipologia dels jaciments, trobem referències de 3 talaiots ( JSP-
14,17,23); 4 túmuls ( JSP-3,9,15,24), com a mínim un d’emmurallat ( JSP-
9); 2 murades: sa Paret des Moros ( JSP-11) i sa Tanca des Moros amb 3 
referències properes ( JSP-6,18,25); 3 necròpolis ( JSP-2,18,20); 9 coves ( JSP-
1,4,5,8,10,12,13-19,21); 3 poblats ( JSP-6,7,18,25) i 2 jaciments indeterminats 
( JSP-16,22). 

La Carta Arqueològica (Maizara et al., 1989) consta de 24 fitxes dels 
jaciments arqueològics de sa Pobla ( JSP-1 a 24) on apareixen com a BIC 
21 d’ells ( JSP-1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24) 
i un es descriu com incoat ( JSP-19), encara que consta catalogat 
com el jaciment JSP-13. Es protegeix l’extensió de 15 jaciments 
( JSP-1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) i s’identifiquen amb 16 
geolocalitzacions ( JSP-1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16). En relació 
amb les parcel·les i geolocalitzacions de la Carta Arqueològica (Maizara et 
al., 1989), hi ha 8 jaciments ( JSP-1,2,8,9,10,11,12,16) que les parcel·les no 
coincideixen amb les coordenades UTM. Poden trobar-se a altres parcel·les 
per una diferència de 2820 m entre coordenades ( JSP-15); considerats de 
titularitat municipal, però actualment en parcel·les privades ( JSP-7: parcel·la 
2_95 i JSP-9: parcel·la 2_119) o georeferenciats dues vegades ( JSP-2). És 
a dir, es troben jaciments a diferents llocs, sigui per confusió o error amb el 
jaciment i/o les coordenades.  

La documentació entorn de 9 jaciments no aporta informació ( JSP-
3,17,18,19,20,21,22,23,24) -tampoc delimitació de la zona arqueològica-. 
D’aquests, 7 es consideren desapareguts ( JSP-17,18,20,21,22,23,24), 1 no 
localitzats ( JSP-19) -encara que l’estudi bibliogràfic permet determinar 
que es tractaria de JSP-13- i 1 no localitzat/desaparegut ( JSP-3). Això 
ha provocat la seva descatalogació: 2 el 1989 ( JSP-3,24); 6 el 2005 ( JSP-
17,18,20,21,22,23); 3 el 2007 ( JSP-20,21,23) i 1 no localitzat ( JSP-19). 
Destaca JSP-3, protegit alhora que “descatalogat/no localitzat”. A més, la 
Carta Arqueológica (Maizara et al., 1989) protegeix l’extensió de 3 jaciments 
on no s’observen estructures però si material en superfície. Aquest fet es 
reflecteix al Catàleg (Martínez et al., 2005 i 2008) on es recullen les 15 
localitzacions i els altres 7 jaciments considerats desapareguts ( JSP-
17,18,20,21,22,23,24) i 1 no localitzat ( JSP-19). A més a més, el Catàleg 
(Martínez et al., 2005) incorpora JSP-25 com a Bé d’Interès Paisatgístic, 
protegint 30 m al seu voltant, encara que sembla ser JSP-6. 
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Altres autors han recollit informació de sa Pobla: Amorós (1966) de 12 
jaciments ( JSP-2,3,6,9,11,14,20,24); Mascaró (1958, 1962, 1964, 1967 i 
1974) de sa Gravera de Son Cladera2 i altres 16 ( JSP-2,3,6,7,9,11,12,13-
19,14,17,18,20,21,22,23,24); Colomines (1920) i Veny (1968) de 2 ( JSP-
19,20); Gili (1989 i 1995) en cita 2 ( JSP-12,14),  i posteriorment, 5 ( JSP-
7,12,14,23,25); Encinas (1997 i 2014) de 8 i Aramburu (2005, 2015 i 2018) 
de 9 ( JSP-2,3,6,7,9,11,14,20,24).

Dels jaciments del municipi trobem geolocalitzacions d’Aramburu (2005, 2015 
i 2018), 9 ( JSP-2,3,6,7,9,11,14,20,24); de Gili (1995), 5 ( JSP-7,12,14,23,25); 
d’Encinas (1997 i 2014), 7 ( JSP-1,4,5,8,10,12,13-19) i de la Viquipèdia, 7 
( JSP-2,3,7,9,11,12,14). Així doncs, trobem múltiples geolocalitzacions de 14 
jaciments ( JSP-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13-19,14): 4 jaciments localitzats 
en quatre ocasions ( JSP-2,7,12,14); 3 jaciments, tres vegades ( JSP-9,11,13-
19); 7 jaciments, dues vegades ( JSP-1,3,4,5,6,8,10); 6 jaciments, una vegada 
( JSP-15,16,20,23,24,25) i 4 jaciments no s’han georeferenciat mai ( JSP-
17,18,21,22). Les coordenades de 10 jaciments ( JSP-2,3,4,5,6,7,12,14,15) 
presenten diferències rellevants pel que fa al seu emplaçament. 

A més, a partir d’aquests autors poden complementar-se les localitzacions 
de jaciments de la Carta Arqueològica (Maizara et al., 1989) amb les seves 
geolocalitzacions ( JSP-3,13-19,20,23,24) i descripcions de l’emplaçament 
( JSP-17,18,21,22). Aquestes dades permeten aproximar 2 jaciments 
“desapareguts” ( JSP-18,22), afegir-ne 5 “desapareguts” ( JSP-17,20,21,23,24) 
i 1 “desaparegut/no localitzat” ( JSP-3), així com determinar JSP-19 -“no 
localitzat”- com JSP-13. Dels jaciments catalogats a la Carta Arqueològica 
(Maizara et al., 1989), no podem afirmar que no quedin restes estructurals 
o materials, ja que es troben referències bibliogràfiques de la localització de 
tots els jaciments i d’algunes troballes antigues. Cal destacar les múltiples 
aportacions de Parera -posteriorment recollides per Mascaró (1964 i 1967) i 
Amorós (1966)-, així com d’altres autors, a més de la divergència d’informació, 
especialment del JSP-2,13-19,6-25. 

JSP-1: L’equip de la Carta Arqueològica (Maizara et al., 1989) i Sastre (2008) 
identifiquen ceràmica prehistòrica i ossos humans, concretament diverses 
mandíbules. 

JSP-2: Parera (1911a) transcriu “davall una antiga olivera [...] s’hi es trobada 
una gran fossa tota plena d’ossos” i descriu ceràmica prehistòrica (abundants 
peus de copes) i romana (figura d’un ballester de ceràmica fina), objectes petris 
2 Possiblement lloc de la naveta lobulada prèviament esmentada, ja que a part dels documents associats a la seva 

excavació, no es tenen altres referències bibliogràfiques.

(morter, moletes, bales) i objectes de metall (cinc braceroles d’espiral, una 
campaneta, una fíbula i  una moneda Imporiton (1911abc, 1918a i 1922a). A 
més, esmenta la reutilització de les pedres per a la construcció de la casa (1918a). 
Amorós (1966) ho descriu com un conjunt megalític desaparegut. Mascaró 
(1962, 1964 i 1974) relata la troballa d’ossos humans, percutors de pedra, peus 
de copes pretalaiòtiques, ceràmiques clàssiques i un capet femení de terrissa 
vermella -que considera una korai grega o etrusca-, diversos objectes de bronze 
(un braçalet rodó de secció triangular, una anella i vuit monedes imperials). 
Explicita l’entrega del material: la figura de terrissa i les peces ceràmiques al 
Museu Local (Cuéllar, 1961) i el braçalet i l’anella, a la SAL (1962). La Carta 
Arqueològica (Maizara et al., 1989) localitza ceràmica prehistòrica, romana 
i cristiana. Aramburu (2005 i 2018) identifica vores talaiòtiques, d’àmfores 
pitoides, púnica-ebusitanes (PE-17, PE-18, PE-24, PE-25), grecoitàliques i 
de Dressel 1 i 2/4, a més d’un fragment de sigil·lada clara. El 2017 membres 
de l’associació localitzarem en superfície ceràmica púnica, romana (sigil·lada 
itàlica d’Arezzo amb la inscripció CN ATEI) i islàmica. 

L’any 1951, el BSAL (S. A., 1953) cita la troballa del Cap de Bou feta pel 
bugerró Josep Servera Camps “al arrancar éste unas piedras para mejorar el 
cultivo, encontró, a un palmo escaso de profundidad, un cuerno de bronce 
rematado por una cabeza de toro astada en perfecto estado de conservación”. 
Mascaró (1964) escriu que es conserven estructures i que la troballa fou feta 
per Bartomeu Servera Perelló, de Búger, el 24 de juliol de 1948, per sembrar 
arbres. Rosselló (1970) afirma que el Cap de Bou es trobà llaurant el 1952 i 
el data dels segles VI-II ANE. La peça actualment es conserva actualment al 
Museu de Mallorca. 

JSP-3: Parera (1917b) identifica toves o terres cuites i esmenta que 30 anys 
abans “un campaneter [...] va sentí dir que a dins es Castellot ehi havía un 
tresor amagat, i ja va ser partit a desfer marjes i a fer redolar pedreny i el va 
destrossar una cosa fora mida”. 

JSP-4: La Carta Arqueològica (Maizara et al., 1989) i Sastre (2007) reconeixen 
ceràmica prehistòrica en superfície.

JSP-5: La Carta Arqueològica (Maizara et al., 1989) i Sastre (2007) localitzen 
ceràmica romana i islàmica.

JSP-6: Parera descriu la murada de 98 m  i la troballa de dues monedes 
romanes de plata i fragments ceràmics, a més de la reutilització de les 
pedres megalítiques per a la cova de  Lourdes (1911a, 1912, 1922a, 1923). 
Trobem altres referències: “un poc més llunyet [...] s’hi trobà un trespol 
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que per lo gros y gruixat, segons els trossos que se conservan, clarament se 
veu qu’havia de ser d’un safretx” (Parera, 1911a). El 1903 Rafel Pons Pons 
trobà a 27 m de la murada dos lingots de plom romà -metall de les mines de 
Huelva- amb la inscripció “CARVL ILE-HIS.PANI.MEN”. Veny (1965) 
el descriu com un cilindre partit pel seu eix major que suposa del segle IV 
o V i el transcriu com “P(ublius) ARUL(us) L S-HISPALI(s) MET(alla). 
Un es fongué i l’altre fou donat el 1919 per D. Felip Villalonga Mir a 
l’actual Museu d’Art Sacre (Parera, 1911bc i 1927; R., 1920; Aguiló et al., 
2012; Aguiló et al., 2018).

La Carta Arqueològica (Maizara et al., 1989) identifica ceràmica romana 
i islàmica, Sastre (2007) ceràmica romana i Aramburu (2018) talaiòtica. 
Mascaró (1964) i Mestre (Embat, 1980) citen i fotografien la murada, el darrer 
afirma que es destruí per delimitar un camp de tarongers.

JSP-7: Parera (1917c i 1927) reconeix navetes, talaiots quadrats i altres 
fonaments, a més d’esmentar l’excavació del talaiot principal feta pels fills del 
garriguer de s’Obac. Mascaró (1964) fotografia una naveta i Sastre (2007) 
argumenta  reutilitzacions en èpoques posteriors. 

JSP-8: La Carta Arqueològica (Maizara et al., 1989) desconeix si fou utilitzada. 

JSP-9: Parera (1917a) cita “llogram alguns homos que feren excavación just 
al cor del talaiot [...] res o casi res trobarem: unicament unes pedres molt 
blanquinoses”. Mascaró (1964) el fotografia i la Carta Arqueològica (Maizara 
et al., 1989) identifica el talaiot i la murada.

JSP-10: La Carta Arqueològica (Maizara et al., 1989) esmenta una cova mig 
esfondrada.

JSP-11: Parera (1916c) la localitza darrere la casa de Gaieta. La Carta 
Arqueològica (Maizara et al., 1989) identifica ceràmica prehistòrica, romana 
i islàmica. Aramburu (2018) descriu una nansa, una vora, dues bases i nou 
fragments talaiòtics, una vora sigil·lada clara D. Hayes 99, una vora de bol 
Vegas 5, una vora d’àmfora PE-17 i una nansa Dressel 2/4.

JSP-12: Parera (1916c) realitza una prospecció prèvia a l’excavació de 
Colomines de 1919 on apareixen ossos i ceràmica pretalaiòtica, projectils de 
fona i punyals d’os. Colomines (1920) “s’hi trobà un vas de forma esfèrica 
amb nanses de suspensió, amb perforació horitzontal i altres fragments 
ceràmics que pertanyen a vasos de formes semblants”. Amorós (1966) descriu 
enterraments amb ceràmica i sílex davall un enllosat de pedres planes.  Altres 
autors la descriuen (Mascaró, 1964;  Veny, 1968; Gili, 1989 i 1995; Encinas, 

1997 i 2014; Sastre 2007) i desconeixem la ubicació actual del material.

JSP-13: Vegeu JSP-19.

JSP-14: Parera (1916ab) l’excava i localitza ceràmica prehistòrica, a més 
de pocs ossos i cendres. S’identifica ceràmica talaiòtica (Sastre, 2007) o del 
Bronze II (Maizara et al., 1989). 

JSP-15: La Carta Arqueològica (Maizara et al., 1989) identifica un petit radi 
de ceràmica romana, encara que no observa estructures.

JSP-16: La Carta Arqueològica (Maizara et al., 1989) descriu ceràmica del 
Bronze II i no observa cap mena d’estructures.

JSP-17: Mascaró (1964) descriu “vestigis d’una construcció talaiòtica. 
Possiblement fou un talaiot”. Actualment està cobert de deixalles i no 
s’observen restes en superfície. Obrador (1985) afirma que es convertí “en 
camp ras [...] quan unes idees i projectes volgueren “urbanitzar” l’Albufera i 
l’estany gran [...] es va pavimentar el “Lago [La Esperanza]” amb les roques 
ciclòpies del nostre talaiot. La boca subterrània d’una cova, allà mateix, resta 
taponada amb cantó i ciment”.

JSP-18: El 1806 trobem la primera dada de troballes d’objectes arran 
d’unes excavacions a la zona (Parera, 1914). Parera (1917c i 1927) observa 2 
construccions «molt primitives» devora el Santuari. Descriu, davant la casa del 
Donat, la troballa d’una moneda romana i els fonaments d’“edificis prehistòrics 
qu’hey havia sobre s’antiga cinia abandonada qu’está ben aprop del Santuari 
[setze o disset fonaments de cases, algunes] enretjolats d unes retjoles d’uns 
tres dits de gruxa, ensá y enllá moltas calaveras enterrades”(1911a). Amorós 
(1966) constata la presència de ceràmica, monedes i enterraments en tègules. 
Altres troballes fan pensar en una zona d’alta ocupació des de temps remots: 
“mesclats amb ossos humans que juntament amb alguna moneda romana 
[i] ánforas gruxadotes, gerretas rares, tests de diferentes classes, come teules, 
un’especie de cubellets també de terra cuyta; y per ultim unes quatre o cinc 
pipars [àrabs]”. Afirma que el 1860, aquestes pipes custodiades pel propietari 
d’Es Molinàs, es deixaren a un nin que les destruí (Parera, 1911d). 

JSP-19: Parera (1916bc) hi realitza una prospecció i la descriu, Colomines 
(1920) l’excava sense trobar material ceràmic ni ossi i Veny (1968) revisa i 
amplia la informació.

JSP-20: Parera (1911b i 1918b) descriu enterraments, un en una urna de test. 
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Els materials són 20 moletes, 200 bales, 3 punyals o punxons d’os, morters, 
ceràmica talaiòtica, 3 monedes emporitanes i 9 romanes -3 republicans i 6 
imperials-. Altres autors també citen les troballes (Amorós, 1966; Mascaró, 
1964 i 1974), sense descriure la ubicació exacta. Aramburu (2018) localitza 
una vora i vuit fragments talaiòtics; una vora sigil·lada clara A. Hayes 23 i 
fragments d’àmfora: d’una púnica-ebusitana, d’una itàlica i de dues laietanes. 

JSP-21: Parera (1922b) i Amorós (1966) descriuen ossos i ceràmica, a més de 
l’elevat nivell freàtic que impossibilità l’excavació. 

JSP-23: Mascaró (1964) descriu restes talaiòtiques, posteriorment no 
identificades.

JSP-24: Parera (1911abe i 1917d) cita les estructures i l’edificació d’una casa 
i una creu.

JSP-25: Vegeu JSP-6.

Conclusió
A sa Pobla, encara avui dia es troben multitud de restes estructurals i materials 
arqueològiques en el subsol de Crestatx i entorn de Marjal esperant a ser objecte 
d’estudi per a completar el coneixement històric del nostre territori, encara que 
les tipologies i localitzacions necessiten revisar-se.  Les tasques agrícoles i de 
construcció han contribuït a la pèrdua d’evidències arqueològiques. Aquest 
darrer segle, trobem diversos autors que citen nombrosos exemples de la 
destrucció de les restes megalítiques i la pèrdua o desaparició de material 
arqueològic. A més, el patrimoni custodiat per l’administració, es troba dispers 
o en mal estat degut a les condicions d’emmagatzematge: risc d’inundació, 
contaminació química, falta de control climàtic i tèrmic, així com manca 
d’ordre i neteja. 

Així doncs, el patrimoni arqueològic és un bé cultural que permet a tota la 
societat conèixer millor els orígens del nostre poble. Per aquest motiu, tant per 
responsabilitat de la ciutadania com per les directrius de la legislació vigent, 
és necessari identificar, estudiar, delimitar, protegir, conservar i restaurar les 
zones amb potencial arqueològic amb la finalitat de salvaguardar i transmetre 
les restes materials per a futures generacions.
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